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RESUMO: 

 

Esta dissertação versa o processo de hibridização das artes 

performativas em Portugal, e mais especificamente nas últimas duas 

décadas do século XX e na primeira década do século XXI. A análise tem 

como eixo mediador a influência da ciência nos processos de criação 

artística e afirma que o híbrido se constitui hoje como um paradigma 

invasor, às vezes visível, outras vezes menos visível, que contamina 

tudo. 

Para compreender este processo, tal como ele ocorre hoje, foi necessário 

analisá-lo a partir de diversas dimensões: de uma conceptualização 

teórica, das suas formas mais canónicas; dos seus antecedentes 

históricos, das suas metamorfoses; da sua centralidade actual, das suas 

plataformas; dos seus processos constitutivos, dos seus agentes; e das 

suas propostas multireferenciadas, das suas programações. 

Este trabalho permite aceder a uma leitura englobante do “Teatro do 

Híbrido”, sendo subsidiário de uma Sociologia que afirma a importância 

da metáfora como motor do conhecimento científico e artístico. E procura 

compreender, nesta configuração, as relações que se estabelecem entre 

arte, ciência e vida, e também como se movem aí os seus agentes, como 

se constituem os seus mundos poéticos e o seu campo específico de 

trabalho. 

Assim, esta análise sustenta-se em diversos procedimentos de recolha 

de dados entre os quais a pesquisa documental, entrevistas a criadores, 

a programadores e a críticos, o acompanhamento quer de espectáculos, 

quer do trabalho em laboratórios e residências artísticas, mas também 

uma leitura e interpretação das linhas gerais inerentes às políticas 

culturais que incidem mais directamente neste território. 

 

PALAVRAS-CHAVE: hibridismo, dinâmicas sociais e científicas na arte, 

terceiras culturas, in-between, laboratórios artísticos, colaboração, 



 2

performance, mestiçagem, monstro, manifestos artísticos, quase-tipos, 

transdisciplinares.  

 

ABSTRACT: 

This thesis concerns the process of hybridisation of performing arts in 

Portugal, namely in the last two decades of the 20th century and the first 

decade of the 21st century. The analysis takes the influence of science 

over artistic creation processes as its axis and states that the hybrid is 

today an invasive paradigm, sometimes visible, sometimes invisible, that 

contaminates everything.  

In order to understand this process as it occurs today, it was necessary to 

analyse it departing from several dimensions: from a theoretical 

conceptualisation, in its more canonical forms, its historical antecedents, 

its metamorphosis; from its current core position, from its platforms; from 

its formative processes, from its agents; and from its multi-referential 

proposals, from their programming. 

This work allows us to have access to a globalising reading of the 

“Theatre of the Hybrid”, following a school of thought in Sociology that 

states the importance of metaphor as a drive for artistic and scientific 

knowledge. And it seeks to understand, inside this configuration, the 

relationships established between art, science and life and also as their 

agents move, how their poetical worlds and their specific field of work are 

constituted. 

Thus, this analysis is supported by several data gathering procedures, 

among which documental research, interviews to artists, programmers 

and critics, following up both performances and work in artistic labs and 

residences, but also a reading and interpretation of the cultural policies 

aimed directly at this territory. 
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A ideia da metamorfose é uma dádiva que nos vem de cima, a um tempo 

imensamente digna e altamente perigosa. Leva ao informe, destrói o 

saber, dissolve-o. É uma espécie de vis centrifuga, e perder-se-ia no 

infinito se não encontrássemos um contrapeso para ela: falo do impulso 

classificatório, da tenaz capacidade de persistência de tudo aquilo que um 

dia veio à realidade. 

(Johann Wolfgang Goethe, O Jogo Das Nuvens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

INTRODUÇÃO: O “TEATRO DO HÍBRIDO” 

 

 

Theatron – de onde se olha, de onde se vê 

 

Àquilo que aqui chamo “teatro do híbrido” é, mais do que um 

palco, um universo, uma configuração plena de sentido, um território de 

cruzamentos sem fronteiras bem delimitadas. Assim, desenvolver uma 

investigação sobre as artes performativas em Portugal é percorrer uma 

trama de relações que se inscrevem não só em acto frente a uma plateia 

mas, também, nos seus bastidores e nas histórias dos seus agentes.  

Um exemplo de uma obra que traduz bem o universo híbrido, 

numa “dispensa do teatro por meio do teatro”, é Teatro (2003) da 

associação Projecto Teatral. Nela resta apenas ao espectador o 

visionamento do registo fílmico documental e também fotográfico (através 

de um catálogo) do processo de construção, que demorou cerca de oito 

meses, de um estrado-palco, numa casa rural com vista para a natureza. 

Neste objecto indefinido, a ideia geral foi fazer uma subtracção de tudo o 

que é Teatro e, ao mesmo tempo, expôr o essencial do que é o 

dispositivo cénico canónico que permite o Teatro ― o palco, o estrado, 

um enquadramento, uma moldura. E, depois registar essa construção em 

filme e fotografia. 

É de facto o excesso ou a falta, mais que uma qualquer procura de 

lineariedade narrativa segundo regras, padrões e dispositivos técnicos 

bem formatados, que configura o híbrido, a que se pode assistir hoje não 

só nos teatros, nos vários palcos, sejam eles convencionais ou não, mas 

também fora deles, nas nossas vidas. Tal situação resulta de um intenso 

mix-appeal, de um apelo à mistura, onde a todo o momento surgem 

novos “fragmentos” híbridos, totalidades parciais, abertas e em 

movimento contínuo. Dar conta desse movimento, desse devir do híbrido 

foi o que se procurou fazer aqui.  
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Uma viagem ao teatro do híbrido  

 

Perceber o enquadramento desse teatro do híbrido, as suas 

personagens, as suas obras, e a sua História é como fazer uma viagem a 

uma “terra nova”. Vai-se de um território relativamente conhecido para 

outros territórios cada vez menos conhecidos. Desse modo, decidimos 

partir das fronteiras do campo teatral por duas ordens de razões: por um 

lado, tentando perceber o que significa, nesse campo, o hibridismo, uma 

vez que o processo de incorporação das diferentes artes é sua 

característica intrínseca; por outro, por este ser um campo 

tradicionalmente referido como apresentando menor permeabilidade à 

inovação1. 

Nesta viagem, a primeira paragem é no território da Nova Dança 

portuguesa. Este “movimento”2 teve início nos anos 80 e consolidou-se 

nos anos 90, sendo actualmente um campo artístico per si. Aí se 

condensa visivelmente uma confluência de géneros ― dança e teatro ― 

nomeadamente através da substituição do movimento da dança por um 

movimento mais performativo que faz uso da voz e do texto, que, embora 

com grande proximidade ao teatro, faz com que este perca o carácter 

convencional do “direito de prioridade” [Dorfles, 1999 (1957)] sobre as 

restantes artes. 

Outra paragem é no território dos programadores e das 

programações. Estes e estas permitiram, num primeiro tempo, a 

divulgação de obras e espectáculos híbridos internacionais em Portugal 
                                                 

1 Sintomática é a perspectiva analítica de Ricardo Salvat quando este refere ”o facto 
sociológico de que a linguagem teatral talvez seja a mais retrógrada das linguagens 
artísticas, porque demasiado aprisionada na força da tradição” (Citado por Baptista, 
1992, p. 99).  
2 As aspas aqui remetem para o facto de não haver consenso sobre a existência de um 
movimento, traço aliás recorrente em todas as novas tendências artísticas portuguesas, 
pela dificuldade de se encontrarem programas colectivos entre os artistas que os 
constituem. 
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através da sua importação, como, num segundo tempo, vieram também a 

ser impulsionadores da divulgação de obras nacionais. 

A análise deste universo, revela, contudo, que estes elementos 

eram apenas constitutivos de uma plataforma visível do fenómeno e que 

outras plataformas (outras ramificações do híbrido) mais ocultas 

emergiam, como a Performance e a Poesia Visual e Experimental 

portuguesas, que apesar de não traduzirem uma ramificação linear ou 

directa apresentavam já algumas características do actual teatro do 

híbrido. Esses “movimentos artísticos” irão fazer uma incorporação da 

teatralidade, ou mais especificamente da performatividade, dando origem 

a happenings, instalações, performances. O que nos leva a perceber a 

existência de “movimentos artísticos” desencontrados em Portugal, ainda 

que de algum modo partilhando modelos similares de referência 

internacionais. 

As incorporações (e/ou desincorporações), desenvolvidas através 

de uma arte da enxertia, uma arte da mistura, resultariam numa 

dessacralização dos cânones, que se descontextualizam das suas 

convenções tradicionais e locais para adquirirem novas formas e novos 

territórios, de que são exemplo hoje os projectos transdisciplinares. 

 

Desenvolve-se, assim, um percurso onde teoria e prática se vão 

complementando mutuamente.  

Para perceber este mundo e a sua moldura, não é suficiente a 

observação dos objectos híbridos só por si, porque a sua realidade não 

se apresenta simples ou linear, nem tão pouco o recurso à literatura 

crítica ou especializada sobre o assunto, uma vez que ela é escassa e 

pouco dirigida ao fenómeno específico do hibridismo nas artes em 

Portugal. Por outro lado, esta análise, apesar de ser sobre arte, não 

pretende desenvolver uma pesquisa no âmbito dos “estudos artísticos”, 

nem uma “história do híbrido na arte contemporânea”, nem tão pouco 

uma “estética do híbrido”. O seu interesse está em conseguir-se conjugar 



 17

estas valências num estudo sociológico que dê conta da sua existência 

enquanto processo social.  

Mas esta viagem vai também às fronteiras da Sociologia. A 

discussão teórica do conceito de híbrido obriga a visitar os territórios 

disciplinares da Filosofia, da Biologia Genética, da História, da 

Antropologia, da Estética, etc, assim como os universos do híbrido 

artístico, situados em vários períodos históricos ― o barroco, o 

romantismo, o modernismo, o pós-modernismo. Esse percurso remete, 

portanto, para um território analítico plural, porque o híbrido não se deixa 

ler facilmente de um só prisma.  

O corpus desta investigação traduz-se, assim, necessariamente 

numa Sociologia híbrida, na senda de estudos sociais desenvolvidos por 

autores como Canclini (1995, 2001), Pieterse (1994, 1995, 1997, 2001, 

2004), Webner (2001), mas também poética, na perspectiva defendida 

por Brown, que no seu livro Uma Poética para a Sociologia (1989) 

defende uma teoria social que seja ao mesmo tempo “objectiva” e 

“subjectiva”, e nesse sentido equipara a teoria sociológica a uma peça 

dramática, já que ambas são representações da experiência, tipificações 

de mundos. Nas suas palavras, “ser humano — isto é, ser um produtor 

de símbolos — significa apreender e comunicar a experiência através de 

tipificações; contudo como investigadores da conduta humana, tanto os 

dramaturgos como os sociólogos devem criar tipificações dessas 

tipificações” (idem, p. 182).  

Do ponto de vista da estrutura da investigação, a preocupação é 

essencialmente conhecer o universo empírico actual (e os seus 

antecedentes), para escolher o modo de interpretar este teatro do 

híbrido. Aí, a Sociologia Poética emerge através do poder da metáfora: o 

híbrido, o monstro, o mestiço, surgem como figuras de um mesmo 

processo que se inscrevem numa História longa; e a História ajuda a 

relativizar o presente, a perceber que se está sempre “nos ombros de 

gigantes”, para usar o aforismo antigo que serviu a Robert Merton para 

uma análise da “evolução” do conhecimento ― “anões nos ombros de 

gigantes”. 
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Merton descobriu que este aforismo, atribuído a Newton pelos 

seus admiradores, tinha sido de facto reapropriado por este no século 

XVII como: “se eu vi mais longe, foi porque estava nos ombros de 

gigantes”. Contudo, o aforismo tem uma história variada de adaptações 

desde o século XII, quando parece ter sido escrito por Bernard de 

Chartres. Porém, na sua evolução e à medida que se dirigia para o 

século XX, a linguagem figurativa tornou-se cada vez mais esbatida 

enquanto a ideia original persistiu, desenvolvendo-se o que os psicólogos 

sociais descrevem como dois processos recíprocos na transmissão de 

rumores: o processo de nivelamento, no qual a versão original se torna 

mais reduzida, privada de detalhes e muito mais facilmente apreendida, e 

o processo de polimento no qual os detalhes restantes ganham particular 

destaque. Os gigantes e os anões são ambos nivelados até ao seu 

desaparecimento, enquanto os ombros são mantidos como a única parte 

reconhecida da figura construída originariamente. 

Os sociólogos, como nos revela Merton, também o disputaram. Do 

lado optimista, Howard Becker diz da sociologia actual: “nós ficámos 

mesmo nos ombros dos nossos precursores, e consequentemente 

vemos mais longe, em mais e importantes direcções, do que eles 

poderiam conceber” (citado por Merton, p. 266). Do lado pessimista, 

David Zeaman conseguiu acrobaticamente adaptar o símile, para 

enaltecer uma das diferenças entre as ciências naturais e as sociais: “nas 

ciências naturais (somos informados) cada geração está aos ombros 

daquela que passou, enquanto nas ciências sociais, cada geração está 

ao nível da sua predecessora” (idem, p. 267). 

A história deste aforismo dos “anões nos ombros de gigantes” é, 

como nos diz Merton, uma grosseira equivalência à concepção 

sociológica de que as descobertas científicas emergem do contexto 

cultural e consequentemente se tornam, sob condições que podem ser 

razoavelmente bem definidas, praticamente inevitáveis. A descoberta 

científica, pode-se intuir, tem sempre uma história longa, que depende 

(da abertura) do campo de visão e do relacionamento muitas vezes não 
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linear dos factos que permitem estabelecer novas conexões e novas 

retrospectivas. 

 

As viagens que vamos fazer pelo universo do híbrido têm pois 

como apoio um corpo diverso de documentação bibliográfica, sociológica 

e não só. Mas também empírica: foram efectuadas cerca de sessenta 

entrevistas a criadores diversos do panorama nacional, a programadores 

e a críticos, complementadas com a observação de espectáculos e de 

processos. Nalguns momentos da pesquisa esta observação tornou-se 

participante sendo realizada também em diferentes “palcos”: como 

“observadora”3, numa edição do Festival A8; como membro, num grupo 

de reflexão sobre práticas artísticas, designado GIEPAC4; e como 

especialista, integrando o Júri e também a Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação da Área dos Transdisciplinares e 

Pluridisciplinares do Instituto das Artes. 

Nesse sentido, a perspectiva metodológica adoptada para a 

análise do universo do híbrido nas artes performativas foi similar à 

adoptada genericamente pela antropologia desde o estudo das tribos: 

centrou-se numa observação directa e nalguns casos participante, com o 

objectivo de assim conhecer e compreender um “mundo desconhecido”, 

no seu próprio devir, e a partir de dentro. Se, por vezes, algumas dessas 

participações, inscrevendo algum conflito de interesses, remetem para 

uma posição paradoxal, frente a dois fogos, o dos artistas e o das 

políticas culturais, nem sempre consonantes entre si, por outro lado, elas 

permitem também uma maior reflexividade na ambivalência da posição, 

ajudando a compreender o universo das diversas perspectivas, e desse 

                                                 
3 A figura do “observador” tem vindo a ser incluída nalgumas programações artísticas 
com o objectivo de produzir uma reflexão sobre os processos artísticos que aí 
acontecem. 
4 Grupo Informal de Encontro, Pesquisa e Análise Coreográfica — palco para a 
discussão do panorama contemporâneo da dança nos suas diferentes dimensões, 
desenvolvido em 2005 por Vera Mantero, constituído por coreógrafos (Ana Borralho, 
Cláudia Dias, Filipa Francisco, João Galante, João Samões, Joclécio Azevedo, Miguel 
Pereira) e por observadores (Bojana Bauer, Augusto M. Seabra, Cláudia Madeira).  
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modo, permitem construir um olhar sociológico mais diverso, que não 

seria possível sem essa entrada em campo. 

De algum modo esse duplo posicionamento, de empatia com o 

campo e com os seus actores e, ao mesmo tempo, de distância do olhar, 

configura para a Sociologia da Arte e Cultura uma necessidade, como 

refere Nathalie Heinisch em Ce Que L’Art Fait à la Sociologie (1998). 

Necessidade que não retira contudo ao método da observação 

participante um certo “grau de violência”, que, como verifica Raúl Iturra 

(1986), se faz bilateralmente: é “violento” para quem começa a ser 

observado e é “violento” para quem observa. 

De todo este processo resultam algumas evidências sobre o teatro 

do híbrido. 

 

O que o teatro do híbrido mostra 

 

I) Que o hibridismo nas artes não é novo na História. Antes traduz 

algo presente em todos os tempos, ainda que em diferentes graus, sendo 

motor para as mais diferentes expressões artísticas híbridas. Também o 

híbrido na arte portuguesa se inscreve num modelo que remete para uma 

história antiga, a qual para alguns autores vem do Maneirismo e do 

Barroco – e que mais próximo de nós é recuperada pela Poesia Visual e 

Experimental, pela Dança e pelos projectos Transdisciplinares. 

É preciso então inscrever os novos híbridos na História longa para 

se compreender o seu papel hoje. Esta inscrição permite dar conta, por 

um lado, de o aparente paradoxo de o híbrido constituir simultaneamente 

um mercado pequeno e grande, que se deve ao facto de o híbrido nas 

artes performativas fazer parte de uma árvore genealógica cujas 

ramificações são, por vezes, imprevistas mas também frequentes. 

Quanto mais se avança na história do híbrido mais a imensidão de 

ramificações se dá a ver. Ponderar o peso dessas ramificações, perceber 

porque são linhagens desconhecidas entre si ― “parentes próximos 

desencontrados” ― articulá-las, remete para uma análise histórica não 
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linear, que põe em relação dinâmicas que são aparentemente mais 

distantes mas que se assemelham. Por outro lado, essa inscrição do 

híbrido na História permite questionar sobre que relações se podem 

estabelecer, por exemplo, entre Bosch e Wagner, Leonardo da Vinci, 

Nietzsche, Schlegel, Gil Vicente, Mário Cesariny, Pina Bausch, Vera 

Mantero, João Fiadeiro. Essa inscrição na História permite ainda um 

contexto mais amplo para discutir que relações se podem estabelecer 

hoje entre cientistas e filósofos e pintores e performers; entre monstro e 

mestiço e obra de arte total e laboratório. Ou, ainda, como se conjuga 

arte e ciência no tempo actual. 

 

II) Que o hibridismo é transversal a todas as esferas do social, o 

que leva ao que podemos denominar como um paradigma invasor, uma 

espécie de revolução invisível e silenciosa, mas cujas transformações 

são visíveis tanto na arte como nas outras áreas da nossa vida. O apelo 

à mistura constrói identidades híbridas: transculturais e hifenizadas (veja-

se o recente filme documental Bien Melánger5 (2006), do luso-

canadianiano Nicolas Fonseca), transsexuais (veja-se, mesmo num 

circuito mais comercial, o filme Transamérica (2006), ou o vídeo-clip, de 

Robert Williams, She’s Madonna (2007)), entre muitos outros exemplos. 

Enfim, identidades múltiplas e em mobilidade ― transexperienciais. 

 

III) Que apesar da banalização do termo e da proliferação das 

coisas híbridas, o híbrido não traduz um conceito simples: ele deixa muito 

por precisar, necessita de ser explicado nos seus pormenores. Também 

não se apresenta pacífico, pairam sobre ele várias interpretações, uma 

desconfiança antiga sobre a sua suposta infertilidade (que parece ser 

desmentida face à sua intensa proliferação). Mas isso não faz dele um 

mau conceito, antes uma conceito abrangente que define um processo 

dinâmico. Ele incorpora outros conceitos gerais que atravessam o 

                                                 
5 Que trata da identidade de jovens luso-descendentes, mas também das 
transformações que as identidades-hifenizadas produzem na sociedade e na arte em 
geral. O documentário passou na RTP2, 16 Abril de 2007. 
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pensamento de diversos autores em diversos momentos históricos, como 

os de devir; metamorfose, formas-proteu. Qualquer destes conceitos que, 

num sentido amplo, podem ser considerados sinónimos, estão presentes 

em vários textos, ou formas, desde os monstros mitológicos aos naturais 

(o Homem-Elefante sofria do síndroma de Proteu) numa desfiguração, 

desidentificação e diferenciação negativa até aos monstros artísticos, que 

na arte são marca de inovação, porque a arte é o “palco” de todas as 

experiências possíveis e impossíveis. 

 

IV) Que o híbrido ganhou efectivamente uma maior amplitude ao 

nível cultural e artístico e tem mesmo vindo a ser dinamizado através de 

um sistema de mercado e também político. Por um lado, porque alguns 

artistas-teóricos como Wagner (1849) lhe inscreveram essa ideia política, 

revolucionária, que depois foi sucessivamente apropriada. Por outro lado, 

porque outros autores vêem no híbrido uma substituição dos 

totalitarismos políticos por um novo totalitarismo mercantil (Lyotard, 

1987), onde os críticos deixam de conseguir definir critérios de selecção 

e hierarquia. Como diz Lyotard “quando o poder se chama capital, e não 

partido, a solução ‘transvanguardista’ ou ‘pós-moderna’ (...) afigura-se 

mais adequada do que a solução antimoderna. O ecletismo é o grau zero 

da cultura geral contemporânea” (idem, pp.19-20). 

Hoje, nem a política, nem o mercado, nem a arte, se dissociam 

destes artistas outsiders, sendo o híbrido, o transdisciplinar, 

assumidamente uma área de aposta. Existe um mercado para o 

transdisciplinar através de programações à medida, um público, ainda 

que minoritário, ávido de experiências em primeira mão, e existe uma 

política estatal para o transdisciplinar, através de apoios pontuais ou 

sustentados. E, mesmo assim, o seu campo de apoio não fica esgotado 

porque a transdisciplinariedade, não se confinando a fronteiras, hibridiza 

as áreas disciplinares do teatro, da dança, da música (e das artes 

plásticas, das artes electrónicas, etc). 

Nesse sentido este é um mercado que relaciona uma escala 

guliveriana com uma escala liliputiana: a par de uma tendência 
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generalizada para o híbrido, o mercado do híbrido das artes 

performativas mantém-se numa escala pequena ― pequenos espaços 

informais para peças de pequeno formato, com poucos intérpretes e de 

curta duração, muitos deles à semelhança da fórmula poética e sintética 

do “haiku”. 

V) Que o motor do hibridismo se faz sentir no campo artístico 

português desde as identidades e percursos profissionais às obras e 

processos. Essa hibridez constrói um território fluído, poroso, em que:  

― os agentes do híbrido não se filiam nem no incentivo à tradição 

familiar (onde se possam rever os ditados populares “de pequenino ...” ou 

“quem sai aos seus ...”, “ou filho de peixe ...”), nem a um percurso 

formatado pelo sistema escolar. O universo do híbrido define-se, então, 

pelo negativo desse retrato. De um modo geral, não são os pais que 

estimulam o percurso artístico, porque eles próprios nem sempre 

possuem afinidades com a arte; por outro lado, o percurso artístico 

híbrido descobre-se tarde e por vias sinuosas, hobbies, muitas vezes, 

que se vão profissionalizando. A partir daí, é indiferente de onde se parte, 

porque há muitos caminhos que vão dar ao híbrido; muitos desses 

caminhos são acidentais, fazem parte de um percurso que não estava 

marcado no imaginário mas que passa a ser uma espécie de mundo 

“natural” quando lá se chega.  

― o universo do híbrido também não é verdadeiramente um 

mercado “português”: grande parte da formação, redes e circuitos, destes 

artistas híbridos são internacionais, alguns têm tanto ou mais 

reconhecimento no estrangeiro do que em Portugal. Talvez por isso, a 

língua usada por muitos destes criadores do híbrido nos seus 

espectáculos seja o inglês. Talvez por isso uma das preocupações dos 

programadores nacionais seja programar também as “megastores”, as 

plataformas internacionais de programadores. 

Esse mercado internacional é um mercado necessário para os 

artistas portugueses, porque mesmo os mais “integrados” vivem na 

“corda bamba” de um sistema político de apoios que ainda que existente 
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é periclitante, onde os valores parecem não estar seguros e onde apesar 

de haver um mercado constituído, muitas vezes, o artista tem de se 

desmultiplicar em inúmeras outras funções, umas mais artísticas outras 

menos.  

Talvez por isso a noção de artista neste universo, onde não é 

requerida à partida uma especialização, dê lugar à noção de criador. É a 

criatividade que está hoje no centro da prática artística e a criatividade é 

inerente (em menor ou maior grau) a qualquer indivíduo. O artista ou 

criador revê-se assim na figura de homo performans, onde apesar de as 

disciplinas artísticas não terem desaparecido totalmente o imaginário 

revela a mistura, a contaminação. 

VI) Que uma das actuais plataformas do híbrido são os laboratórios 

artísticos, (cujos antecedentes remotos podemos encontrar, por exemplo, 

na ilha de Brahe, no século XVI, onde se misturava já o melhor da ciência 

e o melhor da arte).  

Os laboratórios artísticos aparecem como lugares de evasão dos 

quotidianos rotinizados, um dos lugares onde são produzidos os 

pharmacons artísticos da contemporaneidade. Lugares “suspensos”, 

quase utópicos, próximos muitas vezes da natureza, contíguos às 

plantas, árvores, ao “ar puro”, mas também da ciência, quer através dos 

métodos, quer através do diálogo com cientistas e especialistas de 

diferentes áreas. Nesse ambiente de excepção procura-se a mistura, a 

intermutabilidade de papéis (pode-se ser artista e ao mesmo tempo 

mediador e ou espectador, sem uma ordem fixada de uma vez por 

todas), a transdisciplinariedade, a transculturalidade e uma 

proximidade/cumplicidade com os públicos. 

Esse lugar hoje ―  que às vezes pode até ser imaginário, 

traduzindo-se em redes virtuais ―, numa sociedade acelerada e onde a 

velocidade com que se desvalorizam as competências curriculares é 

elevada, parece ser o local possível para se restituir e reconstituir um 

conhecimento mais amplo, através da partilha de conhecimentos com 

outras áreas do saber, artísticas ou científicas. 
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Mas o laboratório artístico não sobrevive sem todos os outros 

elementos que fazem parte da sua teia, os percursos e trajectórias 

singulares dos artistas, dos seus mediadores ― programadores, críticos, 

políticos ― e dos seus públicos. Ele não esgota o objecto: outras noções 

estariam a par da de laboratório como a de residência e a de 

colaboração, ou até a fusão delas, como acontece recentemente com o 

coLABoratóRIO desenvolvido pelo Alkantara, entre outras. Há muitas 

entradas para o território do híbrido. 

 

VII) Que nos objectos, nas coisas, nos processos do híbrido, o 

monstro e o grotesco representam não só uma continuidade com uma 

história marginal da arte, que sempre procurou instalar aí a subversão, 

mas uma dominante. Os laboratórios artísticos têm aí o papel de 

potencializar as experiências híbridas utilizando o efeito da 

serendipidade, ou da pseudo-serendipidade ― descobrir, no processo, 

algo imprevisto que se torna central ― e fazendo uso, por vezes, da 

figura do “mestre ignorante” (apresentada por Rancière). 

Paradoxalmente a proliferação desta arte híbrida, a sua 

musealização e documentação, acabam por naturalizar o fenómeno, 

banalizando-o.  

 

VIII) Que o que marca a relação entre arte e vida é a noção de 

performance. Na arte híbrida ela representa uma espécie de 

denominador comum, um quase-sinónimo do híbrido, do transdisciplinar 

(ainda que haja quem a codifique como uma prática específica exclusiva 

dos artistas plásticos que se dedicaram à apresentação performativa das 

suas obras). Deste percurso surgem os quase-tipos ― obras artísticas 

singulares que referenciam outras obras numa qualquer base 

performativa. Três indicadores parecem aí estruturantes: o corpo, a 

história e o “eterno retorno”, a degeneração contínua dos géneros. 
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IX) Que há uma narrativa que implodiu com as novas artes, 

estilhaçando-se em fragmentos que dão novas noções do todo histórico. 

Por isso, também a análise que aqui se apresenta só pode ser 

fragmentária. Ela não traduz um recenseamento histórico, uma vez que o 

seu objecto ― o universo do híbrido nas artes performativas (na fronteira 

dos milénios, entre o século XX e o século XXI) ― tende a crescer 

ilimitadamente para o passado e para o futuro. É antes um dos olhares 

possíveis deste teatro do híbrido, que tal como no teatro se dá a ver de 

formas diferentes a quem observa e interpreta. Procurou-se contudo 

incorporar nesse olhar as várias representações dos próprios agentes do 

híbrido, em diálogo com eles.  

 

X) Que sendo o teatro do híbrido na sua “especificidade” 

portuguesa suficientemente fértil, a confinação ao território nacional 

tornou-se então uma fronteira para este trabalho. Se a relação com o 

internacional é importante e naturalmente necessária para este ou 

qualquer outro estudo sobre dinâmicas artísticas, é também importante 

não deixar morrer a história do que cá acontece. Até porque muitas 

plataformas do híbrido foram “ocultadas” precisamente porque não foi 

dada a necessária visibilidade e valor ao que em Portugal se fazia. 

 

XI) Que é, portanto, num palco dinâmico que cruza diferentes 

contemporaneidades e Histórias, nacionais e internacionais, que o 

híbrido artístico se apresenta e reactualiza. Nesse palco ele é tanto um 

quase-monumento de uma arte erudita que vive “uma morte do cisne”, na 

sua forma de poesia visual, como, por outro lado, parece proceder a uma 

nova organização, menos erudita, na relação entre as artes do texto e as 

artes do espectáculo diluindo a hierarquia tradicional que sobrevalorizava 

a cultura da palavra. Como nos dá conta Ana Hatherly: 

 

“Há tempos a Assírio & Alvim fez um inquérito aos poetas. Acho que há toda uma 

cultura herdada, em que a poesia está incluída, que está a morrer. Já Mallarmé 
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dizia no final do século dezanove que o livro acabou, que a literatura já acabou. 

Mas morre devagar. Eu também a pratico com essa consciência, actualmente 

está a morrer devagar. Esta cultura não é a cultura que interessa aos séculos 

seguintes porque eles é que têm que descobrir a sua própria maneira. Nós 

estamos no século XX e o século XIX ainda não terminou. É uma morte linda, é a 

morte do cisne, eu própria também dou os meus pios, faço os meus 

poemazinhos. Acho que de futuro as artes vão estar mais entroncadas e, como 

vemos, hoje a arte do espectáculo é mais importante do que a arte do texto. É no 

sentido da cultura de massas, que esta vai evoluir, porque as elites vão 

desaparecendo. O livro e a poesia vão manter-se durante muito tempo como um 

objecto raro. A palavra é preciosa, no seu duplo sentido, positivo e depreciativo. 

Tenho consciência que esta já acabou, que é uma morte muito bonita, mas não 

quer dizer que os mortos não venham a ser respeitados no futuro. Eu, pela minha 

parte, respeito muito os meus antepassados, sem os quais eu não seria o que 

sou. Viva o Cisne, morra bem!”. (Ana Hatherly, citada por Fernandes e Carbone, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um roteiro breve 

 

Assim, na primeira parte, no primeiro acto desta “dramaturgia” 

sociológica, procura-se conceptualizar o que é o híbrido, percorrendo-se 

as suas relações com o monstro, com o mestiço, com o heterogéneo, 

analisando a sua inscrição nas dinâmicas societais, para a partir daí ser 

problematizado como o novo paradigma invasor.  
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A segunda parte enquadra uma análise do hibridismo nas artes, nas 

suas diversas metamorfoses ao longo da História, passando, portanto, 

pelo grotesco e pelos diferentes tipos de “manifestos” ― românticos, 

modernistas e pós-modernistas. 

A terceira parte procura identificar as plataformas para a 

emergência do híbrido nas artes performativas em Portugal; nesse 

processo inscrevem-se tanto as plataformas visíveis, as suas 

programações e políticas, como as plataformas ocultas, de que são 

exemplo os “movimentos” da Performance e Poesia Visual e 

Experimental. 

A quarta parte procura dar conta de algumas dimensões do híbrido, 

nomeadamente, a sua formação, o seu mercado, e as suas estruturas 

específicas, como os laboratórios artísticos. 

A quinta parte dá conta de alguns exemplos dos novos pharmacons 

artísticos, os quase-tipos híbridos, que embora inscrevendo-se ainda 

numa ancoragem disciplinar se hibridizam e vão constituir-se como parte 

deste teatro do híbrido; dá-se conta ainda dos “limites” do híbrido. 

Por fim, a conclusão discute a fertilidade do híbrido, os seus limites 

e limitações mas também as suas virtualidades. 
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PARTE I 

O HÍBRIDO E AS SUAS MANIFESTAÇÕES – AS FORMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
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ENTRE A PALAVRA E A COISA … 

 

 

No prefácio de As Palavras e as Coisas [2002 (1966)], Foucault 

começa por apresentar um texto do escritor Jorge Luís Borges onde é 

citada “uma certa enciclopédia chinesa” onde os animais se dividem em: 

a) pertencentes ao imperador, b) embalsamados, c) domesticados, d) 

leitões, e) sereias, f) fabulosos, g) cães em liberdade, h) incluídos na 

presente classificação, i) que se agitam como loucos, j) inumeráveis, k) et 

caetera, m) que acabam de quebrar a bilha, n) que de longe parecem 

moscas. Para Foucault a classificação anunciada nesta tão sui generis 

enciclopédia encontra o seu espaço apenas no “não lugar da linguagem”, 

uma vez que não se lhe acha uma “mesa operatória” que permita “ao 

pensamento operar sobre os seres uma ordenação, uma divisão de 

classes, um agrupamento nominal por que são designadas as suas 

similitudes e diferenças” [Foucault, ob. cit., p. 49]. Todavia, apesar da 

inverosimilhança e do hilariante provocado pela imagem desta 

ordenação, Foucault encontra nela mais qualquer coisa que a torna aos 

seus olhos inquietante e que o faz suspeitar da existência de uma 

desordem maior, que supera o incongruente, na aproximação do que não 

concorda entre si: “a desordem que faz cintilar os fragmentos de um 

grande número de ordens possíveis na dimensão, sem lei nem 

geometria, do heteróclito” (idem). Expressão que o autor passa logo a 

precisar, num sentido mais próximo da etimologia: “as coisas 

apresentam-se nessa série ‘deitadas’, ‘colocadas’, ‘dispostas’ em sítios a 

tal ponto diferentes que se torna impossível encontrar para elas um 

espaço acolhedor, definir, sob umas e outras, um lugar comum a todas” 

(idem).  

Esta “enciclopédia chinesa” criada por Borges e recuperada por 

Foucault, que pode remeter tanto para as pinturas de Bosch como para 

inúmeras outras filiações (como, por exemplo, o Bestiário criado pelo 
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Movimento Homeostético6 durante a década de 80, no território das artes 

plásticas, em Portugal), continua, à luz do conceito de heteróclito, a 

conter o embrião da inquietude pela proximidade à nossa 

contemporaneidade. Na verdade, multiplicam-se um pouco por todo o 

lado uma série de coisas que resultam de misturas, umas vezes, 

inesperadas e espontâneas, outras vezes, construídas, umas vezes, 

reais, outras, apenas no plano do virtual, sem outro ponto comum a não 

ser o de não se deixarem encerrar numa classificação precisa. Face a 

este intenso mix-appeal que caracteriza o nosso quotidiano “heteróclito” a 

palavra híbrido tem vindo, de alguma forma, a representar a nossa 

“enciclopédia chinesa” contemporânea. Para disso nos certificarmos 

basta, como propôs o sociólogo Bruno Latour (1997), lermos as notícias 

de um qualquer jornal diário, onde a denominação de híbrido tem 

aparecido frequentemente como a palavra possível, para definir todo o 

tipo de fenómenos vagos, imprecisos e variáveis.  

 

I.1. … O QUE QUER DIZER HÍBRIDO? 

 

Apesar da sua recorrência actual, a palavra não remete para uma 

significação única, antes para uma história longa de significações, tal 

como um rio, que recebe o contributo de vários afluentes, embora uns 

possam ser mais importantes do que outros. Mas o que faz com que 

                                                 
6 De facto, em Portugal, sem esquecermos os famosos painéis de Santo Antão (onde 
Bosch representa figuras híbridas, grotescas, através da ligação hiperbólica e distorcida 
de uma sociedade medieval decadente nos seus costumes, com os símbolos da religião 
cristã. Veja-se, por exemplo, a análise de Bosing, 2000), temos ainda este Movimento 
Homeostético, iniciado nos anos 80 (apresentado numa exposição intitulada 
Homestética 6=0 na Fundação de Serralves, em 2004. Veja-se catálogo coordenado por 
Maria Ramos, 2004) que desenvolveu um Bestiário onde surgem obras cujo título auto-
explicativo só por si revela essa mistura de coisas de ordem diferente, dos quais 
podemos referir entre outros exemplos: “O duplo Uruboros (ou uruboro siamês). Parido 
por um alquimista pelo anus”; “Um animal por cujos cornos se chega à lua”; “Uma Fénix 
que nasce e morre tão rapidamente que não sabemos se está viva ou morta”; “O Peixe-
flor. Quando sai de água transforma-se em flor e vice-versa”; “O Metamórfico. É um 
animal que por mimetismo se transforma completamente noutros, para não ser notado. 
A sua forma original nunca existiu”; “Os pesadelos. São seres invisíveis e ridículos que 
durante o sono entram dentro dos homens para os torturar um pouco”; “Os cães-
banana. São híbridos, meio animais meio vegetais. Chegados à idade adulta, saem da 
casca soltando irritantes latidos. Passado muito pouco tempo, caem desfazendo-se no 
chão e formando uma papa amarela”.  
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estas significações não sejam completamente independentes umas das 

outras tem a ver com o processo que forma o híbrido que, como a água 

no rio, é indissolúvel na nascente, nos afluentes, ou no mar. Assim, 

qualquer que seja a entrada de que se parta no dicionário, e as entradas 

para o termo são diversas, a definição sobre o híbrido designa sempre 

um objecto, estrutura ou prática que resulta de um cruzamento entre 

coisas; de ordens distintas. Por mais fluída que a coisa híbrida seja, ela 

tem pois subjacente uma estrutura onde se sobrepõem dois núcleos 

complementares: um núcleo fixo, que traduz a coisa e o seu processo de 

hibridação; um núcleo variável, que reporta ao seu tipo. É na junção 

destes dois núcleos que a coisa híbrida ganha a sua especificidade. 

Podem ser raças diferentes, culturas diferentes, animais diferentes, 

plantas diferentes, palavras diferentes, arquitecturas diferentes, entre 

incontáveis hipóteses.  

Neste processo de identificação da palavra com a coisa a ciência 

não só não escapou como encontrou aí um campo fértil para denominar 

uma série de objectos de cruzamento. 

 

 

Híbrido entre uma zebra e um muar 

(Barbados/Jamaica) 

 

Desde as ciências da vida, a biologia e a botânica, consideradas 

territórios embrionários para o termo, com o exemplo quase monumento 

dos muares — produto híbrido que resulta do acasalamento do 

cavalo/égua com o burro/burra —, ou das enxertias produzidas nas 
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plantas, com a genética na sua sequência, até, num deslocamento e 

alargamento, às ciências sociais onde a palavra veio traduzir, com 

origens tão diversificadas e, por vezes, tão aparentemente distantes, uma 

multiplicidade de objectos, que advindos de fenómenos de hibridação 

mitológicos, religiosos, étnicos, linguísticos, culturais, artísticos, 

tecnológicos, etc. têm gerado vários sinónimos deste processo como as 

monstruosidades (mitológicas); sincretismo (originariamente aplicado à 

religião mas, depois, também na linguística e estudos culturais, em 

geral); mestiçagem (história e antropologia); crioulização (também na 

antropologia, mas principalmente na linguística); fusão, contaminação, 

collages, samplers (nas artes); entre outros, ainda que indirectos, como 

periferias e fronteiras (na geografia, mas recentemente também na 

análise de fenómenos culturais) ou mesmo performance, instalações, 

ready made (para definir coisas um pouco mais específicas nas artes), 

até às novas áreas disciplinares (Engenharias do Ambiente, etc.), 

géneros organizacionais (organizações híbridas na gestão, nos 

governos), géneros culinários (a cozinha híbrida), até aos cyborgs 

(organismos cibernéticos que fazem a combinação entre humanos ou 

animais e as tecnologias) e identidades híbridas (estilos de vida).  

 

I. 1.1. Híbridos e/ou Monstros? 

 

Comecemos então pelo verbo... Na sua origem etimológica, que 

reporta ao grego hỳbris, a palavra ganha como primeiro significado “tudo 

o que excede a medida, excesso; orgulho, insolência; ardor excessivo, 

impetuosidade, exaltação; ultraje, insulto, injúria, sevícia; violência”7, 

sendo que na sua tradução posterior para o latim, hybrida, adquire o 

significado de “bastardo”. Assim, o modo “híbrido” é construído na 

confluência dessas origens em 1596, por Hulsius. Os seus significados já 

                                                 
7 Foram consultados diversos dicionários, dos quais escolhemos o Dicionário 
Etimológico da Língua Portuguesa, organizado por José Pedro Machado (1967) porque 
nos pareceu conter uma definição muito próxima das significações da própria mitologia. 
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tinham, no entanto, a sua representação em várias figuras da mitologia8, 

desde logo a própria Hybris, a deusa que personificava, para os gregos, 

o exagero e a insolência. Mas, também, uma série de seres fabulosos, 

verdadeiros compósitos de uma natureza mista, na medida em que eram 

constituídos pela mistura de animais de diferentes espécies, como os 

Grifos (animais com cabeça de águia e garras de leão), ou por uma 

combinação de animais com humanos, como os Centauros (homem com 

corpo de cavalo), os Sátiros (mistura de homem e bode), os Cinocéfalos 

(homens com cabeça de cão), ou mesmo o Minotauro (homem com 

cabeça de touro). Mitos que, na sua generalidade, detinham uma história 

moral sobre o resultado de uma conduta humana mal conduzida. 

Detenhamo-nos na história, por exemplo, do Minotauro. De nome Astério 

ou Astérion resultou dos amores ilícitos, “contra-naturais”, de Pasífae, 

mulher do rei Minos, e de um touro enviado por Posídon a este rei. O seu 

nascimento monstruoso traduziu-se numa exposição desse acto, que 

levou a que o rei aterrorizado e envergonhado mandasse construir um 

labirinto, de onde este não pudesse sair, e a ordenar um tributo periódico 

à cidade de Atenas de sete jovens e sete donzelas que serviria de seu 

alimento. Para acabar com esse tributo, Teseus ofereceu-se 

voluntariamente para fazer parte do grupo de jovens e, com a ajuda de 

Ariane, e do seu “fio”, conseguiu não só matar o monstro, como encontrar 

o caminho para sair do labirinto. 

O Minotauro aparece, portanto, como uma entidade híbrida cuja 

presença impõe, essencialmente, uma conotação causal negativa: 

metade-homem, metade-animal, ele não só resulta numa figura de 

mediação divina, como expõe nessa posição os actos contra-naturais dos 

seus progenitores. Por isso, mais que bastardo, ele é o monstro que 

resulta da perversidade, e só a sua destruição pode restabelecer e 

garantir o plano da ordem. Estes mitos que foram tão férteis para 

interpretações filosóficas sobre a natureza humana e que chegaram até 

às obras de Nietzsche e Deleuze, nem sempre garantindo essa 

                                                 
8 Para esta análise foi consultado o Dicionário da Mitologia Grega e Romana, de Pierre 
Grimel (1999). 
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interpretação indiciada no mito9, traduzem pois uma espécie de embrião 

onde a história do híbrido se encontra com a história do monstro e as 

duas se misturam. Não é de estranhar, portanto, que a teratologia 

fabulosa (a ciência da origem dos monstros) seja considerada como uma 

primeira etapa da história das ciências da vida, a que se seguem, de 

acordo com Jean-Louis Fischer (1999), só muito posteriormente as 

etapas da definição da espécie, do estudo da transmissão dos caracteres 

hereditários (genética) e da embriologia. 

Detenhamo-nos pois um pouco mais nesta possibilidade do 

monstro representar um dos operadores conceptuais para o híbrido, 

dentro de uma perspectiva em que o heteróclito já não traduz apenas o 

domínio da metáfora. A teratologia fabulosa não se esgotou na mitologia. 

As fábulas e crenças atravessaram domínios como a geografia, a religião 

e a ciência, deixando até muito tarde os monstros num conceito também 

ele bastante vago. Acreditou-se, até ao século XVI, em resultado de 

relatos de diversos viajantes, desde os gregos até Marco Polo, na 

existência de raças fabulosas localizadas nos territórios longínquos da 

terra (Índia), num mundo ainda caracterizado, tal como os próprios 

monstros, por desconhecimento e indefinição (Gil, 1994). Foram, por isso 

diversas as personalidades, desde a Filosofia, à História, à Teologia, que 

lhes foram dedicando atenção. Um dos primeiros foi Aristóteles, que no 

seu tratado Da Geração dos Animais, composto entre 330-322 a.C., 

definia monstro, ainda dentro desse enfoque etimológico, como o que 

“não tem aparência humana mas somente animal”, ou “o que não se 

                                                 
9 Com a morte do monstro, mata-se o híbrido na sua diferença. Impõe-se um herói que 
busca a correcção do acto insolente. Ordem que, contudo, pode ser vista como o faz 
Nietzsche, na interpretação de Deleuze em O Mistério da Ariana (1996), como uma 
mistificação do humanismo: “o homem superior reclama-se do conhecimento. Mas o 
conhecimento é apenas o disfarce da moralidade; o fio no labirinto é o fio moral. A moral 
é por sua vez um labirinto: disfarce do ideal ascético e religioso. Do ideal ascético ao 
ideal moral, do ideal moral ao ideal do conhecimento, é sempre o mesmo labor que se 
persegue, o de matar o touro, quer dizer, negar a vida, esmagá-la sob um peso, reduzi-
la às suas forças reactivas” (ob. cit., p. 52). Esta interpretação releva, portanto, um valor 
de superioridade ao que é diferente e composto de várias ordens de coisas, como aliás 
é reafirmado na seguinte frase: “Teseus não compreende que o touro (…) possui a 
única verdadeira superioridade: prodigiosa besta ágil no fundo do labirinto e que se 
sente também à vontade nas alturas, besta que desatrela a vida que a afirma” (idem, p. 
51). Ganha-se nesta interpretação do mito um verdadeiro elogio ao híbrido que foge à 
interpretação primeira dos gregos, do que é anómalo.  
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assemelha aos seus pais”, definição onde chega a enquadrar as 

mulheres (Fischer, 1986), apesar de não as considerar o pior dos 

monstros, pois que lhes encontra qualidades (a reprodução da espécie) 

que os restantes monstros não detinham. Também Plínio, o Velho, tendo 

por base as descrições dos geógrafos do primeiro imperador 

expansionista para terras orientais, Alexandre, narra no compêndio de 

História Natural a existência de diferentes espécies de seres fabulosos 

nessas terras, entre as quais os Gesclitos, reconhecidos pelo único olho 

que têm na testa, os Astomos, homens sem boca e cobertos de pelos 

que se vestem com folhas, os Andróginos, que possuem os dois sexos e 

os utilizam alternadamente. Do mesmo modo, Santo Agostinho, no 

século VI d.C, no seu texto A Cidade de Deus, embora mostrando-se 

céptico em relação a existência dessas raças fabulosas irá, buscando 

uma explicação teológica, conceder-lhes um estatuto vizinho das 

mirabilia, possibilitando-lhes assim a integração no conceito cristão do 

mundo (Gil, 1994). 

Saindo da ordem do discurso para o das imagens, foram também 

diversas as representações desse imaginário grotesco que se foram 

inscrevendo nos espaços-limite das coisas do sagrado: nas catedrais, em 

especial nas de construção gótica: “o seu bestiário fantástico não 

assombra os grandes lanços das paredes, os fustes das colunas, dos 

altares ou retábulos. Mas é nas volutas das colunas, nos frisos, nos 

capitéis, sob as consolas, nos cantos das gárgulas, na borda das 

cornijas, nas cantoneiras entre duas figuras de santos que surgem os 

monstros, fundindo-se em interstícios, espionando das frestas, 

dissimulando na sombra para melhor nos surpreenderem” (Gil, ob.cit., p. 

60); nos manuscritos, “o seu lugar é igualmente característico: estendem-

se pelas margens dos bestiários, dos Livros de Salmos, Livros de Horas, 

dos Romances. Decoram as maiúsculas que iniciam os parágrafos e 

ocupam os espaços em branco que terminam as linhas” (idem).  

Diríamos que o sagrado precisaria do profano grotesco para fazer 

uma separação entre o bem e o mal, ou para garantir “a solidez 

arquitectónica do mundo real” (idem). Mas, mesmo quando o interesse 
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pelos nascimentos monstruosos, individuais, se impõe sobre as raças 

fabulosas, colectivas, os discursos tendem a encerrar-se ainda dentro 

das fronteiras da explicação sobrenatural até ao século XVII, pois se 

mantêm agrilhoados às origens etimológicas que lhe foram sendo 

associados e que, de alguma forma, traduzem o carácter de efemeridade 

(por vezes excessivo) que o monstro faz transportar consigo. 

Patrick Tort (1999), numa análise sobre a origem do monstro na 

biologia, refere duas origens do latim que apareceram, muitas vezes, 

relacionadas: monstrum que vai evocar um “efeito de exibição”, de 

mostrar, que emerge da estranheza suscitada por um fenómeno 

“irregular” e “excepcional”, a que será mais tarde associado o termo de 

“prodígio”; e monestrum que significa “advertir, prevenir, anunciar”. 

Conjugadas, estas duas versões etimológicas reforçaram um discurso 

ideológico, dominantemente ligado a uma leitura teológica do fenómeno 

que apontava já não tanto para o que o causou, mas essencialmente 

para a sua finalidade: onde o monstro, na sua singularidade excepcional, 

e enquanto criação original de Deus, detinha um papel de sinal 

“anunciador e percursor de acontecimentos destinados por decisão 

transcendente a transformar a ordem do mundo ou da História” (Tort, ob. 

cit., p. 657). 

Esta perspectiva, era dominante nas análises, por exemplo, de 

Ambroise Paré que na sua obra Monstres et Prodiges, datada de 1573, 

definia monstro como o que é “raro”, definição dentro da qual apresenta 

os indivíduos monstruosos conjuntamente com “espécies monstruosas” 

como a baleia, o camaleão, o rinoceronte, ou até fenómenos celestes 

como os cometas; ou mesmo nas de Fortunio Liceti, que afastando-se da 

ideia da mensagem divina, apesar de acreditar que uma das causas dos 

monstros seria a acção do diabo, continua a evidenciar essa compulsão 

da exibição do monstruoso: “os monstros não se chamam pois assim por 

serem sinais que pressagiam de algum modo coisas vindouras: mas é 

por serem como são que a sua novidade e extravagância nos faz 

considerá-los com admiração, surpresa e espanto e cada um os mostra 

reciprocamente. Trata-se de um comportamento comum entre os homens 



 38

que, quando alguém viu algo de maravilhosamente extravagante, o 

mostra aos vizinhos ou àqueles que encontra. E mesmo quando não 

encontram ninguém a quem contar a sua surpresa e espanto por ter visto 

esse monstro, não descansa até encontrar alguém a quem o mostrar. De 

tal maneira o homem gosta de mostrar a outro o que ele próprio viu de 

raro e surpreendente!” (citado por Gil, ob. cit., p. 78). Perspectiva que já 

Aristóteles tinha indiciado quando considerou os monstros como “lusus 

naturae: piadas ou brincadeiras da Natureza. Sendo assim, tais criaturas 

não deveriam ser objecto de horror, mas de divertimento” (citado por 

Tucherman, 2004, p. 116). Compulsão, portanto, que teve o seu registo 

nas mostras, os freaks-shows, que se mantiveram até ao século XX, e 

onde o papel da Igreja não foi estranho. Se inicialmente os monstros 

eram exibidos nas suas casas e nas cortes dos príncipes (Tucherman, 

ob. cit.), numa esfera de exposição privada, o “poder didáctico” que a 

Igreja entendia poder realizar levou a que, progressivamente, os 

monstros passassem para a esfera pública, através da sua exibição em 

“dias festivos e sob solo sagrado” (idem, p. 120), aumentando, deste 

modo, as audiências a que os monstros eram expostos. Um pouco por 

todo o lado, esses seres monstruosos e híbridos como eram 

considerados, entre outros, a “mulher-barbuda”, o “Homem-Elefante”, os 

próprios “anões”, os “gigantes”, os “siameses”, os “homens-tronco” ou os 

“homens-sem braços”, mas, também, numa ordem diferente ainda que 

próxima, o “estrangeiro”, e até os “self-made freak” (idem), categoria 

onde já entravam “o homem tatuado” ou a “mulher tatuada”10, eram 

motivo de um primeiro nível de teatralização: o da sua apresentação 

performativa em palco (especialmente nos circos, no século XIX e início 

do século XX). Teatralização, ou performatividade, que é partilhada, de 

um modo geral, pelas artes híbridas, nomeadamente, a performance e os 

happenings, que sendo artes do efémero e, muitas vezes, o resultado de 

misturas inesperadas, comungam com o monstro não só na estranheza, 

como no carácter excepcional e irrepetível. 

                                                 
10 Como é tão bem figurado em filmes do início do século XX, como The Unknown - O 
Homem Sem Braços (1927), ou Freaks, Parada de Monstros (1932), de Tod Browning, 
ou mais recentemente, The Elephant Man (1980), O Homem-Elefante, de David Linch. 
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Há nos monstros um efeito singular do mostrar. Como refere José 

Gil, o monstro “mostra mais que tudo o que é visto, pois mostra o irreal 

verdadeiro” (1994, p. 82). Sigamos a análise deste autor: “O monstro é, 

ao mesmo tempo, absolutamente transparente e totalmente opaco. Ao 

encará-lo, o olhar fica paralisado, absorto num fascínio sem fim, inapto 

ao conhecimento, pois este nada revela, nenhuma informação 

codificável, nenhum alfabeto conhecido. E, no entanto, ao exibir a sua 

deformidade, a sua anormalidade (…), o monstro oferece ao olhar mais 

do que qualquer outra coisa jamais vista. O monstro chega mesmo a 

viver dessa aberração que exibe por todo o lado a fim de que a vejam. O 

seu corpo difere do corpo normal na medida em que ele revela o oculto, 

algo de disforme, de visceral, de ‘interior’, uma espécie de obscenidade 

orgânica. O monstro exibe-a, desdobra-a, virando a pele do avesso, e 

desfralda-a sem se preocupar com o olhar do outro; ou para o fascinar, o 

que significa a mesma coisa. O que é um olhar fascinado? Aquele que 

subitamente se sente atraído pela coisa vista (…)” (Gil, ob. cit., pp. 82-

84). O que remete, mais uma vez, para uma singularidade excepcional 

que só existe em função de uma dialéctica entre aquilo que mostra o 

monstro e aquele que recepciona a monstruosidade. Essa singularidade 

advém de uma mistura entre interior e exterior, entre coisas que faltam, 

ou coisas que sobram, enfim, entre coisas que esbatem os contornos, o 

tracejado normal da figura humana. O monstro fascina, pois, porque, 

como nos diz ainda José Gil, “se rodeia de apelos que emanam da sua 

transparência. Não despegar mais o olhar da sua imagem para penetrar 

cada vez melhor no sentido da mensagem; aderir e tornar-se surdo ao 

resto, permanecer assim perdido e esquecido – eis o fascínio a que a 

percepção do monstro nos convida” (idem, p. 84). No entanto esse 

mesmo fascínio leva à criação de uma espécie de intervalo na percepção 

do que se está a ver: “na realidade, o olhar nada vê; fica suspenso nessa 

revelação-ocultação que é a imagem do corpo monstruoso” (idem, pp. 

83-84). 

Mas a história do monstro é também importante para a análise do 

híbrido porque implica, exactamente, um processo de procura dos 
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instrumentos mais adequados para a análise e explicação do fenómeno 

que o permita ver para além da fascinação que ele provoca. Processo 

que irá permitir a sua compreensão, explicação, classificação e, portanto, 

integração na ordem das coisas. O monstro, como sabemos hoje, não 

ficou sempre conotado como qualquer coisa originária dos deuses (na 

mitologia) ou de Deus (na religião), ele foi gradualmente sendo laicizado 

pela aproximação à ciência, através, por exemplo, da exposição do 

estranho e exótico, num outro local que se vai substituir ao papel difusor 

da Igreja: o museu, que reactualiza no espaço profano um novo 

consenso “em torno dessa maneira de opor o visível ao invisível” 

(Guillaume, 2003). Em 1696, numa exposição que ocupou o museu de 

Copenhaga, apresentou-se uma mostra tão peculiar como a “biblioteca 

chinesa” de Borges, que passamos a descrever: “um fígado seco, a 

orelha de um elefante medindo três pés e meio por dois e meio, 

sandálias feitas com pele humana, cabelos com pele arrancados por uma 

mão colérica, unhas monstruosas de um adolescente de Copenhaga; a 

mão peluda de um selvagem da Índia, duas mãos de uma sereia, uma 

pedra proveniente de um rim humano pesando 12 libras e meia; um feto 

petrificado que uma mulher originária da França tinha carregado no 

ventre durante 28 anos, embriões do tamanho de uma polegada e de 

sete polegadas, uma salamandra e vários bezoares, tanto orientais como 

ocidentais” (citado por Gil, 1994, p. 71). Com esta exposição, inaugurou-

se, como refere José Gil, um outro teatro “onde se representa — e 

continuará a representar ao longo dos séculos XVII e XVIII o estranho 

cenário dos fenómenos. É o espaço da representação ordenado ao nível 

de toda a comunidade: teatro de Anatomia, teatro de Agricultura, teatro 

de prodígios, teatro de etapas da vida” (idem, pp. 73-74). Fazendo com 

que o teatro da exibição do vivo, do monstro que se mostra a um público, 

comungue agora com o espaço do seu registo, da documentação do 

fenómeno, numa inscrição na história, processo que como veremos (se 

descontarmos a componente negativa ou exotizante aqui expressa) não 

é distante ao que acontece hoje em dia com as áreas performativas 

ligadas ao fenómeno do híbrido, que são apresentadas em museus.  
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Mas a laicização não se verificou apenas em resultado da sua 

descrição ou mera exposição, ela abriu caminho através de dúvidas que 

ampliaram e diversificavam as explicações sobre a origem do monstro. 

Desde logo, a perspectiva divina oponha-se a uma essência “contra-

natura”, que traduzia uma outra crença, paralela, da existência de actos 

de bestialidade entre homens e animais, que é registada pelo próprio 

Liceti: “esta multidão de monstros resulta da união sexual de diversas 

espécies, homem compreendido” (citado por Fischer, 1986, p. 486). Por 

outro lado, muitas vezes, a separação entre as ordens da natureza e das 

coisas do divino, tiveram a sua base na incredibilidade de que Deus 

pudesse criar ou preformar os seres monstruosos, como tinha sido 

pensado pelos teóricos do performacionismo ovista, que acreditavam que 

os “germens” de cada novo ser eram pré-gerados no ovo materno só 

depois de uma preformação divina. Contrariando essa perspectiva 

performacionista, mediada pelo útero divino, Louis Lémery questiona a 

possibilidade de Deus, na sua sabedoria providencial e perfeita, criar 

seres com tão grandes debilidades como as que encontrou nos seres 

monstruosos: sofrimento, fraca longevidade e, em muitos casos, a sua 

não viabilidade enquanto organismos. Na mesma linha, o recurso que os 

anatomistas dedicaram à classificação, reunindo os monstros em 

tipologias, de algum modo, também corroía a perspectiva do monstro 

como criatura singular de Deus, crescendo a afirmação de uma 

desordem induzida por patologias específicas, que podiam ter várias 

origens, entre elas as teses positivistas do “guerreiro ferido” (Correia, 

2003), ou da “compressão dos ovos”, teses da formação mecânica dos 

monstros, que tinham por base a ideia de que a entrada no óvulo era 

precedida de um processo de luta dos espermatozóides (denominados 

germens ou vermes, à época) do qual podiam resultar os monstros.  

Mas é só com Etienne Geoffray Sant-Hilaire, no princípio do 

século XIX, que se inaugura o estudo dos monstros como ciência e que o 

termo Taratologia para designar esta nova disciplina científica passa a 

ser corrente. A tese de Hilaire vai estabelecer-se na introdução de uma 

“lei de unidade de composição orgânica” que assenta em dois princípios: 
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o primeiro reporta ao facto de este autor considerar que as 

monstruosidades respondem às mesmas leis anatómicas estritas 

impostas aos restantes seres orgânicos; o segundo princípio aponta para 

a classificação das monstruosidades em famílias, géneros, espécies. 

Para confirmar estes princípios o autor vai introduzir o método 

experimental indirecto sobre embriões de animais (experiências em ovos 

de galinha) para testar hipóteses como: a não pré-existência das 

monstruosidades nos embriões; a presença de causas físicas de 

diferentes tipos na origem das monstruosidades: mecânicas (fruto de 

acidentes, quedas, etc.), patológicas (por doenças) ou fisiológicas. De 

certa forma, Hilaire vai fazer substituir toda uma análise cuja explicação 

se sedimentava na metafísica por uma análise científica. 

Em 1884, Stanislas Warynski e Hermann Fol vão inaugurar o 

método directo em Taratologia com a obra Recherches expérimentales 

sur la cause de quelques monstruosités simples et de divers processus 

embryogenétiques. O método directo consistia numa perfuração, de dois 

ou três centímetros, na casca do ovo de galinha mesmo acima do 

embrião, que permitisse analisar um ponto preciso, e pelo qual era 

possível introduzir a ponta de um termocautério com o qual estes autores 

fizeram experiências em embriões, com idades compreendidas entre as 

24 e as 48 horas. Estas experiências ritualizadas por procedimentos pré-

fixados começaram a gerar tipos de monstros definidos de acordo com a 

hora e local onde era provocado o distúrbio. Essa sofisticação técnica da 

ciência veio aumentar, a partir de 1880, o número de publicações 

referentes ao tema pois que a “embriologia causal passou a ser uma 

grande produtora de monstros.” (citado por Fischer, 1986, p. 71), mas, ao 

mesmo tempo, veio a especializar-se, tornando-se cada vez menos 

permeável ao público em geral. Como refere Fischer “as publicações 

científicas vão (…) tornar-se uma literatura cada vez mais árida, e o leitor 

que estará desejoso de tomar conhecimento não poderá de ora avante 

fazê-lo plenamente sem possuir uma experiência directa do sujeito 

tratado assim como de um conhecimento teórico relativo desse mesmo 

sujeito” (idem). 
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Sobre estas inúmeras experiências laboratoriais foram sendo 

criadas análises cada vez mais precisas no sentido da identificação dos 

factores originários dos diferentes tipos de monstruosidade e até uma 

possibilidade de separação entre híbridos monstruosos e não 

monstruosos. Consideremos as palavras de um destes cientistas, L. 

Chabry: “eu invoquei até agora duas causas de produção dos monstros: 

1) o estado anormal do gérmen; 2) a intervenção de causas externas 

durante a evolução de um gérmen bem conformado. Um híbrido não 

merece a denominação de monstro se for produto de dois germens bem 

conformados e sabemos que cada espécie de híbrido tem caracteres 

perfeitamente constantes e determinados, mas podem existir híbridos 

monstruosos provenientes da união de maus germens ou de germens 

bons, mas perturbados na sua evolução” (Chabry citado por Fischer, 

idem). No âmbito desta análise o cientista identifica ainda o caso mais 

geral de monstro: “o produto que resulta da fecundação de um gérmen 

anormal, por um espermatozóide anormal (pertencendo indiferentemente 

à mesma espécie ou a outra espécie) em que o todo forma um indivíduo 

cuja evolução originou um outro perturbado, a diversos níveis, por causas 

externas. Esse caso geral é importante (…) porque indica exactamente a 

significação de cada observação ou experiência que podemos fazer 

sobre os monstros” (Chabry citado por Fischer, ob.cit., p. 76) 

Inicia-se assim uma fase científica em que se procura, por um 

lado, identificar o limiar em que o normal passa a anormal e, por outro 

lado, garantir a normalização, a conformidade, do estudo dos fenómenos 

dos casos anormais, dentro da mesma ciência. Um bom exemplo dessa 

atitude é traduzida na síntese desenvolvida por Yves Delage, em 1903: 

“para que a ontogenése resulte na produção de um ser portador de 

características normais da espécie, é necessário que o gérmen seja 

normal, fecundado normalmente e encontre as condições normais em 

todo o seu desenvolvimento. Se o gérmen é tocado na sua constituição 

íntima, se a fecundação (…), se as condições de temperatura, de 

nutrição, do meio, de pressão exercidas pelas partes vizinhas, etc., são 

modificadas, o ser engendrado não é mais conforme ao tipo ordinário; 
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seja ele viável, incapaz de viver, ou mesmo, de concluir o seu 

desenvolvimento, em todo o caso ele é um monstro. Nós denominamos 

normal ao que é habitual, e ao que permite a formação de um ser viável, 

apto a preencher sem dificuldade todas as funções necessárias à 

conservação da sua vida e à perpetuação da sua espécie. Mas isto não 

é, em suma, a realização de uma possibilidade entre mil na evolução, e 

as outras possibilidades, mesmo que elas resultem numa interrupção do 

desenvolvimento ou na formação de um ser mais ou menos impotente, 

não são menos interessantes do ponto de vista da biologia geral. Todas 

as possibilidades de evolução são de igual valor para ela, que uma delas 

seja mais comum e mais favorecida, isso interessa tanto como saber a 

raça ou o indivíduo. Para ela, a ontogenése compreende todas as 

possibilidades de evolução e a ontogenése normal não é senão um caso 

particular, que toma lugar na mesma ordem, não importa qual o caso 

teratológico. A vida abraça todos os modos de funcionamento das 

células, órgãos e aparelhos, e não vê na fisiologia senão um caso 

particular, comparável a não importa que caso particular patológico” 

(citado por Fischer, ob.cit., p. 80). 

A introdução de novas técnicas e métodos, nomeadamente, dos 

raios X, vai permitir a cientistas como Paul Lancel e Etiene Wolff criar em 

laboratório, de acordo com um rigoroso determinismo e à escolha do 

experimentador, diversos tipos de monstros, em busca de uma resposta 

para as seguintes questões: qual é o determinismo das malformações e 

quais são as leis gerais da teratogenese? Através desta maior precisão 

dos métodos de investigação os autores vão verificar: que qualquer 

embrião pode ser transformado num monstro de um tipo determinado; 

que até um certo estádio de desenvolvimento, os monstros sofrem a 

mesma evolução que os indivíduos normais, não havendo “duas leis 

diferentes de desenvolvimento, uma para os embriões normais, outra 

para os anormais; os processos de evolução são os mesmos nos dois 

casos até um certo estádio, a partir do qual o normal e o monstruoso, se 

separam em duas direcções diferentes” (citado por Fischer, ob.cit., pp. 

98-99). O que vai permitir a Et. Wolff estabelecer algumas leis da 
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teratogenese: a primeira consistia no facto de a evolução teratológica 

traduzir uma paragem localizada de desenvolvimento; a segunda lei 

traduzia o facto de os factores teratogénicos terem efeitos mais 

espectaculares quanto mais precoce a sua acção sobre o embrião; a 

terceira lei remetia para a existência de uma sensibilidade diferencial dos 

tecidos embrionários; a quarta lei remetia para a existência de uma união 

das partes similares (a possibilidade das células embrionárias se 

fundirem para desenvolver onde devia haver dois organismos ou dois 

órgãos, um organismo ou um órgão); a quinta lei traduzia a 

independência da morfogenése e da histogenése, explicada pelo autor 

da seguinte forma: “quando o teratologista empreende, por um 

procedimento experimental, a reunião de dois esboços cardíacos produz-

se uma paragem de desenvolvimento dos processos morfogenéticos que 

deviam conduzir à reunião de dois esboços para formar um coração. Ora 

esses dois esboços vão-se diferenciar na sua posição primitiva em dois 

meio-corações. Há uma paragem na morfogenése, porque não estamos 

em presença de um coração normal, mas a histogenése prosseguiu 

porque os dois meio-corações são constituídos por um tecido normal 

contráctil” (Et. Wolff citado por Fischer, 1986, p. 104). Este autor refere 

ainda a existência de uma “individualidade embrionária” que se traduz no 

facto de os embriões não responderem todos de uma forma idêntica à 

agressão de um agente teratogénico, o que remete mais uma vez para a 

imprevisibilidade e singularidade do monstro. 

Na segunda metade do século XX, Jaques Martinie–Dubousquet 

inicia a análise de doenças provenientes de agentes infecciosos ou 

tóxicos e de malformações que obedecem às leis da hereditariedade, as 

aberrações cromossomáticas, como o mongolismo. Começam a 

generalizar-se nessa altura os inquéritos às mães para se informarem 

sobre as causas, especialmente, para identificarem a transmissão de 

anomalias hereditárias. A ciência alia agora uma série de instrumentos 

laboratoriais e de inquirição pública que permitiram a descoberta das 

aberrações cromossomáticas. Estas evoluções da ciência, a que se têm 

juntado todas as recentes na área da genética, vieram permitir identificar 
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as causas específicas que estariam na origem das monstruosidades, 

retirando o monstro do seu estatuto de ser marginal e integrando-o no 

mundo orgânico, enquanto entidade que responde às mesmas leis dos 

seres não monstruosos. Este processo histórico longo indicia, portanto, 

que um primeiro passo para a integração do anómalo, e portanto do 

híbrido, se traduz na sua naturalização e banalização, processo que 

parece estar a acontecer actualmente com o universo do híbrido de um 

modo geral. 

A ciência tem pois sido uma espécie de matriz que tem permitido 

não só integrar/ou eliminar os velhos monstros, como proteger os 

actuais, tornando-os menos monstruosos11. No filme já referenciado 

Freaks, de 1927, é inserida uma introdução onde se faz referência, 

precisamente, ao facto de este filme ser um espécime único, de difícil 

reprodução, porque ao tempo já havia a percepção de que a ciência se 

estaria a encaminhar no sentido de eliminar a existência de 

monstruosidades como as que apareciam no filme. No entanto, sabemos 

hoje que, se é um facto que estes monstros naturais se encontram em 

declínio, a própria ciência tem, também, possibilitado o nascimento de 

novos e renovados monstros com a ajuda das novas tecnologias, num 

processo que se ajusta a um homem idealizado, um homem mais 

próximo da sua imagem sonhada ou das possibilidades do seu tempo, 

seja ele constituído por próteses tecnológicas (mais próximo do cyborg) 

ou biológicas. Os monstros, portanto, não desapareceram, eles persistem 

dentro, fora, e nos limites da esfera do humano, sendo, a sua história, um 

instrumento analítico valioso na explicação dos fenómenos recentes de 

hibridação da sociedade contemporânea.  

 

I.1.1.1. Os monstros da criação: “Homem-Elefante” versus a 
“Criatura de Frankestein”?  

 

                                                 
11 Como é exemplo a cirurgia correctiva nas mazelas físicas, nomeadamente na 
separação de gémeos, que ainda hoje configuram um feito altamente mediático. 
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Neste percurso em torno dos monstros como retratos do híbrido 

parece inevitável, portanto, um deslize analítico ainda que não exaustivo, 

para algumas criaturas onde a ciência tem tido, de algum modo, um 

papel importante. Pensemos, por exemplo, no “Homem-Elefante” e na 

“Criatura do Frankestein”. É verdade que, desde logo, há um nível 

substancial que os separa: o facto de o primeiro reportar a uma figura 

real e o segundo a uma figura artificial. Também parece claro que 

enquanto criações este binómio ⎯ natureza versus cultura ⎯ pode 

remeter para a configuração de duas tipologias interessantes para 

analisar os modos de geração de híbridos, especialmente no seu 

paralelismo ao mundo das artes.  

Vejamos porquê. O processo de formação de híbridos não tem 

subjacente uma dinâmica única, ela resulta antes, se introduzirmos a 

variável intencionalidade (Bakhtin, 2004), de duas formas distintas, que 

se podem dividir pelas categorias de “hibridação inconsciente” ou 

“orgânica” e “hibridação intencional” ou “consciente”. O primeiro tipo de 

hibridação, tal como o próprio nome indica, não produz um efeito 

totalmente disruptivo em relação à ordem e à continuidade, 

desenvolvendo-se antes por um certo carácter evolutivo acidental, que 

permite a integração de novos objectos, novas coisas híbridas. Nesse 

sentido, este tipo de hibridismo configura-se como um terreno 

potencialmente fértil ou, dito de outro modo, como as fundações 

históricas para o aparecimento posterior de híbridos conscientes, numa 

construção, essa sim, onde há uma intenção deliberada de chocar, 

mudar, desafiar, revitalizar. No segundo tipo, dos híbridos conscientes, 

cria-se, portanto, uma “colisão entre diferentes pontos de vista do mundo” 

(Bakhtin, ob. cit.; veja-se também Young, 1995, pp. 21-5), surgindo 

intervenções (artísticas, etc.) internamente dialógicas, que fundem o 

infundível. 

Tendo por base esta variável bi-dimensional do híbrido é possível 

analisar o “Homem-Elefante” como um tipo “orgânico”, de geração “não 

intencional” e a “Criatura de Frankestein” como um “tipo artificial”, “semi-

orgânico” e “intencional” (a “criatura” é composta de restos orgânicos 
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animados num todo através da ciência), e através dessa característica 

enunciar todo um jogo de ligações que se apresentam representadas no 

quadro seguinte: 

 

 

 

 

 

QUADRO 1- As características do “Homem-Elefante” versus “A Criatura de 
Frankestein” 

“Homem-Elefante” “Criatura de Frankenstein” 

Não intencional 

Natureza 

Biológico/Orgânico 

Resultado/Acaso 

Recepção 

Com Identidade/Figura 

Intencional 

Artificial 

Orgânico/Máquina 

Obra 

Criação 

Sem identidade/Informe 

 

O filme de David Linch, O Homem-Elefante (1980), inicia-se com 

um grande plano do rosto de uma mulher, normal e até bela, a qual será 

mais tarde referida como a mãe do monstro. Fica assim apresentado o 

“Homem-Elefante” com uma filiação identitária humana. Duas 

representações sobre as causas geradoras desta figura são, todavia, 

avançadas na narrativa do filme. 

A primeira representação parte de uma leitura do senso comum, 

que é interpretada principalmente pela figura do seu responsável, Mr. 

Bytes, que o “mostra” numa feira, como se este se tratasse de um 

animal, seguindo o ritual etimológico que a palavra monstro faz 

transportar, enquanto “algo a mostrar”, para um público de espectadores 

curioso das coisas da ordem do bizarro, do horror, ou mesmo, como 

havia anunciado Aristóteles, da ordem do divertimento. Desse olhar, 

surge o espanto e o riso provocado pelo grotesco do corpo. Um riso tão 
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“híbrido (…) como é o grotesco como modalidade de representação: 

mistura de comicidade e de sofrimento” (Vasserot, 2002, p. 5). 

É na sua aparência, em ruptura com a de sua mãe, que esta figura 

ganha uma espécie de sobre-identidade que não só conduz à 

denominação corrente de “Homem-Elefante” como à produção de uma 

história para esse nome que o torne um objecto de espectáculo. “A vida 

está cheia de surpresas”12 diz o apresentador, em cima do palco, 

dirigindo-se ao público. Depois de uma pausa enfática, continua “penso 

no destino da desgraçada da mãe da criatura atacada por um elefante, 

quando estava grávida de quatro meses. Prostrada … numa qualquer 

ilha africana desconhecida. O resultado … está à vista, minhas senhoras 

e meus senhores, o terrível Homem-Elefante”13. O monstro aparece, 

assim, efabulado para ser melhor recebido pela esfera da recepção. O 

monstro mostra-se. De facto, é no espaço do espectáculo que ele 

encontra, muitas vezes, a sua possibilidade de subsistência. No circo, por 

exemplo as excentricidades não só são aceitáveis como necessárias 

para que haja espectáculo. Esse espaço de espectáculo surge como um 

limiar dual: “ele é um espaço de margem, incluído na sociedade e ao 

mesmo tempo na sua margem. Na margem porque o tempo cénico ou o 

tempo da representação não é o tempo da sociabilidade, quotidiana; ele 

é portanto incluído no calendário social. Incluído, igualmente, porque as 

personagens presentes em cena são representações metonímicas e 

metafóricas, por vezes simbólicas, da sociedade (de que fazem parte as 

personagens representadas, os comediantes representados e o público 

observador)” (Vasserot, 2002, p. 5). Os filmes de Tod Browning remetem 

para as peripécias respeitantes a este mercado: The Unknown, traduzido 

para O Homem Sem Braços, de 1927, por exemplo, trata de uma história 

passada em Espanha onde um homem fugido à polícia, e que era 

conhecido pela existência de um duplo polegar numa das mãos, a sua 

marca particular, se refugia num circo onde começa a trabalhar fingindo 

não ter braços utilizando somente os pés para fazer habilidades. Em 

consequência de uma intriga amorosa e na tentativa de manter o logro irá 
                                                 

12 In filme O Homem-Elefante. 
13 Idem. 
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recorrer a uma operação para lhe amputarem os braços porque só assim 

poderia manter a realidade que o tornou homem-espectáculo. O 

desenlace da história acaba dramaticamente com a morte do 

protagonista, que após tal esforço acaba assim por não consumar a sua 

paixão. 

Outro caso, Freaks, ou Parada de Monstros, de 1932, vai mais 

longe na apresentação desse universo de espectáculo do monstruoso. 

Apresenta uma colecção de monstros reais, que vão desde a 

apresentação de um verdadeiro “homem-tronco” ou “torço-humano”, um 

“homem-larva”, “siamesas”, um “andrógino”, “mulheres sem braços”, 

“cabeças-de-alfinete”, “homens-esqueleto”, que têm no circo a 

possibilidade não só de exibição para um público mas, também, de 

alcançarem uma vida comunitária, de aceitação da diferença dentro da 

comunidade interna, que lhes permite desenvolver por exemplo, nalguns 

casos, o acasalamento (como é o caso das siamesas que casam com 

homens diferentes) e até a reprodução (a mulher barbuda que tem uma 

bebé barbuda). Nessa possibilidade de reprodução, que aliás vai ser 

indiciada abaixo no caso do “Homem-Elefante”, ficaria a incógnita se o 

ser gerado remeteria para a filiação sã, a normalidade, ou se se estaria 

em presença da reprodução do anómalo, num novo género. 

O corpo aparece aqui também como uma margem: “fronteira, 

limiar que separa o individual e o colectivo, limite entre espaço íntimo e 

espaço exterior, social. Ele constitui ao mesmo tempo o ponto de 

contacto entre as duas esferas. O teatro não o pode esquecer: ele é o 

corpo a corpo, afrontamento do corpo individual e do corpo social. Logo 

que a sociedade violente o indivíduo, a representação deste último ganha 

os estigmas. A violência social, pois, transforma-se em violência feita ao 

corpo do personagem” (Vasserot, 2002, p. 5). Dessa forma o grotesco, 

como refere esta autora “não cessa de repetir ao homem que há um 

corpo. Ele reenvia as personagens à sua monstruosidade, mas também à 

sua humanidade” (idem, p. 11). 

O filme “Homem-Elefante” enuncia ainda, nesse sentido, uma 

outra representação, que se contrapõe radicalmente à postura de 
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desumanização do monstro. Essa representação é protagonizada por um 

médico anatomista que faz a apresentação do caso clínico na 

Universidade da seguinte forma: “vem de Inglaterra e tem 21 anos. O seu 

nome é Jonh Merrick”14. Fica aqui, representado um salto em relação à 

identidade: o monstro é aqui apresentado já não como um semi-animal 

mas como ser humano que pertence a um lugar, a uma história, e que 

detém um nome próprio. O médico continua a apresentação: “ao longo 

da minha carreira vi numerosas deformações faciais resultantes de 

acidentes, assim como estropiamentos e contorções por razões 

idênticas. Mas nunca me deparei com um ser humano tão depravado. 

Vejam a perfídia do seu sofrimento. Observem a extrema amplificação do 

crânio e do braço direito inerte assim como a forte distorção da coluna 

vertebral. A pele flácida e os tumores fibrosos que cobrem 90% do seu 

corpo. Tudo indica que esta doença apareceu à nascença, tendo 

progredido rapidamente. Além disso sofre de uma bronquite crónica. 

Uma observação à parte: apesar de todas as anomalias os genitais do 

paciente estão intactos e não foram afectados. O seu braço esquerdo 

desenvolveu-se normalmente. Dada a exotosis craniana de nascença e 

os numerosos papilomas, peles flácidas, o tamanho exagerado do braço 

direito e do osso, a distorção da cabeça e as numerosas superfícies de 

pele cobertas com papilomas, deram ao paciente o nome de Homem-

Elefante!”15. Nesta apresentação é dada uma outra perspectiva sobre a 

geração orgânica do monstro: não um acidente provocado por um 

elefante durante o período de gestação, mas um outro género de acaso 

da natureza, uma doença à nascença que terá distorcido a figura humana 

sem contudo lhe retirar a sua essência. O que verificamos de interesse 

na história desta figura, e sem necessariamente termos que a reportar a 

uma verosimilhança total com a realidade específica que retrata, que tem 

contornos um pouco diferentes16, é que aqui a ciência não só tenta 

                                                 
14 Idem. 
15 Idem. 
16 Num documentário denominado “O Enigma do Homem-Elefante”, exibido no canal 
Odisseia no dia 6 de Setembro de 2004, a história que se conta é que o próprio Joseph 
Merrick acreditava na possibilidade de a mãe grávida ter sido pisada por um elefante: “a 
minha mãe caminhava pela rua quando se cruzou com uma procissão de animais de 
circo, infelizmente foi pisada por um elefante”. Joseph fazia dele próprio o seguinte 
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integrar o monstro na ordem natural das coisas, como torná-lo aceitável 

aos olhos da comunidade, voltando a dar-lhe um estatuto de ser humano, 

ou antes, fazendo uma devolução da humanidade que lhe havia sido 

despojada anteriormente, o que representa a filiação a uma origem que 

ainda é passível de reconhecimento. 

Encontra-se, pois, em qualquer destas representações, uma ideia 

de “geração orgânica”, fruto do acaso natural, do “não intencional” que se 

pode situar num pólo oposto à da criatura artificial de “Frankenstein”, 

imaginada por Mary Shelley em 1817, que se apresenta, desde logo, 

como um objecto híbrido ficcional que resulta numa fusão entre 

imaginação literária e imaginação sobre a ciência. No prefácio de uma 

reedição desta obra em 1831, onde o título ganha uma extensão para 

Frankenstein ou o Moderno Prometeu, a própria Mary Shelley refere: 

“todas as coisas devem ter um começo, para empregar a frase de 

Sancheana, e esse começo deve achar-se ligado a qualquer coisa 

acontecida antes. Os Hindus dão ao mundo um elefante para suportá-lo, 

mas puseram o elefante em cima de uma tartaruga. Invenção, devemos 

admiti-lo humildemente, não consiste em criar a partir do vazio, mas a 
                                                                                                                                          

descrição: “a medida à volta da minha cabeça é de cerca 91 cm, a minha cara está num 
estado tal que ninguém a conseguiria descrever, os meus pés e as pernas estão 
cobertas de pele enrugada com a de um elefante, e quase da mesma cor” e ao que 
parece foi ele próprio que considerando-se um proscrito (havia sido rejeitado pelo pai e 
madrasta), procurou dedicar-se ao circo como forma de sobrevivência, com a ajuda de 
Tom Norman. Uma especialista sobre monstros descreve no documentário: “As pessoas 
gostam sempre de ver curiosidade, aberrações ao vivo. Do século XVI ao XVIII eram na 
sua grande maioria autênticos monstros. No século XIX era mais um negócio, parte da 
tradição do show-bussiness, havia espectáculos nos teatros de variedade, nos 
concertos de música. Toda a gente sabia que a história que o apresentador contava não 
era verdadeira, mas aquilo fazia parte da tradição. A ilusão vinda do nada. Estou certa 
que ninguém acreditava que o “Homem-Elefante” era descendente de um elefante”. 
Para os médicos da Royal London Hospital, e especialmente para Frederick Treves, o 
seu médico, a origem desta doença não tinha qualquer diagnóstico possível à altura, 
pelo que de facto, estes se limitaram, tal como mostra o filme, a apresentá-lo à 
sociedade e a protegê-lo como ser humano, até à sua morte, em 1890, quando este 
tinha 27 anos. 
Neste documentário cujo teor de base reporta à identificação da doença ou doenças 
que estariam na base destas deformações, é desenvolvida uma análise ao ADN retirado 
do osso do seu esqueleto e comparado com a de familiares ainda vivos, não directos 
(porque nem Joseph nem as suas irmãs tiveram filhos) e aos quais esta linhagem ao 
“Homem-Elefante” havia sido ocultada e tornada tabu pelos membros mais antigos da 
família. Redescobertas as ligações genealógicas, por um membro da família, houve um 
encontro entre estes familiares e foram feitas análises que permitiram verificar a 
possibilidade da existência de um gene mutante deficiente, que daria origem a doenças 
previsíveis como a Neurofibramatose (NF1) e o Sindroma de Proteu (PPNN), cuja 
possibilidade de ser reactivada na família foi considerada pelos geneticistas improvável.  
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partir do caos; os materiais devem, em primeiro lugar, ser 

proporcionados; pode-se dar vida à própria substância. Em todas as 

matérias de descoberta e invenção, mesmo naquelas que pertencem à 

imaginação, somos continuamente recordados da história de Colombo e 

do seu ovo. A invenção consiste na capacidade de um tema e no poder 

de moldar e afeiçoar ideias que lhe foram sugeridas” [Shelley, 2003 

(1817), p. 11]. Esta base literária onde se identifica a criação/invenção no 

seu carácter intencional assente sobre fundações do pré-existente, numa 

expressão da impossibilidade de uma tábua rasa criativa vai, pois, 

manifestar-se numa ligação a uma ordem científica, sobre a qual Mary 

Shelley também se pronuncia: “muitas e longas foram as conversas entre 

Lorde Byron e Shelley, das quais fui uma devota mas praticamente 

silenciosa ouvinte. Durante uma delas foram discutidas várias doutrinas 

filosóficas e, entre outras, a natureza do princípio da vida e se existiria 

alguma possibilidade de ele ser descoberto e comunicado. Falaram das 

experiências do Dr. Darwin (não estou a falar daquilo que o doutor 

realmente fez, ou disse que fez, mas, mais no meu propósito, do que 

então se dizia ter sido feito por ele), que guardava um pedaço de aletria 

num frasco até ela, graças a algum meio extraordinário, se começar a 

mexer sozinha. Não era assim, afinal, que se dava a vida. Talvez um 

cadáver pudesse ser reanimado; o galvanismo já tinha dado indícios de 

tais coisas; talvez as partes componentes de uma criatura pudessem ser 

manufacturadas, unidas e animadas com calor vital” (Schelley, ob. cit., p. 

11). Do conjunto destas meditações, que surgem fruto de um repto entre 

vários amigos para a construção de um conto sobre fantasmas, vai 

nascer esta obra, que se tornou a história de terror mais famosa da 

história da literatura e mais prolixa em versões cinematográficas17. A 

obra conta a história de um jovem cientista, Frankenstein, que obcecado 

pelo desejo de encontrar o “segredo da vida”, acaba por conseguir criar 

com sucesso uma criatura artificial, construída sobre pedaços/restos de 

corpos humanos que forneceram a matéria para esta supra-criação, cuja 

                                                 
17 Para além dos filmes sobre Frankenstein, foram depois reconstruídas outras versões 
como A Noiva de Frankenstein, O filho de Frankenstein, entre mais de uma dezena 
delas. 
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figura assenta, logo, numa desfiguração, ou seja, numa desidentificação 

do corpo. Como refere Philipe Breton (1995), por um lado, os corpos dos 

homens que estiveram na base da sua criação estão mortos e não 

subsiste nada da sua identidade inicial, por outro lado, os corpos foram 

decompostos em pedaços e recompostos segundo uma pura lógica de 

criação.  

Frankestein enquanto cientista inaugura, pois, o amplo domínio da 

natureza humana pelo Homem, que reporta para uma esfera que já não 

se liga tanto a uma esfera da exposição, uma vez que aqui a criação … 

em laboratório suplanta a necessidade do “mostrar”. No filme de James 

Whale, de 1931, numa primeira versão cinematográfica, já 

transversalmente diferente da apresentada no livro, a criação do monstro 

tem uma assistência, composta pelo professor de Frankenstein, pela sua 

noiva e um seu amigo; mas a sua aceitação no laboratório só é possível 

porque se mantém uma proximidade com o criador. 

A filiação deste monstro não é dirigida, logo, a uma figura natural: 

“não tivera nem pai a velar-me a infância nem mãe para me encher de 

sorrisos e de carinhos; ou se os tivera, toda a minha vida passada era 

agora uma mancha, um espaço em branco no qual eu nada distinguia. 

Desde a minha mais remota recordação, sempre fora igual em altura e 

proporção. Nunca vi um ente que se parecesse comigo ou que quisesse 

contactar-me. Quem era eu?” (Shelley, ob. cit., p. 144). A filiação é antes 

atribuída a um criador exterior que se auxilia da ciência tendo em mente 

uma outra imagem de criação: “ia derramar uma torrente de luz sobre o 

nosso mundo cheio de trevas, uma nova raça abençoar-me-ia por tê-la 

criado. Seres bons e felizes dever-me-iam a vida” (idem, p. 64)”. Quando 

se confronta com a obra criada, e mais tarde com o pedido por parte da 

criatura, a que não é dado um nome, de criar uma outra criatura que 

possa ser sua mulher, o criador renega-o e recusa a possibilidade de 

reprodução da figura monstruosa. Aqui, tanto o homem da ciência, como 

o cidadão comum rejeitam o monstro, tornando-o, para além de uma 

aberração física, uma aberração moral. Não se verifica aqui nenhuma 

integração da figura monstruosa, ela é rejeitada por todos os homens e, 
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ainda mais, pela impossibilidade de ser criada uma figura idêntica que o 

aceitasse na sua monstruosidade. Toda a sua relação com o natural é 

assim anulada. O monstro torna-se monstro total, as linhas que o 

prendiam à natureza tornam-se frágeis, antes se desmancham numa 

ideia de impureza, de matéria em bruto, cuja perfeição per si só poderia 

ser considerada “numa nova forma de percepção” que requereria “outros 

olhos, que não podem deixar de estar implicados desde logo na visão 

dessa perfeição” (Cordeiro, 1999, p. 215). 

Esta criatura artificial, que surge de uma “ficção” “científica”, pode 

ser integrada, portanto, na noção de “mito dinâmico” definido por 

Abraham Moles: “mito que emerge ao nível da sociedade científica 

global, como uma tendência organizadora que modela o fluxo de 

descobertas e orienta de forma inconsciente as preocupações 

individuais” (citado em Breton,1995:55), ou, na definição de Ernst Jünger 

de “figura”18, no caso de “Frankenstein” uma figura artificial, como uma 

potência metafísica que se impõe ao mundo, marcando-o, segundo um 

processo de afeiçoamento, pois que ela não se impõe sem que a 

realidade o exija. De facto, à data em que foi escrito este romance, a 

embriologia humana direccionava-se, como também já referimos nesta 

deambulação pela história dos monstros, para uma progressiva 

laicização, isto é, para o questionamento das origens dos monstros e, 

também, para uma progressiva criação de monstros em laboratório, 

através de experiências em embriões de animais que gerariam nas 

consciências individuais, como acontece ainda hoje, um misto de 

deslumbramento e horror pela criação artificial da vida. Esta “figura”, ou 

“mito dinâmico” da criatura de “Frankenstein” acabou, pois, por tornar-se, 

como refere Breton (1955), “um tipo de lugar comum do pensamento 

moderno que serve para designar o facto de a ciência poder também 

produzir monstros e perder o controlo”.  

Estas duas tipologias que traduzem diferentes formas de geração 

da coisa anómala, isto é, da coisa que não obedece a um padrão 

definido, podem permitir uma leitura futura dos híbridos artísticos com 

                                                 
18 Veja-se a análise de Edmundo Cordeiro sobre a obra de Ernest Jünger (1999). 
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géneses diferenciadas, cuja vertente mais directa, porque ligada ao 

imaginário do monstro, podemos encontrar no universo das artes 

performativas, tanto na ordem do simbólico, como na relação entre o 

corpo e as novas tecnologias. 

 

 

 

 

 

 

 

One Myterious Thing, said the e. e. cummings (1996), Vera Mantero 

 

No primeiro caso, podemos integrar alguns trabalhos artísticos de 

Vera Mantero, para quem híbrido surge como definição primeira da 

palavra monstro19, nomeadamente, no seu solo One Myterious Thing, 

said the e. e. cummings (1996), onde aparece em palco, nua, com uns 

pés de cabra, numa imagem para um estado de espírito, que nas 

palavras da própria “não tem vontade nenhuma de anular o corpo, nem 

vergonha nenhuma do seu desejo e do seu sexo. O que este espírito de 

que falo tem vontade de anular é a boçalidade, a assustadora burrice, a 

profunda ignorância, a pobreza de horizontes, o materialismo, etc. etc.”20, 

mas, também, num trabalho coreográfico que denominou Vera Mantero 

& Guests (2002) (sobre super-heróis em que, apropriando-se do carácter 

simbólico destas figuras, desmistificou os traços heróicos desse tipo de 

bestialidade21, colocando os intérpretes em palco como super-heróis 

genéricos, a preto e branco e desfocados, sem poderes, um pouco à 

deriva em relação a tudo o que acontece à sua volta, frágeis, ou fortes, 
                                                 

19 Entrevista a Vera Mantero. 
20 Excerto retirado de textos produzidos e facultados pela própria criadora. 
21 Que tem vindo a ser marcado pelas figuras da banda desenhada e do cinema como o 
super-homem, a super-mulher, o homem-aranha, Hulk, entre outros. 
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muitas vezes, verdadeiros ditadores (uma outra conotação de monstro, 

interpretada neste espectáculo por Paulo Castro), como se, de alguma 

forma, os actos de cada um em relação aos outros, enquanto tipos, 

contivessem sempre essa marca do monstruoso, porque desajustados. 

Há nesta abordagem de Vera Mantero um acentuar da oposição entre a 

ideia de tipo e de pessoa singular, mas que deixa entender também a 

necessidade de superação do tipo pela pessoa singular — aliás, na 

mesma linha da análise produzida por Ernest Jünger que refere: “Na 

pessoa singular estão o Deserto e o Bosque virgem, que são formas 

originárias” (Cordeiro, ob. cit., p. 216). Ou seja, que o tipo é sempre uma 

redução da individualidade, a partir de estereótipos. 

No segundo caso, podemos destacar o Festival Atlântico, 

especialmente a sua segunda edição em 1997, que centrando-se na 

temática “O corpo na sociedade pós-moderna: manipulações e limites”, 

apresentou uma programação pioneira em Portugal com criadores cuja 

experimentação estética tem presente a manipulação do próprio corpo, 

numa arte da perturbação (Danto), dos quais se destacaram num 

exemplo pós-frankenstein Stelarc, com o seu corpo ampliado por 

próteses mas, também, Orlan com a sua arte carnal22, ou Marcel.Li. 

Antúnez, com o seu corpo manipulável pelo espectador, através da 

mediação com a tecnologia, que transforma o corpo e o humano numa 

espécie de devir-monstro. 

Nesta perspectiva poderemos encontrar toda uma linhagem de 

figurações e desfigurações que nos levariam mais longe na área da 

ficção científica, na sua relação “natural” com os cyborgs e com a 

realidade virtual, onde se reactualizam as obsessões das culturas 

tecnocientíficas. Como refere Cláudia Gianetti, num artigo denominado 

“Do Frankenstein ao Cyborg - Do mito à alucinação” (2002), 

“encontramos as versões actualizadas do mito de Frankenstein na 

biotecnologia, na biologia molecular e na engenharia genética, que 
                                                 

22 No caso de Orlan a intervenção no corpo vai ao limite da transformação geral com o 
objectivo de um rebaptismo genérico feito por uma empresa de publicidade, que lhe 
atribua um nome artístico e um logótipo, sendo que a derradeira intervenção depois da 
sua morte será a sua mumificação para uma doação a um museu (ver sobre este 
assunto o artigo de Carlos Augusto Ribeiro, 1999) 
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avançam rapidamente e permitem a descoberta do genoma e a futura 

clonagem humana. Por outro lado, a pesquisa científica centrada na 

robótica e na vida artificial caminha na direcção da criação de cyborgs” 

(2002). Estes mitos não só contaminam a ciência mas a todo o momento 

re-contaminam a arte mantendo todas as categorias em suspensão, não 

sabendo nós, de antemão, onde nos levam as ligações do híbrido, nas 

artes performativas, na sua relação com as novas tecnologias (sendo 

que, cada vez mais, estas últimas se apresentam elas próprias como 

“espectáculo”). 

 

 

 

 

I.1.2. Híbridos e/ou Mestiços? 

 

Hibridismo e mestiçagem têm sido expressões recorrentes no 

dicionário contemporâneo das ciências sociais. A sua equivalência e/ou 

diferenciação assim como a supremacia epistemológica possível de uma 

sobre a outra têm originado ao longo dos tempos várias controvérsias 

que, tendo por exemplo o dicionário Métissages de Arcimboldo à Zombi 

(2001) de François Laplantine e Alexis Nouss, um dos mais completos 

dedicados ao tema da mestiçagem, parecem ainda não estar encerradas. 

Veja-se que uma das primeiras significações para híbrido é apresentada 

por Plínio o Velho quando este se refere aos migrantes que chegavam a 

Roma na sua época23 e que a esse mesmo processo antigo, de 

cruzamento entre culturas e povos, é atribuída, por Laplantine e Nouss, a 

denominação de mestiçagem. Já numa obra anterior, denominada Le 

Métissage (1997)24, o Mediterrâneo é visto por estes autores como o 

primeiro entreposto do mundo mestiço; como crisol cultural que haveria 

de dar origem à Europa resultante de múltiplas migrações milenares, sob 
                                                 

23 Ver Canclini (2002). 
24 Esta obra publicada, em Paris pela Flammarion, em 1997, está traduzida em 
português como Mestiçagem, Lisboa, Edições Piaget, 2002. 
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a forma de invasões, de conquistas, confrontos, perseguições, 

massacres, pilhagens e degredos, mas também de trocas, comparações 

e de diferentes tipos de transformações. Várias personagens 

concorreram para esta mistura. Uma delas foi Alexandre, o Grande, que 

“segundo Plutarco ‘reuniu todos os povos do mundo numa caldeira que 

devia ser remexida’. Nesta helenização do Oriente e nesta orientalização 

do Ocidente, os diferentes grupos eram incentivados a aprender as 

diferentes línguas faladas no império” (Laplantine e Nouss, 2002, p.14). 

O próprio Alexandre adoptou integralmente elementos de culturas não 

helénicas, como o direito penal e o cerimonial da corte, falava persa e 

vestia-se como os Persas, além de ter organizado casamentos colectivos 

de soldados gregos e mulheres asiáticas, tendo também ele próprio 

casado com uma asiática. 

Esta coexistência de expressões, híbrido e mestiço, para tratar o 

mesmo processo de mistura entre populações, culturas, línguas, coloca 

desde logo a questão de qual o termo mais adequado para definir estes 

fenómenos de cruzamento. No seu Dicionário de Mestiçagens onde 

introduziram, como se verifica no próprio título, diversas palavras, … de 

Arcimboldo à Zombi, que indicam essa mesma diversidade de coisas que 

se misturam — países, cidades, modos, expressões artísticas, produtos, 

gastronomia, literatura, etc. —, Laplantine e Nouss parecem não ter 

qualquer dúvida que a expressão que melhor as recobre é mestiçagem. 

No prefácio desta obra definem mesmo mestiçagem pela sua 

diferenciação em relação a outros termos como “mistura”, “mixagem”, 

“sincretismo” e, nomeadamente, “hibridez”, que consideram não somente 

insuficientes, como inadequados e mesmo opostos ao termo que 

elegeram. Factor que, inclusive, acabam por sublinhar através da não 

definição dos termos “híbrido” ou “hibridismo” no dicionário, senão 

através da sua remissão para outros dois vocábulos: “heterogéneo” e 

“voz”. Na análise destes vocábulos verificamos que na definição de 

“heterogéneo”, assinada por Alexis Nouss, a palavra “híbrido” não é 

referenciada senão num parêntesis, sendo que o texto, ao invés de 

retratar uma “heterogeneidade híbrida” remete para uma 
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“heterogeneidade mestiça” que é caracterizada pelo autor como uma 

“reconstrução permanente”. Na definição de “voz”, é tratado um tipo 

especial de híbrido, a voz híbrida do “castrati”, no exemplo de uma 

estética barroca exposta no filme Farinelli. Em qualquer dos casos, a 

etimologia do termo não é apresentada e não fica bem esclarecida a 

verdadeira diferença entre mestiçagem e hibridismo, o que se destaca 

aliás na seguinte frase: “não há ‘mestiçagem’ enquanto campo 

constituído mas modos infinitos de mestiçagem, rebeldes a toda a 

tentativa de fixação categorial. Não há ‘mestiçagem’, mas uma sucessão 

de relações históricas (precárias) ligadas a movimentos rítmicos que não 

cessam de se transformar. Não há o dogma da mestiçagem, se bem que 

as nossas análises peçam de empréstimo, por vezes, por necessidade 

de aproximação metodológica, as expressões de mistura ou de hibridez” 

(2001, p. 10). Neste excerto, fica pois, nebuloso, se esses vocábulos 

(mistura e hibridez), contemplam qualquer dogma, ou se, pelo contrário, 

eles são constantes em qualquer processo de mestiçagem, como nos 

parece ser o caso. 

Nestor Garcia Canclini, por sua vez, na sua obra Culturas Híbridas 

(2001), considera que as expressões “mestiçagem”, “creoulização”, 

“sincretismo”, apesar de servirem para especificar formas particulares de 

hibridação, mais ou menos clássicas, são insuficientes para nomear e 

explicar as formas mais modernas da interculturalidade e, nesse sentido, 

questiona: “como designar as fusões entre culturas locais e mediáticas, 

entre estilos de consumo de gerações diferentes, entre músicas locais e 

transnacionais, que ocorram nas fronteiras e nas grandes cidades (e não 

só aí)?” (Canclini, ob. cit., p. 22). 

Híbrido aparece a Canclini, e contrariamente ao discurso dos 

autores do “Dicionário de Mestiçagem”, como uma palavra mais dúctil 

para nomear todo o tipo de misturas, nomeadamente, as que reportam à 

introdução das tecnologias avançadas e dos processos sociais modernos 

e pós-modernos, que emergem especialmente, como deixou claro na 

questão que apresentámos acima, nas “fronteiras” entre países e nas 

grandes cidades, contextos que no seu entender condicionam os 
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formatos, estilos e contradições específicas da hibridação. Factores que 

aliás, também, Leplantine e Nouss consideram importantes nas suas 

análises: “a mestiçagem pressupõe a mobilidade, a viagem ⎯ e, neste 

aspecto, o herói mediterrânico mais célebre é Ulisses, construção 

arquetípica grega mas também universal de todos os viajantes” (2002, p. 

17); “a mestiçagem é sobretudo urbana e as grandes cidades 

mediterrânicas exerceram, cada uma à sua maneira, o papel de 

mediadoras entre horizontes culturais extremamente diversificados” 

(idem). 

Em que ficamos então? Qual é a grande diferença entre híbridos e 

mestiços? O que torna “híbrido” numa palavra, mais ou menos adequada, 

para descrever os fenómenos que resultam deste intenso apelo à mistura 

que caracteriza a nossa sociedade contemporânea? Processo que aliás 

também não é pacífico nas representações que alguns criadores 

portugueses das áreas mais alternativas fazem do termo híbrido, 

considerando-o, uns, um termo adequado porque suficientemente amplo 

para catalogar um trabalho que os próprios não conseguem definir, e 

nesse caso utilizam, muitas vezes, indiferentemente as palavras híbrido, 

mistura e mestiço, enquanto que outros, pelo contrário, consideram-no 

um termo distante do seu processo artístico, porque “vago” e, mesmo 

“estéril”. De qualquer modo, o termo aparece como uma constante nos 

discursos e nas práticas artísticas destes criadores que trabalham num 

campo de fusões transversais com as várias disciplinas artísticas, com o 

real, e mesmo com o campo científico e a tecnologia. 

Esta controvérsia faz-nos pois retomar a análise de Bakhtin 

(2004), sobre intencionalidade, na medida em que podemos avançar 

como hipótese que o termo híbrido é hoje considerado mais operacional 

do que o de mestiçagem por autores como Canclini porque se retira dele 

especialmente a vertente do hibridismo intencional, que aponta 

directamente para um processo, uma acção consciente e, mesmo, 

artificial de produzir misturas, onde a tecnologia tem ganho uma 

importância crucial. Enquanto que a mestiçagem manteria a sua 
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aplicabilidade a um nível de hibridismo orgânico, isto é, a um nível 

embrionário do processo mas fundamental enquanto base histórica. 

Não ficando, no entanto, esclarecida a controvérsia, a não ser em 

termos hipotéticos, enveredámos por recuperar a análise desenvolvida 

nas ciências exactas sobre esta temática, que não parece ter sido 

aprofundada por nenhum destes autores das ciências sociais e que nos 

parece de extrema pertinência para a clarificação destes termos, que não 

só animaram diversas discussões teóricas, como mantiveram um 

interesse de tal modo central durante o percurso de vida de alguns 

investigadores que houve casos em que os próprios acabaram por 

rebater as suas teses iniciais sobre o assunto. É o caso de Buffon, que 

no século XVIII centrando-se, essencialmente, numa diferenciação pela 

capacidade ou não de reprodução dos objectos de cruzamento, começou 

por distinguir os dois tipos caracterizando os “híbridos” como o resultado 

do cruzamento de duas espécies distintas, que dariam origem a uma 

“mula”, termo aplicado para descrever os cruzamentos infecundos, 

enquanto que os “mestiços” traduziriam o cruzamento entre duas raças 

ou variedades, caracterizando-se pela fecundidade. Aqui poderíamos 

identificar um forte argumento para que o termo híbrido ganhasse um 

carácter limitativo ou insuficiente nas ciências sociais, uma vez que, na 

análise das dinâmicas societais, nem todos os objectos, estruturas ou 

práticas que resultam do cruzamento de coisas de ordem diferente são 

estéreis, antes pelo contrário: a sua amplificação actual demonstra que 

todas as esferas do social tendem a desenvolver novas ou renovadas 

formas de cruzamento. 

Mas esta divisão argumentativa também não permaneceu nas 

ciências da vida. O próprio Buffon refutou esta tese quando, através da 

continuação dos seus estudos empíricos, em 1764 constatou que nem 

todas as “mulas” eram afectadas pela esterilidade. Isadore Geoffroy 

Saint-Hilaire, em 1860, discutindo exactamente os mesmos termos, 

desenvolveu uma caracterização em que lhes subtraiu, por um lado, a 

distinção da capacidade de reprodução e, por outro lado, 

concomitantemente, clarificou que o termo “mula” a ser aplicado 
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enquanto sinónimo de esterilidade serviria tanto para caracterizar os 

seres de origem mista como, também, todos os seres infecundos, mesmo 

os que não detém essa origem. 

Estes dois investigadores, apresentados por Jean-Louis Fischer 

(1999) na sua análise sobre o conceito de híbrido como referenciais 

desta controvérsia, vêm pois clarificar, como refere este autor, que é 

perdendo a sua significação taxonómica que os termos “mula” e mesmo 

“mestiço” se podem generalizar e caber no sinónimo de “híbrido”. De 

facto, no início do século XX, o próprio Darwin, ao dedicar na sua obra 

Origem das Espécies (1917) todo um capítulo ao tema da hibridez, tendo 

por base a análise da esterilidade, volta a reforçar este mesmo sentido 

quando refere que colocando de parte a questão da fecundidade, há uma 

semelhança geral muito pronunciada entre os híbridos e os mestiços, 

quanto à sua: “variabilidade”; “propriedade de absorver-se mutuamente 

por cruzamentos repetidos”; e “aptidão em herdar caracteres de origens 

diferentes”. O que o faz enunciar uma outra questão central sobre a 

temática do hibridismo que é a possibilidade de as espécies existirem 

primitivamente sob a forma de variedades, isto é, de existir um processo 

evolutivo que transforme algumas variedades em géneros. Ou seja, a 

possibilidade da reprodução ir gerando mutações que dão origem a 

novos géneros. 

Tendo por base esta análise, parece claro que ainda que se 

substitua o termo originário de híbrido pelos seus sinónimos não se 

mantenha qualquer diferença essencial, para além da apropriação 

disciplinar que tem garantido uma maior generalização do termo 

mestiçagem na Antropologia Cultural, palavra que tem vindo a ser 

substituída pelo termo hibridismo por autores como Robert Young, Nestor 

Garcia Canclini, Jean Nederveen Pieterse e até pelos artistas 

“antropologistas experimentais” como se auto-denominam os artistas 

chicanos Guilhermo Gomes-Peña e Roberto Sifuentes. Para além de 

que, mesmo se fosse verificado o fenómeno da infertilidade do híbrido na 

biologia, que também não se verificou, como se pode constatar da sua 

reprodução (e proliferação) na agricultura, a sua aplicação nas ciências 



 64

sociais não deveria ser invalidada. Como refere Canclini, as ciências 

sociais têm recorrido frequentemente à importação de conceitos de 

outras disciplinas sem que com isso sejam invalidadas as condições de 

uso da ciência de origem. Dá mesmo o exemplo de conceitos como os de 

reprodução e capital, adoptados pela Sociologia, e que ainda que usados 

de forma particular são epistemologicamente fecundos na explicação de 

fenómenos sociais. Nesse princípio, partindo, portanto, da hipótese que a 

importância e pertinência de um “Dicionário da Mestiçagem”, como o que 

é apresentado por Laplantine e Nouss, se mantêm, na medida em que 

traduz a equivalência a um “Dicionário do Hibridismo”, a palavra “híbrido” 

ou “hibridismo” deveria ter sido contemplada e discutida nas suas 

propriedades. Em qualquer caso, e apesar de qualquer diferencial 

encontrado no processo de geração dos híbridos, dos mestiços (ou até 

dos monstros), para além da conotação positiva ou negativa que cada 

qual lhe possa atribuir, pode-se aplicar a tese de Buffon de que os 

diversos termos, face a sua proliferação contemporânea, podem caber no 

denominador comum de “híbrido”. 

 

I.1.3. Híbrido e/ou Heterogéneo? 

 

Fixemos o factor motor dos objectos de cruzamento. O híbrido, o 

mestiço e, também, o monstro têm subjacente o heterogéneo, a 

diversidade de elementos que desde a sua origem, como acontece com o 

embrião, resultam da fusão de outras origens que, por sua vez, remetem, 

cada qual, para ainda outras, num processo contínuo cuja génese é, 

muitas vezes, difícil de precisar, mas a que não se escapa. Como refere 

Nouss: “para a biologia, o nascimento é heterogénese, para o mito ou a 

religião, a criação é heterogénese” (2001, p. 289). Na Origem, quer com 

isto dizer o autor, o uno tem origem no plural, seja através da fusão entre 

óvulo e espermatozóide, seja através da fusão do sopro divino com a 

matéria terrestre. 
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Pensado desta forma o híbrido ganha para além da representação 

negativa, de monstruosidade ou de contra-natura, onde “o inverso da 

vida não era a morte, mas o monstruoso” (Papadogeorgi, 1995, p. 167), 

uma outra representação. Adquire uma representação positiva, um 

sinónimo de vida, porque está essencialmente na base da reprodução. 

Um dos campos de aplicação deste conceito nesta sua valoração positiva 

foi a agricultura, onde o híbrido surgiu, essencialmente, em função de um 

saber prático que se ligou a noções de “melhoramento” das espécies e 

“utilidade”. Numa análise do conceito nesse campo específico, Peny 

Papadogeorgi precisa esse valor referindo que enquanto para um 

ecologista não há seres nocivos ou úteis, para o agricultor há: os 

cruzamentos, através da heterosis (fenómeno que traduz o maior vigor 

na primeira geração de híbridos porque quebram o efeito do inbreeding, 

ou depressão sanguínea) surgem na agricultura ligados a um saber 

prático com a intenção de aumentar a produtividade/rentabilidade, a sua 

resistência e a produção de novas variedades. 

O conceito ganha assim um estatuto ambíguo de “desvalorização-

valorização” que é traduzido pela progressiva superação de uma 

representação negativa por uma representação positiva cada vez que o 

híbrido é útil, vigoroso, rentável.  

A evolução do conceito de um saber meramente prático para um 

saber teórico desligou-se, no entanto, desse “obstáculo da utilidade” 

(Bachelard, citado por Papadogeorgi, 1995), de uma valoração positiva 

ou negativa. Gregor Mendel, figura fundamental para a compreensão do 

híbrido enquanto expressão do heterogéneo com as suas “Pesquisas 

sobre os Híbridos Vegetais” (1866)25, é disso exemplo. Apesar da sua 

proximidade à horticultura teve nessa prática um outro objectivo: o de 

utilizar os híbridos como meio para analisar a transmissão de certos 

caracteres. 

Tendo iniciado cruzamentos com uma cultura de ervilheiras de 

diferentes tipos, Mendel observou recorrências nesse processo através 

                                                 
25 Ver site http://www.esp.org/foundations/genetics/classical/gm-65.pdf. Ver também a 
análise de Michael Morange (1999) sobre a vida e obra de Gregor Mendel. 



 66

da restrição de caracteres fáceis de identificar e duas formas bem 

distintas, como por exemplo, a cor — verde ou amarela, o aspecto das 

ervilhas — rugosas ou lisas, o comprimento do caule — comprido ou 

curto, etc. Através dos resultados das suas experiências para a 

transmissão de um carácter único (mono-hibridismo) constatou que os 

híbridos da primeira geração se assemelhavam nesse carácter a um dos 

seus progenitores, sendo o outro anulado. A continuação da pesquisa 

nas segundas gerações permitiu-lhe perceber a existência de caracteres 

dominantes e caracteres recessivos (que ficavam escondidos na primeira 

geração, mas voltavam nas gerações seguintes) e, ainda, a existência de 

casos de dominância incompleta que geravam híbridos que não exibiam 

caracteres de um dos progenitores, mas um carácter intermédio entre 

ambos.  

Estas suas conclusões vieram a estar na origem das leis de 

hereditariedade um século mais tarde quando redescobertas mais ou 

menos simultaneamente por volta de 1900 por autores como De Vries, 

Correns e Tschermak, ainda que como referem alguns autores (Morange, 

1999) o seu objectivo não fosse descobrir essas leis mas as regras que 

presidiam à formação e à estabilidade dos híbridos, temática em voga no 

séc. XIX, e que tinha por base o problema geral da estabilidade das 

espécies, da sua capacidade (limitada) de se transformarem no seio de 

um mundo. Com Mendel, no entanto, o híbrido deixou de ser considerado 

como um organismo “global” para ser considerado como um “organismo-

mosaico”, com caracteres individualizáveis, que podem separar-se e 

recombinar-se. 

Essa imagem do “organismo-mosaico” veio permitir uma 

progressiva desconstrução do híbrido, como algo excepcional para algo 

natural à evolução, sendo que se verificou que há diferentes tipos de 

híbridos. Um híbrido pode, deste modo, resultar de um processo de 

cruzamento entre indivíduos diferindo por um par de caracteres — mono-

híbrido — ou por dois ou mais pares de caracteres — di-híbrido, tri-

híbrido, poli-híbrido e, ainda pertencer a espécies (tipos, etc.) de géneros 

diferentes, a espécies do mesmo género, a subespécies ou a variedades 
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da mesma espécie, ganhando conforme o caso a designação de híbrido 

intergenérico, interespecífico, intersubespecífico ou intervarietal. 

Esta evidência levou a que a genética viesse mesmo enunciar que 

através da reprodução e do material genético “todos os indivíduos são 

híbridos”. Como é referido no Dictionnaire des Sciences, dirigido por 

Michael Serres (1997) “o conjunto dos cromossomas, o Genoma, 

presente em cada óvulo ou espermatozóide é pois um compósito híbrido 

de combinações (…) herdadas dos progenitores. A fusão dos núcleos do 

óvulo e do espermatozóide na fecundação produz assim um novo 

indivíduo com o genoma duplamente híbrido e original, no sentido que 

ele é formado por dois jogos completos de instruções que resultam do 

encadeamento genético dos caracteres herdados das gerações 

precedentes através dos gâmetas dos seus progenitores” (Serres, ob. 

cit., p. 443). Assim, “nos cromossomas, é o ADN que assegura ao 

mesmo tempo a perenidade do material genético e a sua evolução ao 

longo do tempo” (idem). 

O processo de hibridação passa, portanto, a ser visto como uma 

função importante no incremento da variedade genética (número de 

combinações de genes diferentes) entre uma espécie, que é necessária 

para que a evolução ocorra. Acima de tudo um processo que se 

naturaliza através de fenómenos intencionais e que advoga a sua 

fertilidade.  
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CAPÍTULO II 
 

O HIBRIDISMO NAS DINÂMICAS SOCIETAIS 
 
 
 
II.1. ENTRE AS SEMENTES E OS FRUTOS ⎯ OU PODERÁ UMA MACRO-ANÁLISE 
SER IGUAL A UMA MICRO-ANÁLISE? 
 
 

Existe a ideia generalizada de que uma análise numa micro-escala 

contém, muitas vezes, características que não se dão a ver numa macro-

escala, e vice-versa. Em relação à temática do hibridismo, na sua 

tradução para o social, no entanto, parece possível encontrar hoje num 

conjunto de “coisas” muito variadas, atributos do híbrido, que vão desde 

a problemática das identidades até à da globalização. Daí que, 

paradoxalmente, se torne difícil desenvolver uma análise do hibridismo 
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nas dinâmicas societais sem definir primeiro um eixo de análise, mesmo 

que este seja o cruzamento entre duas escalas, micro e macro. Isso está 

aliás bem traduzido nas palavras que Salman Rushdie coloca no seu 

narrador, Saleem, em Os Filhos da Meia-Noite (1994): “imaginem-se 

numa grande sala de cinema, sentados na última fila e, aproximando-se 

gradualmente … até terem o nariz praticamente colado ao ecrã. 

Gradualmente os rostos das estrelas ir-se-ão dissolvendo em partículas 

dançantes; os mais pequenos detalhes assumem proporções grotescas; 

… torna-se claro que a própria ilusão é a realidade” (ob. cit., p. 27). 

Assim, a nossa análise percorrerá uma e outra escala, procurando as 

relações e reflexos do hibridismo. 

É na identidade, individual ou colectiva, que melhor se espelham 

estas relações e reflexos, pois ela apresenta-se como um conceito nodal 

das práticas sociais. De facto, é na relação indivíduo-sociedade, do eu-

outro, que têm ganho sentido diversas âncoras como idade, género, 

classe, raça, religião, cultura ou nação. É ainda nesta relação e através 

da sua “constância” e “coerência” geradas no tempo (na caracterização 

de Hume, apresentada por Fernando Gil, 2001) que se tem ganho a 

identidade.  

Mas o processo de identificação parece hoje conter, de forma mais 

intensa, também um movimento contrário, de relativização ou 

distanciação dessas âncoras iniciais, ganhando alguma proximidade ao 

processo dialéctico inerente à metáfora do recordar e esquecer, tal como 

Marc Augé o descreve. As recordações, diz Augé, são como as plantas: 

“há algumas que é preciso eliminar rapidamente para ajudar as outras a 

desabrochar, a transformar-se, a florescer. Estas plantas que cumprem o 

seu destino, estas plantas desabrochadas, esqueceram-se de algum 

modo de si próprias para se transformar: entre as sementes e as estacas 

que as fizeram nascer e aquilo em que se transformaram não há 

nenhuma relação aparente; a flor, neste sentido, é o esquecimento da 

semente” (2001, p. 23). Augé sugere que revisitemos o verso de 

Malherbe, que continua esta história: “E os frutos ultrapassam a 

promessa das flores”. Esses novos frutos, no entanto, podem traduzir 
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ainda uma luta contra o (poder) instituído, já que também podem ser, 

apropriando a frase de Milan Kundera “uma luta da memória contra o 

esquecimento”.26 

Podemos então questionar-nos em que é que as identidades 

actuais ultrapassam as suas origens? Em que é essa metamorfose as 

está a transformar? Ou antes, que novas configurações e combinações 

identitárias têm vindo a constituir-se? E em que é que estas novas 

configurações se ligam com a noção de hibridismo? 

 

II.2. E QUANDO OS FRUTOS ULTRAPASSAM A PROMESSA DAS FLORES? 

 

A noção de hibridismo aparece hoje não só como a categoria onde 

se situam todas as situações de excepção a uma categorização fixa mas 

também o novo campo teórico onde confluem as diversas leituras da 

contemporaneidade, sejam elas o pós-modernismo, o pós-estruturalismo, 

o pós-colonialismo, a (pós)globalização, etc. De facto, quando se fala de 

híbrido, mestiço, monstro ou heterogéneo, parece que enquanto 

sinónimos eles já não se baseiam na existência de um pólo inverso onde 

são incluídas categorias como puro, normal, ou homogéneo, porque 

qualquer coisa detém, a um qualquer grau, impurezas, anormalidades, 

heterogeneidades. Isto leva-nos a recolocar em perspectiva o poder 

transgressivo e subversivo do híbrido em relação às oposições 

categoriais e à sua capacidade de fomentar a reflexividade e mudança 

social. 

Nesta base, e tal como refere Pnina Werbner, ainda que faça 

sentido “que os híbridos sejam percebidos como dotados com poderes 

únicos, maus ou bons, e que os momentos, espaços ou objectos híbridos 

sejam cercados com rituais elaborados, e cuidadosamente guardados e 

separados da realidade mundana” (2000, p. 1), não é possível deixar de 

questionar: “e se as misturas culturais e cruzamentos se tornarem rotina 

no contexto das tendências globalizantes? Isto obvia o poder 

                                                 
26 Milan Kundera, citado por Slaman Rushdie (1994, p. 28). 
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transgressivo do híbrido? E se não obviar, como é que a teoria pós-

modernista continua a poder ser entendida, pelo menos, nos dois 

sentidos, de rotina híbrida e de poder transgressivo? E afinal, o que 

queremos dizer com hibridismo cultural quando a identidade é construída 

no prisma das incertezas pós-modernas que tornam até desajustada a 

noção de estranheza?” (idem).  

Logo aqui nos apercebemos que não só as identidades e 

globalização não são escalas opostas, pelo que não é possível analisar 

uma sem se convocar a outra, como as identidades hoje quase não 

sobrevivem para além de rotinas hibridizadoras da globalização. É pois, 

precisamente, na conflitualidade gerada entre rotina, advinda de uma 

noção de globalização como homogeneização, e diferença, como 

hibridação, que se tem dado a relevância às problemáticas 

contemporâneas sobre o papel e lugar do hibridismo nas dinâmicas 

societais. 

No histórico desta problemática encontramos o artigo 

“Globalization as Hybridisation”, de Jean Nederveen Pieterse (1994), 

onde, como enuncia o título, essa conflitualidade externalizada passa a 

um estádio de conflitualidade internalizada, de consenso-conflitual. Neste 

artigo, Pieterse vem pois contrapor às teses dominantes, que interpretam 

a globalização como homogeneização ou como 

modernização/ocidentalização (que Pieterse considera não só 

insuficientes como equívocas), a tese da globalização entendida como 

hibridismo: “hibridismo estrutural, ou a emergência de novas formas de 

cooperação misturadas, e hibridismo cultural, ou o desenvolvimento de 

culturas translocais misturadas” (1994, p. 161).  

Este eixo de análise permite-lhe, portanto, dar conta não só da 

diversidade de processos de globalização como do seu maior acentrismo 

em relação ao ocidente e à modernidade, traduzindo melhor a própria 

ideia de mistura do global com o que não o é. Focando a sua análise 

nesse eixo adopta como uma primeira definição de hibridismo a 

apresentada em 1991 por Rowe e Schelling, que reporta antes a um 

processo abstracto promotor de diferenciações: “maneiras nas quais as 
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formas se tornam separadas das práticas existentes e recombinam com 

novas formas em novas práticas” (citado por Pieterse, 1994, p. 165). O 

hibridismo estrutural introduz, portanto, uma espécie de glocalismos 

erigidos sob a máxima do “pensamento global, acção local”. 

Nesta perspectiva, o que a globalização significa em termos de 

estrutura social não é tanto um processo uniforme e standardizado mas 

antes o incremento de diversos modos de organização válidos: 

transnacional, internacional, macroregional, nacional, microregional, 

municipal, local e o seu relacionamento em redes com características 

variadas. É deste modo que as formações híbridas, como lhes chama o 

autor, proliferam em todas as escalas e sectores do social, desde a 

economia, a política, o espaço e até o tempo, dando lugar “a uma 

pluralização de formas de cooperação e competição assim como novas 

formas mistas de cooperação” (Pieterse, ob. cit., p. 168).  

Digamos que, o grande contributo deste texto na problematização 

do hibridismo se prende mais com a sua sistematização do que com uma 

ideia nova. De facto, não nos podemos esquecer que outros autores que 

se devotaram à temática da globalização cedo se aperceberam dessa 

diversificação dos processos de globalização em relação às culturas 

locais, como foi o caso de Mike Featherstone que, pelo menos, desde a 

sua análise de “Moderno e Pós-moderno” (1990) vinha analisando a 

relação entre “culturas globais” e “culturas locais”, através do eixo central 

dos intermediários culturais. Ou mesmo, de Roland Robertson quando 

este formula em 1992, ainda que ambiguamente como refere Jameson, 

que a dinâmica da globalização detém “um processo dual da 

particularização do universal e da universalização do particular” (citado 

por Jameson, 1999, p. xi), ou “a valorização global das identidades 

particulares” (como cita o próprio Pieterse, 1994). Jameson, por exemplo, 

identifica nesta fórmula a necessidade de lhe adicionar uma dose de 

negatividade, de insistir nas relações de antagonismo e tensão entre os 

dois pólos. Para já não falar de um outro autor, da América Latina, 

também referencial para esta temática, Néstor Garcia Canclini, com a 

sua primeira edição em 1990 de Culturas Híbridas, onde se dedica a 
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analisar as estratégias de entrada e saída da modernidade com 

incidência nas culturas latino-americanas, nas suas múltiplas facetas 

culturais contemporâneas, desde as novas tendências do mercado 

artístico, como o fascínio com o primitivo e o popular, até às políticas do 

património, passando pelas manifestações de arte pública, até ao papel 

híbrido e hibridizador dos artistas, que suspeitam de “uma Verdade (de 

classe ou nação) homogénea” (Canclini, 2001, p. 334) 

Até porque se é verdade que um dos tópicos basilares quando se 

trata da temática da globalização reporta à identificação da data, da 

períodização, do seu começo, Pieterse, não parece ir neste texto muito 

mais longe do que a abordagem dos apologistas da Globalização per si, 

acabando por registar o “ready made globalização/modernidade” como 

lhe chama, sem o questionar. Na sua análise, apresenta um quadro onde 

expõe as diversas datas e conceitos-chave que lhes reportam: a data de 

1500, a mais recorrente, é apresentada na perspectiva de Marx do 

“moderno capitalismo”, de Wallerstein de “sistema mundo” moderno ou 

de Robertson de “muldimensionalidade”; Giddens vê este processo a 

começar em 1800 com o advento da “modernidade” e Tomlinson 

identifica-a com a “planetarisação cultural” em 1960. Pieterse não 

apresenta aqui uma outra data senão uma implícita referência a um 

hibridismo inerente a toda a História quando questiona: “podemos nós 

encontrar alguma cultura que não seja crioula no sentido de esboçada 

em uma ou mais fontes históricas diferentes?” (1994, p. 178). 

De facto, só num artigo posterior, de 2001, denominado “Hybridity, 

So What?”, onde o autor se vê obrigado a responder às criticas que 

entretanto lhe foram aduzidas, é que inscreve verdadeiramente o 

hibridismo numa Longue Durée. Revelando assim, uma comunhão 

analítica com outros autores hibridistas, como Canclini (que entretanto 

lança no mesmo ano uma nova edição, revista, e acrescentada, das suas 

Culturas Híbridas) ou Laplantine e Nouss, que embora com expressões 

diferentes (o primeiro, utilizando o termo hibridismo, os segundos, 

mestiçagem) identificam, a esse movimento de contactos que se poderia 

chamar transcontinental, um outro, continental, que vem a emergir nas 
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cidades, mais concretamente, no Mediterrâneo. Na sua defesa analítica 

do hibridismo Pieterse, quase forçado a encontrar todos os indícios 

existentes de hibridismo na História vai até mais longe que aqueles 

autores, referindo, para além do hibridismo contemporâneo, colonial e 

pré-colonial, a pré-história, onde identifica (através de estudos de 

arqueólogos) uma origem evolucionista comum em África que confirma 

que a humanidade é uma espécie híbrida. Encontra ainda inúmeras 

evidências desse hibridismo como a rapidez da difusão das tecnologias, 

muito antes do século XVIII, a rapidez da difusão das línguas, religiões, 

doenças, dos símbolos; identifica esse hibridismo em fenómenos tão 

distintos como nos diferentes modos de produção, regiões, zonas, ou 

cidades. Num quadro, que reproduzimos abaixo, este autor faz mesmo 

uma análise global das variedades do hibridismo contemporâneo 

emergente, a partir da década de 80 do século XX, e do hibridismo 

antigo, omnipresente no tempo e espaço:  

 

Quadro 2 - Variedades de Hibridismo 

Novo Hibridismo: combinações recentes de 

formas culturais e/ou institucionais. 

 

 

Dinâmicas: migração, mercado, investigação, 

ciência e tecnologia, multiculturalismo, 

globalização. 

 

Analítica: novas modernidades. 

 

Exemplos: Pop Punjabi, Pop Mandarin, shows 

de moda Islâmicos. 

 

Objectivo: como se observado por outsiders 

 

Como processo: hibridação. 

Como resultado: fenómeno híbrido. 

Hibridismo antigo ou existente: formas 

culturais e institucionais já eram 

combinações translocais e 

transculturais. 

 

Dinâmicas: mercado transcultural, 

conquista e contacto. 

 

Analítica: história como collage. 

 

Exemplos: demasiados. 

 

 

Subjectivo: como experiência e auto-

consciência. 

 

Como discurso e perspectiva: hibridismo 
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consciencializado. 

Fonte: Pieterse no artigo “Hybridity. So What?” (2001, p. 222). 

 

Da análise do quadro destaca-se que o hibridismo actual tem 

sujacente uma maior reflexividade e intencionalidade na “construção” dos 

processos, produtos e coisas híbridas. Substitui-se assim uma ideia da 

história como collage, pelo sampler, ou seja, por um motor em que a 

história serve ela própria para criar novos híbridos. 

A História do hibridismo faz-se de movimentos e contra-

movimentos da globalização numa reciclagem contínua. Torna-se, 

portanto, evidente que em diversas épocas se verificou que o cânone foi 

muitas vezes corrompido, quer pelos próprios imperadores, como foi o 

caso de Alexandre, que adoptou parte da cultura que colonizou, quer por 

interventores nessas “culturas locais”, culturas do Outro. Exemplo disso, 

foram acções como as desenvolvidas pelo bispo Bartolomeu de Las 

Casas que, no século XV, professa ao Império Espanhol, ao qual 

pertence, que “todos os povos do mundo são humanos” (citado por 

Burke, 2004, p. 29) o que o levou a uma luta pelo anti-imperialismo e 

anti-racismo, chamando a atenção para a existência de povos 

organizados socialmente que estavam a ser dizimados pelos colonos nas 

Américas. Na mesma linha, um século e meio mais tarde Guamón Poma 

de Ayala chega mesmo a propor ao Império um Governo indígena 

articulado com o modo espanhol, não recebendo resposta. Em Portugal, 

onde é comum a expressão que “os portugueses deram novos mundos 

ao mundo”, também o Padre António Vieira no seu Sermão de Santo 

António, onde repesca o Sermão aos Peixes, se dirige aos colonizadores 

para que louvem (a Deus) todos os homens, os grandes e os pequenos. 

Actualmente, autores como o argentino Walter Mignolo (2005) 

reivindicam esses exemplos para criar “um outro paradigma; não mais 

um paradigma. Porque vem de outros saberes, que não são só os 

ocidentais”27. Ou seja, um paradigma mais englobante, mais plural nos 

olhares, que fomente novas formas de organização económica, política, 
                                                 

27 Entrevista à revista Pública do Jornal Público, de 06-02-2005. 
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ética, epistémica das sociedades contemporâneas. Como menciona num 

artigo denominado “Globalization, Civilization Processes, and the 

relocation of languages and Cultures”: “é, de facto, paradoxal e sem 

dúvida etnocêntrico assumir que desde 1500 a Europa começou a 

civilizar o mundo, quando outras civilizações (como as Chinesa, Indiana, 

Islâmica, Inca, Azteca e Maya) já estavam no local séculos antes de um 

grupo de comunidades bárbaras ascendentes começarem a 

autoposicionar-se como um novo centro (que para eles era o centro) do 

mundo, em nome do Cristianismo e da Europa” (Mignolo, 1999, p. 32) e 

continua referindo que o próprio conceito de “Civilização”, que critica em 

Norbert Elias, “ganhou uma abordagem universal logo que a Europa 

começou a expandir-se por todo o planeta e, como tal, reprimiu as já 

existentes auto-conceptualizações das organizações sociais altamente 

sofisticadas (isto é, China, o mundo Islâmico, Inca e México). A 

‘Civilização’ então tornou-se uma marca da Europa Cristã e um critério 

pelo qual medir as outras sociedades” (Mignolo, 1999, pp. 32-33). 

Contrapõe-se, portanto, uma posição contruída principalmente 

num percurso histórico com cinco séculos e que se torna prevalecente e 

hegemónica, a outra que vai aos primórdios da História para explicar que 

sempre houve várias civilizações, vários modos de organização social 

complexa. Frederic Jameson (1999) regista também esta posição como 

sendo partilhada por Eric Wolf que no seu livro Europe and The People 

without History (1982) consegue identificar a relação da cultura com o 

global mesmo nas longínquas rotas comerciais do neolítico. 

Nesta base, e mesmo que o termo globalização pareça estar hoje 

omnipresente28, essa constatação não invalida que29 nem todos os locais 

do mundo tenham igual importância nas relações estabelecidas. Na 

globalização prevalece uma dinâmica hierárquica de centros e periferias 

o que torna pertinente a questão colocada por Nikos Papastergiadis, num 

artigo recente denominado South, South, South (2003) dedicado à 
                                                 

28 Como refere Alexandre Melo, na contemporaneidade, “o local e o global não se 
opõem em termos lógicos, conceptuais ou político-ideológicos. O local é global, o global 
é local. Tudo está em tudo ao mesmo tempo e como tal tem que ser pensado” (2002, p. 
38). 
29 Como também não esquece este Alexandre Melo. 
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temática da globalização artística: “quando olhamos para fora do nosso 

espaço cultural em que direcção olhamos? Para cima, para baixo, para o 

lado? Procuramos na direcção da força que está acima de nós? Ou 

procuramos encontrar algo no espaço que é adjacente a nós?” (2003, p. 

1). 

Para responder à questão, e tendo em conta o exemplo 

australiano, o autor deixa antever que há um défice de globalização 

entendida como hibridismo, isto é, como diversidade artística. Porque 

embora o termo globalização (adoptado tanto por políticos, jornalistas, 

economistas, académicos e artistas) para explicitar a relação cultural, 

mediática e de troca transnacional, tenha vindo a dar destaque à 

possibilidade utópica de diferentes conexões à volta do globo, 

caracterizadas como transparentes, compatíbilizadoras e criadoras de 

consensos, a realidade acompanha pouco o nível dessa “retórica”. Se o 

isolacionismo já deixou de ser uma opção, a distribuição equitativa, no 

seu entender, também ainda não o logrou. E dá o exemplo dos artistas 

new media em que a especificidade do próprio media tem vindo a alterar 

o lugar do artista no globo assim como os enquadramentos nos quais as 

conexões são concebidas, na medida em que o estúdio perde o seu 

estatuto tradicional de local da produção material para se transformar no 

lugar da pesquisa. Nessa nova configuração a arte contemporânea é 

configurada por protocolos de colaboração entre os eixos do mercado 

global das tecnologias, por um lado, e do multiculturalismo e etnicidade, 

por outro. Dessa conjugação emerge uma valorização das origens que, 

no seu entender, chega a originar uma ansiedade fetische pelo estranho, 

pelo “monstro”, no sentido da exotização. Esta configuração não tem 

alterado, portanto, segundo o autor, a preponderância do eixo dominante 

de distribuição da arte. O eixo vertical, Norte/Sul, prevalece ainda sobre 

eixos mais alternativos, mais horizontais, configurados por realidades 

mais próximas em relação às suas histórias, potencialidades e 

dificuldades. Nesse sentido, e numa espécie de manifesto pró 

globalização como hibridismo efectivo, Papastergiadis defende que há 

necessidade de se criarem novas redes de conexão entre e através de 
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regiões que partilhem das mesmas características de isolamento e de 

relações coloniais. Neste sentido, propõe um novo circuito que ligue, por 

exemplo, África do Sul, Pacífico Sul e América do Sul, numa alternativa 

ao circuito das bienais de arte contemporânea de Joanesburgo, Sidney, 

São Paulo, que espelham mais a cultura global do que as culturas locais. 

Em suma, considera que há a necessidade de se configurarem novas 

redes, circuitos que possam revelar afinidades mais profundas que as 

encontradas entre o eixo Norte/Sul.  

Gerardo Mosquera, em “Alien–Own/Own-Alien” (2003), no mesmo 

sentido, diz que a “linguagem internacional pós-moderna” em arte traduz 

mais uma construção hegemónica que uma verdadeira globalização, 

entendida como uma generalizada participação. Ou seja, que na 

realidade “a globalização não é tão global como aparenta” (idem, p. 21) e 

mesmo quando parece mover-se no sentido da diversidade, mantém, por 

vezes, por baixo dessa máscara uma face de hegemonia: “[a] 

globalização, a abertura pós-moderna, e a pressão do multiculturalismo 

moveram-nos para uma grande pluralidade. Mas em geral, e acima de 

tudo no círculo de elites, a globalização respondeu menos a uma nova 

consciência que a uma tolerância baseada em paternalismo, quotas, e o 

que é politicamente correcto” (idem, p. 20). 

Mosquera refere ainda, por outro lado, que “a nova atracção pelo 

outro tem permitido uma grande circulação e legitimação da arte para as 

periferias, acima de tudo como canal para circuitos específicos. Mas 

muito frequentemente o valor tem sido colocado na arte que manifesta 

explicitamente o que melhor satisfaz as expectativas da diferença 

defendidas pelo neo-exotismo. Esta atitude tem estimulado a auto-

diferenciação de alguns artistas que, consciente ou inconscientemente, 

têm tendido para um paradoxal auto-exotismo” (ob. cit., p. 20). John 

Hutnyk refere mesmo que “hibridismo, diáspora e pós-colonialismo são 

termos novos de moda e mesmo de mercado” (2000, p.118), pois os 

novos contextos mantêm ainda uma lógica de mercado tradicional, 

apesar do campeonato de experimentação, colagem criativa e 
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identidades múltiplas. Ou seja, às mesmas rotinas globais misturaram-se 

“novas convenções” de hibridez e diferença.  

Estas leituras sobre o panorama global da arte encontram o seu 

paralelismo no uso das “línguas internacionais”, como é o caso do Inglês. 

Pois, como refere Jameson (1999), a sua utilização pela maioria dos que 

dela fazem uso não é considerada, exactamente, como uma linguagem 

cultural, mas antes como uma língua franca de dinheiro e poder, usada 

com propósitos práticos. 

Em Portugal, país “nem central nem periférico” (Melo, 2000) 

começam a surgir mostras artísticas transdisciplinares cujas redes 

transcendem o mapa orientado segundo o eixo artístico Norte/Sul. É o 

caso da programação de artes performativas Alkantara, que retomando e 

traduzindo do árabe a palavra “ponte”, assenta as suas bases sobre o 

conceito de pluralismo cultural, de aproximação e ligação com o Sul, no 

sentido mais alargado de tudo o que não está no Norte (quer seja 

territorial ou de poder). Este projecto consubstancia-se numa 

programação laboratorial sustentada em residências artísticas de 

criadores e performers de vários países (“a sul”). E talvez esta seja a 

possibilidade para os centros-descentrados, as periferias-centrais, os ex-

centros, de encontrar um globalismo entendido como hibridismo. A 

“Utopia cultural” talvez nasça, assim, de um certo despojamento de poder 

central. Dito de outro modo, talvez a própria configuração periférica 

possa permitir o necessário distanciamento para se efectivar uma 

aproximação maior à “utopia híbrida”30. 

 

II.3. CULTIVANDO O HÍBRIDO 

 
Torna-se necessário perceber ainda quais são as implicações que 

a globalização entendida como hibridismo traz para o conceito de cultura. 

A globalização, vista como um cânone global que se sobrepõe aos 

cânones locais, tem vindo a provocar uma maior porosidade nas culturas. 
                                                 

30 Note-se que o Alkantara abriu o ano de 2007 com um projecto sobre Lisboa como 
“cidade ideal”. 
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Contrapondo-se, assim, a uma ideia de cultura como “ilha” (Herbert 

citado por Wolfgang Welsch, 1999), ou seja a uma cultura de base 

territorial, caracterizada por uma homogeneidade interna e diferenciação 

em relação ao exterior. Ideia que se perpetuou nas expressões de 

interculturalismo e multiculturalismo. 

Isto não significa que no entendimento da cultura porosa (ou 

“pontilhada” na expressão de Hannerz, 1997) a base territorial esteja 

ausente, mas somente que esta se dilata e dissolve progressivamente 

(como também verifica Pieterse, 1994). Pode-se mesmo dizer que a 

anterior metáfora da terra dá lugar à metáfora da água ⎯ nas suas 

variantes de mar, rio, fluxo, flutuação, ondas ⎯ que se torna 

prevalecente nos discursos contemporâneos (Ann Game, 1999) 

ajudando, deste modo, a configurar duas visões de cultura: a estática e 

fechada; e a dinâmica e aberta ou, na versão de Victor Turner (citado por 

Alexander, 1994), “comunitária”, por contraposição à outra, mais porosa 

que seria, “liminal”. A hibridação origina, então, uma cultura 

“transcultural” (Pieterse, 1994; Welsch; 1999), e mesmo 

desterritorializada (Appadurai, 2004; Welsch, 1999).  

Wolfgang Welsch (1999) identifica nesta configuração sem 

território fixado um nível macro e um nível micro. Na sua análise, 

verificamos que a um nível macro essa transculturalidade resulta: 1) de 

uma maior diferenciação ou complexidade das culturas modernas, isto é, 

do imenso número de formas de vida e culturas, que se interpenetram ou 

fluem entre si; 2) da sobreposição de redes culturais externas sobre as 

“culturas fechadas”, que as tornam profundamente interconectadas, 

levando a que os modos de vida não acabem nas fronteiras das culturas 

nacionais, mas vão para além delas, misturando-se noutras culturas; 3) 

da sua hibridação, o que permite não só o apagamento do 

“absolutamente estrangeiro” como do “exclusivamente próprio”, ficando, 

nesse processo, o estatuto de autenticidade em perda, tornando-se uma 

mise en scène folclórica, uma pertença simulada.  

Esta perspectiva leva Welsch a comungar da tese de 

Papastergiadis e Mosquera de que há discursos que se inscrevem na 
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realidade contemporânea apenas ao nível da retórica. Porém, enquanto 

para aqueles autores, esta retórica se traduzia na possibilidade de uma 

globalização plena, não hierárquica, que a realidade não espelha, para 

Welsch o nível da retórica inscreve-se mesmo na possibilidade de 

existência hoje de uma “cultura local”, já que tudo é determinado 

transculturalmente, inclusive nas relações internas dessas “culturas 

locais”, com os seus diferentes modos de vida, onde existe tanta 

estranheza, como nas relações externas com outras culturas.  

Para Welsch, esta abordagem ganha expressão também a um 

nível micro, na formação cultural dos indivíduos: “para muitos de nós, as 

conexões culturais múltiplas são decisivas em termos da nossa formação 

cultural. Somos culturalmente híbridos” (1999, p. 200). Assim, e 

acreditando na existência de uma identidade cultural híbrida que supera 

a identidade nacional, o autor considera que uma formação transcultural, 

cosmopolita, ainda que combinada com uma afiliação local, se torna hoje 

uma necessidade para garantir as competências no longo curso.  

Nesse sentido, e embora Welsch verifique que a transculturalidade 

não é nova na história (dá mesmo o exemplo dos estilos artísticos que se 

desenvolveram entre países, e dos muitos artistas que criaram as suas 

melhores obras longe de casa), no seu entender ela ganha hoje um 

carácter operativo através de novos mecanismos como as redes, que 

permitem articular as tendências de globalização com o desejo de 

especificidade e particularidade. Isto leva-o a colocar a transculturalidade 

mais do lado da diversidade do que da uniformidade31. Ela surge 

intrinsecamente ligada a um novo tipo de diversidade: a diversidade de 

diferentes culturas e formas de vida. E a um novo tipo de configuração 

em redes, que visam variar no seu inventário, e mesmo na sua estrutura, 

porque embora com os mesmos elementos, quando postos juntos de 

forma diferente, resultam em diferentes estruturas. 

A mecânica da diferenciação cultural, no entender deste autor, 

tem-se tornado mais complexa. Resulta de uma proliferação de redes 
                                                 

31 Contrariando a perspectiva da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt que, na sua 
leitura da sociedade de massas, profetizava uma cada vez maior uniformização da 
cultura.  
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que (variando no seu conteúdo e estrutura) têm algumas coisas em 

comum enquanto que diferem noutras, mostrando sobreposições e 

distinções ao mesmo tempo. Mas, também, e por causa disso, esta 

dinâmica tem vindo a tornar-se nas suas palavras “genuinamente 

cultural”, na medida em que não é mais compatível com vínculos 

geográficos e nacionais, antes segue o que denomina “puros processos 

culturais intermutáveis” que favorecem a coexistência ao invés do 

combate. Ou seja, dito de outro modo, que transformam a arena das 

relações de poder, conferindo-lhes uma maior e mais alargada 

horizontalidade.  

Apresentada a leitura não podemos deixar de a questionar. Parece 

excessivo considerar o processo de transculturalização da cultura como 

“genuinamente cultural”, pois tal confere-lhe uma aparente neutralidade e 

consenso que de facto não detém, revelando antes um (porventura 

primeiro) deslumbramento com as possibilidades infinitamente positivas 

do processo que deverá ser relativizado também com a análise dos seus 

pontos negativos.  

É, pois, preciso não esquecer que os dois entendimentos de 

cultura não são incompatíveis e que as redes, por si só, não apagam 

toda a hierarquização inerente às relações de poder. De facto, a cultura 

transcultural ou translocal encontra ainda a sua expressão na cultura 

territorial — “as culturas são veículo da cultura” (Pieterse, 1999, p. 177).  

No entanto, entre a cultura territorial e a cultura translocal 

estabelecem-se diferentes entendimentos acerca da cultura que Pieterse 

espelha nos dois quadros seguintes. Nestes quadros destaca-se a 

incorporação, na cultura translocal, de um sentido de tradução necessário ao 

reconhecimento e compreensão da diferença. Destaca-se ainda um sentido de 

negociação, de partilha e absorção de novos códigos, que permitam novas 

configurações e identificações. 
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QUADRO 3 - Entendimentos acerca da Cultura 

Cultura Territorial Cultura Translocal 

Endógena 

Ortogenético 

Sociedades, nações, impérios 

Locais, regiões 

Comunidade  

Orgânico, unitário 

Autenticidade 

Olhar para dentro 

Línguas comunitárias 

Raça 

Etnicidade 

Identidade 

Exógeno 

Heterogenético 

Diásporas, migrações 

Crossroads, fronteiras, interstícios 

Redes, estrangeiros 

Difusão, heterogeneidade 

Translação 

Olhar para fora 

Línguas de contacto 

Híbrido, mestiço 

Novas etnicidades 

Identificação, novas identidades 

Fonte: Pieterse no artigo “Globalization as Hybridization” (1995, p. 61). 

 

Quadro 4 - Relações Culturais 

Estático Fluído 

Sociedade plural 

Multiculturalismo (estático) 

Mosaíco global 

Choque de civilizações 

Pluralismo, melting pot 

Multiculturalismo (fluído), interculturalismo 

Fluxo cultural no espaço 

Terceiras culturas 

Fonte: Pieterse no artigo “Globalization as Hybridization” (1995, pp. 61-62). 

 

A cultura translocal ou transcultural não traduz um “sem lugar”, 

mas antes um “sentido de lugar global” (Doreen Massey, citada por 

Pieterse,1999, p. 177), remetendo para uma cultura fluída (na qual as 

culturas se interpenetram).  
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As fronteiras/os interstícios/as terceiras culturas têm sido por isso 

lugares efervescentes de hibridismo. Reclamam novas “estratégias de 

individualidade” e “novas atitudes” de negociação e intervenção reflexivas 

produzidas pelo estar e lidar com o “para além” (Homi Bhabha, 1994). 

O trabalho de fronteira reclama, também ainda que não 

exclusivamente, um encontro com a “novidade”: “que não é parte de um 

contínuo do passado e do presente. Ele cria um sentido do novo como 

um acto insurgente de tradução cultural. Esta arte não reclama 

meramente o passado como causa social de procedente estético, ele 

renova o passado, refigurando-o como um espaço contingente de ‘estar 

entre’, que inova e que interrompe a performance do presente. O 

‘passado-presente’ torna-se parte da necessidade, não da nostalgia, de 

viver” (Bhabha, ob. cit., p. 7). Dito de outro modo, a cultura híbrida cria 

assim mais o “provisório” do que o “enraizado” (Eagleton, 2003, p. 104). 

Para traduzir o que isto significa no contexto da globalização, 

podemos contrastar as diferenças entre a cultura global entendida como 

homogeneização como Pieterse identifica no quadro que reproduzimos 

abaixo, com a cultura global entendida como hibridação. Da globalização 

como diversificação, como hibridismo, resulta uma espécie de “caixa de 

pandora”, onde as novas sínteses nem sempre têm sentidos 

reconhecíveis. 

 

QUADRO 5 - Tipo de Globalização 

Globalização/Homogeneização Globalização/Diversificação 

Imperialismo cultural 

Dependência cultural 

Hegemonia cultural 

Autonomia 

Modernização 

Ocidentalização 

Sincronização cultural 

Civilização mundial 

Planetarização cultural 

Interdependência cultural 

Interpenetração Cultural 

Sincretismo, Síntese, Hibridismo 

Modernizações 

Mistura global 

Crioulização, cruzamentos 

Ecuménico global 

Fonte: Pieterse no artigo “Globalization as Hybridization” (1995, p. 62). 
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Mais que um cruzamento de culturas que leva há anulação das 

diferenças entre as culturas esta hibridação veicula uma inter-relação 

geradora de novas estruturas, criando novas formas para acrescentar às 

existentes, sendo por isso potenciadora de diversas mudanças sociais, 

independentemente da sua positividade.  

 

 

II.4. EFEITOS DA POLINIZAÇÃO NO HÍBRIDO 

 

As porosidades nas culturas permitem que haja elementos de 

contacto, de circulação, que as atravessem. Esses elementos funcionam 

como uma espécie de polinizadores, potenciadores de novas fertilizações 

culturais. Um dos elementos de contacto têm sido desde sempre os 

“cosmopolitas”. Estes por sua vez só existem porque se criaram, ao 

longo dos tempos, condições estruturais de comunicação e velocidade 

(dos transportes, das mediações, etc.). A sua existência, no entanto, 

chega a ser para alguns autores uma das marcas maiores dos tempos 

que correm. Como refere Eagleton (2003): “o pós-modernismo não é 

universalista mas cosmopolita, o que é uma coisa bastante diferente. O 

espaço global do pós-modernismo é híbrido, enquanto o espaço do 

universalismo é unitário. O universal é compatível com o nacional ⎯ a 

cultura universal, por exemplo, vê-se a si mesma como uma galeria das 

mais belas obras das culturas nacionais ⎯ enquanto a cultura 

cosmopolita transpõe as fronteiras nacionais, tal como o dinheiro e as 

multinacionais” (idem, p. 102) e continua dizendo “o mesmo poderia 

dizer-se basicamente da diferença entre cosmopolitismo e 

internacionalismo. O universalismo pertence à cultura elevada, o 

cosmopolitismo pertence à cultura do capitalismo global enquanto o 

internacionalismo constitui uma forma de resistência política a esse 

mundo” (idem, p. 104). 
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O cosmopolitismo, na sua constante ampliação, tem vindo a impor 

novas relações com o tempo e o espaço. A viagem, a deslocação torna-

se um processo rotineiro na vida de muitas pessoas, uma forma de vida. 

Como refere Ulrich Beck, actualmente “as pessoas trabalham 

internacionalmente, amam internacionalmente, casam 

internacionalmente”32, o que faz com que o monopólio das lealdades 

para com os territórios de origem ou mesmo com as etnias enfraqueça e 

seja misturado com os vários territórios de chegada. Esse processo tem 

vindo a enfraquecer também a operacionalidade de categorias como a de 

Estado-Nação, que deixam de ser suficientes para contemplar essas 

dinâmicas societais, quer externamente, porque criam espaços 

intermédios onde um conjunto de alternativas pode emergir, quer mesmo 

internamente, onde também pode ser gerado um conjunto de identidades 

possuindo biografias que se relacionam com mais de um lugar. A norma 

passa a ser a de “relacionamentos polígamos com o espaço” (Beck em 

entrevista a Boyne, 2001, p. 50).  

Essa poligamia social com o espaço cria uma espécie de fórmula 

dual, que pode ser identificada quer nas teorias pós-modernistas, quer 

nas hibridistas. Numa das partes da fórmula são posicionados os 

interelacionamentos globais e o seu vocabulário transnacional de 

símbolos, na outra parte, o comprometimento com as actividades locais, 

a consciência local, a conexão com pessoas locais. Fórmula que a 

célebre frase de Beck de que o cosmopolitismo significa “ter asas e 

raízes ao mesmo tempo” (idem, p. 48) bem espelha. 

A possibilidade de generalização desta fórmula, no entanto, não é 

totalmente pacífica. Vários autores têm vindo a criticá-la ou, pelo menos, 

a questioná-la alegando que o hibridismo é principalmente um produto 

discursivo, uma representação de posição, proferida por alguns 

cosmopolitas e não uma verdadeira tendência estrutural. 

Essa visão daquilo que poderíamos denominar cosmopolitas 

performadores (no sentido em que lhes é atribuído uma intencionalidade 

discursiva performadora ou criadora do mundo), pode ser lida, por 
                                                 

32 Em entrevista a Roy Boyne, que este denominou Cosmopolis and Risk (2001). 
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exemplo, no pensamento de Jonathan Friedman. Este autor tem vindo a 

preconizar a crítica a essa posição já que, no seu entender, ela traduz 

mais uma “agenda ideológica” do que uma evidência científica. Sugere, 

nesse sentido, que o hibridismo é o resultado de transformações maiores 

na ideologia dominante, que por sua vez, estão ligadas à emergência de 

uma nova elite cosmopolita composta por intelectuais com grande 

atracção pelos media. Nas suas palavras: “a relação dos intelectuais com 

o mundo é resultado da projecção, da objectivação, da experiência 

exteriorizada. A experiência da mistura, hibridação e mesmo confusão 

cultural, é a experiência imediata do turista pós-moderno. Esta 

experiência é baseada na história da autenticidade, a noção de que num 

passado territorialidade/localidade e cultura estavam juntas em unidades 

separadas o que, por vezes, se exprime por mundo-mosaico. Isto leva a 

um modelo quase-evolucionista da história do mundo com sucessivos 

estádios de integração global. O estádio corrente é o de que a cultura se 

torna transbordante nas suas fronteiras e, ao ser misturada com outras 

culturas, produz numerosos híbridos” (1999).  

O hibridismo, para Friedman, não é mais do que uma 

representação posicionada da realidade, uma representação emanada 

por uma elite cosmopolita que generaliza a sua própria experiência, e por 

isso conceptualmente não elaborada. É, portanto, um artifício categorial, 

uma tentativa de definir o estado cultural do mundo que revela intenções 

hegemónicas na medida em que traduz uma percepção particular numa 

interpretação geral, isto é, uma generalização a partir de uma 

determinada posição para o resto. 

Sigamos a sua crítica: o “hibridismo torna-se a verdade nacional, 

local, étnica e as outras identidades restritas tornam-se passadistas, 

tradicionais e nacionalistas. O global torna-se equivalente ao 

cosmopolitismo e ao urbano e híbrido. As cidades do mundo tornam-se 

culturas do mundo e mais tarde não multiculturais como resultado da 

globalização, mas verdadeiras hibridações como resultado de uma fusão, 

integração. Isto é um novo mundo, um novo mundo de classe, um novo 

mundo de consumo cosmopolita” (Friedman, 1999). Como discurso 
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normativo, a hibridação requer, portanto, no entender deste autor, 

imperativos morais interessados que expressam uma combinação de 

repúdio do que está em casa em relação com o que está mais distante, 

uma celebração da cidade ou até do aeroporto. 

Mas Friedman vai mesmo mais longe considerando que o 

hibridismo é fundado também ele na metáfora da pureza, numa auto-

essencialização híbrida, numa praxis tão autêntica como a que os 

defensores do híbrido procuram criticar. Dá para isso o exemplo dos 

Estados Unidos onde identifica um esforço concertado, mesmo um 

movimento, para se oficializarem nos recenseamentos as identidades 

misturadas, expressas em identificações multi-étnicas e hifenizadas (“sou 

parte-irlandês, parte escocês, parte negro, parte italiano”), cuja 

expressão se reflecte depois através da institucionalização de jornais e 

organizações locais específicas. 

Mas Friedman não está isolado nas suas críticas, outros autores 

têm vindo também a atribuir ao discurso do hibridismo o estatuto de 

ficção minoritária, não representativa da realidade global. É o caso de 

Peter Van der Veer (2000) que vê, também, nestes hibridistas sociais 

uma espécie de invocação romântica do indivíduo “self-made” que se 

inventa na marginalidade das fronteiras da América, enquanto que Peels 

(1999) vê no discurso repetido sobre o nomadismo o “brinquedo cognitivo 

da elite educada”, que gosta de se pensar em movimento. 

Antes mesmo de introduzir a contra-argumentação teórica 

desenvolvida pelos visados desta crítica anti-hibridismo, é interessante 

contextualizar com uma perspectiva empírica o fenómeno do 

transnacionalismo. Recorremos aqui ao artigo recente do sociólogo 

Alexandre Portes denominado “Convergências teóricas e dados 

empíricos no estudo do transnacionalismo imigrante” (2004). Neste texto 

Portes procura fazer uma síntese de alguns pontos em relação aos quais 

os estudos do transnacionalismo, envolvidos no litígio referenciado entre 

pró-hibridismo e anti-hibridismo, atingiram uma certa forma de consenso. 

Esses pontos são segundo o autor os seguintes: 1) o transnacionalismo 

representa uma perspectiva nova, não um novo fenómeno; 2) o 
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transnacionalismo é um fenómeno popular de base; 3) nem todos os 

imigrantes são transnacionais; 4) o transnacionalismo imigrante tem 

consequências macro-sociais; 5) o alcance e as formas do activismo 

transnacional variam com os contextos de saída e de acolhimento. 

São particularmente interessantes para a análise que temos vindo 

a desenvolver os quatro primeiros pontos. O primeiro prende-se com o 

reconhecimento de que existem precedentes na história da emigração do 

que hoje se chamam as práticas transnacionais, ainda que a uma escala 

diferente, manifestamente menor, que se prende com factores como o 

advento das novas tecnologias na área dos transportes e das 

telecomunicações, que vieram facilitar e densificar a comunicação rápida 

através das fronteiras nacionais e das grandes distâncias, de tal modo 

que o fenómeno chegou a deter uma visibilidade de novidade mesmo nos 

meios académicos. O segundo traduz de certo modo uma necessidade 

de clarificação do conceito de transnacionalismo que, embora 

frequentemente seja utilizado pela literatura académica para referir as 

actividades transfronteiriças de actores de base privados, onde se 

incluem os emigrantes, tem abarcado também outras realidades como as 

actividades dos governos e das empresas nacionais, assim como as 

associações não-governamentais. Como refere Portes “na ausência 

desta distinção, o conceito de transnacionalismo transforma-se numa 

mistura confusa dos mais diversos fenómenos, perdendo a sua 

capacidade heurística, de sinalizar um processo social bem delimitado e 

distinto” (ob. cit., p. 75), daí que segundo este autor seja defensável a 

existência de uma tipologia que distinga entre as actividades dos Estados 

nacionais, das instituições multicêntricas globais, e dos actores não-

empresariais privados. O terceiro e o quarto ponto identificam 

especificamente a controvérsia entre os que defendem o 

transnacionalismo como tendência global (e desse modo o hibridismo) e 

os que defendem, como Friedman, Van der Ver ou Peels, que 

verdadeiramente transnacionais são as elites cosmopolitas. Nestes 

pontos é realçado, por um lado, o facto de as práticas transnacionais só 

serem desenvolvidas por uma parte minoritária da população emigrante 



 90

(ou seja, de nem todos os imigrantes estabelecerem relações 

internacionais entre culturas, já que muitos deles guetizam-se nas suas 

próprias culturas) e, por outro lado, que apesar da reduzida dimensão 

numérica dos envolvidos, as acções transnacionais realizadas com 

regularidade por um dado conjunto de activistas, somadas às actividades 

pontuais de outros emigrantes, acabarem por resultar num processo de 

significativo impacto económico e social para as próprias nações em 

causa. Pois, como refere Portes “se, numa perspectiva individual, o acto 

de enviar remessas, de comprar uma casa na terra natal, ou de até aí 

viajar de vez em quando, acarreta consequências meramente pessoais, 

no cômputo geral esses actos podem alterar a fortuna e a cultura dessas 

terras e, inclusivamente, dos países a que estas pertencem. Estas 

acções e outras semelhantes, multiplicadas milhares de vezes, traduzem-

se num fluxo monetário passível de se tornar uma fonte primacial de 

moeda estrangeira para os países de emigração, em investimentos que 

sustentam a indústria da construção nessas nações, e em novas práticas 

culturais que vêm alterar radicalmente os sistemas de valores e o 

quotidiano de vastas regiões” (idem, p. 77).  

À luz destes pontos enunciados por Portes, a perspectiva dos 

críticos do hibridismo, como Friedmam, Van der Ver ou Peels, ainda que 

venha permitir uma relativização da perspectiva relativista dos hibridistas 

sociais, não deixa, também ela, de poder ser conotada como um 

posicionamento conceptual interessado, uma representação de uma 

cultura forte que desenvolve um fetichismo também por aquele que está 

dentro de fronteiras. Uma leitura que não tem em conta a profundidade 

das transformações sociais e culturais que se passam entre culturas e 

que se baseia numa ideia de fronteira como limite territorial e não como 

lugar de encontro. Este é aliás o primeiro dos vários contra-argumentos 

que Pieterse vai introduzir em 2001 em “Hibridity. So What?” para rebater 

essa leitura crítica e que expõe no quadro que reproduzimos 

seguidamente: 
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QUADRO 6 - Argumentos a favor e contra o Hibridismo 

Contra o Hibridismo Pró Hibridismo 

O Hibridismo é significativo só como crítica ao 

essencialismo 

 

Foram os tempos coloniais realmente tão 

essencialistas? 

 

O Hibridismo é uma noção dependente. 

 

Afirmar que todas as culturas e linguagens são 

misturadas é trivial. 

 

O Hibridismo substancia-se no âmbito do que é 

uma auto-identificação. 

 

O discurso do Hibridismo é uma função do 

declínio da hegemonia ocidental. 

 

O discurso do Hibridismo é sustentado por uma 

nova classe cultural de cosmopolitas. 

 

O lumpenproletariado verdadeiramente 

transcultural vive em constante receio da 

fronteira. 

 

O Hibridismo não é paridade. 

Há imenso essencialismo por todo o 

lado. 

 

Já chega dos híbridos serem 

menosprezados. 

 

 

Também o são as fronteiras. 

 

As pretensões de pureza foram sempre 

dominantes. 

 

A auto-identificação híbrida foi atrasada 

pela classificação das fronteiras. 

 

Também desestabilizou outras 

hegemonias. 

 

Pode isto qualificar uma classe social 

antiga de política de fronteira? 

  

O conhecimento transnacional é um 

conhecimento sobrevivente.  

 

As fronteiras também não ajudam. 

Fonte: Pieterse no artigo “Hybridity. So What?” (2001, p. 226). 

 

É com as respostas sintetizadas neste quadro, onde se pode 

perceber o tom de questionamento da ideia de “fronteira como limite”, 

que Pieterse crítica o discurso anti-hibridismo, particularizando-o na 

figura de Friedman, cujo discurso considera inconsistente e contraditório: 

“Friedman argumenta que todas as culturas são híbridas mas as 

fronteiras não desapareceram: essas duas afirmações sozinhas são 
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difíceis de se juntar. Argumenta que o discurso do hibridismo é trivial a 

menos que seja auto-identificação, mas se o hibridismo é parte da auto-

identificação então é anulado pela coerência, e nós devemos examinar 

os processos envolvidos. No entanto, se todas as culturas sempre foram 

híbridas, então o problema não é o hibridismo mas as fronteiras: como é 

que as fronteiras são historicamente e socialmente tão significantes? 

Como é que apesar dessas fronteiras terem mudado continuamente de 

forma nas correntes e épocas da história, o fetichismo de fronteira 

permanece, mesmo entre os cientistas sociais? Se o hibridismo é real 

mas as fronteiras são proeminentes, como é que o hibridismo pode ser 

uma auto-identificação: num mundo de fronteiras, que lugar e 

legitimidade há politicamente, culturalmente, para as identidades que 

atravessam as fronteiras?” (Pieterse, 2001, p. 230). 

Estas duas perspectivas, uma em que o hibridismo é visto como 

um processo omnipresente, outra que vê esse processo como o 

resultado das representações e acções de uma certa elite de intelectuais, 

não são necessariamente separáveis. Tendo mais uma vez presente o 

conceito de intencionalidade, podemos dizer que ambas são possíveis 

porque ainda que se desenvolva uma cultura global, ou culturas globais 

translocais, continua a haver cultura enquanto expressão de territórios e 

não somente fruto de folclores. 

Esta polémica gerada no âmbito das ciências sociais teve também 

a sua tradução em idênticos celeumas nas ciências da vida, como vimos, 

no capítulo anterior. A taratologia, por exemplo, mais não fez que chamar 

à atenção para que um mesmo processo gerador estava na origem dos 

seres normais e dos monstros. Naturalizou assim a emergência dos 

monstros e para melhor estudar essa emergência chegou mesmo a 

fabricar/criar monstros em laboratório. De certo modo, podemos dizer 

que nas ciências sociais o mesmo processo se verifica, na medida em 

que, para além de uma espécie de hibridismo orgânico há todo um 

conjunto de construtores da mistura, as elites ⎯ sejam elas os 

intelectuais, os políticos, os artistas, escritores, etc. ⎯ que também 

fazem parte desse processo de criação do mundo. A distinção que Pnina 
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Werbner (2000) introduz entre cosmopolitas e transnacionais, ou seja, 

emigrantes, traduz bem esse sentido. Os primeiros, podem ser vistos 

como uma espécie de “provadores gourmet”, ou borboletas, que viajam 

entre culturas globais, saboreando as diferenças culturais. Os segundos, 

enquanto tipo social, aparentam-se mais a abelhas e formigas que 

constroem novas colmeias e ninhos em terras estrangeiras, sendo 

pessoas que se movem, geralmente em grandes quantidades, de forma a 

criar ‘casas’ colectivas à sua volta. Uns e outros são híbridos culturais, 

ambos pensam globalmente, mas enquanto que os transnacionais 

ancoram as suas lealdades em redes sociais transnacionais e diásporas 

culturais, construindo um hibridismo inconsciente e colectivamente 

negociado, na prática os cosmopolitas inscrevem-se numa situação 

ecuménica global. Ou seja, os cosmopolitas partilham de um estilo de 

vida internacional, enquanto que os imigrantes comuns, são 

internacionais, mas nem sempre partilham desse estilo de vida. 

Assim, o que se pode dizer hoje sobre o hibridismo é que ele não 

só é desenvolvido de (múltiplas) formas diferenciadas como que não se 

desenvolve sem resistências. Ele resulta de um processo dialéctico de 

relações, de reacções, bem sucedidas umas, mal sucedidas outras. Ele 

é, e sempre foi, na História da Humanidade, encontro e desencontro. Ele 

lida tanto com o sincretismo como com a guetização, sendo que mesmo 

no segundo caso, no seu extremo, a relação entre culturas não pode 

deixar de estar sempre presente. As teorias da comunicação mais 

recentes, como a teoria sociológica de campo ou dos “efeitos 

limitados”33, têm-no explicado, pois não é por não se estar directamente 

exposto que não se é contaminado, a contaminação faz-se por 

mediações, pelo partilhar de um determinado ambiente, portanto, 

também de forma indirecta. 

Hoje, não há culturas inteiramente fechadas. E face à intensidade 

da mobilidade, dos fluxos, é cada vez mais difícil manter essa ideia de 

fechamento absoluto, que só em determinadas situações existiu, como 

                                                 
33 Ver análise de Mauro Wolf em Teorias da Comunicação (1991). 
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cristalização temporal, mas que nem por isso deixou de ser idealizado de 

um modo permanente. 

 

 

 

 

II.5. NOVOS FRUTOS - IDENTIDADES HÍBRIDAS 

 

II.5.1. O Outro  

 

Quando se fala do Outro, a perspectiva antropológica que lhe deu 

vida parece hoje já não ser suficiente. O Outro na análise contemporânea 

das identidades deu lugar a uma multiplicidade de Outros, onde o Nós já 

não representa, necessariamente uma ausência. De facto, hoje pode 

fazer-se pelo menos duas distinções que podem ser traduzidas como o 

“outro do Outro”, que significa que para além de Nós (nós ocidentais, nós 

europeus) e do Outro (o que não é ocidental, o que não é europeu) há 

também o “outro do Outro” e o “Outro em Nós” que significa que há em 

ambas as situações Nós múltiplos, que a identidade de cada um é 

percorrida por diversos Outros.  

 

II. 5.1.1. O outro do Outro 

 

Pensar o híbrido é sempre também pensar o encontro. E aqui a 

questão que se coloca é: será que todos os encontros produzem 

mudanças? Na história social do encontro com o Outro o hibridismo 

ganhou, muitas vezes, uma importância central, precisamente porque 

conteve essa componente transformadora do encontro, através de 

emergência dos mestiços. Como refere Young (1995), no século XIX o 

hibridismo foi mesmo eleito um objecto-chave do debate cultural, tendo 

sido utilizado como instrumento para analisar, tal como já vinha 
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acontecendo nas ciências exactas, a existência de uma ou várias 

espécies de humanos. Retomando a perspectiva da infertilidade dos 

híbridos provenientes de espécies diferentes, presente nalgumas 

espécies de animais, como as mulas, a existência dos mestiços, híbridos 

entre pessoas de cor diferentes, pareceu ser um indicador quase 

inquestionável da tese da existência de uma única espécie, tese aliás 

reforçada quer pela Igreja, com a sua leitura de uma descendência única 

de Adão e Eva, quer pelos humanistas, nas suas campanhas anti-

escravatura. 

Começaram então a desenvolver-se as teorias de que a raça não 

representaria uma espécie mas uma variedade e a questionar-se a 

aplicação do termo à espécie “humana”. Teorias, que como vimos 

atrás34, vieram ainda antes do fim do século a ser refutadas, quando o 

critério explicativo da fecundidade começou a perder peso na ciência. 

Assim, em 1859 o entendimento da diferença específica entre 

humanos tornou-se ela própria um argumento contra a aplicação do 

critério da fertilidade para a definição das espécies. Por essa data, como 

refere Young, tornou-se mais aceitável o critério de que existiam vários 

graus de hibridismo entre espécies “próximas” e “distintas”, o que serviu 

os dois lados da controvérsia. Por um lado, levou ao argumento que a 

hibridez já não podia ser aplicada como um teste irrefutável das 

espécies, por outro lado, levou ao argumento preconizado por Darwin de 

que a existência de graus de hibridez significava que as espécies já não 

poderiam ser vistas como absolutamente distintas, não havendo uma 

diferença essencial entre espécies e variedades. A noção de “tipo” foi 

então introduzida para tentar colmatar essa controvérsia, tendo a análise 

do hibridismo sido ampliada aos povos ocidentais, agora também vistos 

como híbridos (ainda que na generalidade conotados como bem 

sucedidos). 

Estas diferentes leituras do hibridismo foram sintetizadas por 

Young em quatro grupos: o primeiro, reportou ao argumento das 

espécies “poligénicas”, que negava a possibilidade de pessoas de 
                                                 

34 Ver sub-sessão desta dissertação “Híbridos e/ ou Mestiços?”. 
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espécie diferente entre si poderem reproduzir-se, pois qualquer produto 

da união entre elas seria infértil ou assim seria nas gerações seguintes; o 

segundo, traduzia a tese da “amalgamação”, que considerava que todos 

os humanos, independentemente da sua espécie, se podiam reproduzir. 

Tese por vezes associada à noção de que a mistura de pessoas de 

diferente espécie era passível de produzir uma nova “raça” mista, com 

novas características morais e físicas; o terceiro representava a tese da 

“decomposição”, isto é, admitia que alguma “amalgamação” entre 

pessoas de espécie diferente poderia ser possível, mas os seres híbridos 

resultantes dessa mistura possuiriam morte precoce ou reverteriam para 

um ou outro tipo permanente dos pais (o tipo do pai ou o tipo da mãe); o 

quarto traduzia o argumento dominante a partir de 1850 até 1930, 

segundo o qual o hibridismo variava entre espécies “próximas” e 

“distantes”, portanto, que as uniões entre “raças” aliadas eram férteis e 

as uniões entre raças distantes ou eram inférteis ou tenderiam para a 

degeneração. Esta tese deu ainda lugar a um quinto grupo onde vigorava 

a tese “negativa da amalgamação”, que salientava a ideia da 

miscigenação resultar num grupo misturado que estaria a criar um “caos 

racial”, uma corrupção dos originais, degenerado e degradado, 

subvertendo o vigor e a virtude das “raças” puras com as quais haviam 

entrado em contacto. O hibridismo ganha assim a sua carga negativa. 

Como refere Papastergiadis (2000), na história do hibridismo foi gravada 

uma marca moral, negativa, da contaminação, que lhe inscreveu o 

passado negro do racismo científico. As correntes pós-estruturalistas, no 

entanto, procuraram libertar o termo desta negatividade atribuindo-lhe um 

sinal contrário, de positividade, numa motivação que, segundo 

Papastergiadis, pode mesmo encerrar um “prazer perverso” de tomar um 

termo negativo e transformá-lo num sinal positivo. 

Considera este autor que o percurso positivo do hibridismo, 

enquanto encontro, vê a identidade como um processo de construção 

através de negociação e diferenciação, e, portanto, vê a presença de 

fissuras, saltos e contradições não necessariamente como um sinal de 

falha. Na sua forma mais radical, o conceito também sublinha que a 
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identidade não é a combinação, acumulação, fusão e síntese de vários 

componentes, mas um campo energético de diferentes forças. O 

hibridismo não se encontra confinado a uma catalogação da diferença. A 

sua unidade não é encontrada na soma das partes, mas emerge do 

processo de que vários autores (Featherstone, Bhabha) denominam 

terceiras culturas. 

O hibridismo evoca narrativas de origem e encontro que remetem, 

portanto, ou para um perigo, perda e degeneração das identidades, ou 

para a vitalidade e força dos processos identitários. Em qualquer dos 

casos, joga-se nas trocas coloniais a “distância” e o “desejo” em relação 

ao Outro. Como degeneração das identidades, a mestiçagem surge 

como uma marca moral: os mulatos, crioulos, os híbridos humanos 

foram, muitas vezes, vistos como uma degeneração das “qualidades 

humanas”, quer de saúde, identificando-lhes sintomas de fadiga e 

indolência; quer sociais, expressas através de uma certa inércia 

económica, quer mesmo morais, na conjugação das duas vertentes de 

que a sífilis parecia ser um exemplo. Essas marcas de degeneração 

eram tudo efeitos que o híbrido supostamente tinha trazido ao Novo 

Mundo. Viveu-se pelos colonizadores o “horror do hibridismo”, que era 

exacerbado, como refere Cristiana Bastos (2003), quer pela eugenia 

racionalista que emanava da Alemanha, e que muitas vezes se apoiava 

no cientifismo legitimado pela antropologia física, quer pelo eufemístico 

“pecado original” que recorrentemente aparecia na literatura de ficção e 

ensaio da época. O mestiço foi mesmo visto, nesta óptica, como refere 

esta autora, quer por escritores quer mesmo pelos primeiros 

antropólogos físicos portugueses como Mendes Corrêa como “um ser 

imprevisto no plano do mundo, uma experiência infeliz dos portugueses” 

(citado por Bastos, ob. cit. , p. 244). 

Como vitalidade dos processos identitários, a história deste 

hibridismo humano encontrou-se com uma outra leitura, de maior 

positividade, nos discursos de Gilberto Freyre, que foi um dos primeiros a 

ler, ainda que ideologicamente, este Novo Mundo como uma vantagem. 

Acreditava este autor que esse “devir colectivo mestiço” se devia “à 
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vocação tropical dos portugueses, à sua excepcional virilidade e uma 

atracção inata pelas mulheres de cor. O português teria semeado a sua 

presença pelo mundo não apenas nos monumentos e entrepostos 

comerciais que criou, mas fazendo gente de uma nova raça, híbridos de 

toda a sorte ⎯ não já os frutos do pecado original condenados a sofrer a 

marginalidade, antes o alegre resultado de uma hubris fecundante e 

criativa, destinada a criar uma nova civilização” (Freyre citado por Bastos, 

idem, p. 250). Neste novo mito celebratório, o colonialismo português 

teria tido um papel positivo com efeitos na possibilidade de uma “nação 

multirracial e pluricontinental”, “plural e indivisível” (idem). Ou seja, para 

Freyre o híbrido poderia ser restaurado como uma vantagem para 

permitir uma “democracia racial”, como o elemento de negociação que 

permitiria um futuro sem xenofobia. Como refere Papastergiadis “o 

choque do Outro serve para estimular sedução, e para acelerar o 

consumo, via ingestão e absorção. O aproveitável é extraído, o resto é 

expelido. O modernista no ‘Novo Mundo canibaliza o Outro’”. De certo 

modo, a positividade conferida por Freyre tem por base essa 

canabalização, essa antropofagia, pois como refere Papastergiadis o 

híbrido é transformado num sinal para a extensão da identidade e do 

espírito europeu. Privilegiando o papel da mistura, Freyre vê, como refere 

este autor, o progresso no “Novo Mundo” marcado pela dialéctica da 

adaptação e transformação. O progresso híbrido está ligado a partir daí 

ao modelo eurocêntrico de maximização. 

Verifica-se neste processo, como refere ainda Papastergiadis, 

uma dialéctica semelhante à identificada por Lotman no diálogo entre 

uma linguagem e o seu contacto com um texto estrangeiro. Primeiro o 

texto vem de fora, aparece na sua forma original, na sua própria 

linguagem. A sua estranheza está intacta; a transformação começa. O 

texto estranho é idealizado porque oferece à cultura local a oportunidade 

de romper com o passado. São-lhe atribuídas qualidades salvíficas; a 

seguir, emerge uma tendência para desvalorizar a fonte de origem; que 

dá lugar, por sua vez, à assimilação do texto sendo a sua presença 

distintiva dissolvida e produzindo um novo modelo; por último o receptor 
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passa a tomar o papel de transmissor. Este movimento de “tradução” e 

“aculturação” é válido também para os outros processos sociais. 

Nestes processos, embora se verifique uma transformação, 

releitura e reinterpretação dos textos originários, é sobre o “modelo da 

salvação”, como lhe chama Virgínia Dominguez, que se constrói o 

discurso e a prática da antropologia do século XIX, centrado na 

alteridade. Esse modelo passa a ser a norma através do qual tanto a 

antropologia como a recolha etnográfica, para exibição museológica, 

“tomaram o mundo enquanto a sua unidade, o progresso enquanto o 

princípio natural da vida na terra, e a autoridade, direito e 

responsabilidade enquanto corolários morais da superioridade (…). 

Fomentando um movimento social e cultural activo, convicto não só da 

possibilidade de representar os outros, mas também no seu direito e 

dever de o fazer” (Dominguez citada por Carvalho, 2001, p. 13). À 

história do Ocidente liga-se, portanto, a história do Outro, a história que 

se salva do “passado autêntico” (Carvalho, idem), ou seja, do passado 

reconstruído que se vê como autêntico. 

 

II. 5.1.2. O Outro em Nós 

 

Na ciência contemporânea as identidades híbridas foram 

ampliadas muito para além do vector “racial” (ainda que este, como nos 

mostra a História, nunca tenha ficado verdadeiramente esgotado), 

estenderam-se a todas as âncoras da relação eu-outro, como seja o 

género, a classe, a nação, a família, a religião, a política, etc., 

quebrando-as e reconstituindo-as numa espécie de performatividade 

singular, em reconstrução contínua sob uma matriz de escolha múltipla e 

que tem a sua ligação à globalização como hibridismo. Giddens (1997), 

por exemplo, refere que “o projecto reflexivo do self, que consiste na 

manutenção de narrativas biográficas coerentes ainda que 

continuamente revistas, ocorre no contexto da escolha múltipla filtrada 

através dos sistemas abstractos. Na vida social moderna, a noção de 
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estilo de vida assume um significado particular. Quanto mais a tradição 

perde a sua influência, e quanto mais a vida diária é reconstituída em 

termos de jogo dialéctico entre o local e o global, tanto mais os indivíduos 

são forçados a negociar escolhas de estilos de vida de entre uma 

diversidade de opções” (idem, p. 5). 

Já antes Niklas Luhman (1982) havia reportado estas 

transformações às “sociedades da diferenciação social”, onde não 

existem modelos pré-definidos e socialmente aprovados que determinem 

como combinar uma pluralidade de papéis, verificando-se que acções 

opostas e incompatíveis são igualmente admissíveis. Com efeito, assiste-

se na sociedade actual a uma generalizada fragmentação dos principais 

referentes da identidade, que se reconstitui continuamente em função 

dos lugares. Como refere Melucci (2000), o cenário da complexidade 

erigiu o optimismo nos mitos da salvação, fazendo com que os indivíduos 

se encontrem submergidos em pertenças criadas pela proliferação de 

posições sociais, redes associativas e grupos de referência. O ser 

humano passa a participar na realidade ou em imaginação, virtualmente, 

numa infinidade de mundos, transformando-se numa espécie de terminal 

sensitivo. As coordenadas tradicionais da identidade pessoal 

enfraquecem. O tempo perde a sua uniformidade, passa a ser múltiplo e 

descontínuo porque tem por base a passagem de um universo para 

outro, a descontinuidade. A incerteza torna-se uma componente estável 

do comportamento humano, cuja única âncora é a escolha e através dela 

a capacidade de resposta às mudanças constantes, fazendo com que a 

identidade pessoal se torne mais um campo que uma essência. 

É neste contexto de complexidade que as classes sociais, apesar 

de importantes no processo de estruturação dos gostos35 e estilos de 

vida, têm vindo a hibridizar-se e a flexibilizar o seu carácter determinante, 

                                                 
35 Pierre Bourdieu define as classes sociais segundo critérios económicos, sociais e 
culturais, considerando que cada uma “pelo facto de ocupar uma posição numa 
estrutura social historicamente definida e por ser afectada pelas relações que a unem 
às outras partes constitutivas da estrutura, possui propriedades de posição (...)” (1992, 
p. 3), onde o “conjunto de agentes ocupa posições semelhantes, sendo que, colocados 
em condições semelhantes e sujeitos a condicionalismos semelhantes, têm com toda a 
probabilidade, atitudes e interesses semelhantes, logo práticas e tomadas de posição 
semelhantes” (1989, p. 136). 
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através da introdução de novos parâmetros tais como a escolarização e 

os grupos de sociabilidades. O determinante hoje para além da 

capacidade de mobilidade é o aspiracional, os valores de referência 

trabalhados pelas “máquinas desejantes”. 

É caso para dizer que o adágio “a tradição já não é o que era” 

ganha hoje a sua expressividade plena com o alargamento do leque de 

opções de vida, sendo as tradições quase só operativas quando 

reinventadas. As próprias identidades sexuais também se flexibilizam, 

tanto com o acesso da mulher à escolarização, ao voto e ao trabalho, 

factor que permite a reestruturação dos papéis sexuais no mercado de 

trabalho, na vida familiar e pessoal, como com o acréscimo de papéis 

dissonantes da carga sexual genética, que encaixando-se em categorias 

de homossexualismo e transgénero escondem também realidades muito 

distintas e ainda uma luta pelo direito à indiferença36. Na introdução de 

um livro recente (e pioneiro) nos estudos Gay, Lésbicos e Queer em 

Portugal pode mesmo ler-se: “não há ontologia metafísica de qualquer 

homossexualidade, há ontotecnologias que no espaço e no tempo 

constroem modos diversos e multiformes de ser (homo)sexual e 

(homo)sexuado como de ser hetero ou bissexuado” (Cascais, 2004, p. 

32), o mesmo é dizer, que as identidades sexuais (e não só 

homossexuais ou transgéneros) são produzidas num percurso também 

ele performativo de “transgredir, modelar, misturar e recompor, afectar e 

reafectar os corpos e as identidades que através deles se exprimem” 

(idem). São vários os autores que neste livro são apresentados como 

tendo-se dedicado a esta temática das identidades “desviantes” 

(Goofman) ou “plurais” e “instáveis” (Foucault). Alguns, como Giddens e 

Haraway, ainda que de formas diferentes, consideram mesmo que os 

modos de vida GLQ se apresentam não só como uma “vanguarda” mas 

também como uma “superação”: 1) quer seja por via da introdução de 

uma “relação pura” (Giddens), isto é uma relação destituída da moldura 

económica, social e legal que sustenta a relação heterossexual canónica, 

o que tende a ser não só uma “alternativa” mas também uma via para as 
                                                 

36 Como foi enunciado numa campanha publicitária do movimento ILGA em Portugal 
(2005). 
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próprias relação hetero, 2) quer seja por via de uma espécie de condição 

trans ou pós-humana (Haraway) que cada um pode reivindicar (e que a 

própria Haraway conceptualiza no Manifesto Cyborg) na relação com a 

tecnociência e com as possibilidades que esta introduz de 

(re)configuração dos corpos à imagem idealizada.  

O género aparece assim, cada vez mais, como uma “ficção cultural” 

ou o “efeito performativo de actos reiterativos” (Butler, citado por Vale de 

Almeida, 2004, p. 96) e, portanto, cada vez mais independente de outros 

conceitos que, muitas vezes, serviram para o descrever, como sexo e 

sexualidade (Wittig citado por Levy, 2004). Conceitos que têm vindo a ser 

complexificados pela ciência, havendo cientistas que consideram a 

possibilidade de existência de mais do que dois sexos, através de 

investigações que se deslocam da mera fisionomia externa para níveis 

cada vez mais invisíveis: órgãos internos, hormonas, activações químicas 

do cérebro, genes, etc. (Levy, 2004, p. 200). Estas investigações vão no 

sentido de explicar cientificamente a “experienciação” de género de 

muitos transsexuais, que dão testemunho de uma dissonância entre sexo 

e género, como no caso seguinte: 

  

Para mim, o género não é de todo físico, mas sim insubstancial. É talvez alma, é talento, é 

gosto, é ambiente, é como uma pessoa se sente, é luz e sombra, é música interior, é uma 

alegria exultante no caminhar ou uma troca de olhares, é realmente mais vida e amor que 

qualquer combinação de genitais, ovários e hormonas. É a essência de uma pessoa, a 

psique, o fragmento de unidade. Macho e fêmea é sexo, masculino e feminino é género, e 

ainda que estas concepções se sobreponham, não são de todo sinónimos (transexual 

citado por Califia, 2003, p. 30). 

 

Poderia colocar-se mesmo a questão de se saber se a existência de 

um universo criativo híbrido ou transdisciplinar traduziria um universo 

sexual também dominantemente híbrido. Apesar de não ser este o 

objecto da nossa análise, alguns estudos recentes parecem apontar para 

essa possibilidade. Richard Florida em The Rise of the Creative Class 

(2001) por exemplo, demonstra estatisticamente, não sem polémica, que 
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as zonas mais criativas e artísticas numa cidade são precisamente as 

zonas onde a comunidade GLQ está instalada. 

Os processos migratórios massivos têm provocado, da mesma 

forma, alterações em termos de identidades, consoante, por exemplo, o 

grau de integração e assimilação dos migrantes nas sociedades de 

acolhimento (sendo mobilizada, pelo indivíduo migrante, uma 

multiplicidade de identidades étnicas de acordo com as diversas 

situações produzidas na vida social). É principalmente neste terreno que 

têm sido produzidas mais análises sobre identidades híbridas, muitas 

delas já enunciadas nos tópicos anteriores, como as defendidas por 

Bhabha, Hall, Hannerz, Appadurai, ou expressas por escritores como 

Amim Maalouf ou Salman Rushdie. Análises que se prendem 

essencialmente com as identidades “diaspóricas”, identidades que 

relativizam as âncoras fixadas pelas etnias e nações (e até as classes) 

em função dos processos variados de hibridação e segmentações 

interetnicas, transclassistas e transnacionais. 

O longo excerto autobiográfico com que Amim Maalouf se 

apresenta no seu livro Identidades Assassinas (1999) espelha bem essas 

identidades diaspóricas, que mais do que identidades sociais se 

traduzem essencialmente em sínteses pessoais. 

 

Aos que me fazem a pergunta, explico aqui, pacientemente que nasci no Líbano, aí vivi até 

aos 27 anos, que o árabe é a minha língua materna, que foi na tradução árabe que 

descobri Dumas, Dickens e as Viagens de Gulliver, e que foi na minha aldeia das 

montanhas, a aldeia dos meus antepassados, que conheci as primeiras alegrias de menino 

e ouvi certas histórias em que me iria inspirar, mais tarde, para os meus romances. Como 

poderia esquecê-lo? Como poderia alguma vez desligar-me dessa realidade? Mas, por 

outro lado, vivo há vinte anos em França, bebo a sua água e o seu vinho, as minhas mãos 

acariciam todos os dias as suas velhas pedras e escrevo os meus livros em francês. Nunca 

poderia senti-la como uma terra estrangeira. 

Metade francês e metade libanês? De modo algum! A identidade não se compartimenta, 

não se reparte em metades, nem em terços, nem se delimita em margens fechadas. Não 

tenho várias identidades, tenho apenas uma, feita de todos os elementos que a moldaram, 

segundo uma ‘dosagem’ particular que nunca é a mesma de pessoa para pessoa. 

Por vezes, quando acabo de explicar, com mil detalhes, as razões exactas que me levam a 

reivindicar plenamente a totalidade das minhas pertenças, alguém se aproxima de mim 
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para murmurar, poisando a mão no meu ombro: ‘Tem toda a razão em falar desse modo, 

mas bem lá no fundo de si mesmo, o que é que sente?’. 

Essa interrogação insistente fez-me sorrir durante muito tempo. Hoje já não sorrio. Porque 

ela me parece reveladora de uma visão do mundo muito espalhada e, a meu ver, perigosa. 

Quando me perguntam o que sou ‘bem no fundo de mim mesmo’, isso pressupõe que 

existe, ‘bem no fundo’ de cada um de nós, uma única pertença que conta, uma espécie de 

‘verdade profunda’ de cada um, a sua ‘essência’, determinada de uma vez por todas à 

nascença e que nunca se alterará; como se o resto, tudo o que resta ⎯ a sua trajectória de 

homem livre, as convicções adquiridas, a sua sensibilidade própria, as suas afinidades, a 

sua vida, em suma ⎯, não contassem para nada. E quando se incita os nossos 

contemporâneos a ‘afirmarem a sua identidade’, como tão frequentemente se faz hoje em 

dia, o que se lhes diz desse modo é que devem reencontrar no seu íntimo esta pretendida 

pertença fundamental, muitas vezes religiosa ou nacional, racial ou étnica, e brandi-la 

orgulhosamente na cara dos outros (Maalouf, 1999, pp. 9-11). 

 

Numa análise sobre políticas de identidade, Machaqueiro (2002), 

faz quatro observações inerentes a este tipo específico de identidades 

diaspóricas e/ou híbridas: A primeira, é que este tipo de identidades, que 

são apresentadas como encontrando-se num trânsito permanente, 

equidistante e indecidível, entre duas ou mais representações étnicas, 

culturais ou nacionais, é uma identidade cosmopolita que “nidifica” na sua 

descentração, isto é, que se reconstrói continuamente através de um 

percurso onde se adquirem experiências de diversas culturas locais. A 

segunda, é que nessas “identidades hifenizadas” a experiência da 

“locação” ou do “lugar” obriga também as etnias dominantes a reverem 

as suas próprias representações como identidades híbridas. Porque 

também o seu percurso se faz de relações, de histórias diversas. 

Terceiro, a consciência diaspórica envolve uma dupla distância, quer em 

relação ao país de origem, quer em relação ao país de acolhimento. Este 

duplo distanciamento constitui um ganho crítico e simultaneamente uma 

dupla hibridação: “a diáspora transforma os elementos da cultura do 

imigrante, adaptando-os às suas novas locações culturais, que, por seu 

turno são recriadas e fecundadas por eles” (idem, p. 349). Ou seja, o 

encontro e a influência dão-se sempre nos dois sentidos. A quarta 

observação aponta para o risco do estilhaçamento identitário. A dupla 

distância pode ser também uma dupla alienação, quando a “realidade” de 
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ambas as culturas se desvanece, para se tornar, como refere o autor, 

“puramente fantasmática”. 

É tendo em conta esta última observação, que Machaqueiro 

considera que é necessário fazer uma distinção entre a experiência 

diaspórica e as práticas pós-modernas, ocidentais, do desenraizamento, 

da desterritorialização ou do nomadismo. Chama mesmo a atenção que 

há uma diferença essencial entre experimentar a diáspora e a hibridação 

na perspectiva do ex-colonizador, como uma opcionalidade, e 

experiênciá-la na perspectiva do ex-colonizado, fruto das imposições de 

um processo migratório que se alimenta das desigualdades do sistema 

mundial. Pois na migração por necessidade, o desenraizamento, a 

“desterritorialização”, não é objecto de fruição, mas de dor e de angústia, 

constituídas em torno de um sentimento de perda. Confundir os dois 

registos é, considera o autor, “um passe de prestidigitação ideológica que 

só serve para reforçar, mistificando-os sob um tom celebratório, os 

mecanismos de inferiorização e de exclusão que actuam na diáspora 

identitária do oprimido” (idem, p. 350). 

Neste sentido, conclui que ainda que uma noção operatória de 

etnicidade tenha de incorporar o estatuto opcional com que as 

identidades se apresentam, importa não confundir esse estatuto opcional, 

que define a complexidade identitária, com a celebração, muito pós-

moderna, de um “mercado de identidades” comutáveis e transacionáveis 

à maneira de meros valores-de-troca. Essa euforia pode ter como 

reverso uma zombificação identitária que segundo Machaqueiro não traz 

nenhuma vantagem para se articular a transformação social. 

Apesar desta manifesta vontade de uma efectiva e bem sucedida 

transformação social, esta possibilidade, não é específica das 

identidades diaspóricas, ela é intrinsecamente humana. Como está bem 

explicitado na resposta de Rushdie (1994) às palavras com que John 

Fowles começa o seu romance Daniel Martin Visão do Todo: ou tudo o 

resto é desolação: 
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Mas os seres humanos não se apercebem das coisas no seu todo; nós não somos deuses, 

mas sim criaturas feridas, lentes rachadas, capazes apenas de percepções fracturadas. 

Seres parciais, em toda acepção da palavra. O sentido das coisas é um edifício frágil, que 

construímos a partir de farrapos, dogmas, sofrimentos de infância, artigos de jornal, 

observações fortuitas, filmes antigos, pequenas vitórias, pessoas odiadas, pessoas 

amadas; talvez isto seja porque a nossa percepção daquilo que realmente importa se 

ergue sobre materiais inadequados que a defendemos acerrimamente, até à morte 

(Rushdie, 1994, p. 27). 

 

Num artigo denominado “José e Jacinta nem sempre vivem nos 

mesmos lugares: reflexões em torno de uma experiência de etnografia 

multi-situada” (2002), Filomena Silvino analisa o processo da viagem, 

que ela própria faz, com uma família portuguesa emigrada em Paris, que 

mantém a sua relação com o lugar de origem, Trás-os-Montes. 

A viagem, aqui, permite não só o deslocamento entre lugares, mas 

permite, principalmente, analisar uma nova relação entre observador e 

observado. Como refere a autora, se a figura do antropólogo/etnólogo 

nasceu precisamente da viagem para chegar ao Outro e se a veio depois 

a secundar em função de uma co-residência com esse Outro para melhor 

o observar, actualmente, num contexto em que as culturas são 

produzidas no interior de grandes espaços multilocais, o antropólogo tem 

de reactualizar a figura do observador viajante ― tendo agora que 

acompanhar os “informantes” viajantes. 

A autora, na sua viagem com “José e Maria” (que serviu a um 

projecto de documentário em duas fases “Esta é a minha casa” e 

“Viagem à Expo”), procurou identificar o binómio que sintetizou por 

“Residindo-viajando e Viajando-residindo” (presente num dos títulos 

deste artigo) e também a “identidade do turista” emigrante ― uma vez 

que a vinda da família à Expo conjugava dois tipos diversos de viagem: a 

do emigrante que retorna à pátria e a do turista que visita uma cidade 

desconhecida. 

Nesta análise a antropóloga identificou diferenças, marcadas pela 

clivagem do género. Para José essa viagem traduz essencialmente a 

possibilidade de integração económica em França, que implica a 
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construção de uma identidade profissional que integra valores da 

sociedade urbana francesa. Embora, a outros níveis, tal pareça 

comportar alguns riscos de desestabilização identitária, que José previne 

ao investir na construção de uma “comunidade portuguesa imaginada”, 

através de mecanismos de produção e partilha de memórias do passado, 

perpetuação da herança e realização do desejo de estar junto, que 

resulta numa cultura de diáspora. Para Jacinta, além desse nível de 

integração, essa viagem comporta ainda a possibilidade de construir uma 

identidade pessoal com referências exteriores ao lugar de origem, 

necessária mesmo para uma gestão doméstica, que impele a uma 

relação quotidiana com a sociedade francesa a todos os níveis. Estas 

diferenças, perspectivadas num casal, mostram que os processos 

identitários são geridos de múltiplas formas, de acordo com as 

necessidades e as escolhas de cada um. 

De um modo geral, podemos dizer que se processa hoje uma 

generalizada multireferenciação identitária, onde a socialização se 

desenvolve em “mobilidade” (Lipovetsky, 1989, p. 103) e onde os 

ordenamentos sociais, em que os indivíduos se auto-classificam resultam 

de “justaposições livres, por vezes caóticas” (Fortuna, 1999, p. 16). “No 

extremo, podemos admitir que sujeitos e grupos sociais procedem a uma 

destruição criadora da sua própria identidade, como expressão 

simultânea de resistência e de adaptação às tendências socioculturais da 

sociedade moderna. Esta destruição remete para a sucessão e 

sobreposição de modalidades de auto-representação que os sujeitos 

elaboram a partir das possibilidades da sua existência e da natureza das 

diferenças, distâncias e fronteiras estabelecidas com outros” (Fortuna, 

1997, p. 17). Nesse sentido, cada qual no encontro com o Outro, que 

está dentro de si, ganha novas identidades como parece traduzir a 

resposta do artista Guillermo Gómez-Penã a um repórter mexicano: 

 

Repórter: Se gosta tanto o seu país, como diz, porque é que vive na Califórnia? 

Gómez-Penã: Estou a desmexicar-me para mexicompreender-me … 

Repórter: O que se considera então? 
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Gómez-Penã: Pós-mexico, pré-chicano, pan-latino, transnacional, arte-americano … 

depende do dia da semana e do projecto em questão37. 

 

Ou seja, as identidades contemporâneas ganham as mesmas 

características do híbrido: são multidimensionais, fragmentárias, relativas 

e efémeras. 

 

II.6. SEMEAR E COLHER – OS CICLOS E AS ESTAÇÕES DO HÍBRIDO 

 

Uma forma de ver as dinâmicas societais do ponto de vista da 

hibridação remete para um processo histórico antigo onde a hibridização 

surge “velha como o mundo” e onde, ao invés de se fazer uma análise 

dualista, de um mundo pré-hibridização e um mundo pós-hibridização, 

parece fazer mais sentido pensar em dinâmicas societais percorridas por 

“ciclos de hibridação” (Brian Stross citado por Canclini, 2001, p. 15). Isto 

é, ciclos que alternam entre formas mais heterogéneas e outras mais 

homogéneas, indo, de novo, dar lugar a outras relativamente mais 

heterogéneas, sem que nenhuma possa ser considerada pura ou 

absolutamente homogénea. E, também, sem que essas formas remetam 

necessariamente para um padrão equitativo em todas as esferas do 

social ou, ainda, para todos os contextos culturais. O que conduz, 

portanto, a um contínuo de hibridações de diferentes graus que depende 

da posição de onde esse processo de mistura emana em relação aos 

seus centros e periferias canónicos. Como enuncia Pieterse, “por um 

lado, uma hibridação assimilacionista que aparece através do centro, 

adopta o cânone e mimetiza a hegemonia, e por outro lado, uma 

hibridação destabilizadora que mancha o cânone, reverte a corrente, 

subverte o centro. As hibridações, então, podem ser diferenciadas de 

acordo com as componentes e centro de gravidades da mistura” (1994, 

p. 172). 

                                                 
37 Excerto apresentado por Canclini, em Culturas Híbridas, 2001, p. 294. 
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Esta ideia de ciclos parece poder ser traduzida no que autores 

como Eagleton (2003), Hannerz (1997), Eco [2004 (1974)], consideram 

ser uma equivalência de tempos diferentes, como é exemplo a pré e pós-

modernidade. Nas palavras de Eagleton: “poder-se-ia afirmar que a 

cultura é uma ideia muito mais pré-moderna e pós-moderna do que 

moderna; se floresce na época da modernidade, fá-lo, em grande parte, 

enquanto vestígio do passado ou antecipação do futuro” (2003, p. 46). 

Para este autor, portanto, o que liga as duas ordens é o facto de para 

ambas, embora por razões diferentes, a cultura ser um nível dominante 

da vida social. Nas sociedades tradicionais esse papel dominante da 

cultura deve-se ao facto de ser não tanto um “nível” quanto um meio 

transversal em cujo âmbito outros tipos de actividade ocorrem. As várias 

áreas do social, nomeadamente, a política, a sexualidade e a produção 

económica ainda se encontram de certa maneira presas a uma ordem 

simbólica de significado, não constituindo verdadeiramente sistemas 

diferenciados. No mundo pós-moderno, cultura e vida social ganham 

novamente uma ligação transversal, ainda que expressando-se de outras 

formas, como através da estetização dos bens de consumo, da política 

como espectáculo, do estilo de vida consumista, da centralidade da 

imagem e da integração definitiva da cultura na produção geral dos bens. 

A estética ganha assim o seu papel central. Tendo começado por 

designar a experiência quotidiana da percepção só mais tarde se 

especializou na arte, descrevendo assim um círculo completo, 

“reencontrando a sua origem mundana, tal como dois dos sentidos de 

cultura ― as artes e a vida comum ― se haviam fundido num estilo, 

moda, publicidade, meios de comunicação e coisas semelhantes” (idem). 

A mesma análise tinha sido já feita em 1974 por Eco referindo-se à 

sociedade do final do século XX como uma nova Idade Média (sobre isto 

desenvolveremos um pouco mais a análise na II Parte, dedicada ao 

Hibridismo nas Artes). Também Hannerz para se referir a esta ciclicidade 

cita Marily Strathern que em 1995 já havia observado que, ao aproximar-

se um novo fin de siécle, “às vezes parecemos estar mais perto do início 

do século do que da sua metade” (citada por Hannerz, 1997, p. 8). 
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Este princípio, cíclico, pode também servir para explicar os que 

estão fora, além ou aquém, do seu tempo. Na arte, por exemplo, há 

sempre artistas mais representativos do seu período histórico, os 

contemporâneos, os que estão dentro do seu tempo, mas também há os 

fora do tempo, quer seja pelo seu arcaísmo, pelo seu futurismo, ou 

mesmo por se encontrarem numa categoria inclassificável na História. 

Este princípio, pode ainda servir para perceber a utilização 

continuada de temáticas, noutras áreas, mesmo nas ciências. De facto, é 

interessante perceber o interesse que o híbrido, por exemplo, através dos 

monstros, voltou a deter na contemporaneidade, não só através de 

análises dos novos monstros, os cyborgs, mas também como um factor 

explicativo da História. Os monstros como se refere no recente livro 

Monstrous Bodies/Political Monstrosities in Early Modern Europe (2004), 

organizado por Laura Lunger Knoppers, Joan B. Landes, aparecem como 

um tema rico “não só para a história da ciência, mas também para a 

história política e religiosa, estudos literários, história de arte e história da 

cultura popular. O uso e representação do monstro é afectado pelo 

aparecimento da ciência mas também pelo conflito religioso e político, 

transformações na imprensa e o aparecimento do Estado-Nação” 

(Knoppers e Landes, 2004, p. 9). Peter Burke, nesse mesmo livro, 

desenvolve um ensaio em que mostra que o monstro foi usado muitas 

vezes para caracterizar o que estava fora de fronteiras mesmo na 

Europa: “alguns monstros começaram a ser empregues para marcar as 

fronteiras entre o eu e o Outro, incluindo as identidades nacionais. Eles 

representam percepções estereotipadas de outras nações” (2004, p. 26), 

monstruosidades políticas. Também num número recente da revista 

“Communications” dedicada à temática de “Nouvelles figures du 

Sauvage” (2004), o monstro ressurge através de um artigo de Antoine 

Nastasi, “Le passage et le monstre. La création et la discontinuité”. 

Temáticas como esta podem de facto, facilmente servir para reforçar as 

leituras desenvolvidas por Eagleton ou Eco de uma equiparação cultural 

entre a pré e a pós-modernidade. Mas pode acima de tudo servir para 
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num contexto em que tudo pode ser denominado híbrido responder à 

questão sobre a que tipo de hibridismo nos estamos a referir. 

 

II.7. POLÍTICAS PARA OS TERRITÓRIOS, PAISAGENS, PROCESSOS, OBJECTOS ⎯ 

COISAS DO HÍBRIDO 

 
É precisamente essa pergunta ⎯ a que tipo de hibridismo nos 

estamos a referir? ⎯ que traduz a necessidade de criar referentes, 

mapas para o híbrido, que tem arrastado esta problemática para um 

outro estádio analítico que, também ele, pode ser expresso numa outra 

questão: o que fazer com os territórios, paisagens, processos, objectos, 

enfim, com a coisa híbrida? Ou seja, o que fazer com essa coisa que é 

em essência disruptiva, que não é uma coisa nem outra, mas que é ainda 

assim uma coisa, uma outra coisa?  

O híbrido como existência reivindica um espaço, como diferença 

reclama transformações, mudanças, inovações, novos espaços, novos 

cânones, novas categorias, novas formas de pensar. Na verdade, o 

híbrido reivindica sempre uma nomeação, não a morte do nome. A 

questão que se coloca repetidamente é: que nome dar a esses territórios 

que não são nem local nem global, nem centro nem periferia? a essas 

paisagens que não são nem campo nem cidade, nem rural nem urbano? 

a esses processos que não são nem modernos nem pós-modernos? a 

esses objectos que nem são utensílios nem obras de arte? a esses seres 

que não são nem homens nem deuses, nem homens nem animais, nem 

homens nem máquinas, nem masculinos nem femininos? a essas coisas 

que não têm nome ou que quando o têm esse nome não permite a sua 

substanciação? Onde integrá-los? Nos recenseamentos, onde colocar os 

híbridos, se aqueles só contemplam categorias “puras”? Nos jornais onde 

colocar os híbridos se os títulos só contemplam essas mesmas 

categorias “puras”?  

A emergência de cada coisa híbrida quase que protagoniza a 

forma de questão. É um problema que exige solução. Como problema é, 
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por vezes, uma espécie de erro, outras um excesso, outras ainda algo 

positivo ou negativo, intolerável ou tolerável. Como posição aos poucos 

vai dando lugar a novas coisas. A relação entre as escalas macro e as 

escalas micro do híbrido, por exemplo, têm vindo a constituir novos 

mapas, “etnopaisagens”, “ideopaisagens” … como lhes chama Appadurai 

(2004, p. 50), de maior desterritorialização, que trazem consigo novas 

necessidades normativas, nomeadamente, de políticas de hibridação, 

que expressam uma intenção, uma consciencialização do híbrido, não só 

como diferença mas também como naturalização da diferença. Nesse 

sentido essas políticas do híbrido, são uma espécie de políticas cyborg 

como Haraway (1991) as apresentou no seu texto mitológico onde cada 

um se pode reencontrar como “cyborg, híbrido, mosaico, quimera”. Estas 

políticas do híbrido, cyborg ou transversais assentam numa base 

comunicacional na medida em que organizam e dão lugar à heteroglossia 

rejeitando a ideia de “essencialismo universal” e traduzindo uma relação 

dialéctica, como diz Pnina Werbner: “uma verdadeira política transversal 

depende de que os participantes detenham um grande sentido do seu 

próprio ‘rumo’ e compromissos individuais, assim como respeito pelos 

compromissos e interesses dos outros” (2000, p. 9).  

O que está em causa é, portanto, saber quais são os termos, as 

condições da mistura (Pieterse, 1994), pois ainda que o hibridismo, 

pensado como política, possa ser um ganho, um contraponto, em relação 

ao essencialismo e homogeneidade, disruptivo do espaço estático e das 

categorias políticas de centro e periferia, alto e baixo, classe e etnia, e 

em reconhecer múltiplas identidades, há também que perceber o que se 

pode perder com a hibridação, para melhor o discutir. Esta questão é tão 

mais importante quanto, como refere Canclini (2001), se por um lado a 

hibridação permite, por exemplo, à arte romper com uma “missão 

folclórica” de representar uma só identidade, por outro lado, deve 

também ser mais que um “estilo internacional” da arte do mundo, ou arte 

de mistura que remeta para uma espécie de estandardização, logo 

homogeneização da heterogeneidade. A hibridação deve servir ainda, 

como refere este autor, para nomear o que não se pode ou não se deixa 
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hibridizar. Este estado de consciência é tão mais importante quanto na 

busca constante da novidade híbrida, do novo cânone do hibridismo, por 

exemplo nas artes, começa a esboçar-se uma espécie de fórmula, de 

equação de sucesso para a apresentação das obras, que contraria a 

complexidade que deve resultar e institui uma espécie de simplificação 

da coisa híbrida. O Estado, nessa articulação com o global, 

paradoxalmente, ganha nesses casos, muitas vezes, um papel 

importante de “árbitro” da repatriação da diferença sobre a luta do que 

poderíamos denominar os (ainda) dois cânones fortes actuais da nossa 

contemporaneidade que radicam “numa política do mútuo esforço da 

semelhança e da diferença para se canibalizarem reciprocamente” 

(Appadurai, 2004, p. 63). 

A questão central da contemporaneidade hoje é como lidar com os 

que estão “out-of-frame” (Goffman, 1975, texto apresentado por 

Alexander, 1994), os desenquadrados, ou seja, como lidar e o que criar 

para o híbrido, sabendo que se está … dentro da arena do hibridismo. 

Um pouco como quando se começaram a normalizar os monstros na 

taratologia ou quando se começou a tentar explicar a 

mestiçagem/crioulização e os seus efeitos quer nas ciências da vida, 

quer nas ciências sociais. 
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CAPÍTULO III 

 

HÍBRIDO: DO CONCEITO AO PARADIGMA INVASOR... 

 

 

O termo híbrido, assim como todos os seus sinónimos ou 

complementos categoriais, tais como cruzamento, fusão, contaminação, 

mestiçagem, não sendo pertença como vimos de um dicionário novo da 

configuração do conhecimento ou das práticas (porque desde sempre 

houve situações/contextos/coisas híbridas), não só não se apagou ou 

diluiu como tem sido operacionalizado de forma repetida e sistemática na 

construção ou descrição contemporânea dos processos de mudança, 

transformação e inovação. Neste sentido, o híbrido escapou dos campos 
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específicos em que estava circunscrito enquanto conceito, o campo 

mitológico-religioso e o campo científico, onde representava um resto, 

uma excepção, o retrato do que não se deixava catalogar ou arrumar 

dentro da ordem normal das coisas, para se apresentar na actualidade 

como uma norma global de desarrumação da coisas, uma gramática ou 

mesmo um paradigma para definir todas as zonas de fronteira e de 

cruzamento emergentes na sociedade contemporânea. E é precisamente 

por ser uma forma cada vez mais verificada de organização das coisas 

que ele ganha o estatuto de paradigma invasor. Ele está presente tanto 

nas tendências globais, nas misturas inevitáveis das culturas, como a um 

nível pessoal nas construções das identidades individuais, desde o 

género aos papéis sociais, ou aos nossos locais identitários de 

referência. 

Nos domínios das ciências sociais vários autores têm vindo a 

diagnosticar a omnipresença desta gramática desde finais do século XX 

(Young, 1995; Canclini, 2001; Latour, 1997; Pieterse, 1994,2001; 

Papastergiadis, 2000; Werbner, 2000; entre outros) sendo possível, a 

partir desse registo gramatical, mapear algumas das questões basilares 

que este processo delimitou. 

Desde logo, a questão da hibridação condensa em si um problema 

de desestruturação das oposições dualistas emergentes num vocabulário 

legado da modernidade, onde se condensaram a lógica aristotélica e a 

epistemologia cartesiana, como natureza/cultura, estado/sociedade civil, 

humano/não humano, natural/artificial, erudito/popular, elite/massas, 

masculino/feminino, centro/periferia, ciência/arte (Santos, 1995; Nunes, 

1996), ou ainda tradição/modernidade, norte/sul, local/global, 

urbano/rural (Canclini, 2001). 

Em segundo lugar, estas oposições tendem a esbater-se, 

fundindo-se, muitas vezes, em múltiplas outras categorias impondo um 

processo de construção do impuro, onde a soma das partes, resulte 

sempre num terceiro objecto, num 1+1=3. Processo que se identifica com 

uma das características mais importantes do pós-modernismo 

(Feathersthone, 1990, 1995; Nunes, 1996) ou do modernismo tardio 
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(Giddens, 1992), que articulam continuamente processos de ordem 

diferente, impondo a mistura, isto é, o híbrido, um modo e uma “moda”. 

Em terceiro lugar, os processos de hibridação impõem uma 

questão de ordem epistemológica que se traduz no facto de a 

classificação de híbrido emergir da própria impossibilidade de uma 

classificação, catalogação ou ordenação específica dos “objectos 

impuros”. A classificação de híbrido configura, portanto, para voltarmos 

ao domínio da metáfora, um grande “armário” ou uma “enciclopédia 

chinesa” que abarca pela sua generalização toda a complexidade dessa 

zonas de cruzamento. Como refere Nestor Garcia Canclini (2001), 

reapropriando o conceito da biologia, esboçam-se aqui processos 

socioculturais em que as estruturas ou práticas discretas, que existiam de 

forma separada, se combinam para gerar novas estruturas ou práticas, 

sendo que, as origens das quais partiram e que também já tinham sofrido 

cruzamentos, não podem ser consideradas fontes puras. Na verdade a 

produção do híbrido parece ser nesse contexto tão velha como o mundo 

e, sem dúvida, anterior à edificação do termo, fazendo inclusive parte do 

processo civilizacional onde, na expressão de Norbert Elias (1939) “na 

atenuação dos contrastes, aumentam as variedades”. 

No entanto, para continuar com a metáfora do armário ou da 

“enciclopédia chinesa”, a diversidade de objectos que nele se podem 

encontrar não permite um precisar específico do que se trata, pelo que o 

híbrido só pode caracterizar-se no conjunto dos “conceitos vagos” onde 

se verificam, alterações de ocorrência para ocorrência (Moles, 1995). 

Processo que acompanha não só a própria realidade, na medida em que 

estão sempre a emergir novos ou renovados produtos híbridos, fruto de 

uma sociedade globalizada e altamente tecnologizada, mas também a 

própria epistemologia, com o crescente questionamento da ciência 

(mesmo a dita exacta) como um território homogéneo e puro. 

Em quarto lugar, coloca-se ainda a questão da classificação do 

híbrido. Se híbrido só pode traduzir um conceito vago, impreciso, qual a 

relevância de recorrer a ele para designar realidades tão distintas como 
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mula, crioulo, cyborg, rap, laboratórios artísticos, entre outros? Dito de 

outra forma, é possível classificar os híbridos para além do vago? 

O processo de hibridação, tendo em conta o próprio exemplo da 

biologia, tem uma função muito importante no incremento da variedade 

genética entre uma espécie que é necessária para que a evolução 

ocorra, e para que surjam novas espécies, como verificou Mendel, um 

dos percursores das leis da hereditariedade. Assim, podemos dizer que 

todos os objectos, processos, coisas híbridas têm a sua história. 

Começam por não ser nem uma coisa nem outra, parecem não ter lugar 

traduzindo antes algo impuro, indefinido, irregular. Depois, consoante a 

sua consistência e recorrência no tempo (a sua fertilidade), podem vir a 

afirmar-se como coisas autónomas, passíveis de nova classificação. Há, 

nesse sentido, em latência, em qualquer coisa híbrida um futuro 

categorizável, mas há também um devir-híbrido, uma categoria em 

trânsito, que pode desvanecer-se ou consolidar-se numa outra, terceira, 

entidade. A análise dos objectos híbridos pressuporia à partida uma 

exclusão das coisas puras, a não ser: por via da sua genealogia, na 

origem de um objecto híbrido deveria haver objectos puros; ou por via da 

sua antítese, um objecto híbrido deveria ser o oposto do objecto puro. No 

entanto, quando queremos definir um objecto híbrido não o podemos 

fazer sem essas duas vertentes, sendo que para tal necessitamos de 

avaliar as propriedades ou características que dele fazem parte. 

Procuramos sempre como na matemática, os conjuntos que deram 

origem (na sua junção) àquele sub-conjunto que traduz uma nova coisa, 

depois podemos compará-lo com esses conjuntos originários, para os 

distinguir, mas também para procurar aparências similares e mesmo 

idiossincrasias específicas. O híbrido pode, nesse sentido, ser visto como 

um grau simples ou como um grau complexo. Um grau simples porque só 

pode ser caracterizado no vago. Um grau complexo quando substitui à 

soma das partes que o formaram um todo diferenciado e que pode ser 

nomeado.  

Em quinto lugar, os processos práticos de hibridação configuram, 

ao mesmo tempo, processos teóricos ou teórico-práticos que, por um 
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lado, se materializam num leque alargado de novos campos híbridos (nas 

artes, arquitectura, ciências, tecnologia, culinária, etc.) e, por outro lado, 

se deslocam dessa mesma especialização para abordagens 

transdisciplinares e holísticas, num novo estádio de filosofia, de que têm 

sido exemplo os estudos culturais onde primeiramente começaram a ser 

agrupadas diversas especialidades. Mas também todas as novas 

incursões que as disciplinas específicas do saber têm vindo a fazer fora 

do seu campo primordial para melhor explicarem a realidade. Este é 

actualmente o exemplo também da Sociologia, que face a uma 

Globalização entendida como Hibridização tem ganho novos terrenos 

empíricos e analíticos que superam as escalas territoriais tradicionais 

(dos Estados-Nação) para tentar abarcar situações globais em novas 

noções como redes sociais, zonas de fronteira, interstícios, e cruzá-las 

com as escalas micro dos objectos híbridos emergentes. Uma sociologia 

de formas híbridas para os tempos e espaços híbridos.  
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PARTE II 
O HÍBRIDO E AS SUAS METAMORFOSES 
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CAPÍTULO IV 
 

O HIBRIDISMO NAS ARTES 

 

 

No seu livro Categorias (2000a), Aristóteles procurou identificar as 

substâncias que permitiam distinguir a ordenação das coisas. Encontrou 

assim uma substância primeira, que traduz a coisa concreta, 

determinada, e uma substância segunda, que traduz as espécies e os 

géneros nos quais essas coisas se podem incluir: conceitos, esquemas 

classificativos produzidos conceptualmente pelo homem, que servem 

para distinguir umas das outras as coisas que há. Para este autor é a 

“diferença específica” que permite diferenciar espécies dentro de um 

género: por isso, “de entre as substâncias segundas, a espécie é mais 

substância do que género” (ob. cit., p. 54). A explicação para Aristóteles 

assenta no facto da espécie se encontrar mais próxima da substância 

primeira. Numa ilustração dessa análise refere: “se alguém quiser dizer o 

que é a substância primeira, di-lo-á mais clara e apropriadamente 

enunciando a espécie do que enunciando o género; como por exemplo, 

querendo dizer o que é um certo homem, di-lo-á mais claramente 

mencionando que é homem do que mencionando que é animal — pois 

uma coisa, i.e., ser homem é mais própria de um certo homem e outra, 

i.e., ser animal, mais comum —; e também, querendo dizer o que é uma 

árvore, di-lo-á mais claramente enunciando que é árvore do que 

enunciando que é planta” (idem). A essência da coisa, a terceira 

substância, surgiria então como a relação entre a substância primeira (a 

própria coisa) e a substância segunda (sua relação à espécie). 

Seguindo a lógica aristotélica, poderíamos extrapolar que a coisa 

híbrida teria que ser identificada através da sua espécie e género. O 

próprio Aristóteles, na Poética (2000b, p. 107), ainda que não faça 
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referência ao híbrido dá-nos conta da existência de “toscos improvisos”, 

práticas indefinidas que, em muitos casos, surgiriam como uma espécie 

de pré-conceitos de uma espécie ou género.  

A questão que se coloca é a de saber qual o lugar que vão ocupar 

estes “toscos improvisos” na História. Da perspectiva aristotélica intui-se 

a existência de uma espécie de motor filtrante onde se processaria a 

purificação desses “toscos improvisos” em espécies e géneros. Essa 

questão leva-nos então ao debate entre arte canónica e arte marginal.  

Debate que, como nos refere Vera Zolberg (1997), numa análise 

sumária à emergência da Outsider Art, ou arte marginal, tem o seu lugar 

específico na Europa ocidental, onde o domínio da arte erudita vem a ser 

concebido como uma esfera estruturada por um sistema artístico 

hierárquico de géneros e técnicas. No entender desta autora, é, 

precisamente, essa “construção social” hierarquizada, que passa pelo 

estabelecimento de fronteiras bem delimitadas do que pode ser ou não 

ser considerado arte erudita (e que não existiu, de forma tão estruturada, 

em nenhuma outra civilização) que permitiu também a consolidação de 

uma arte marginal.  

Tal “construção social”, ainda que assente numa ideia de arte 

originada na Itália Renascentista, encontra, seguindo ainda a análise de 

Zolberg, os seus pilares históricos na emergência do sistema académico 

Francês e na valorização que este faz das artes eruditas. Esse sistema 

académico (coincidente no tempo com o reforço do mecenato atribuído 

por um absolutismo monárquico) vai reforçar a consolidação de 

corporações artísticas criando assim as condições para que no século 

XVIII se proceda à alteração do estatuto do artista, que irá 

progressivamente superar o estatuto de artesão para se equiparar ao de 

intelectual, ou das “artes liberais”. 

Este processo de separação de artesãos e artistas culminará no 

século XIX com a autonomização de uma Academia artística que, no 

processo de definição de um centro estético dominante, servirá como a 

instância filtrante que exclui criadores e expressões alternativas, 

deixando esse espaço de experimentação afastado do cânone 
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estabelecido e marginalizados os seus praticantes. No entanto, como 

nota Zolberg, a própria rigidez da Academia, que fossilizava estilos e 

tornava a arte previsível, sem margem para a inovação e 

experimentação, instituiu “quase por definição” as bases para que uma 

classe de marginais pudesse emergir. 

O século XIX viu-se assim, paradoxalmente, repleto de artistas 

marginais, “hereges” (na expressão de Bourdieu), ou “maveriks” (na 

expressão de Becker) que acabaram por encontrar uma configuração 

social mais permeável à sua existência: “inicialmente esses inovadores 

apresentavam os seus trabalhos ao salão oficial. Alguns eram aceites. 

Quando rejeitados, esses pintores encontravam meios de suporte 

alternativos, alinhando-se com negociantes, escritores e críticos 

independentes, e novos mecenas endinheirados” (Zolberg, ob. cit., p. 7). 

Nessa configuração começa-se a definir, progressivamente, um outro 

sistema artístico que permite aos novos criadores produzirem visões de 

mudança que encontram o seu suporte fora da prática académica, 

levando a que no final desde século estivessem criadas as bases para a 

emergência das vanguardas modernistas onde a noção de cânone oficial 

passa a ser obsoleta.  

No século XX, o Modernismo configura-se assim como uma arena 

de lutas de legitimação, onde as fronteiras entre o que é arte e o que não 

o é são contestadas, como refere ainda Zolberg, por marginais que lutam 

por fazer parte de um novo sistema artístico, um novo “cânone” não 

oficial. Sistema, que é construído a partir daí assente no “carácter 

especial” que é atribuído à própria marginalidade (Becker, 1991, p. 1). 

Mike Featherstone, num artigo a que denominou The body in consumer 

culture (1982), vê nessa intervenção marginal ou subversiva das 

vanguardas (e até já na “boémia artística” do século XIX), sinais de 

herança de um modelo de ‘pequena tradição’, marcado pela irreverência 

do Carnaval. Featherstone, tal como Zolberg, vai destacar aí o papel 

importante dos “novos intermediários culturais” que vão permitir que a 

pequena burguesia experimente, dentro de uma certa medida “o 

descontrole controlado das emoções”.  
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Esse processo conflui nos anos 60, num (primeiro) “pós-

modernismo”, que vai fazer desmoronar inclusive esse modus operandi 

modernista (que tem subjacente uma ideia de ruptura contínua) para dar 

origem a formas, práticas, objectos híbridos, com uma perda de 

linearidade a todos os níveis do social: “perda de certezas, de um centro 

unificador, padrões reconhecíveis de excelência cultural, moralidade e 

tipos de conhecimento” (Zolberg, ob. cit., p. 5). Essa configuração híbrida 

que vai anular ou colocar em suspenso o entendimento convencional da 

arte vai pois permitir questionar quais serão a partir daí os critérios 

subjacentes à legitimidade, ao reconhecimento mas, também, quem 

serão os intermediários implicados na definição desses critérios.  

Zolberg, por exemplo, encontra uma resposta para estas questões 

na amplificação do campo artístico que levou a que a partir dos anos 60, 

e especialmente 80, os intermediários culturais começassem a procurar 

novas obras e criadores, fazendo incorporar cada vez mais dentro do 

sistema artístico a arte marginal de todo o tipo, incluindo a arte produzida 

por doentes psiquiátricos, naifs, presidiários, etc. Uma arte que remetia 

para uma espécie de último reduto da visão romântica do artista 

identificado com características de autenticidade, incompreensão, génio 

criativo. Esta deslocação do centro de interesse dos intermediários para 

as “margens artísticas”, levou a que os “marginais” se tornassem 

insiders. 

Este novo retrato do mundo da arte, segundo a autora, aceita 

assim como inquestionáveis géneros que noutros tempos não faziam 

parte do sistema artístico: a fotografia, a dança moderna e o jazz mas, 

também, mais recentemente, a dança étnica, o rap, a música new age, a 

vídeo arte, a arte cinética, o happening, o site specific, a performance, 

colocando em lista de espera para uma entrada no campo artístico, por 

exemplo, uma arte da tatuagem ou uma arte computacional, ou arte 

númerica. Esta última, podemos dizer, já entrou mesmo no campo 

artístico. 

Este retrato, premente desde finais do século XX, tem tornado 

rotina as artes híbridas, artes onde a definição das coisas começa a ter 
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dificuldades na sua arrumação em categorias, e, portanto, a ter 

“dificuldade em identificar um centro como distinto da periferia” (Zolberg, 

ob. cit., p. 3).  

Isso não quer dizer, no entanto, que o sistema de reconhecimento 

artístico tenha sido anulado, mas sim, que aumentaram as instâncias e 

os critérios inerentes à distinção. O reconhecimento artístico é assim 

aferido por uma pluralidade de instâncias de intermediação — 

organizações, individualidades, publicações e agências de media —, que 

podem ser populares, comerciais, ou de elite e cuja escala de acção 

também já não é meramente local ou nacional, mas transnacional.  

Essa pluralidade das instâncias de distinção reflecte-se numa 

multidimencionalidade das distinções, que se regem diferentemente por 

critérios de fama, pelo sucesso comercial, pela apreciação crítica, pela 

apreciação académica, etc., sendo melhor conceptualizáveis por graus 

do que por tipos.  

Esse enquadramento vai, portanto, permitir um outro retrato das 

artes: “as artes hoje exibem um grau de fluidez, abertura a novas 

possibilidades, e inclusão que historicamente não tem precedentes. As 

barreiras entre alta e baixa arte, arte e política, arte e rito religioso, arte e 

expressão emocional, arte e terapia, arte e a própria vida têm sido 

significativamente quebradas. Liderada por um corpo alterável de 

praticantes, a arte pode ser intencional ou não intencional, feita por 

profissionais ou não profissionais” (Zolberg, ob. cit., p. 2). 

A arte contemporânea surge, assim, como o resultado de uma 

cultura pós-moderna que se insurge contra a “unidimensionalidade da 

arte moderna” e propaga “obras fantasistas, despreocupadas, híbridas” 

(Lipovetsky, 1993, p. 113), uma vez que “o pós-modernismo não tem 

como objectivo nem a destruição das formas modernas nem o 

ressurgimento do passado, mas a coexistência pacífica dos estilos, a 

descrispação da oposição tradição-modernidade, o afrouxar da antinomia 

local-internacional” (idem, p. 114). A arte contemporânea aparece assim 

com um significado polissémico que abarca uma arte pré, como pós 

como até anti moderna. 
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Neste contexto, o hibridismo das artes emerge como um processo 

de experimentação multidireccionado, que possui contornos endógenos: 

“nestes dias de experimentação com a combinação de materiais nas 

artes performativas, nada é mais claro que o facto de a música afectar o 

olhar, de os quadros afectarem o ouvir, de ambos afectarem e serem 

afectados pelo movimento da dança. Todos se interpenetram ao fazer um 

mundo” (Goodman, 1995, p. 157), mas também exógenos, de que é 

exemplo a re-aproximação do campo artístico ao campo da ciência. 

Relação que encontra os seus antecedentes em artistas/cientistas ou 

inventores como é o caso paradigmático de Leonardo da Vinci, e resulta 

numa perspectiva não estanque da disseminação do conhecimento. Tal 

como verifica José Augusto França, “A mudança das técnicas no quadro 

instituído da civilização ocidental, quer dizer, o quadro industrial em que 

elas assumem um papel proeminente, arrasta alterações nas realizações 

artísticas ou, pelo menos, convida-as a modificarem-se, para responder a 

necessidades globais que se inscrevem na história da experiência vivida. 

Mas é igualmente verdade que certas obras de arte podem abrir 

perspectivas insuspeitadas à investigação e mesmo à praxis científica ⎯ 

já que os sonhos de Leonardo geraram muitas realizações, e muita 

realidade também. As contribuições verificam-se então no sentido arte-

ciências e técnicas” (1993, p. 179).  

Outro destes casos, porventura menos evidenciado é o de Goethe 

(1749-1832) que, paralelamente, à sua obra literária deixou também obra 

científica. Exemplo disso é o seu ensaio Metamorfose das Plantas [1993 

(1790)] que assentou na observação empírica do desenvolvimento das 

plantas, em moldes que para o cientista Geoffray Saint-Hillaire38 conteve 

o seu único erro no facto de ser precoce face à sua época, pois que, na 

sua opinião só poderia ser entendida um século mais tarde. A este “erro” 

ter-se-ão aliado outros como: o campo de reconhecimento de Goethe se 

situar no universo da arte e não no da ciência e de a sua análise 

contemplar não só um pressuposto de uma origem comum entre ciência 

e arte, como ainda o de veicular uma prevalência da origem poética 
                                                 

38 Cientista apresentado no capítulo anterior como tendo-se dedicado ao estudo da 
Taratologia. 
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sobre a ciência. Factores que no conjunto geraram desconfiança sobre a 

sua pertinência científica surgindo, assim, críticas de ambos os territórios 

do saber, numa verdadeira repulsa ao seu pensamento híbrido, 

lamentado como “contágios infelizes” que não acrescentaram nem a arte 

nem a ciência. Filomena Molder (2003) identifica dois desses lamentos 

que são significativos da marginalização de Goethe face aos cânones 

presentes à época quer ao nível científico, quer ao nível artístico: “mais 

valia ter composto epigramas em vez de combater Newton” ou “as suas 

concepções científicas estão marcadas pela visão inexacta da ciência”. 

Esse contexto de hostilização ao pensamento híbrido levou a que 

as análises científicas de Goethe tenham permanecido à margem da 

ciência e da epistemologia (da biologia) ainda que, de acordo com 

Filomena Molder (2003), mais recentemente tenham vindo a ser 

recuperadas, tomando uma incidência central, em investigações da 

escola morfológica na Alemanha (Wilhelm Troll e Adolph Hansen) e 

Inglaterra (Agnes Arber), tanto nas áreas da embriologia (Adolf Portman) 

como na teoria das catástrofes (René Thom e Jean Petitot). 

Nesse seu pensamento híbrido Goethe fez coincidir a um nível 

empírico sempre um questionamento metafísico39, uma procura de uma 

matriz, uma identidade original, uma forma-Proteu, no caso das plantas a 

Urpflanze (planta originária), a partir da qual se desenvolve a 

metamorfose, que lhe permite veicular questões relativas à originalidade 

e à influência, à novidade e à repetição. 

O seu contributo para a ciência foi, pois, em Metamorfose das 

Plantas o de considerar as plantas no seu devir, numa visão dinâmica e 

complexa, articulando pormenor e configuração global, que se opunha ao 

modo estático de representar as plantas, como seres fixados, dominante 

na época. Esse mesmo devir era já pressentido por Goethe como 

fazendo parte do “ar dos tempos”. Ele próprio parece ter questionado em 

1787 “Por que razão seremos, nós, Modernos, tão dispersos?” 

                                                 
39 Presente também em “O Jogo das Nuvens” [2003 (1817-1824)] onde se propõe, 
também aí, descodificar a metamorfose das formações nubelosas. 
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Logo nos três pontos introdutórios à análise da Metamorfose das 

Plantas Goethe deixou explícitos os seus intentos: “1) quem quer que 

observe, mesmo moderadamente, o crescimento das plantas, há-de 

facilmente reparar que algumas das suas partes exteriores se 

transformam e assumem, quer totalmente, quer parcialmente, a forma 

das partes vizinhas; 2) assim, por exemplo, a flor simples torna-se quase 

sempre composta, se, em vez de estames e anteras, se desenvolverem 

pétalas que ou são perfeitamente iguais na forma e na cor às restantes 

folhas da corola ou contêm ainda os sinais visíveis da sua origem; 3) ora 

se reparamos que é possível desta maneira que as plantas dêem um 

passo para trás e que invertam a ordem do crescimento, tanto mais 

atenção havemos de ter ao caminho regular da Natureza, e assim, 

chegamos a conhecer as leis da metamorfose, pelas quais ele produz 

uma parte através da outra e apresenta as partes mais diferentes pela 

modificação de um único órgão” (ob. cit., p. 35). 

Este pequeno excerto mostra o interesse deste autor pelos 

factores que influem e estão presentes na transformação das coisas, em 

todos os estados do seu processo ⎯ o que fica do estado anterior, o que 

parece desaparecer, onde começa uma coisa e acaba outra. Mas, 

sobretudo a procura de um conceito geral, uma categoria, que possa 

servir os diferentes estados do processo: “é óbvio que nós precisaríamos 

de ter uma palavra geral pela qual designássemos um órgão 

metamorfoseado em formas diversas e com a qual pudéssemos 

comparar todas as manifestações da sua forma: presentemente, temos 

de nos contentar em exercitarmo-nos no confronto entre as 

manifestações de um ponto de vista progressivo e regressivo. Porque 

nós tanto podemos dizer que um estame é uma pétala contraída, como 

podemos dizer da pétala que ela é um estame em estado de expansão; 

que uma sépala é uma folha caulinar contraída que se aproxima de um 

certo grau de depuração, como podemos dizer de uma folha caulinar que 

é uma sépala expandida por influência de seivas mais brutas” (idem, p. 

58). 
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Voltando ao “ar dos tempos” que Goethe intuía como uma época 

de dispersão, verificamos que a sua época é hoje considerada dentro do 

período histórico ⎯1788 e 1860 ⎯ determinante para analisar o 

problema das relações entre artes e ciências. Já que esse período 

parece ter sido fértil para a emergência de várias personalidades que 

partilhando de um entendimento do conhecimento como algo mais 

abrangente, prosseguiam o ideário da reunião desses dois campos, a 

ciência e a arte, como foi o caso, para além do próprio Goethe, de Ada 

Brown (filha do artista George Gordon Byron e da cientista Anne Isabella 

Milbanke), entre outros exemplos (Sousa e Malafaia, 2003), como 

Wagner e Nietzsche.  

Esta posição encontra, de facto, em Wagner na Obra de Arte Total 

(1849) e mesmo em Nietzsche uma continuidade. Por exemplo, na 

Origem da Tragédia (1872) este Nietzche não só desenvolve esta relação 

entre ciência e arte como vai eleger a arte como “modelo de todo o juízo 

de valor, contra o verdadeiro e o falso, o bem e o mal” (Maria Teresa 

Cruz, citada por Monteiro, p. 209). Nessa obra Nietzsche descreve o 

círculo (metáfora tão cara a Wagner como veremos à frente) que leva o 

cientista a alcançar a meio da vida os limites da ciência e a deparar-se 

com a arte: “então é que a ciência, estimulada pela sua poderosa ilusão, 

progride irresistivelmente até aos seus limites, contra os quais se quebra 

e desfaz o seu optimismo latente e inerente à essência da lógica. Porque 

a periferia do círculo da ciência é composta de uma infinidade de pontos, 

e ainda que seja impossível conceber como é que todo o círculo poderia 

ser medido, o homem superior e inteligente, antes de chegar a meio da 

vida, fatalmente atinge certos pontos da periferia, onde fica interdito 

perante o inexplicável. Quando, chegado a este extremo limite, vê, cheio 

de espanto, que a lógica também toma a forma curvilínea desses limites, 

e se enrola a si própria, como a serpente que morde a própria cauda, ― 

tem a visão de uma nova forma de conhecimento, o conhecimento 

trágico, de que não pode suportar o aspecto, se não tiver o socorro e a 

protecção da arte” (Nietzsche citado por Monteiro, 1996, p. 209). 
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A História do conhecimento, todavia, não se fez tanto no sentido 

dessa integração do conhecimento como no sentido da sua desunião e 

especialização. Em 1929 o debate entre arte e ciência, que já estava 

patente por exemplo entre Goethe e os seus opositores, reacendia-se 

através de um livro denominado A Rebelião das Massas, onde o seu 

autor, Ortega y Gasset, numa crítica feroz à Sociedade de Massas, 

elegia como protótipo dessa mesma sociedade o cientista-especialista. A 

“barbárie do especialismo”, segundo este autor, vinha transformando o 

cientista numa espécie de sábio-ignorante: “não é um sábio, porque 

ignora formalmente tudo quanto não entra na sua especialidade; mas 

também não é um ignorante porque é um ‘homem de ciência’ e conhece 

muito bem a sua pequeníssima parcela do universo” (Gasset citado por 

Pombo, 2004, p. 137). Essa condição levaria o cientista-especialista a 

“comportar-se em todas as questões de que é ignorante com a petulância 

de quem, na sua especialidade, é um sábio” (idem). 

Esse mesmo discurso crítico, que também já se tinha alargado a 

outros autores como T. H. Huxley em Ciência e Cultura (1880), veio 

confluir no conceito das Duas Culturas (1959) definido por C.P. Snow, 

numa conferência em Cambridge. Também no caso de Snow é 

interessante perceber que se verifica uma homologia entre a identidade e 

pensamento híbrido. Cientista e escritor, este autor, rapidamente se 

apercebeu dos limites que o fechamento destes dois tipos de 

comunidades vinha produzindo. E, ainda que a sua crítica tenha sido 

enfraquecida por se deter numa imagem excessivamente negativa da 

comunidade humanística e das artes que considerava ser caracterizada 

por um fechamento à modernidade técnica, opositora às revoluções 

científica e industrial, e numa imagem demasiado positiva sobre o papel 

da ciência e da tecnologia na solução dos problemas da humanidade, o 

seu maior contributo foi o de recolocar a questão da reorganização do 

conhecimento nas instâncias do saber, de modo a quebrar o fosso entre 
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as duas culturas. Questão estrutural para o desenvolvimento 

epistemológico dos defensores da interdisciplinariedade40. 

Esse discurso foi recuperado, ainda que tomando outro foco, por 

Nelson Goodman, no seu livro Modos de Fazer Mundos [1995 (1978)], 

onde este defende que as artes, enquanto modos de descoberta, criação 

e alargamento do conhecimento, devem ser levadas tão a sério como as 

ciências e, portanto, concebidas como parte integrante da metafísica e da 

epistemologia. Mas tal não significa, argumenta, que a arte e ciência 

sejam idênticas, antes que as diferenças apontadas tradicionalmente não 

são completamente defensáveis. Para este autor, a tarefa comum a 

ambas é “a construção de mundos através de sistemas de símbolos e o 

valor de qualquer delas depende da correcção das construções 

realizadas. Ambas podem ser correctas e incorrectas de diferentes 

maneiras; ambas podem ter um domínio de aplicação universal: para 

ambas existem critérios de aceitabilidade, e testes e experiências a que 

podem ser submetidas; em nenhum caso há garantias definitivas” (idem, 

p. 17).  

Paulo Filipe Monteiro (1989), prosseguindo também esta análise, 

identificou nas ciências sociais e exactas linhas comunicantes com 

dimensões como a emotiva e a estética, de que dá exemplos: a metáfora, 

as técnicas dramáticas, linguísticas e literárias utilizadas na elaboração 

de artigos científicos ou mesmo o papel chave dos esquemas de 

visualização das teorias (através de desenhos). O que atesta que sempre 

houve situações de experimentação intelectual onde se verificava uma 

expansão do conhecimento para fora dos seus limites, o que autores 

como Snow indiciavam estar na origem de uma “terceira cultura”41. 

                                                 
40 Ver sobre este assunto o livro de Olga Pombo, Interdisciplinariedade: Ambições e 
Limites (2004). 
41 Num livro denominado Terceira Cultura John Brockman alude à representação que 
Snow tinha em mente ao pensar esta nova categoria: uma representação de 
comunicação, de união entre intelectuais literários e cientistas, ainda que se distancie 
dela criando uma nova acepção da terceira cultura, pois que considera que os 
intelectuais literários não estão a comunicar directamente com os cientistas. Antes, os 
cientistas estão a comunicar directamente com o público geral. Os media intelectuais 
tradicionais jogavam de modo vertical: os jornalistas escreviam para cima, os 
professores para baixo. Hoje os pensadores da terceira cultura tendem a evitar o 
intermediário e procuram expressar os seus pensamentos mais profundos de uma 
maneira acessível ao público leitor inteligente. Na sua perspectiva, portanto, “os 
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Passagens, a exposição apresentada no Museu de Arte Antiga (2005), 

com 100 peças para o (futuro) Museu da Medicina, retrata bem essas 

ligações entre ciência e arte, por exemplo, na sua temática de “ver o 

invisível”, apresentando registos microscópicos ampliados e dispostos 

com um valor estético. 

No seu livro Os Outros da Arte (1996), Paulo Filipe Monteiro 

analisa mesmo o contributo da arte para a transformação epistemológica 

da ciência, para instalar no seu seio um pensamento jânico ― um 

pensamento como diz o autor feito de abordagens estratégicas que 

juntem pelo menos duas perspectivas, uma de subversão da outra42. Diz 

Paulo Filipe Monteiro que o facto de, na esfera da arte e da estética, o 

não racional ter sobrevivido e ter lutado para continuar a impor-se, 

criticando a actividade científica contribuiu muito para o actual 

questionamento da actividade científica porque na arte não domina o 

interesse pela “objectividade”. Monteiro atravessa o pensamento de 

diversos autores para mostrar a relação tensional que existe desde o 

período barroco entre iluminismo e romantismo. Neste percurso analítico 

encontramos então: Eduardo Lourenço que, no prefácio à edição 

portuguesa As Palavras e as Coisas de Michel Foucault, confere à Idade 

Média esse pensamento híbrido, próximo da loucura, que no seu limiar 

barroco “termina com o golpe de estado racional por definição” (citado 

por Monteiro, 1996, p. 7), mas não sem resistências, pois logo o domínio 

do iluminismo (e mesmo dentro dele) tem o romantismo à espreita, em 

contiguidade e em reacção, funcionando esses dois domínios ― o 

romantismo e o iluminismo ― como dois pratos oscilantes de uma mesma 

balança. Mais recentemente, como sublinha Monteiro, sobretudo nas 

décadas de 70 e 80, “este debate encaminhou-se para uma nova 

epistemologia que pretende abandonar a reinvindicação de uma ciência 
                                                                                                                                          

cientistas mais representativos da terceira cultura emergente não são os cientistas 
típicos, mas aqueles que, de uma forma ou de outra, foram capazes de alargar os seus 
horizontes, pessoas que descobriram que os problemas com que se debatem não se 
enquadram nas estruturas restritas das áreas em que trabalham” (Brockman, 1998, p. 
20). 
42 Um pensamento plural como o que Nietzsche defendeu: “quanto maior for o número 
de afectos que mencionamos ao falar de uma coisa, quanto maior for o número de 
olhos, olhos diferentes, com que observamos, mais completo será o nosso conceito 
dessa coisa, a nossa objectividade” (citado por Monteiro, ob. cit., p. 224) 
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universal e totalizante, o que permitirá, se não superar, pelo menos 

transformar a cisão e luta entre as esferas, colocando-as em diálogo” (ob. 

cit., p, 69). Neste contexto, Foucault em 1970 escreve que “cada 

discurso, científico ou não, é sempre uma construção, uma violência que 

fazemos às coisas, operando por procedimentos imanentes que têm sido 

definidos como estratégicos, ou retóricos, ou veridiccionais, ou dialogais.” 

(idem, p. 69); Feyerabend, em 1975, defenderá que “nem a ciência nem 

a racionalidade são critérios universais de medida da excelência”, logo 

que “a ciência deve ser ensinada como uma maneira de ver entre muitas 

outras e não como a única via que leva à verdade e à realidade”; 

Boaventura Sousa Santos no final dos anos 80 avança na defesa de uma 

“ciência pós-moderna” ou “novo paradigma científico” que tem bem 

enraízada a consciência de que a ciência “não é a única explicação 

possível da realidade e não há sequer qualquer razão científica para a 

considerar melhor que as explicações alternativas da metafísica, da 

astrologia, da religião, da arte ou da poesia” (idem, p. 70). Neste percurso 

analítico, Monteiro volta várias vezes a Nelson Goodman que 

sistematizou bem a questão quando considerou que o “nosso 

conhecimento consiste na construção de ‘versões-de-mundos’“ (citado 

por Monteiro, ob. cit., p. 71), o que o leva a considerar que “as ficções 

não podem distinguir-se dos factos na base do argumento de que umas 

são ‘fabricadas’ e os outros são ‘descobertos’, uma vez que os factos são 

construídos tanto quanto as ficções e uma vez que as ficções podem ser 

informativas sobre o mundo, tanto quanto os factos”. “Não há então 

qualquer diferença entre convenções e factos? Em absoluto não. Dentro 

de cada versão, sim e é muito importante. Adoptar um sistema consiste 

em adoptar uma convenção que fixa a referência dos seus termos” 

(idem). 

Este posicionamento implica, conclui Monteiro, uma revolução 

epistemológica radical na Ciência: “começamos a admitir que o nosso 

posicionamento entre os dois pólos, o que retoriza o sentimento pela 

razão e o que retoriza a razão pelo sentimento, é um posicionamento 

estratégico: nem qualquer deles nem a nossa posição têm valor de 
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verdade. Não há uma Esfinge que detenha o ‘segredo’ de todo o 

conhecimento ― como não há um Centauro que detenha o segredo de 

todo o sentimento. Não há nem uma teoria, nem um mito, nem um 

poema, nem um quadro que tornem dispensáveis todas as outras teorias, 

mitos, poemas ou quadros. Não existe um campo englobante, uma 

síntese mais total, que possa dizer a verdade sobre os outros, porque 

existe sempre outro campo, o do mito, o da tragédia, o do quadro, o da 

canção, o da sociologia, onde pode ser construído um outro discurso que 

tentará a sua verdade, a sua totalidade parcial” (ob. cit., p. 72). 

Também do lado da arte, o “fascínio exercido pelos aspectos mais 

espectaculares da ciência” não podia deixar de surtir efeito nos artistas, 

pelo que vieram a surgir, nos hábitos vocabulares de artistas e críticos, 

expressões tais como “hipóteses de trabalho” ou “propostas”, “análises”, 

“montagens e “desmontagens” e mais importante ainda, inúmeras 

“experiências” e múltiplas “linhas de pesquisa” ou de “investigação” 

(Freitas, 1993, pp. 220-221). Mas esta influência não se esgotou na 

linguagem adoptada, antes se repercutiu nos percursos profissionais, em 

alguns casos, similares entre artistas e cientistas (Conde, 1998), nas 

práticas e na incorporação de técnicas inerentes às novas tecnologias, 

produzidas pela ciência. Estas são utilizadas no espectáculo quer como 

auxiliares, quer como elemento estruturante da criação. Surgem assim o 

multimédia, a realidade virtual, os sistemas interactivos e a arte 

cibernética. Estes novos meios, aplicados às artes performativas alteram 

todo o resultado das produções artísticas elevando, nalguns casos, o seu 

grau de imprevisibilidade e alterando os papéis dos intervenientes, tanto 

dos artistas como do público, no decorrer do processo. Emergem, assim, 

procedimentos aleatórios na arte produzidos através do computador; 

procedimentos interactivos através da manipulação por parte do público 

de sistemas interactivos homem-máquina durante a acção performativa; 

a visualização de acções performativas via internet, etc. Acções que, 

nalguns casos, possuem consequências reais, quebrando, para além das 

fronteiras entre as artes, as fronteiras entre arte e realidade, como forma 

de questionar os limites das novas tecnologias e da evolução da ciência, 
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sendo que o espectáculo se configura num meta-comentário do contexto 

social. 

Também ao nível da Sociologia esta relação entre ciência e arte 

se coloca. Como refere Zolberg, “os sociólogos têm interpretado as artes 

através de pontos de vista divergentes, por vezes conflituosos. Mas 

apesar das suas diferentes assunções, enquadramentos, níveis de 

análise, e orientações políticas, quase todos vêem a arte como uma 

construção social. Os cientistas sociais não focam primeiramente a 

análise no próprio trabalho artístico, deixando isso para as escolas 

humanísticas e estéticas. O artista individual, o produto artístico e o 

mundo da arte são estudados não pelo seu próprio interesse, mas como 

um corpo da sociedade, criado e recriado ao longo do tempo, mais que 

fixado e não problemático. As artes são tratadas como parte de uma 

fábrica social dos mundos em que estão envolvidos. Neste sentido as 

artes são integralmente relacionadas com a produção e recepção do 

valor” (ob. cit., p. 6). 

Deste modo, portanto, como refere a autora, “a mudança artística 

pode ser comparada ao processo de transformação analisado pelos 

sociólogos da ciência. Como os sociólogos da arte, eles não concebem a 

ciência como uma esfera fechada, em que a mudança acontece através 

de processos internos isolados. Os sociólogos vêm os produtos culturais 

nos contextos das suas comunidades de produção, redes de influência 

(nas quais as ideias são transmitidas em sucessivas gerações), 

mecanismos de disseminação, recompensa e recepção. O papel dos 

marginais pode ser tão importante sobre a mudança como os 

participantes estabelecidos. Então, enquanto Thomas Kuhn viu a 

mudança como o processo de exaustão de um paradigma prevalecente 

quando confrontado com anomalias, Michael Mulkay enfatiza a 

importação de ideias de outros domínios científicos por marginais 

criativos, que arriscam” (idem). 

Tomando esta perspectiva da Sociologia, mas acrescentando-lhe 

a análise da obra artística, situamo-nos num horizonte mais próximo de 

uma Sociologia Poética no sentido, defendido por Richard Harved Brown, 
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que no seu livro Uma Poética para a Sociologia (1989) vem, 

precisamente, em defesa de uma teoria social que seja ao mesmo tempo 

“objectiva” e “subjectiva”, superando assim o debate original e, no seu 

entender estéril, entre positivismo e romantismo. Debate que marcou, 

como vimos atrás, a distinção dicotómica entre ciência e arte mas, 

também, a distinção dicotómica entre sociólogos positivistas e sociólogos 

românticos, já que os primeiros, centrando-se na Física, advogavam uma 

separação entre a objectividade da análise e os pontos de vista 

subjectivos e os segundos, tendo (especialmente na visão dos seus 

críticos) por modelo a Arte, incluíam a subjectividade (ou a empatia) 

como parte integrante e central das suas análises.  

Uma sociologia poética remete então para uma fusão das duas 

linhagens sociológicas, superando através dessa reunificação as suas 

divergências e inscrevendo-se numa consciencialização reflexiva de que 

a objectividade analítica é construída tendo por base pontos de vista, 

imaginação sociológica e pensamento metafórico. Essa cogitação 

metafórica, presente tanto na arte como na ciência através de modelos e 

teorias, não traduz, segundo este autor, “meramente novas formas de 

olhar para os factos” (Brown, ob. cit., p. 84), nem “uma revelação do que 

os factos realmente são” (idem, p. 85). Ele requer “uma circunspecção e 

imaginação, uma atitude ‘como se’ na qual nós suspendemos o que é 

tomado literalmente, e tomamos como literal o que sabemos ser absurdo” 

(idem). 

As metáforas ou tipologias sociológicas, enquanto “lógicas 

alternativas de descoberta” (idem, p. 81), têm, portanto, esse papel de 

recriação do mundo e de chamada de atenção para que essa recriação 

só existe porque depende de um ponto de vista, que não tem que traduzir 

a realidade tal como ela é mas ajudar à compreensão do que ela é43. 

                                                 
43 Paulo Filipe Monteiro (1996) destaca ainda outros autores que têm vindo a analisar a 
metáfora na Sociologia, por exemplo, Robert Nisbet como o artigo de 1962 “Sociology 
as an art form” (in Pacific Sociological Review, 5, 2), passando por outros autores como 
Michel Maffésoli que escreveu em 1985 o artigo “Le paradigme esthétique: la sociologie 
comme art” (in Sociologie et Societés, vol. XVII, n.º 2, Outubro de 1985). Em Portugal, 
também, Teresa Sousa Fernandes tem vindo a analisar o papel central da metáfora nas 
obras de Durkheim e de Simmel, como é evidente do seu artigo de 1993 “Da metáfora à 
construção sociológica: a ideia de centralidade nas teorias de Emile Durkheim e de 
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Nesse sentido, Richard Harvey Brown equipara a teoria sociológica a 

uma peça dramática, já que ambas são representações da experiência, 

tipificações de mundos. Nas suas palavras, “ser humano — isto é, ser um 

produtor de símbolos — significa apreender e comunicar a experiência 

através de tipificações; contudo como estudantes da conduta humana, 

tanto os dramaturgos como os sociólogos devem criar tipificações dessas 

tipificações” (idem, p. 182). Nesse contexto, o papel do sociólogo é então 

o de fazer incidir um novo foco de luz à realidade tomada por garantida.  

A partir desta perspectiva a mudança de paradigmas é vista, como 

o faz também Kuhn, em função das estratégias em jogo na comunidade 

científica que enquanto organização do trabalho científico utilizam um 

processo retórico de argumentação e persuasão. Processo esse que, 

segundo Gianni Vattimo, imiscui o “modelo estético” no próprio devir das 

ciências, pois que estando ligado “à persuasão mais que à 

demonstração, o impor-se de um paradigma na história de uma ciência 

tem muitos, ou todos, os traços de uma ‘revolução artística’” (citado por 

Monteiro, ob. cit., p. 74). Como refere ainda Monteiro desta relação afinal 

tão próxima entre ciência e arte, que as faz partilhar de tantas 

características ― pragmáticas, de linguagem, de simbolização, de 

emoção, de conhecimento ―, resulta a necessidade de procurar noutros 

critérios a sua diferença especifica. O autor recorre novamente a 

Goodman nesta análise que indicia que a diferença entre a arte e a 

ciência deve ser procurada nos processos simbólicos utilizados. Para 

Goodman a ciência favorece os sistemas que permitem a 

determinabilidade dos resultados experimentais e o acordo da 

comunidade científica e privilegia a articulação, atenuação, denotação e 

referência simples e directa. Já a arte privilegia a diferença das 

sensibilidades como uma riqueza na interpretação das obras de arte, 

sendo os desacordos entre os críticos o preço a pagar. A ambiguidade e 

a referência múltipla e complexa, que seriam defeitos científicos, podem 

ser qualidades estéticas, pois favorecem a densidade, a saturação, a 

exemplificação e a referência múltipla e complexa (Monteiro, ob. cit., p. 
                                                                                                                                          

Georg Simmel” (in Estruturas Sociais e Desenvolvimento, actas do II Congresso 
Português de Sociologia, vol. 2, Lisboa, Fragmentos). 
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91). 

É a partir desta dupla perspectiva, da ciência mas também da arte 

(perspectiva que pode ser revertida numa Sociologia Poética), que pode 

ser pensada a mudança paradigmática hoje, num processo que assume 

a complexidade. Neste âmbito a questão a colocar é se podemos 

considerar ou não o híbrido dentro de uma noção de paradigma de 

reciclagem, ou se ainda temos que o inscrever num paradigma de 

ruptura. A questão remete sempre, na verdade, para a classificação. 

Porque se o híbrido só se pode consubstanciar em conceito através da 

introdução de uma espécie nova dentro do género arte (uma espécie 

emergente que rompa com o cânone), isso implica que se possa manter 

uma espécie de arte pura e uma espécie de arte impura, híbrida, de 

modo a que a sua essência artística não sofresse alterações, pois que 

integrada num mesmo sistema de classificação. O problema, como a 

História tem mostrado, é que essa própria distinção se tem dissolvido, 

levando a que no limite, numa análise mais pormenorizada, qualquer 

coisa possa ser considerada como híbrida. Tal não invalida que se possa 

dizer que a expressão do híbrido cresceu na sua proporção ao longo dos 

séculos, sendo que hoje tudo o que era considerado mais puro, mais 

clássico, mais canónico, tem vindo a dar lugar ao cada vez menos puro, 

menos clássico, menos canónico. Em última análise é o próprio espaço 

das artes que se diversifica. 

 

IV.1 A METAMORFOSE HÍBRIDA NAS ARTES 

 

Esta diversificação do mundo das artes leva-nos à questão 

primeira, à questão “original”, como a coloca Goethe, ou seja à 

metamorfose. Neste caso, esta metamorfose está ligada a uma ideia 

comum entre arte e ciência, que é a de experimentação. E aí, 

novamente, a questão a colocar é se podemos dizer que há um processo 

linear na História de amplificação do híbrido enquanto experimentação, 
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ou antes que este processo tem procedido por ciclos, de maior e menor 

importância.  

 

IV.1.1. Metamorfoses monstruosas – o grotesco 

 

Um olhar transversal pela História de Arte coloca-nos novas 

questões sobre a origem desse carácter experimental. Como podemos, 

por exemplo, ler o grotesco? Este é ou não é imbuído desse carácter de 

experimentação? E quando começa e acaba o grotesco? Que 

características o definem? Não é fácil responder a estas questões porque 

esta categoria artística deixa muito por precisar. Se nos detivermos, por 

exemplo, em datas, vemo-nos confrontados com uma espécie de núcleo 

central identificado com os séculos XV a XVII, a Idade Média do 

fantástico como lhe chama Baltrusaitis (1993), mas que ganha os seus 

pilares na antiguidade e as suas configurações possíveis até à arte 

contemporânea, numa espécie de diluição, maior ou menor, na História. 

De facto, a sua centralidade no século XV deveu-se à descoberta 

nessa época, no subsolo44 das termas de Trajan, de frescos produzidos 

na Antiguidade. De acordo com alguns historiadores, foi na própria 

Antiguidade que o grotesco, o híbrido, ganhou as suas primeiras 

“críticas”, na voz de Vitrúvio, que no século I d. C já se insurgia 

radicalmente sobre a propensão de alguns artistas para a confusão entre 

reinos, a mistura entre humano, vegetal e animal (Iehl, 1997, p. 6). 

Coisas que, nas suas palavras, “não existem, não podem existir e não 

existirão nunca. Mas estas novidades têm prevalecido de tal modo que, 

pela passividade do julgamento, as artes perecem (…) à vista destas 

falsidades” (citado por Iehl, ob. cit., idem). Mas também na voz de 

Horácio essa crítica foi notada quando este, tomando por alvo as formas 

e as condições da hibridação, solicita uma estética moderada: “os 

pintores e os poetas têm sempre um igual direito de ousar tudo o que 

eles quiserem. Nós sabemo-lo, e isso é uma licença que sucessivamente 

                                                 
44 Subterrâneos, do francês “grotte”, de onde deriva “grottesque”. 
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nos reclamamos e concedemos, mas não para que se combinem os 

elementos ferozes aos doces, não para que se acoplem as serpentes 

como as aves, os cordeiros com os tigres” (citado por Iehl, ob.cit., p.116). 

A evolução do grotesco na História, como nos refere Dominique 

Iehl, é desenvolvida a partir de uma base de mistura e ambivalência 

sobre duas estruturas contraditórias: proliferação e dissolução. Esses 

dois pólos de sinal contrário fazem a dificuldade da sua definição e 

encarnam as perspectivas sempre possíveis em relação ao híbrido, o 

positivo e o negativo. Mikhail Bakhtin e Wolfang Kayser são os dois 

interlocutores identificados por Iehl destes dois pólos. 

Bakhtin, já referido anteriormente como um dos mais importantes 

analistas da “intencionalidade” do híbrido, retrata a tese do grotesco 

prolífero numa análise publicada em 1965 sobre a obra de Rabelais, 

L’oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age e 

sous la Renaissance (1970) cuja base é o “realismo grotesco” e a cultura 

cómica popular e carnavalesca da Idade Média, cujos princípios vêm 

refutar a tese de dissolução de Kayser, Das Groteske, seine Gestaltung 

in Malerei und Dichtung, anterior na sua publicação (1957), mas posterior 

na conjuntura temporal de análise, o século XVIII. 

A História do grotesco ganha, portanto, um centro importante no 

período Barroco onde “o mundo parece às avessas, ou ‘a cambalear’, em 

estado de desequilíbrio, a ponto de se subverter; a realidade é instável 

ou ilusória, como um cenário de teatro. O próprio homem se encontra, 

igualmente, em desequilíbrio, convencido de não ser nunca aquilo que é, 

ou aquilo que parece ser, ocultando a sua verdadeira face sob a máscara 

que usa tão bem que já não sabemos onde se encontra a máscara, ou 

onde está a verdadeira face” (Angoulvent, 1996, p. 7). 

Um Barroco que tal como o grotesco é multifacetado. Nas palavras 

de Rousseau “tem o condão de se eclipsar sob a corrente e de 

reaparecer, qual Proteu, sob uma nova forma; a sua definição pretende 

que ele seja rebelde à definição” (Rousseau citado por Angoulvent, ob.cit, 

p. 7). Os seus temas privilegiados são, tal como Rousseau os definiu a 
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inconstância (modo de expressão das paixões contraditórias do homem), 

o efémero, a teatralidade, a máscara (idem, p.11).  

Bakhtin associa o grotesco a uma cultura antiga, popular e verbal, 

que se opõe na sua liberdade e espontaneidade à cultura oficial, 

canónica. O “realismo grotesco” que identifica em Rabelais é a própria 

cultura renascentista, que tem ainda por base a tradição carnavalesca, 

nos seus ritos e, por isso, não exclui a invenção, nem o riso. A cultura 

grotesca, segundo Bakhtin, é ancorada no plano material e corporal. Ao 

corpo clássico encarcerado e limitado opõe-se o corpo grotesco, símbolo 

da dilatação, mutação e fecundidade, num princípio de intensificação e 

de dinamização do real. 

O grotesco torna-se assim um princípio activo de subversão, onde 

todas hierarquias, estatutos e papéis são basculados, em nome do 

dinamismo e da metamorfose. Essa subversão ou, como lhe chama Chris 

Jenks (2003), “transgressão”, tem por base “pôr de pernas para o ar” a 

ordem social dominante, o mundo “convencional”. O corpo grotesco não 

representa portanto meramente um corpo individual, antes é símbolo do 

corpo social: “no realismo grotesco, portanto, o elemento corporal é 

profundamente positivo. É apresentado não na forma privada, egotista, 

separado de outras esferas sociais, mas como qualquer coisa universal, 

representando gente …” (Bakhtin citado por Jenks, idem, p.169). Neste 

sentido, esse corpo amplificado é, como nos diz Jenks, uma permissão 

para transgredir: “transgressão como ironia, estilo, intervenção ou mesmo 

exploração mas essencialmente como uma nova forma de 

comportamento, como uma nova base das relações sociais, como uma 

negação do esquema classificatório convencional” (idem). 

O Carnaval é, portanto, na análise de Bakhtin, o palco que 

configura o domínio da trangressão, permitindo que as diferenças sejam 

temporariamente anuladas e que todos sejam envolvidos num idealismo 

democrático: “… Carnaval não é um espectáculo para ser visto pelas 

pessoas; elas vivem lá, e todos participam porque a sua própria ideia 

abrange toda a gente. Enquanto o Carnaval dura, não há outra vida fora 

dele. Durante o tempo do Carnaval a vida é sujeita apenas às suas leis, 
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que são as leis da sua própria liberdade. Existe um espírito universal; é 

uma condição especial de todo o mundo; do mundo restaurado e 

renovado, em que todos participam. Tal é a essência do Carnaval, 

sentida vividamente por todos os seus participantes (Bakhtin citado por 

Jenks, ob.cit., p.168) 

O lirismo carnavalesco surge assim como o enorme, o obsceno, a 

blasfémia, que amalgama as suas componentes num riso que detém um 

poder de síntese. Um riso grotesco que não é tanto, segundo Iehl, um 

comentário mas mais uma forma de perceber o mundo, ele possui uma 

força singular, tão profanadora como libertadora. A deformação não 

aparece aqui como a destruição de uma forma, mas como a criação 

eufórica e dinâmica de uma forma nova. 

Wolfang Kayser, por seu turno, consagra a sua análise, 

especialmente, ao grotesco na arte a partir do século XVIII até à 

modernidade e encontra aí, ao invés da positividade dinâmica 

identificada por Bakhtin, uma estrutura de desorientação e alienação: 

“encontramos sem cessar novas formas de desagregação: a supressão 

da categoria da coisa, a destruição do conceito de personalidade, a 

fragmentação da ordem histórica” (Kayser citado por Iehl, ob. cit., p. 199). 

A figura do grotesco surge para este autor com sinal negativo, sinónimo 

da destruição progressiva, de tomada de consciência da abolição da 

ordem, da coerência e do sentido, na imagem de “um mundo que se 

torna estrangeiro”. Como refere Iehl, tudo se passa como se para Kayser, 

o grotesco funcionasse segundo estruturas ao inverso das de Bakhtin: a 

abundância torna-se dissolução, o luxuriante transforma-se em penúria, a 

extensão redução, a hipertrofia criativa deformação, a excentricidade em 

folia, o desdobramento orgânico em automatização, a amálgama viva em 

hibridez. 

A alienação aqui, numa acepção psicologizante, mostra a 

passagem de um mundo familiar a um mundo estrangeiro, estreitamente 

ligado ao inconsciente. Esse mundo grotesco é para Kayser próximo do 

fantástico, contemplando o demonismo (as forças irracionais) e o 

demoníaco (as forças da maldade).  
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Como deixa enunciar Iehl, da contradição destas perspectivas não 

se retira uma evolução, nem mesmo temporal, apenas a intensidade e a 

ambiguidade do grotesco, bem espelhada, segundo este autor, por 

Christian W. Thompson, que a partir de uma perspectiva diacrónica e 

sincrónica constrói uma definição múltipla do grotesco que ainda que 

dispersiva tem a vantagem de ter em conta a multiplicidade de uma 

noção cujo perigo é transformar-se numa categoria. O grotesco surge 

assim definido “como um princípio de distorção e de distanciação, como 

um jogo, como objectivação artística de componentes psicológicas 

(instinto, sonhos), como uma estrutura ambivalente sobre o modo de 

atracção e de repulsão, como uma forma moral e satírica de exploração 

da realidade, e mais genericamente como um modo de criação que visa 

traduzir, nos numerosos domínios da vida, uma ameaça pelos factores 

incontrolados” (C. W. Thompson citado por Iehl, ob.cit., p. 15-16). A esta 

definição só se pode acrescentar que nesta balança entre os aspectos 

positivos e negativos a perspectiva temporal da análise não deixa de ser 

pertinente. De facto, a única evolução que podemos verificar entre 

Keyser, Bakhtin e Thompson é que também aqui o híbrido na sua versão 

grotesca, próxima portanto da de monstro que analisámos no capítulo 

anterior, começa por ser vista como algo negativo, depois positivo, para 

numa outra fase se conseguir a síntese das duas vertentes. Mais uma 

vez a questão presente é a da naturalização dialéctica de um fenómeno 

que prolifera. 

 Se a definição deixa claras as ambivalências do grotesco, o que é 

que as obras que nele são incluídas nos podem dizer sobre a 

experimentação, a metamorfose das artes? A sua proliferação, segundo 

Iehl, mantém-se desde o século XV até ao XX, ainda que com formas 

múltiplas, desde um grotesco monstruoso e fantástico de Bosch a Goya 

até ao grotesco teatral de Becket, ou literário de Céline. Vimos mesmo no 

capítulo anterior o carácter heteróclito da obra de Bosch, onde os 

híbridos de homem e de animal se desdobram em híbridos entre homem 

e objecto. Outros criadores são recenseados por Iehl como Arcimboldo, o 

pintor das “cabeças compostas”, Bruegel, o pintor do grotesco 
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carnavalesco, que inspirou Kayser na sua teoria sobre a alienação, Goya 

com o seu real grotesco também próximo a uma ideia carnavalesca 

negra, dos monstros onde o Carnaval da vida se transforma muitas vezes 

em Carnaval da morte. Mas também Shakespeare, que segundo este 

autor coloca a tensão no monstruoso e numa galeria de grotescos que 

vai da animalidade ambígua de Falstaff até a uma monstruosidade 

divagatória que se pode encontrar em Hamlet, o grotesco lúdico de 

Rabelais e Swift, o grotesco caricatural de Callot a Daumier, o grotesco 

de Baudelaire, de Poe, de Flaubert, de Dostoievski, de Kafka, de Edward 

Munch, de Brecht para quem “o grotesco é o único meio de criar a 

distância no teatro”, “uma das grandes formas de ser preciso” (Brecht 

citado por Iehl, ob. cit., p. 99) para criar a distanciação e para libertar o 

público dos prejuízos da ilusão e da identificação entre espectador e 

espectáculo, sendo a peça Baal apresentada como um dos exemplos 

demonstrativos onde surge uma figura degenerada, meio animal ao 

mesmo tempo que homem. O grotesco do absurdo é ainda interpretado 

pelo dadaísta Alfred Jarry com o seu Ubu Roi, pelo surrealista Apolinaire, 

mas também por Pirandelo, Ionesco, Beckett, Artaud, e ainda Céline, 

Gunter Grass, etc. Poderíamos acrescentar a esta lista como criadora 

importante do grotesco Valaska Gert uma das primeiras coreógrafas, do 

início do século XX, a inserir-se num território artístico poroso nos seus 

limites. Ou ainda, Meyerhold que, em 1913, na sua obra Sobre o Teatro, 

vai formular precisamente os princípios do “teatro da convenção 

consciente” e do “grotesco” como linguagem cénica.  

São de facto muitos os nomes englobados neste mesmo conceito 

mas, como refere Iehl, se nalgumas épocas o grotesco foi considerado 

como uma forma de insignificância e de bizarria, noutras como a nossa 

foi associado a toda a actividade humana: “o homem contemporâneo 

encontra-se num mundo de grotescos” (Iehl, ob. cit., p. 122). E a arte 

constrói-os também. Exemplos actuais são as obras de Matthew Barney 

― Cremaster ― onde se produz uma estetização do monstro45, de Jean 

                                                 
45 Sobre o ciclo Cremaster (1994-2002) composto por cinco filmes realizados e 
produzidos numa ordem aleatória (Cremaster 4,1,5,2,3), apresentado no Museu de Arte 
Moderna de Paris e que aborda a natureza do corpo, sublime e monstruoso, sedutor e 
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Koop no seu filme “Monstres”46 ou ainda dos híbridos artísticos como 

Stelarc ou Orlan. O grotesco aparece assim ligado a toda uma série de 

criadores que pesquisam um olhar diferente sobre o homem na sua 

relação com a sociedade. A metáfora do monstro, do grotesco, do 

híbrido, aparece assim como um recurso frequente para apresentar o que 

está à margem do cânone.  

 A sua História apresenta contornos cíclicos. Volta a aparecer na 

Modernidade, ainda que transformando a sua génese mais individual, 

particularizada no génio do artista até ao período romântico, num 

princípio programático e colectivo de “criar” arte híbrida. Na pós-

modernidade, novamente reaparece num ciclo cujos contornos são agora 

globais, porque se apresentam como uma configuração estruturante das 

práticas, mas cuja base de acção é individual, porque a mistura é feita 

tendo subjacente uma atomização em correntes várias, retomando-se 

como enunciou, na década de 70, Umberto Eco, uma espécie de nova (e 

barroca) Idade Média. Segundo Eco, existe uma correspondência entre 

as duas épocas sedimentada em idênticas utopias educativas e igual 

disfarce ideológico de um projecto paternalista de direcção das 

consciências que tentam dissimular a diferença entre cultura erudita e 

cultura popular através da comunicação visual. Já que, no seu entender 

ambas são épocas em que a elite analisa os textos com mentalidade 

alfabética, mas depois traduz em imagens os dados essenciais do saber 

e as estruturas que sustêm a ideologia dominante: “civilização visual a 

Idade Média, em que a catedral era o grande livro de pedra, e de facto, 

era o anúncio publicitário, o aparelho de televisão, o tabuado místico que 

devia contar e explicar tudo: os povos da terra, as artes e os ofícios, os 

dias do ano, as estações da sementeira e da colheita, os mistérios da fé, 

as anedotas da história sagrada e profana, e a vida dos santos” [Eco, 

2004 (1974), p. 30].  

                                                                                                                                          
violento, veja-se o artigo de Nathalie Delbard “L’ésthetisation du monstre, La reconquête 
de l’être” (2003), pp. 323-332. 
46 Filme cujo âmbito terá sido apresentar as possibilidades de distorção das conversas 
durante um jantar de amigos. Essa distorção é desenvolvida através de um trabalho 
sobre os tempos da interacção (aceleração ou lentidão), dos tiques e modos de estar 
particulares de cada um, aqui exacerbados. Este filme deste artista de artes plásticas 
passou no CCB no âmbito do Festival Temps d’ Images (2005). 
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Para Eco, paralelamente a esse factor comum de predomínio de 

uma cultura visual, e através da relação entre uma sólida empresa da 

cultura popular com o trabalho de composição e colagem que a cultura 

erudita realiza com os restos da cultura passada, desenvolve-se nas 

duas culturas (duas “Idades Médias”) o gosto pela recompilação e o 

inventário: “hoje como então, coexiste a experimentação minoritária e 

refinada com a grande empresa de divulgação popular (a relação entre 

miniatura e catedral é a mesma que existe entre o Museu de Arte 

Moderna e Hollywood) com intercâmbios e préstimos recíprocos e 

contínuos: e o aparente bizantinismo, o gosto apaixonado pela colecção, 

pelo catálogo, pela colagem, pela acumulação de coisas diferentes deve-

se à exigência de decompor e voltar a julgar os restos de um mundo 

anterior, talvez harmónico, mas já antiquado. (…) há sempre alguém que 

tenta desesperadamente salvar a cultura antiga, por considerar-se 

investido com um mandato intelectual, e acumulam-se as enciclopédias, 

os digest (resumos, súmulas, sínteses], os armazéns electrónicos da 

informação” (ob. cit., p. 33). 

Seguindo de alguma forma esta mesma linha de pensamento, 

Boaventura Sousa Santos, num artigo denominado Tempo, códigos 

barrocos e canonização (1998), vem também apresentar um quadro de 

referência em que a equação moderna entre raízes (estrutura social) e 

opções (acção individual)47 está a passar por um processo de 

desestabilização que se afigura irreversível e que dá lugar à emergência 

do que o autor chama de códigos barrocos: “o presente hiato, que mais 

se assemelha a um fosso ou a uma ausência de codificação, constitui na 

realidade um campo fértil do qual emergem códigos sintéticos. Em 

questão estão códigos barrocos em que as escalas e os tempos se 

misturam e nos quais as opções sub-expostas funcionam como raízes e 

as opções sobre-expostas funcionam como opções. O que é mais 

                                                 
47 Segundo Boaventura Sousa Santos, “a explosão de raízes provoca um 
desenraizamento que gera escolhas ao mesmo tempo que bloqueia o exercício efectivo 
dessas mesmas escolhas. Por outro lado, a explosão de opções, longe de acabar com 
o determinismo das raízes, dá origem a um novo determinismo, talvez ainda mais cruel: 
a compulsão da escolha, cuja realidade e símbolo maior é o mercado” (ob. cit., p. 7) 
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espantoso e original nestes códigos é o facto de, apesar de serem 

intrinsecamente provisórios e facilmente descartáveis, serem dotados de 

uma grande consistência enquanto duram” (1998, p. 7). 

Estes códigos barrocos pós-dualistas são formações discursivas 

que funcionam através da intensificação e da mestiçagem. “Existe 

intensificação sempre que uma dada referência social ou cultural é 

exposta para além dos seus limites – seja por sobre-exposição ou sub-

exposição ― a ponto de perder o seu carácter ‘natural’ (como por 

exemplo, quando uma raíz se transforma em opção ou vice-versa). Existe 

mestiçagem sempre que duas ou mais referências sociais ou culturais 

autónomas se misturam ou interpenetram a tal ponto e de tal modo que 

as novas referências daí emergentes, por mais autónomas que 

aparentem ser, patenteiam a sua herança mista” (idem, p. 9). 

Tendo subjacente a análise dos tempos sociais de Gurvitch, 

Boaventura Sousa Santos vai atribuir aos códigos barrocos de sub-

exposição, e aos respectivos processos de canonização, os andamentos 

largo, lento, adágio, andante e moderato, enquanto aos códigos barrocos 

de sobre-exposição, e respectivos processos de dispersão criativa e de 

difusão em rede, os andamentos allegro, presto e prestíssimo. 

 Surge desta síntese neo-barroca um sublinhado numa ideia de 

totalidade, complexa e diversa, do Homem e da arte. Ideia cujas 

fundações também podemos encontrar na ideia de manifesto, a ideia de 

consciencialização de um caminho híbrido a prosseguir para lá do 

cânone ou mesmo da autonomização disciplinar. 

 

IV.1.2. Manifestos para a metamorfose híbrida das artes  

 

IV.1.2.1 Manifesto romântico – obra de arte total 

 

Quando em 1849 o compositor, poeta e ensaísta Richard Wagner 

esboçou a sua ideia de Obra de Arte do Futuro podemos dizer que iniciou 
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também uma primeira ideia de manifesto artístico, de um programa de 

arte a implementar, de um futuro artístico. Sob influência de todo um 

movimento romântico onde se situavam autores como Herder, Goethe, 

Schiller, Novalis, ou os irmãos Schlegel; da filosofia de Feuerbach cuja 

base vital era o amor; de leituras sobre a cultura helénica e de um teatro 

grego que já contemplava um conjunto de artes disciplinares diferentes 

(texto, canto, dança, mímica, figurinos, cenários); e sem dúvida, do 

próprio espírito dos tempos que se viviam em meados do século XIX, 

com os lemas de “liberdade, igualdade, fraternidade” muito presentes 

ainda, vindos da Revolução Francesa que se propagava para fora dos 

seus próprios limites mas, também, com as divisas do trabalho mecânico 

e das grandes massas a tomarem forma com o advento de uma 

Revolução Industrial, Wagner vem manifestar-se sobre a necessidade de 

uma unidade que substitui-se uma civilização social e artisticamente em 

declínio (Bablet, 2002, p. 21) através do conceito de “obra de arte total”. 

E é, precisamente, na adição desse conceito de totalidade à obra de arte, 

que Wagner mistura intenções artísticas com intenções políticas, não só, 

de modo estrito, para a comunidade dos artistas mas, de modo amplo, 

para a comunidade mais vasta que representava para si o próprio povo48. 

O ideal democrático presente no grotesco carnavalesco mantém-se aqui, 

agora numa vertente erudita. 

Encontramos já, neste seu manifesto por uma “obra de arte total”, 

o propósito explícito da procura de superação de um pensamento e de 

uma prática dicotómicos. Desde logo, da superação das 

unidimensionalidades disciplinares na arte, com a articulação numa só 

obra de várias disciplinas artísticas mas, simultaneamente, da superação 

da arte como parte separada da vida e da ciência. É logo nos dois 

primeiros capítulos do seu ensaio sobre A Obra de Arte do Futuro [2003 

                                                 
48 Como refere Maria de Lourdes Lima dos Santos “à artificialidade de uma cultura de 
corte contrapunham os românticos o culto da espontaneidade e do sentimento de uma 
cultura popular anterior ao processo repressivo da centralização do poder ― cultura por 
eles recriada e reconhecida como expressão de um povo simples e ingénuo que era 
frequentemente assimilado ao bom selvagem. 
A campanha de restauração da cultura popular iniciada pelos românticos marca, ao 
mesmo tempo, o começo da valorização daquela como objecto digno de interesse e da 
sua mitificação como cultura pura e homogénea” (1994, p. 113). 
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(1849)], com os títulos “A Natureza, o Homem e a Arte” e “A Vida, a 

Ciência e a Arte”, que Wagner nos dá conta dessa sua intenção maior. 

No primeiro capítulo revela-nos uma espécie de estado a alcançar 

em conformidade com própria natureza “que gera e configura sem 

intenção e sem arbítrio, segundo aquilo de que carece, e 

consequentemente por necessidade” (ob. cit., p. 9) Assim, para Wagner, 

da mesma forma que “o Homem não chegará a ser o que pode ser e o 

que deve ser enquanto a sua vida não se tornar espelho fiel da natureza, 

obediência inconsciente à necessidade unicamente real, à necessidade 

interna da natureza” (ob. cit., p. 11), também a arte “não chegará a ser o 

que pode ser e o que deve ser enquanto não for ou não puder ser a 

imagem proclamadora da consciência, a imagem fiel do homem real e da 

verdadeira vida dos homens, da vida humana” (idem). É essa 

consciência de uma relação essencial, no sentido de não arbitrária, entre 

natureza, homem e arte que Wagner pretende que o artista do futuro e 

também, como já vimos, que o Homem, no seu sentido lato, atinjam. 

No segundo capítulo, o autor vai então enunciar a forma do 

homem alcançar essa mesma “consciência do essencial” através da 

articulação da vida, da ciência e da arte. Essa “consciência”, no seu 

entender, tem o seu principal veículo na obra de arte, na medida em que 

esta pode tocar o puro oposto da ciência, isto é, o sensível. Sigamos o 

seu discurso sobre o conhecimento promovido pela ciência: “a ciência 

termina no seu puro oposto, no conhecimento da natureza, no 

reconhecimento do não-consciente, do não arbitrário, portanto do 

necessário, do real, do sensível” (idem, p. 13). Nesse sentido, continua o 

autor, “o seu procedimento é mediato, o seu objectivo é mediador; 

inversamente a vida é o imediato, o que a si próprio se determina”, 

concluindo que “se a dissolução da ciência é reconhecimento da vida 

imediata, que a si mesma se condiciona, então tal reconhecimento ganha 

a sua expressão imediata mais sincera na arte, ou mais exactamente, na 

obra de arte” (idem, p. 14). 

Wagner deixa explícita a existência de dois estádios no processo 

artístico, um primeiro estádio onde o artista age por mediação, como 
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acontece também na ciência, e um segundo estádio em que a sua obra 

como que atinge o próprio real. Diz ele: “é verdade que artista não 

começa por proceder de modo imediato; a sua actividade de criação é 

decerto mediadora, seleccionante, arbitrária: mas sempre que o artista 

selecciona e transmite, o produto da sua actividade ainda não é obra de 

arte; aí o seu procedimento é afinal o da ciência, o procedimento de 

busca, de investigação, e portanto procedimento arbitrário e erróneo. Só 

quando o resultado da escolha está encontrado, quando a escolha foi 

escolha necessária e seleccionou o necessário, ou seja, quando o artista 

se reencontrou a si mesmo no objecto tanto quanto o homem perfeito se 

reencontra na natureza, só então a obra de arte ganha vida, só então é 

algo de real, algo de imediato, determinando-se a si mesmo” (idem, p. 

14). Wagner conclui que “a obra de arte, neste sentido, enquanto acto de 

vida imediato, é portanto a completa reconciliação da ciência com a vida” 

(idem, p. 15). 

Num outro ensaio publicado no mesmo ano de 1849, Wagner 

regista mesmo esta sua intenção-manifesto, de misturar considerações 

artísticas com reflexões políticas, no próprio título. A Arte e a Revolução 

[2000 (1849)] assim se chama esse ensaio, vem pois notoriamente 

anteceder as correntes artísticas contestatárias do século XX, futurismo, 

expressionismo, dadaísmo, etc., no sentido em que se institui 

simultaneamente como uma crítica à comunidade artística vigente e 

como o apontar de um caminho de superação desse mesmo estado, 

como fica bem expresso na frase seguinte: “hoje a genuína actividade 

artística é revolucionária, já que só pode existir em oposição aos valores 

correntes” [2000 (1849), p. 79]. 

A revolução é, portanto, para Wagner a possibilidade de se 

reabilitar a essência perdida da comunidade artística. Comunidade que 

devia ter por base a própria arte, numa antecipação do conceito de “arte 

pela arte” em luta já com uma “arte comercial”, ou mesmo uma “indústria 

da cultura” dominante na arte moderna do seu tempo. É isto que nos diz 

Wagner em 1849 (dessa arte do seu tempo), um século antes de 

Theodor W. Adorno ter desenvolvido o conceito de “indústria cultural”: “é 
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esta a arte que hoje infesta o mundo civilizado! A respectiva essência 

reside na indústria, a sua finalidade moral é o lucro financeiro e a eficácia 

estética é o entretenimento dos entediados” [Wagner, 2000 (1849), p. 

59]. Em A Obra de Arte do Futuro complementa esta mesma ideia 

insurgindo-se contra o “artificialismo” e “arbitrário” da moda, deixando 

mesmo antever as bases para a futura obra de Walter Benjamim O Obra 

de Arte na Era da sua Reprodutibilidade Técnica (1936-9): “a invenção 

praticada pela moda é, pois invenção mecânica. O que é mecânico 

distingue-se do que é artístico pelo facto de passar de derivação em 

derivação, de meio em meio, para acabar sempre por produzir apenas 

uma vez mais um meio, a máquina; pelo contrário, o que é artístico 

envereda precisamente pelo caminho inverso, põe de lado meio após 

meio, elimina derivação após derivação, para chegar por fim à fonte de 

todas as derivações e de todos os meios, a natureza, e aí encontrar para 

aquilo de que carece uma satisfação plena de sentido” [2003 (1849), 

p.33].  

Encontrando o modelo oposto a essa arte moderna mecânica na 

arte helénica, a arte dos gregos, Wagner antevê, em qualquer destes 

seus dois ensaios, uma revolução que amplie a articulação orgânica arte-

sociedade conseguida pelos gregos de uma forma universal: “compete-

nos, pois, transformar a arte helénica em arte simplesmente do homem, 

cabe-nos desprendê-la das condições sob as quais foi ⎯ precisamente e 

apenas ⎯ arte de helenos, e não arte de todos os homens” [2003 (1849), 

p. 41], que supere os limites das próprias nacionalidades: “a obra de arte 

do futuro tem que abarcar em si o espírito da humanidade livre, para lá 

de todos os limites respeitantes às nacionalidades” (Wagner, ob. cit., p. 

84).  

No seu pensamento já estava também presente a ideia de uma 

arte para todos, através do acesso gratuito da arte e da respectiva 

promoção da arte pelo Estado. Em Arte e a Revolução diz-nos: “é preciso 

que o público tenha entrada livre nas representações teatrais. Enquanto 

o dinheiro continuar a ser necessário para a satisfação das necessidades 

vitais (…) uma tal medida será por certo a única com capacidade para 
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resgatar as verdadeiras representações teatrais à aparência de produto 

comercial, aparência esta que é reconhecidamente responsável pela 

mais absoluta e humilhante incompreensão do carácter das 

manifestações artísticas. (ob. cit., p. 108)”. Em A Obra de Arte do Futuro 

reitera que o espírito revolucionário prescinde do aparecimento da obra 

de arte à superfície do presente, e assim, nas suas próprias palavras, 

“prescinde também do próprio público, tanto quanto este se encontra sob 

o domínio da moda. A grande obra de arte total, que há-de compreender 

todos os géneros da arte para de certo modo usar cada um desses 

géneros como meio de suprimi-lo em favor da realização do objectivo 

conjunto de todos eles, a saber, o da representação incondicionada e 

imediata da natureza humana na sua perfeição, essa grande obra de arte 

total, o espírito não a vê como facto arbitrário possível de ser realizado 

pelo indivíduo singular, mas sim como obra dos homens do futuro, que 

necessariamente tem que ser pensada como obra colectiva” [2003 

(1849), p. 37]. 

Voltemos então à Obra de Arte do Futuro. Que totalidade é essa 

que Wagner procura na arte do futuro? Em primeiro lugar, a totalidade 

existente no próprio homem, ao mesmo tempo e de forma interligada, um 

homem-corpo, um homem-entendimento, um homem–sentimento, isto é, 

a união entre exterior e interior. Em segundo lugar, a totalidade existente 

na relação do homem com a comunidade de homens, única forma de 

expansão dos limites do homem: “o que é colectivo é livre, porque pelo 

amor, é ilimitado e independente …” [2003 (1849), p. 52]. Em terceiro 

lugar, e na relação entre esse homem em consonância consigo e com a 

comunidade, a totalidade existente na fusão das diversas modalidades 

artísticas: “só a arte que corresponde a esta capacidade total do homem 

é, portanto, livre, o que não acontece com uma modalidade artística, 

assente apenas em uma capacidade humana isolada. Dança, música, e 

poesia são, cada uma delas isoladamente, limitadas; ao tocar os 

respectivos limites cada uma delas sente-se não livre, tanto quanto não 

for capaz de, chegada a essa fronteira, num gesto de amor e de 

reconhecimento incondicional, estender a mão a uma outra modalidade 
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artística, capaz de lhe corresponder. Mas, logo que agarra essa mão, 

começam a dissipar-se os limites; o abraço total, a completa absorção 

das irmãs, i.e. a completa absorção de si mesma para lá dos ditos limites 

faz com que esses limites caíam também por completo; e se, deste 

modo, todos os limites tiverem caído, então deixarão de existir não só as 

modalidades artísticas, mas também precisamente os limites, e passará 

a haver apenas, a arte, a arte em si, ilimitada e colectiva” [2003 (1849), p. 

55]. 

Essa totalidade plural (do homem em relação a si, do homem em 

relação ao outro homem, do homem artista em relação à arte no seu 

todo) tem como centro o homem corpóreo, não uma parte dele diz-nos 

Wagner, “mas o homem todo dos pés à cabeça” (ob cit., p. 58). Essa 

centralidade no corpo físico, entende-se então como um veículo 

performativo: “o homem que canta e que fala tem que necessariamente 

ser homem corpóreo; por intermédio da sua figura exterior do movimento 

dos membros, o homem interior, o homem que fala e canta, chega à 

intuição do outro; a música e a poesia só na dança (na mímica) se 

tornam entendíveis ao homem completo, receptivo à arte, que não é 

apenas ouvinte, mas que em simultâneo vê” (idem).  

É dessa fusão performativa das várias disciplinas artísticas, 

expressão de um corpo total antropológico, não desarticulado nas suas 

partes, que vai nascer, para Wagner, a obra de arte perfeita. Diz o autor: 

“só quando cessarem de ser artes individualizadas, só então se tornarão 

capazes de, em conjunto, criar a obra de arte perfeita. A cessação delas, 

neste sentido, é afinal por si mesma já essa obra de arte, a morte delas é 

imediatamente a vida da obra de arte perfeita” [2003 (1849), p. 132]. 

Esta perfeição advém para Wagner ainda de uma outra totalidade. 

A totalidade existente na compreensão da obra pelo público, por todo o 

público e não apenas por uma classe minoritária erudita, como deixa 

indiciado na frase seguinte: “a arte passou a ser propriedade privada de 

uma classe de artistas; oferece prazer apenas àqueles que a entendem, 

e para ser entendida exige um estudo particular, distante da realidade da 

vida: o estudo da erudição artística” (idem, p. 175). Nesse sentido elege o 
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drama como a arte colectiva que melhor permite uma mais imediata 

comunicação a um público colectivo: “esta intenção, a do drama, é ao 

mesmo tempo a única intenção verdadeiramente artística que alguma 

vez pode ser realizada: tudo o que dela se afaste terá que 

necessariamente perder-se no oceano do indeterminado, do 

incompreensível, do não livre. Porém, uma tal intenção não a alcança 

uma modalidade artística por si só, mas apenas todas colectivamente, e 

é por isso que a obra de arte mais universal é simultaneamente a única 

que é real e livre, ou seja, a obra de arte universalmente compreensível” 

(idem, pp. 191-192). 

Por fim, Wagner problematiza então a totalidade emergente do 

artista do futuro, da seguinte forma:  

 

Quem será, então, o artista do futuro? 

Sem dúvida, o poeta. 

Mas quem será o poeta? 

Indiscutivelmente, o actor. 

Mas, uma vez mais, quem será o actor? 

Necessariamente, a comunidade de todos os artistas … (idem, p.196) 

 

Esse artista do futuro, que só pode ser a comunidade de todos os 

artistas, revela-se, para este autor, num enquadramento específico: num 

tempo, num espaço e num objectivo determinados. Esse objectivo 

determinado é para Wagner o drama “em cuja intenção todos eles se 

unem, para cada um, no seu contributo, fazer desabrochar a sua 

modalidade artística particular na máxima plenitude da respectiva 

essência, para todos eles se interpenetrarem colectivamente nesse 

desabrochar, e para, precisamente enquanto fruto dessa interpenetração, 

gerarem o drama, vivo, presente e sensível” [2003 (1849), pp. 196-197]. 

E é essa mesma união da comunidade artística na constituição da acção 

dramática que vai, no seu entender garantir a máxima universalidade da 

compreensão da arte: “extraída directamente da vida (passada ou 
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presente), estabelece um laço com ela, um laço que confere 

inteligibilidade precisamente na medida em que a acção corresponde 

com máxima adequação ao desejo que a vida tem de compreensão 

(idem, p. 197).  

Por fim, conclui a existência de outra totalidade, quando responde 

à(s) pergunta(s): “Quem será o artista do futuro? O poeta? O actor? O 

músico? O artista plástico?” com a noção de povo. O povo, refere 

Wagner, “a quem, ainda hoje devemos a única verdadeira obra de arte 

que vive na nossa recordação e que só desfiguradamente imitamos, o 

povo a quem unicamente devemos a arte” (idem, p. 207). 

Ao terminar o seu ensaio Wagner introduz-nos num antigo conto 

germânico que tem por personagem principal Wieland, o ferreiro, cuja 

história lhe serve para demonstrar os princípios base em que centra a 

sua ideia de arte dramática: a fisicalidade, a união e o povo. Wieland, o 

mestre artista apaixona-se por uma mulher-cisne, que como símbolo de 

reciprocidade amorosa lhe pede que guarde o anel que lhe permitirá 

voltar voando para a sua ilha natal. Wieland copia-o e multiplica-o 

escondendo assim entre esses diversos anéis o verdadeiro na esperança 

que dessa forma a sua amada não o reconheça. Um dia, contudo, ela 

parte e ele fica só. A essa dor vai juntar-se uma outra, a da perda da sua 

liberdade, quando o rei Neiding decide que os seus préstimos de ferreiro 

seriam só seus. Para prevenir a sua fuga do cativeiro o rei teve ainda a 

ideia de lhe cortar os tendões dos pés. Wieland a todo o momento se 

lamentava “Ó, tu, mulher amada, distante! Tivesse eu as tuas asas! 

Tivesse eu as tuas asas para voar, para me libertar da miséria e alcançar 

a minha vingança ...!” E desse lamento, a própria privação, como nos diz 

Wagner, agitou as poderosas asas dentro do martirizado Wieland e 

levou-o a imaginar e a contruir umas asas para fugir ao carrasco e em 

liberdade se reunir à sua amada. E foi assim que, levado pela obra da 

sua arte, Wieland voou. Num voo de imaginação que Wagner confere ao 

próprio povo: 
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Ó povo, único e magnífico! Foste tu que criaste este poema, e tu próprio és este 

Wieland! Forja as tuas asas, e ergue-te em voo! (ob. cit., p. 218). 

 

Em 1849 Wagner sente-se assim investido de uma missão de 

democratizar tanto o produto artístico como mesmo a educação artística 

de modo a que “todos os homens de algum modo sejam artistas” (Bablet, 

2002, p. 22). Apesar de neste projecto teórico não podermos deixar de 

notar um acento fortemente idealista e utópico (que a realização prática, 

através das próprias óperas deste autor, acentuou pela sua dissonância 

a esse sonho de democratização, da representação do povo e ao mesmo 

tempo do artista) esse factor não diminui contudo o valor desta 

arquitectura teórica para um pensamento e uma prática híbrida. 

Encontra-se aí a germinação de uma “acção dramática” ancorada na vida 

que fertilizará o solo dos modernistas. A fórmula shakespereana de que 

“todo o mundo é um palco”, é assim retomada em novos moldes. 

 

 

IV.1.2.2. Manifestos Modernistas 

 

IV.1.2.2.1. Futurismo 

 

Meio século após Wagner ter escrito A Obra de Arte do Futuro e 

Arte e a Revolução a prática do manifesto artístico impôs-se no mundo 

da arte. O teor desses manifestos, durante o século XX, no entanto, era 

já outro. Se Wagner possuía ainda um pensamento imbuído da ideologia 

romântica, e dava os primeiros passos na explicação de uma dialéctica 

contraditória promovida pelos desacertos ainda emergentes entre uma 

revolução social e uma revolução industrial, colocando a ênfase num 

futuro social, o contexto do século XX, que vê agudizarem-se essas 

mesmas contradições, vai dar origem a uma outra ideologia, o 

modernismo, deslocando o eixo desses manifestos para a era da técnica. 

É neste século, de facto, que esta nova prática do manifesto veio 
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revolucionar a própria techné artística e abrir uma linhagem maior para a 

arte híbrida. De facto, se exceptuarmos a ideia de obra de arte total, 

Gesamtkunstwerk, de Wagner, mesmo as correntes artísticas mais 

híbridas como o grotesco anterior à época moderna traduziam 

geralmente um processo individualizado, de quebra dos cânones, ligado 

à figura singular do artista. A prática do manifesto, que teve como vimos 

esse início romântico veio, principalmente na primeira metade do século 

XX, de forma generalizada, promulgar verdadeiros programas colectivos 

para romper com a arte estabelecida, o cânone dominante, mantendo-se 

assim uma arte grotesca ainda que noutros moldes (Featherstone (1982). 

Mas, ainda que o foco entre estes manifestos modernistas e o 

manifesto romântico seja outro, os indícios de uma relação, ainda que 

nem sempre revelada pelos seus novos protagonistas, estão visíveis. De 

facto, dois dos factores atribuídos pela crítica a uma espécie de nova era 

da arte no início do século XX já estavam implícitos às intenções 

românticas de Wagner. O primeiro factor diz respeito à denominação do 

primeiro manifesto modernista: Manifesto Futurista, que reactualiza a 

ideia de “obra de arte do futuro”; o segundo refere-se à divulgação desse 

manifesto na imprensa, considerada uma novidade absoluta deste 

movimento, quando na verdade já em 1836 Wagner havia publicado no 

jornal Laube um ensaio intitulado A Ópera Alemã49, uma espécie de 

proto-manifesto da obra que em 1849 publicaria sob a denominação de A 

Obra de Arte do Futuro. Situação aliás já antecedida pelos primeiros 

românticos. Note-se o papel fulcral do jornal Athenäum, publicado pelos 

irmãos Schlegel onde precisamente Fridrich Schlegel publicou em 1800 o 

seu ensaio Da Incompreensibilidade que, de acordo com Michel Chaouli 

(2002) “se os românticos tivessem sido um movimento como o futurismo 

ou o surrealismo, o Athenäum teria sido o seu manifesto” (2002, p. 18). 

Nesta linha, vários autores têm vindo a atribuir, num processo de 

recuperação “arqueológica” do percurso do romantismo, a este 

                                                 
49 De acordo com Carlos Fonseca, na introdução à segunda edição portuguesa de A 
Arte e a Revolução o artigo publicado no Laube terá sido um dos primeiros ensaios 
onde o autor aflorou um socialismo místico de tipo sansimoniano e um cosmopolitismo 
de cariz maçónico (vide p. 14 da obra citada). 
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“movimento” artístico cujo pacto era filosófico uma “primeira vanguarda” 

(Lacoue-Labarthe e Nancy citados por Chaouli, ob. cit., p. 45). 

A estes factores, o da denominação de uma arte voltada para o 

futuro e a da utilização da Imprensa como veículo para dessiminar essa 

ideia, poderíamos acrescentar ainda um terceiro factor, na ligação que 

esta “obra de arte do futuro” promove entre os domínios científico, 

filosófico e social. Ligação que será também, como veremos 

seguidamente, o estandarte do modernismo. 

Não é que esses factores reduzam a importância do 

acontecimento do dia 20 de Fevereiro de 1909, quando o artista italiano 

Filippo Tommaso Marinetti resolveu publicar no jornal conservador Le 

Fígaro o seu Manifesto Futurista. Os tempos eram já outros, e o impacto 

desta divulgação também foi outra. Paris era então uma capital mundial 

por excelência e o jornal Le Fígaro um dos mais importantes dessa 

capitalidade, pelo que esta divulgação veio permitir, de facto, uma 

mudança de escala de uma esfera quase privada dos artistas para uma 

esfera pública, garantindo na utilização dos meios de comunicação de 

massa a propaganda de novos programas artísticos. Esta é realmente 

uma revolução do meio através do qual se expõem as propostas 

literárias. Como refere Nuno Júdice, numa introdução à obra Portugal 

Futurista (1984, p. x), era até então nos “prefácios” ou em revistas 

puramente artísticas que isso se verificava, mas ao contrário destes, que 

eram indissociáveis do livro em que se integravam, e cuja inovação era 

muitas vezes anulada pelo impacto do próprio livro, vindo o seu alcance a 

ser reconhecido só à posteriori, o manifesto instituiu-se como uma forma 

autónoma, independente da obra a que se liga doutrinariamente, e 

finalizando-se a si mesma, constituindo um subgénero literário, com a 

mais valia de possibilitar uma publicitação sem intermediários (críticos, 

pares), e libertando os artistas emergentes de serem uma “nova geração” 

à custa da velha geração dos consagrados. 

Os conteúdos inscritos no Manifesto Futurista, no entanto, 

divergiam dos de Wagner na ideologia. Enquanto que Wagner colocava a 

tónica de acção artística no amor, Marinetti atribuía a essa acção o 
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estatuto de guerra, enquanto Wagner defendia o socialismo, Marinetti 

veiculava o fascismo. 

A ideia de “futuro” proferida por Marinetti era, portanto, outra. O 

importante advento da electricidade ganha usos múltiplos e é já um 

sinónimo de urbanidade e de velocidade. Na Exposição Universal de 

Paris em 1900 é-lhe mesmo consagrado um lugar de destaque com a 

criação do “Palácio da Electricidade”, um dos mais comentados e 

visitados da Exposição (Giucci, 2001, p. 1072). Como refere Richard 

Humphreys, no capítulo intitulado Decadência: Máquinas do Tempo, de 

Sexo e o Retumbante Manifesto do seu livro sobre o Futurismo (2001), 

este movimento insurgia-se contra um conjunto de forças inimigas do 

progresso e da modernidade. E tinha como princípios, como refere 

também Teolinda Gersão, na sua análise ao futurismo no âmbito de 

Portugal Futurista: “a autonomia passado-futuro (morte-vida, imobilidade-

movimento), anti-esteticismo (‘criemos corajosamente o feio em 

literatura’), dessacralização da arte (‘deve-se cuspir todos os dias no 

Altar da Arte’), e (como consequência desta desvalorização, a quebra 

das fronteiras entre arte e vida, arte e não arte), dinamismo, 

simultaneidade (de tempo e de espaço, mas também – e sobretudo – de 

estados de alma), violência, força, dinamismo, radicalização de posições 

extremistas que por vezes conscientemente assumem facetas de humor 

e/ou de absurdo” (1984, p. xxii). 

O método utilizado para derrotar essa letargia política, cultural e 

psicológica foi colocado, portanto, muitas vezes, do lado das acções 

violentas, tanto na vida como na arte e o móbil heróico na máquina. O 

próprio manifesto do futurismo começa pelo relatar do embate 

propositado do automóvel de Marinetti na sua máxima velocidade contra 

os “belos esgotos das fábricas”, que segundo Humphreys terá tido a sua 

versão actualizada em 1997 no controverso filme de David Cronenberg 

Crash, baseado no romance de J.G. Ballard escrito em 1973. Este 

embate, proferido por Marinetti sob a forma política clássica de um 

manifesto representava um corte radical contra um passado atávico e o 

elogio de uma nova energia criativa, um novo futuro a nascer desses 
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mesmos escombros, com outras regras. Outro dos símbolos maiores 

dessa nova energia era o aeroplano, que tal como o automóvel permitia o 

sonho de ser ubíquo, anulando o tempo e o espaço em relação ao futuro. 

O sonho de Icaro tornava-se realidade. A violência domina então o 

discurso para o futuro, não só de uma forma genérica quando é referido 

que o futurismo pretende cantar o amor ao perigo, ao hábito da energia e 

da temeridade, mas também de forma específica atacando a arte 

canónica. 

Assim, apesar deste primeiro manifesto literário ser dirigido à arte 

em geral, recupera, ainda que em moldes muito diferentes dos de 

Wagner, uma acção performativa. Dir-se-ia que estava aberto um novo 

enquadramento numa sociedade do espectáculo onde os meios de 

comunicação passam a ser veículo corrente de promoção e propaganda 

nas artes. Como refere RoseLee Goldberg, no seu livro Performance Art, 

(2001) apesar da maior parte dos movimentos modernistas terem sido 

objectivadas em obras de arte acabadas, e aqui saliente-se que o grito 

literário de Marinetti foi primeiro ouvido pelos artistas plásticos (Gersão, 

1984, p. xxii), a partir daqui os artistas encontraram os seus caminhos na 

performance, meio através do qual testaram as suas ideias artísticas. 

Marinetti vai mesmo dedicar alguns dos seus manifestos à área 

teatral como é exemplo o Manifesto O Prazer de ser Vaiado (1911), onde 

se insurge contra os padrões tradicionais que unem numa equação de 

sucesso fácil uma forma de fazer teatro com uma forma de ver teatro. 

Contrariando o status quo, Marinetti vai sublinhar o horror por um 

sucesso imediato, solicitando aos artistas a destruição dos retratos 

históricos e psicológicos e a sua substituição por um teatro sintético. Num 

outro manifesto ainda, a que chamou Teatro de Variedades, vai colocar a 

ênfase numa espécie de fisicofollia, ou corpo louco. 

Esta ideia de espectáculo terá sido ganha por Marinetti quando em 

1896 viu o espectáculo Ubu Roi, de Alfred Jarry, no Théatre de L’Ouvre, 

um espectáculo absurdo que fugia às normas de quaisquer convenções 

tradicionais da representação em palco. Numa carta ao encenador desse 

teatro, Lugné-Poe, Jarry havia proposto montar a peça em moldes 
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diferentes do teatro convencional, recorrendo a um único acto, 

enquadrado também por um único cenário cujo fundo uniforme suprimiria 

o levantar e fechar da cortina. Um cartaz identificaria o lugar da cena. A 

personagem principal surgiria caracterizada com uma cabeça de cavalo 

de cartão pendurada ao pescoço e adoptando um sotaque especial. As 

multidões seriam suprimidas e substituídas por uma personagem síntese: 

um único soldado. Quanto aos figurinos deveriam ser modernos e 

sórdidos de forma a enfatizar o drama miserável e horrível e a dar-lhes 

um carácter quase abstracto de marionetas.  

Anos mais tarde, é nesse mesmo teatro que Marinetti vai 

apresentar o espectáculo Ubu Ronbance, que sob a influência de Jarry 

terá precisamente por base uma sátira à Revolução e Democracia onde 

se pode manter a hipótese de que o referente wagneriano50 não se tenha 

quebrado completamente, antes se ironizou e actualizou em 

conformidade com os novos tempos. O registo performativo em Marinetti 

tem, portanto, por base uma crítica à tradição, passada e presente, 

apresentando contornos de ridicularização, de sátira. Nesse sentido, 

traduz um bom retrato de uma arte que pretende tomar contacto directo 

com o seu público, e nesse contacto tornar-se futura. 

 

IV.1.2.2.1.1. Portugal futurista – decadente e simbolista 
 

Em Portugal, o poema Ode Triunfal de Álvaro de Campos, 

heterónimo de Fernando Pessoa, é ilustrativo tanto na forma como no 

conteúdo de uma nova realidade voltada para os indicadores emergentes 

da cidade, a indústria, a máquina, a electricidade. Uma realidade como 

nos diz o poeta “desconhecida dos antigos”, ou seja de todos os que não 

participaram no advento dessa nova era e viveram apenas o mundo nos 

seus contornos de ruralidade. Esta espécie de ideal-tipo poético criado 

por Fernando Pessoa, e que não esgota a realidade polissémica dos 

seus heterónimos, vem a ser aprofundado no seu Ultimatum (1917), onde 

                                                 
50 Por exemplo, através da introdução da figura, ainda que satirizada, do Herói, 
personagem-chave da tragédia grega, género dramático tão elogiado por Wagner. 
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Campos diz poder apontar o caminho a toda a civilização através da 

execução de três princípios: a “Lei de Malthus da Sensibilidade”, “A 

Necessidade da Adaptação Artificial” e a “Intervenção Cirúrgica Anti-

Cristã”.  

Estes princípios revelam-se segundo Álvaro de Campos: 1) na 

abolição do dogma da personalidade ⎯ “devemos pois operar a alma, de 

modo a abri-la à consciência da sua interpenetração com as almas 

alheias, obtendo assim uma aproximação concretizada do Homem-

Completo, do Homem-Syntese da Humanidade”; 2) na abolição do 

preconceito da individualidade ⎯ advogando que o homem mais perfeito 

é aquele que é mais incoerente consigo próprio; 3) abolição do dogma do 

objectivismo pessoal ⎯ “a objectividade é uma media grosseira entre as 

subjectividades parciais. Se uma sociedade for composta, por exemplo, 

de cinco homens, a, b, c, d e e, a ‘verdade’ ou ‘objectividade’ para essa 

sociedade será representada por:  

 

a+b+c+d+e 

5 

No futuro cada indivíduo deve tender para realizar em si esta média. 

Tendência, portanto de cada indivíduo, ou, pelo menos, de cada 

indivíduo superior, a ser uma harmonia entre as subjectividades alheias 

(das quais a própria faz parte), para assim se aproximar o mais possível 

daquela Verdade-Infinito, para a qual idealmente tende a série numérica 

das verdades parciais” (Campos, 1984, p. 34). 

Como resultados finais sintéticos salienta: 

 

a) Em política: Monarquia científica, anti-tradicionalista e anti-

hereditária, absolutamente espontânea pelo aparecimento sempre 

imprevisto do “Rei-Media”. Relegação do Povo ao seu papel 

cientificamente natural de mero fixador dos impulsos de momento. 
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b) Em arte: Substituição da expressão de uma época por trinta ou 

quarenta poetas, através da sua expressão, por exemplo, por dois 

poetas cada um com quinze ou vinte personalidades, cada uma das 

quais seja uma ‘Media’ entre correntes sociais do momento. 

c) Em filosofia: Integração da filosofia na arte e na ciência; 

desaparecimento, portanto, da filosofia como metafísica-ciência. 

Desaparecimento de todas as formas do sentimento religioso (desde 

o cristianismo ao humanitarismo revolucionário) por não 

representarem uma Media.  

 

Posto isto pergunta-se sobre “Qual o Método operatório inicial?” para 

esse processo. E responde:  

 

Se eu soubesse o método, seria eu próprio toda essa geração! 

Mas eu só vejo o Caminho; não sei onde ele vai ter. 

Em todo o caso proclamo a necessidade da vida da Humanidade dos Engenheiros! 

Faço mais: garanto absolutamente a vinda da Humanidade dos Engenheiros! 

Proclamo, para um futuro próximo, a criação científica dos Superhomens! 

O superhomem será, não o mais forte mas o mais completo! 

O superhomem será, não o mais duro, mas o mais complexo! 

O superhomem será, não o mais livre, mas o mais harmonioso! 

Proclamo isto bem alto e bem ao auge, na barra do Tejo, de costas para a Europa, 

braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando abstractamente o Infinito (ob. cit., p. 

34) 

 

Fernando Pessoa, através desde heterónimo, apesar de ter sido 

talvez o que melhor explicitou o lugar futurista português não foi o que 

melhor encarnou o espírito futurista europeu. Na sua própria definição 

representava o sensacionalismo “futurista”, um género híbrido que junta a 

dominante futurista ao simbolismo francês e ao transcendentalismo 

panteísta português, colocando-o num lugar ambíguo. Um dos elementos 

mais evidentes dessa ambiguidade é a presença do elemento 
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decadentista: “chegámos a uma época singular, em que nos aparecem 

todas as características de uma decadência, conjugados com todos os 

característicos de uma vida intensa e progressiva” (1984, p. xxx). Desta 

forma, não é, no entanto, o elemento do Orfeu que melhor encarna o 

espírito futurista. Outros criadores como Santa-Rita Pintor, na pintura, e 

especialmente, Almada-Negreiros, em todas as artes, vão reflectir melhor 

o modernismo europeu ainda que sem a “diversidade” e “policronia” 

estética que aquele atingiu (Júdice, 1984, p. viii). 

Almada, ao contrário de Pessoa, por isso apelidado de anti-Pessoa, 

fez da sua vida em todas as ocasiões e a propósito de tudo, espectáculo, 

como nos diz Vítor Santos o livro O Escaparate de Todas as Artes 

(1993). Talvez por isso não se tenha ancorado numa categoria artística 

específica mantendo antes uma “intensa e incessante quanto estranha 

relação com as artes do espectáculo, em todas se intrometendo mas em 

nenhuma se fixando, como que perseguido por um desejo de totalidade 

que lhe impedia a opção” (Santos, idem, p.6). Almada foi desenhador (de 

cenários, figurinos, cartazes, programas), dramaturgo, crítico, bailarino, 

coreógrafo, actor de cinema e encenador teatral. E foi nessa condição de 

homem-espectáculo que apresentou alguns dos manifestos mais 

marcantes da história do futurismo português. O Manifesto/Anti-

Dantas/E/Por/Extenso/Por/José de Almada Negreiros/Poeta 

d’Orfeu/Futurista e Tudo, que atacava os escritores e dramaturgos do 

tempo, simbolicamente protagonizados por Júlio Dantas, na sua célebre 

frase “Abaixo a Geração! Morra o Dantas! Morra! Pim”. Mas também, a 

“Conferência Futurista”, preparada na sua totalidade pelo próprio Almada 

como espectáculo, que a apresentou vestido de fato-macaco estilizado51 

e tendo por fundo uma cena de salão voltada do avesso, isto é, com as 

grades de madeira e as costas da pintura voltadas para o público no 

Teatro da Republica no dia 14 de Abril de 1917. Nesta conferência que 

apesar da pequena audiência, teve uma projecção ampla através da 

                                                 
51 Talvez influenciado quem sabe pelo dadaísta John Heartfield que apareceria 
exclusivamente de fato-macaco azul, a quem foi atribuído a título “Montteurdada”, ou 
seja Mecânico Dada. Note-se que o futurismo português foi descoincidente no tempo 
com o futurismo internacional, tendo lá fora já sido iniciado o dadaísmo, recolhendo o 
futurismo português as duas influências. 
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imprensa, surgindo no jornal A Capital como O Elogio da Loucura, foi 

apresentado o Ultimatum futurista às gerações portuguesas do século 

XX, da sua autoria mas também o Manifesto Futurista da Luxúria, de 

Madame de Saint-Point e a conferência de Marinetti Music-Hall et Tuons 

le Clair de Lune, tendo sido anunciados, ainda que nunca tenham 

acontecido, “um espectáculo prático e positivo do Futurismo” de cuja 

segunda parte faria parte “uma comédia futurista em que tomam parte 

interseccionistamente, os melhores números de variedades actualmente 

em Lisboa e ainda uma tourada”. Esta Conferência-manifesto 

apresentava-se como uma crítica ao espírito nacionalista português, 

preso à História, à nostalgia e ao saudosismo, e um programa de 

recriação da pátria portuguesa do século XX para um novo heroísmo 

quotidiano com consciência da actualidade. 

Note-se que a época foi prolífera em produção cultural e, ainda que 

os desenvolvimentos destes manifestos não tenham sido significativos, 

Almada continuou a sua busca da novidade no espectáculo tendo com a 

emergência dos Ballets Russes de Serge Diaghilev, espécie de síntese 

artística pós-wagneriana que combinava encenação, cenografia e música 

inventiva, começado a sonhar com a criação de bailados em Portugal 

que chegou mesmo a criar como o Sonho da Princesa da Rosa. Bailados 

que pouco se assemelhavam ao género referente, e antes 

representavam um género bastante amador, o que atesta principalmente 

a pouca informação e formação na área. 

Foi Almada, todavia, que acabou por receber em 1917, em Portugal, 

os Ballets Russes, tendo publicado mesmo no número único do Portugal 

Futurista um manifesto de alerta para esta forma de arte nova. É 

interessante perceber que mesmo a crítica mais esclarecida em Portugal, 

de um modo geral, passou ao lado da importância da apresentação dos 

Ballets Russes em Lisboa com declarações como: “é uma fantasia do 

manicómio, indiscutivelmente caricatural. Espécie de ode futurista, 

concebida por farsantes e dançada por malucos. O cenário não vale 

nada” (ob. cit., p. 19) ou mesmo “o guarda-roupa, por vezes original, 

carece contudo, em absoluto, do luxo que lhe é indispensável e que tão 



 165

reclamado foi. Finalmente, o cenário, sem uma nota de arte, fez-nos 

recordar as ‘manchas’ caricatas da pintura ‘futurista’” (idem). Quanto ao 

público, é alguma da crítica mais esclarecida que faz um retrato do seu 

atavismo: “conquanto me choque o meu sentido estético, não acho 

extraordinário que o nosso público acolhesse friamente os bailados 

russos, tanto mais que se lhe pusermos em desconto a sua falta de 

educação estética, a sua atrofia da sensibilidade, o automatismo 

intelectual, mercê do desleixo em que jaz e que o tem deixado arrastar-

se e anda, principalmente por não ter condições para apreciar as grandes 

manifestações do Belo (…). Exagerado seria querer que o grande público 

compreendesse e sentisse até, essa moderna e fenomenal maravilha de 

ouvir com os olhos” (idem). 

 

IV.1.2.2.2. Dadaísmo, Surrealismo … 

 

A ampliação do modelo de urbanidade no início do século XX 

havia gerado a dissolução das certezas em todas as esferas do social. 

Michael D. Biddiss, num livro denominado L´ère des masses (1980), 

menciona mesmo que neste período toda a intelligentsia debatia as 

tensões entre normalidade e anormalidade, consciente e subconsciente, 

razão e emoção, acção e valor, descrição e evocação, objectividade e 

subjectividade, percepção e concepção. Tal é evidente no crescente 

número de artistas que adoptaram a arte do insano, a arte do louco, 

como um novo modelo de criatividade.  

Como refere Anne Bowler (1997) numa análise sobre este modelo 

de criatividade na arte, ainda que a conexão entre insanidade e génio 

criativo não seja específica do Romantismo e do século XIX, antes 

reporte a uma ideia que pode ser traçada desde Platão a Aristóteles, que 

foi revitalizada na Renascença e novamente tematizada no século XVIII 

por Diderot, a associação do génio com melancolia ou loucura não 

correspondia ao sentido moderno e clínico do termo insano. A 

contribuição romântica, segundo esta autora, foi no entanto, estruturante 
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a três níveis: 1) aproximando a definição de génio à de génio artístico; 2) 

associando o génio artístico e a loucura à imaginação mais do que à 

razão; 3) introduzindo esta reconfiguração no vocabulário cultural geral 

através da ideia do artista isolado e mal entendido. 

No entanto, como menciona ainda Bowler, o foco do artista 

romântico encontra-se mais no símbolo do louco e na condição de 

insanidade, do que no produto artístico do paciente do asilo. E, ainda, 

que a irracionalidade seja apontada como uma ligação à criatividade e à 

inovação em nenhum lado é colocada como um conjunto de princípios 

estéticos sistemáticos, como aparece nos escritos do final do século XIX, 

por exemplo, em Alfred Jarry, ou nos movimentos de vanguarda do 

século XX como o Dadaísmo ou o Surrealismo, para os quais o artista 

psicótico constituiu “o paradigma do tema criativo” (Cardinal citado por 

Bowler, ob. cit., p. 23). Tal só foi possível, argumenta Bowler, através da 

configuração 1) de um campo epistemológico onde a insanidade foi 

definida num quadro de funcionamento mental mais geral, 2) de um 

campo estético centrado na rejeição por parte dos artistas dos modos 

tradicionais de representação artística; 3) e de um campo social e 

institucional envolvendo a apropriação pelos artistas de vanguarda do 

início do século XX, da arte do insano, como uma divisa, no seu ataque à 

sociedade moderna e à instituição da arte.  

Este processo para Bowler, complementarmente à análise de 

Zolberg sobre a arte marginal que introduzimos no início deste capítulo, 

marca a superação da base tradicional da autoridade estética colocada 

na “Academia” pelo de “originalidade” (Bowler, ob. cit., p. 27) e, mais do 

que isso, por uma noção de totalidade entre corpo/mente, 

consciente/inconsciente, indivíduo/sociedade. 

Um outro factor vem contribuir para esta desestruturação e/ou 

nova configuração do modus operandi dos criadores artísticos, que tem a 

ver com um contexto social marcado pelo exílio. Este factor é 

especialmente evidente num outro movimento que começara a tomar 

forma um ano antes do encontro de Lisboa com os Ballets Russes. Numa 

cidade europeia começara já a germinar uma nova reinterpretação da 
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ideia de arte total. Essa cidade era Zurique, que pela sua neutralidade 

em relação à I Grande Guerra se tornara um lugar de acolhimento 

artístico para os que procuravam exílio político, o que rapidamente lhe 

permitiu ganhar um estatuto de cosmopolitismo e centralidade artística. 

Foi precisamente essa grande confluência cultural e artística que esteve 

na origem de relações inter e transdiciplinares várias. Um dos casos mais 

paradigmáticos terá sido a criação em 1916 do Cabaret Voltaire, com o 

qual se inaugurava o Dadaísmo. 

Como o próprio nome indicia, o Cabaret Voltaire constituiu-se 

programaticamente como um espaço de apresentação híbrido e 

experimental entre uma cultura de entretenimento e uma cultura erudita. 

Logo na noite de abertura o espaço protagonizou a ideia de “Teatro 

Total” que Hugo Ball, seu agente propulsor, prosseguia da sua vivência 

nos meios artísticos e teatrais de Munique ⎯ no mesmo espaço foram 

apresentadas pinturas diversas juntamente com textos do próprio Hugo 

Ball e de Alfred Jarry, Apollinaire, Voltaire, peças musicais de Debussy e 

Ravel e de dança dirigida por Rudolf von Laban e por membros da sua 

Escola Laban, sendo interpretadas por Mary Wigman, Sophie Taeuber e 

Emmy Hennings, que usavam máscaras e figurinos de Marcel Janco e 

Hans Arp.  

Galeria e sala de espectáculos fundiam-se para pôr em prática um 

quadro teórico que cruzava as leituras romântica de Wagner e nihilista de 

Nietzche. Mas também sintetizava experiências artísticas mais híbridas, 

como as herdadas de Alfred Jarry, cuja importância da obra Ubu Roi na 

desestruturação das convenções tradicionais da representação em palco, 

como vimos atrás, foi fundamental; mas também de Kandinsky, nas artes 

plásticas; e de Laban, na dança.  

Era de forma não exclusiva mas antes agregativa que se 

apresentavam nesta sala de café pintura, escultura, poesia música, 

teatro, dança. Inscrevendo-se assim todo um renovado “mundo artístico” 

(no sentido atribuído por Howard Becker) que agrega agora artistas 

outsiders de diferentes nacionalidades e géneros artísticos. Como nos diz 

Peter Wollen, “implícita a esta prática de vanguardas heróicas estava a 
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ideia, não só de transformar e totalizar as artes, mas também, como 

corolário necessário, de transformar o lugar de apresentação das artes 

plásticas como não separável do auditório de apresentação e da 

apresentação dos corpos” (1998, p. 156).  

A linha directriz da sua acção era, portanto, uma noção não estrita 

de espectáculo que rejeitava não só a diferenciação de disciplinas 

artísticas mas inclusivamente a própria concepção convencional de arte: 

“um texto dada, manifesto ou poema, faz a partir daí afirmação pública, 

onde o gesto, o tom e a voz agem directamente sobre o auditor, o 

conteúdo ou os sentidos são segundos, para não dizer secundários. Quer 

dizer que toda a distinção formal entre teatro, manifesto, poesia, não é 

senão uma reconstrução à posteriori, em detrimento de uma unidade 

espectacular original e da reacção inicial do auditório, parte integrante da 

obra” (Béhar, 1996, p. 10). Portanto, não se contesta, como refere ainda 

Béhar, que o Dada vem de espectáculo e que, para a História, ele deve 

manter-se espectáculo, ainda que em moldes diferentes de tudo o que se 

costumava denominar até aí. 

Nessa linha de acção é toda uma nova arquitectura organizacional 

e comunicacional que surge:  

1) deixam de existir mediadores stritu senso, passando todos os 

artistas, de um modo geral, a ter várias funções no processo, 

deambulando com grande plasticidade entre áreas artísticas. Neste 

sentido aparece um Tzara organizador de espectáculos, um Tzara 

empresário, um Tzara encenador, um Tazra autor-actor (Béhar, 1979, p. 

49); 

2) a obra poética, nas manifestações Dada, reduz-se a actos 

instantâneos. O poeta, afastando-se da arte e de toda a literatura, utiliza 

os meios especificamente teatrais para “trabalhar no seu próprio 

acontecimento” (idem). Ou seja, o poeta procura a espontaneidade 

primeira, deixando-se levar pelo livre funcionamento da actividade 

criativa (através dos poemas simultâneos e aleatórios). 
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3) Nesse processo é, também, a relação tradicional com o 

espectador que é alterada. Convida-se o espectador a uma postura 

activa através de provocações explícitas, que lhe solicitam que se deixe 

envolver pelo próprio espectáculo e que tome posições através de 

acções de aprovação ou protesto, criando-se, assim, zonas de 

incomunicabilidade, em que nenhum dos presentes pode jurar ter 

compreendido o mesmo que o seu vizinho.  

O seu modelo de funcionamento é, pois, estruturalmente 

disruptivo, tendo subjacente, como enunciava o próprio Hugo Ball, um 

amor pelo extraordinário, pelo absurdo, e pelas contradições. Essa 

mesma base disruptiva, inscrevia-se agora na sua própria linguagem 

como uma forma de acção política: “usando esta linguagem ingénua, os 

dadaístas encontraram uma expressão apropriada para o seu nihilismo, 

quer para demonstrar a sua repugnância em relação a toda a convenção 

burguesa, quer pelo incremento da guerra por parte dos políticos” (Elger, 

2004, p. 9). O próprio termo dadaísmo, neste sentido, traduzia um 

manifesto: “na sua combinação de consciência onomatopeica por um 

lado e liberdade de significado interpretável, por outro, o termo parecia 

ser um bom grito de guerra para o seu assalto às tradições da literatura e 

da arte, assim como à harmoniosa ordem de composição, cor, teoria e 

prosódia. Embora os dadaístas não conseguissem abolir a guerra, as 

estruturas do poder político, ou o sistema de classes da sociedade, 

podiam marcar a sua posição esmagando a estrutura formal das pinturas 

e dos poemas” (idem). 

A aparição de Hugo Ball, numa das suas inúmeras sessões em 

1916, como alto sacerdote do Dadaísmo envergando um traje de cartão 

construído por Marcel Janco, com tubos de cartão azul-brilhante nas 

pernas que lhe chegavam às ancas, um grande colarinho e um chapéu 

feito de cano de aquecedor em dourado brilhante e proferindo o célebre 

poema “Gadji beri bimba/glandridi laudi lonni cadori/gajama bim beri 

glassala/glandridi glassala tuffm i zimbrabim/balassa galassasa tuffm i 

zimbrabim …” é significativa da importância tanto de uma criatividade 

exacerbada, como, principalmente da sua situação de exílado. 



 170

Esta linguagem imaginada, abstracta, que liberta o som do seu 

sentido e remete para um sentido utópico, universal, tem subjacente o 

desenraizamento, porque explicita que já “não há origem para onde 

retornar, comunidade para representar, pátria para habitar” (Demos, 

2005, pp. 10-11). 

O isolamento de Ball no palco pode ser lido, portanto, como esse 

outro isolamento, mais profundo, em relação a uma identidade nacional e 

cultural, num período de catástrofe social e política. Como refere T.J. 

Demos, isto era claro para Walter Benjamim, que observou que a perda 

de habilidade comunicativa significava a deterioração das relações 

sociais e a ascensão de uma nova condição estética, menos 

revolucionária que existencial, que Benjamim denominou “forma de 

condição apátrida transcendental”. 

Mas, como refere ainda Demos, foi a perda de comunidade, mais 

que a sua simples não existência que se inscreveu nesta “performance 

pública do privatismo” de Ball. Sugerindo alienação e ritual ela traduz “a 

perda de comunidade” que a partir daí pode ser comemorada na 

performance pública da solidão. 

É a partir desta tábua rasa, que tem também subjacente a 

possibilidade de falar todas as línguas, e de as misturar, que se criam 

segundo Demos as bases para uma outra ideia de comunidade, 

salientada na cultura de cabaré, na insistência num colectivo 

internacional, de viver a performance ― que implica um desejo de 

relações sociais mais que a sua destruição. Desta forma, se o Dada 

rejeita modos convencionais de comunidade é para imaginar formas 

experimentais de colectivização. As performances de Ball não eram 

somente privadas, abstractas, e anti-comunais, também estabeleciam a 

proximidade, uma forma de estar-em-comum para além da delimitação 

nacional. 

A heteroglassia dos espectáculos, presente nos versos de Ball, 

remete, portanto, para uma outra política da linguagem. A política do 

relativismo, já que “o seu dialogismo dispersivo pode resistir à 
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consolidação nacionalista da linguagem e experiência, assim como a 

homogeneização sociopolítica da comunidade” (Demos, ob. cit., p.16). 

Recusa-se assim a formação de uma comunidade alternativa de 

consenso. Mesmo num tempo de guerra, de vulnerabilidade existencial 

provocada pelo desenraizamento, o Dadaísmo internalizou a diferença 

como um princípio fundador da sua colectivização social, enfatizando a 

dissonância, não a fusão. 

Essa ideia de comunidade heterogénea é ainda revelada no 

paradoxo existente entre o carácter intimista dos espaços que ocupava, o 

cabaré ou o café (com salas com pequenos palcos para cerca de 50 

espectadores), e a grande difusão dos eventos. Difusão que abrangia 

não só acções de grande impacto nas cidades onde ocorriam os 

acontecimentos, através de um recurso calculado da publicidade e dos 

meios de comunicação social para provocar situações de surpresa, 

choque e escândalo, mas também através de uma projecção 

internacional. Esta última, eleita como forma e vontade de “lembrar o 

mundo de que há homens independentes para além da guerra e do 

Nacionalismo que vivem para outros ideais” (Ball citado por Harrison, 

1992, p. 246). Inúmeras são as publicações dadaístas, a maior parte de 

curta duração, mas cujo elevado número de exemplares chegava aos 

artistas e mesmo ao público em geral, promovendo uma rede cujos eixos 

percorreram Zurique, Berlim, Hanôver, Colónia, Nova Iorque, Paris. 

Essa mesma ideia de comunidade erigiu os pilares de um novo 

modelo de movimento artístico internacional, permitindo que em 

Novembro de 1922 numa conferência sobre as Características da 

Evolução Moderna, André Breton afirmasse que o Cubismo, o Futurismo 

e o Dada não eram, no conjunto, três movimentos distintos pois que 

todos eles participavam num “movimento mais geral” (Pierre, 2005, p. 

241). Esse “movimento” de que o próprio referia não ter ainda 

consciência total da sua extensão, era o modernismo. 

Foi sobre esta classificação mais englobante, o modernismo, que 

veio a ser rejeitada pelos Dadaístas, que se deu início ao Surrealismo. 

Esta substituição não representou contudo uma ruptura total, antes um 
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foco maior à conexão entre insanidade e criatividade, evidente desde o 

Primeiro Manifesto Surrealista proferido por Breton, que elevou a 

esquizofrenia ao estatuto de doutrina artística (Bowler, 1997) e sublinhou 

o automatismo com recurso às teorias de Freud52. De facto, os 

surrealistas vieram a ser descritos como um dos mais vorazes de todos 

os movimentos modernos, atraindo para a sua órbita a arte de médiuns, 

crianças, lunáticos, pintores naífs, juntamente com a arte primitiva, que 

reflectia a crença dos surrealistas no seu próprio “primativismo integral” 

(Ades, 1991, p. 93), tendo inclusive feito uso do hipnotismo e de 

estimulantes diversos para o feito (idem, p. 90). Sobre este foco, a 

referência de Alfred Jarry continuou seminal para o desenvolvimento de 

um teatro híbrido. Artaud, que se havia juntado ao movimento, criou 

inclusivamente em Paris, entre 1927 e 1930, o Teatro Alfred Jarry, onde 

desenvolveu um número considerável de performances em que atacava 

as regras do teatro e as suas convenções ― “um teatro contra o teatro, 

teatro contra espectáculo, ilusão e representação. Também era teatro 

sem fins, teatro sem respeito e, claramente, teatro sem fundos” (Jenks, 

2003, p. 142). 

                                                 
52 Este processo foi despoletado pela literatura científica que se desenvolveu na altura 
sobre o assunto, assim como por exposições com obras de pessoas que sofriam de 
distúrbios mentais. É interessante notar que esta mesma temática, ressurge 
actualmente. Em 2002, no âmbito da celebração do 60º aniversário do Hospital Júlio de 
Matos, foi apresentada nesta instituição uma exposição de artes plásticas composta por 
obras de artistas e pacientes desse hospital. Num artigo de Fernando Magalhães 
denominado “Um pavilhão aberto aos sonhos no Hospital Júlio de Matos”, publicado no 
Jornal Público (4 de Abril de 2002), pode ler-se uma pequena descrição da exposição: 
“num recanto escuro, sob um tecto esburacado, uma etiqueta indica: ‘Pequeno Cabaret 
da Loucura’. Há uma escada que sobe e é preciso escalar para se espreitar para o lado 
de lá de um muro. Do lado de lá, há outra escada. Que desce. Mas ninguém se atreve a 
descê-la. Ninguém ousa dançar no cabaré. ‘Room’ é uma porta fechada a cadeado. Lá 
dentro pressentem-se luzes e sons mas passa-se adiante, não vá fazer-se a descoberta 
... Numa ‘Tabela Gregoriana Espanta-Espíritos’ vê-se um saquinho cheio de Salazar, 
suspenso num cubo de luz. Em ‘Brain Hotel’ o visitante é submetido a uma experiência. 
‘Uma strobe-light’ dá movimento a figuras pintadas em contrastes fortes de azul e 
vermelho ao redor das paredes. Os olhos encontram, sem querer, fantasmas. Há quem 
se divirta e tente explicar o funcionamento da coisa. Há quem não queira ser cobaia e 
fuja. Não há sedativo que dê alívio a esta sucessão de visões. Mas algumas delas 
tranquilizam. Ou nem tanto. Uma delas é uma sala com o chão alcatifado de relva 
fresca, ainda a cheirar a húmido. Apetece ficar ali e deixar de pensar. O título? ‘Sinto-
me bem, Tomei os medicamentos’”. 
Outro exemplo disso foi a Exposição Arte do Insano, apresentada em Cascais 
promovida pela organização Quinta Essência e pela Fundação D. Luís I, como veio 
anunciado na contra-capa do Jornal Público de 2/11/2005.  
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O pensamento crítico de Artaud levou-o, no entanto, a distanciar-

se do pensamento vigente nas vanguardas. Ao mesmo tempo que 

criticava a sociedade de massas e a tradição ⎯ “As obras-primas do 

passado ficam bem no passado; não nos servem a nós” [Artaud, 1996 

(1935), p. 73] ⎯, critica também uma classe artística alheada da vida, 

classe que situa desde Shakespeare até aos Ballets Russos, indiciando 

mesmo uma crítica às vanguardas, identificando-lhes características 

como empirismo, ausência de finalidade, individualismo e narcisismo. 

É neste contexto analítico em relação à produção e consumo 

artístico que se podem entender as afirmações de Artaud dirigidas tanto 

a um cânone estabelecido como a uma arte fechada, egoísta, pessoal. 

Tomemos em relação às duas situações as suas palavras. Como crítica à 

primeira situação, ao “cânone estabelecido” Artaud refere: “se o público 

não convive com as nossas obras-primas literárias é por estas serem 

literárias, ou seja, fixas, estabelecidas em formas que já não 

correspondem às necessidades da época. E, em vez de inculparmos as 

pessoas e o público, devíamos antes incriminar o anteparo formal que 

colocamos entre nós e as pessoas e, também, esta nova forma de 

idolatria, a idolatria das obras primas estabelecidas, que é um dos 

aspectos do conformismo burguês” (ob.cit., p.74). Já em relação à 

segunda situação, a da “arte fechada”, diz ele: “não sou daqueles que 

crêem que a civilização terá de mudar para que o teatro mude; mas creio, 

de facto, que o teatro, utilizado num sentido o mais elevado e complexo 

possível, tem poder para influenciar o aspecto e a formação das coisas, e 

que o encontro, no palco, de duas manifestações plenas de paixão, dois 

focos de vida, dois magnetismos nervosos é algo tão integral, verdadeiro 

e mesmo decisivo como o encontro, na vida, duma epiderme com a 

outra, numa devassidão intemporal” (ob.cit., p. 78). 

Esta postura em relação a uma arte ligada à vida leva-o também, 

sob o estatuto de Director do Centro de Pesquisas Surrealistas, a 

escrever uma “Carta aos Reitores das Universidades Europeias” que se 

pode inscrever similarmente nessa ideia de totalidade, ainda que aqui o 

tema seja a união entre ciência e arte: “Mais longe do que a ciência irá 
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chegar, lá onde as flechas se quebram contra as nuvens, existe esse 

labirinto, um ponto central para onde convergem todas as forças do ser e 

todos os nervos essenciais do espírito. Nesse dédalo de paredes móveis 

e sempre mutantes, fora de todas as formas conhecidas de pensamento, 

o nosso espírito agita-se, atento aos seus movimentos mais secretos e 

espontâneos – aqueles com o carácter de revelação, um ar de ter vindo 

de alhures, de ter caído do céu … A Europa cristaliza-se, mumifica-se 

lentamente sob o envoltório das suas fronteiras, das suas fábricas, dos 

seus tribunais de justiça, das suas universidades. A culpa está nos 

vossos sistemas bolorentos, na vossa lógica de dois mais dois igual a 

quatro; a culpa está em vocês, reitores … O menor acto de criação 

espontânea é um mundo bem mais complexo e revelador do que 

qualquer metafísica (Artaud citado por Ades, 1991, p. 90). 

Ao seu posicionamento crítico contra o academismo soma-se, o já 

referido, posicionamento crítico em relação à vanguarda, o que vai levar 

Artaud a uma ruptura com o Surrealismo. E é só depois de uma viagem a 

Bali em 1931 onde visitou uma companhia de Teatro Balinesa que vai 

aprofundar a sua teoria teatral e criar o seu “Manifesto do Teatro da 

Crueldade”. De facto, se antes desse contacto com o teatro não 

ocidental, Artaud já advogava um teatro comprometido com a vida, 

revolucionário, que pretendia “ressuscitar a ideia dum espectáculo total 

pelo qual o teatro recuperaria do cinema, do Music-Hall, do circo, e da 

própria vida, o que sempre lhe pertenceu” [Artaud, 1996 (1935), p. 85], 

seguindo a âncora de “obra de arte total” de Wagner através da 

supressão de uma linguagem única, pois que “a fixação do teatro numa 

só linguagem ― palavra escrita, música, luz, ruídos ― pressagia a sua 

morte iminente” (Lieber, 2002, p. 221), a partir da experiência Balinesa 

são todos os pilares do seu teatro que são modificados – os temas, o 

espectáculo, a encenação, a linguagem cénica, os instrumentos 

musicais, a luz, a iluminação, o vestuário, o palco, etc. 

A tábua rasa proposta por Nietzche surge aqui a partir da própria 

ideia de “crueldade”, que sintetiza a sua veia surrealista com uma 

projecção cultural, que tem o seu olhar nas origens, no primitivo 



 175

primordial. É neste contexto que Artaud vai propor a substituição de uma 

poesia da linguagem por uma poesia do espaço. Esta poesia apela à 

performance, já que “consiste em tudo o que ocupa o palco, tudo o que 

pode ser manifestado ou expresso materialmente num palco e que se 

dirige, antes de mais nada, aos sentidos, em vez de se dirigir 

essencialmente ao espírito como linguagem das palavras” (Artaud, ob 

cit., p. 37). Esta poesia surge, agora, “sob muitos aspectos, e em 

especial, os de todos os meios de expressão viáveis no palco, como a 

música, a dança, a arte plástica, a pantomina, a mímica e gesticulação, a 

entoação, a arquitectura, a iluminação, o cenário” (idem, p. 38) 

O que emerge daqui é, portanto, a alteração da posição do teatro 

na cultura moderna e o reconfigurar do relacionamento entre a 

performance e o seu público. Artaud pretende assim abalar a relação 

clássica de teatro, substituindo um teatro onde o texto e o guião 

aparecem como a componente central, por um teatro de performance e 

do corpo onde todos os elementos ganham importância. Esta 

modificação de um teatro de texto para um teatro de performance vai 

transformar também o papel do encenador de Teatro, que ganha assim 

maior centralidade do que o dramaturgo. 

Paralelamente a esta incorporação da performance no teatro em 

França, na Alemanha a Bauhaus também começava a dar uma nova 

ênfase à performance. Lazlo Moholy-Nagy, por exemplo, procurava criar 

um novo Teatro da Totalidade em que o intérprete usava na acção todos 

os meios espirituais e físicos ao seu dispor (Carlson, 1996, p. 92). 

Esta configuração modernista, partilhada também por Artaud, que 

teve vários desenvolvimentos na substituição de um modelo académico 

por um modelo de criatividade levou a posicionamentos diferenciados em 

relação às instituições do poder. O mercado da arte via nestes 

desenvolvimentos um interesse renovado, institucionalizando-o e 

legitimando-o, através da criação de mega-exposições, como a 

organizada em Londres por Alfred Barr, em 1936, a que este deu o nome 

de Arte Fantástica, Dada, Surrealismo, onde estavam presentes a arte do 

maravilhoso e do anti-racional (Kachur, 2001) para a qual foi criado um 
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catálogo que quando chegou a Paris foi uma revelação para muitos, 

como é exemplo o testemunho seguinte: “devo dizer que quando chegou 

a Paris o catálogo da exibição com a sua iconografia desde Bosch até 

The Marvellous Potato … os surrealistas descobriram que a sua árvore 

genealógica tinha raízes que eles próprios não imaginavam” (citado por 

Kachour, ob.cit., p. 17). 

A esfera política, por sua vez, bania-a como uma arte degenerada. 

Se em 1934, no Comício do Partido Nazi, Hitler já se havia pronunciado 

sobre ao papel nefasto das vanguardas numa declaração: “todas as 

tolices artísticas e culturais dos cubistas, futuristas, dadaístas e afins não 

são nem seguras em termos raciais, nem toleráveis em termos 

nacionais”53, em 1937 foi sob esse mesmo nome Entarte Kunst (Arte 

degenerada) que foi inaugurada no Archaologisches Institut em Munique, 

a 19 de Julho de 1937, pelo próprio Hitler uma exposição em que eram 

apresentados por este os monstros artísticos das vanguardas: “em vosso 

redor, vêem os monstruosos rebentos da insanidade, do atrevimento, do 

disfuncionalismo e da mais absoluta degeneração. Aquilo que esta 

exposição oferece inspira horror e desgosto a todos”54. 

O mesmo tinha também acontecido na União Soviética55, onde os 

mesmos artistas de vanguarda que participaram na Revolução 

Bolchevique, depois desta, foram presos pelos revolucionários 

instalados, por causa dos seus monstros artísticos, agora conotados 

como perigosos para a vigência da ordem — aconteceu com Tatlin, 

Filonov, Malevitch, tendo sido proibida a exposição dos seus trabalhos e 

erigido como arte de Estado o Realismo Socialista. 

 

IV.1.2.2.3. Cada artista, seu manifesto  

 

                                                 
53 Excerto retirado da exposição Arte Degenerada, apresentada em parte, no Museu 
Berardo em Sintra (5/5/2005 a 2/10/2005). 
54 Idem. 
55 Tal fenómeno foi bem retratado num documentário que passou na Culturgest, no 
âmbito dos Doclisboa 2005, III Festival Internacional de Cinema Documental de Lisboa, 
sob o título Russian Avant-Garde de Alexander Krivonos, Dinamarca, 1999. 
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Ainda que a História de Arte depois do Surrealismo esteja muito 

ligada à ideia de manifesto (pró movimentos artísticos), começou a 

verificar-se progressivamente um deslocamento da ideia de programa 

colectivo (movimento) para dar, novamente, lugar a de projecto individual 

(do artista). É, desse modo, que a História actual do híbrido nas artes se 

faz através de figuras referenciais como Duchamp, Cunningam, Cage, 

Kaprow, Beuys, Bob Wilson, Pina Baush, entre inúmeros outros.  

Este deslocamento não levou, todavia, ao esgotamento da ideia 

de “totalização” na arte ⎯ entre disciplinas artísticas, entre arte e vida, 

entre corpo e mente, etc. ⎯ ainda que nessa ideia de totalidade se 

substituísse a macro-escala por uma micro-escala, onde se encerra a 

ideia de que o todo está implícito na parte, no fragmento ínfimo desse 

todo, sendo dessa forma, e paradoxalmente, mais total, ainda que mais 

caótico, mais próximo, como vimos atrás, de uma nova Idade Média. 

Nessa perspectiva a ideia de totalidade a partir daqui deixa de ser 

harmoniosa, como pretendia Wagner. A relação entre as artes já não 

pretende ser perfeita ou fusional. A sua base é antes o questionamento e 

a justaposição, por vezes, federativa entre os vários contributos das 

artes. Os seus novos protagonistas assumem-se como Drs. 

Frankensteins conscientes das suas obras. Acompanham-na nas dúvidas 

que lhe são colocadas. Talvez por isso o método científico experimental 

seja agora inquestionavelmente o método a adoptado pela arte. 

 

IV.1.2.2.3.1. Artista protótipo - Duchamp 

 

Em Duchamp a ideia de totalidade ligou-se a uma “nova forma de 

trabalho artístico”: a “escolha” (Molesworth, 2005, p. 174), que é 

especialmente premente nos seus ready mades, híbridos entre 

escultura/pintura que têm subjacente, ainda que com graus variados, a 

noção de performatividade. É essa escolha que se traduz na eleição por 

parte de um artista de um objecto banal para a esfera da arte, que vai 

permitir conferir aos objectos/coisas existentes uma vocação expressiva 
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imprevista (Cabanne, 2002, p. 9). A escolha permite a Duchamp conferir 

às suas obras um estatuto de síntese entre os dois sentidos inerentes a 

este mecanismo que faz parte da vida, da interacção social, e que 

condensa em si tanto mecanismos de estrutura (de reprodução social), 

como de agência e livre-arbitrío. Assim, em Duchamp há uma escolha 

específica de um objecto do quotidiano que, ainda que intencionalmente, 

é deslocado de uma classificação de objectos do quotidiano para uma 

classificação de objectos artísticos, conferindo-lhe um sentido de 

arbitrariedade.  

A “diferença específica”, referida por Aristóteles para distinguir as 

diferentes espécies dentro de um género, na obra eleita para ready 

made, inscreve-se não já dentro do género arte mas sim no cruzamento 

entre dois géneros, o objecto quotidiano que se torna também objecto 

artístico. Há, portanto, uma noção de inclusão que substitui a de 

exclusão. 

É partindo dessa ideia de que tudo pode ser tudo, ou de que 

podem inscrever-se categorias de coisas dentro de uma classificação 

onde estas não pertenciam à priori que Duchamp se vai auto-intitular 

“Engenheiro do tempo perdido”, auto-inscrevendo-se assim numa área 

profissional a que não pertencia, a ciência. Com essa auto-inscrição, que 

é simultaneamente um trabalho de ficção, de representação de uma 

outra personagem, e nesse âmbito inscrevendo-se num patamar 

performativo, Duchamp pretendia “introduzir o lado preciso e exacto da 

ciência” na sua arte, coisa que na sua própria expressão “não tinha sido 

muito feito”. Essa deslocação não tem por base, no entanto, uma 

tentativa de objectivação da obra, antes se inscreve na relativização do 

próprio conhecimento e na sobreposição de conhecimentos. Como o 

próprio refere “não foi por amor à ciência que o fiz. Pelo contrário, foi 

para desacreditá-la, de uma maneira doce, ligeira e sem importância” 

(Duchamp entrevistado por Cabanne, ob.cit., p. 57).  

Foi essa sua forma singular de entender a arte na sua relação com 

as outras esferas sociais que fez com que, ainda que tendo tido uma 

inscrição no movimento dadaísta, Duchamp tenha ganho um estatuto 
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novamente de individualização artística, de percursor, “protótipo”, como 

também se intitulou. Referindo-se aos seus objectivos artísticos, disse 

pretender fazer “uma soma de experiências, sim, sem estar influenciado 

pela ideia de fazer um outro movimento na pintura” (idem, p. 63). A par 

dessa sua singularidade cria-se, no entanto, uma espécie de programa 

de arbitrariedade, que passa a ser apanágio disseminado por todas as 

vanguardas artísticas que se lhe seguem. 

 

 

IV.1.2.2.3.2. Estrutura para o arbitrário - Cuningham e Cage 

 

No trabalho conjunto que Cunningham e Cage desenvolveram, 

essa totalidade revelou-se, desde logo, através da conjugação entre as 

suas duas especialidades artísticas, a dança e a música, com a 

particularidade de esta fusão se fazer apenas no seu encontro em palco, 

tendo (na maior parte das vezes) até ao momento da apresentação 

histórias separadas. O que faz a sua união é, portanto, a unidade do 

tempo e do espaço no momento da apresentação. Mas, também, a 

adulteração no seu interior desses mesmos referentes estruturais de 

tempo e de espaço. Como refere Stephanie Jordan, “a partir dos anos 50, 

elementos como o tempo e o espaço por vezes viam-se determinados 

pelo azar, ou permaneciam sem determinar” (1999, p. 53), reflexo da 

filosofia “arte é vida, a vida é arte” que não só assume o signo, gesto ou 

som quotidiano ocasional, como sobretudo, a complexidade da própria 

vida. Cunningham justifica esta filosofia inscrevendo-a numa ideia de 

condensação e riqueza do momento presente: “uma coisa não deve 

necessariamente seguir a outra. Ou, melhor dito, qualquer coisa pode 

seguir-se a qualquer outra. Vemos isso continuamente na televisão” 

(idem). 

O padrão estético apropria a complexidade da vida, o excesso, e a 

escolha nesse contexto aparece como arbitrária. Esses princípios já 

estavam inscritos, como vimos, nas preocupações dos artistas do 
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princípio do século, com Tzara ou mesmo Duchamp. No entanto, em 

Cunningham e Cage verifica-se uma espécie de condensação desse 

processo de arbitrariedade. 

Essa ideia de totalidade foi sofrendo alterações, no sentido de 

maior complexificação, ao longo do tempo. O espectáculo Sem Título 

apresentado em 1952 no Black Mountain College, por exemplo, foi 

construído de modo a permitir ao público vários níveis de leitura 

simultâneos. Como refere Germano Celant (1999) sobre este 

espectáculo, a liberdade organizadora de Cage produziu uma 

acumulação de acções nas quais cada intérprete (Cunnigham, Cage, 

Rauschenberg, Richards, Olsen e Tudor) era unidade e pluralidade ao 

mesmo tempo, na medida em que sendo livre na sua actuação, estava 

vinculado ao conjunto através do tempo comum da apresentação. 

Houve neste trabalho Sem Título uma intenção formal de dar uma 

disposição particular à plateia. O refeitório do colégio, rectangular, foi 

dividido segundo diagonais de forma a obterem-se triângulos onde foram 

dispostos os espectadores, deixando espaço à volta para a acção dos 

intérpretes. 

As acções de cada intérprete eram livres sendo apenas 

delimitadas por parêntesis temporais. Nas descrições do evento nos dois 

lados maiores do espaço rectangular projectavam-se películas e 

diapositivos. Cage subiu a uma escada de mão, onde leu uma 

conferência sobre o maestro Johannes Eckart, que compreendia também 

silêncios. Em determinados períodos, Mary Caroline Richards e Charles 

Olsen, em cima de uma escada, alternavam-se na leitura dos seus 

poemas. David Tudor tocava piano. Robert Rauschenberg escutava 

discos no velho gramofone com buzina, as suas White Paintings estavam 

colocadas em diversos ângulos por cima do público. Merce Cunningham 

improvisava movimentos, e até um cão que saiu de entre o público e se 

pôs a seguir os intérpretes foi introduzido na acção (idem, pp. 74-75).  

Esta progressão no sentido de uma “acumulação de ‘materiais’ 

(…) ofereceu a Cage a noção de que o teatro, até mais que a música, era 

a forma de expressão que mais se aproxima da vida” (idem, p. 74), o que 
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o levou a sublinhar cada vez mais o aspecto teatral da música, como 

aconteceu na sua peça silenciosa 4’33’’ apresentada também no Black 

Mountain College. O título indica a duração, em minutos e segundos, de 

toda a peça, dividida em três partes. A execução foi confiada a David 

Tudor. O pianista, depois de ter entrado em cena, aproximou-se do piano 

e fechou a tampa do teclado. Permaneceu imóvel, sem fazer a menor 

execução durante determinados segundos, depois abriu novamente o 

tampo do teclado. Repetiu esta acção nas outras duas partes da 

composição. 

A partir de 1952 é acentuado um processo que tem em vista o 

liquidar das hierarquias estruturais e processuais da actividade artística. 

Como refere Celant, o novo “ser”, cuja existência vai ser determinada por 

um simples temporalização das relações recíprocas entre os materiais 

artísticos, alcança o objectivo de fazer entrar em crise as relações do 

espaço, movimento e visão que a cultura ocidental havia herdado do 

Renascimento. Tal significa que cada um dos intérpretes vai criar dentro 

do espaço de acção um centro próprio, isto é, nas palavras do próprio 

Cunningham, “num dado momento, o bailarino está numa zona da dança. 

Esse ponto no espaço ou esse momento particular no tempo é à vez o 

centro para ele, e ou ele permanece ali ou se move para o segundo 

ponto, o centro seguinte. Todas as danças têm essa possibilidade. 

Assim, de momento a momento e de um ponto a outro, os bailarinos 

movem-se separadamente” (idem, p. 75) 

Neste sentido, como refere ainda Germano Celant, dançar 

significa libertar uma força indeterminada que possibilita a realidade de 

todo o gesto no espaço indiferenciado e dialogar simultaneamente com o 

campo de energias diferenciadas e individualizáveis entre os demais 

bailarinos e o público. 

A partir dos trabalhos conjuntos ou separados destes dois 

criadores foram criados os pilares para uma relação entre estrutura e 

improvisação, que se aproximou bastante da relação interactiva que cada 

indivíduo detém na sua vida quotidiana. 
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IV.1.2.2.3.3. Performance para além do teatro - Allan Kaprow  
 

Foi no campo das artes plásticas que Allan Kaprow inscreveu o 

conceito de Happening. A adopção do termo happening em vez de peça 

de teatro ou performance foi justificada pelo próprio Kaprow pela própria 

espontaneidade da acção. Essa espontaneidade performática tinha o seu 

referente na própria interacção social, isto é, na própria vida. Nos seus 

escritos sobre o happening ele próprio faz alusão ao livro de Erving 

Goffman A Representação do Eu na Vida de Todos os Dias (1959), de 

onde retirou o sentido de enquadramento social (Kelly, 1996, pp. 186-

187), que lhe terá servido para justificar um tipo de representação 

espontânea em contraste com uma representação teatral. 

É efectivamente a procura de criar uma “arte como vida” e não 

uma “arte como arte” que leva Kaprow a eliminar os contextos de arte, 

deixando fluída ou mesmo indistinta a linha entre happening e vida, no 

que diz respeito aos auditórios (as áreas de palco e de plateia), aos 

papéis (as competências de actuação, a repetição dos happenings, os 

guiões no seu sentido convencional). 

No entanto, 18 Happenings em 6 Partes, apresentado na Reuben 

Gallery, em Nova Iorque, como muitos dos eventos por si produzidos, 

continha um guião formal, não se distinguindo inteiramente do campo do 

teatro ou da performance: cada happening foi dividido em seis partes, 

que por sua vez foram divididos em três partes que decorriam 

simultaneamente. O início e o fim de cada uma dessas partes era 

assinalado com o toque de uma campainha, e o fim do evento com dois 

toques. O espectador levava assim uma espécie de manual de instruções 

que delimitava as acções do espectador - o percurso entre essas partes, 

os intervalos e mesmo a altura em que os aplausos eram possíveis.  

Os conteúdos eram remetidos para rotinas quotidianas e não para 

temas artísticos. Dessa forma, eram apresentadas cenas que podiam 

acontecer no quotidiano mas que em frente a uma assistência apareciam 

diferentes pelo simples facto, como referia o próprio Kaprow, de que 

quando se desempenha a vida conscientemente, esta se torna bastante 
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estranha, porque “tomar atenção muda as coisas”. Adoptando este 

registo híbrido, Kaprow via o criador de “arte como vida” como um 

generalista, um conector com a vida, cuja principal característica era o 

humor e, portanto, que não estava muito interessado na tradição artística 

ocidental, antes tendia a misturar coisas, como corpo e mente, individual 

e colectivo, civilização e natureza. Nessa configuração, como ele próprio 

também dizia, nunca é certo se alguém que cria arte como vida é um 

artista. Neste grupo da vanguarda da “arte como vida” situava uma 

minoria intermitente de futuristas, dadaístas, happeners, fluxistas, body 

artists, noise musians, poetas performativos, artistas xamânicos, 

conceptualistas, etc. 

Nas suas Notas para a criação da obra total (1958), Kaprow 

preconiza uma espécie de totalidade que se enquadra na vida. Como ele 

próprio refere sobre um happening: “nós simplesmente entramos, somos 

rodeados, e fazemos parte do que nos rodeia, de forma passiva ou activa 

de acordo com o nosso talento de ‘envolvimento’” (idem, p. 11). Havendo, 

portanto, um nunca acabar de condições de mudança entre as partes 

fixas do seu trabalho e as partes “não esperadas” ou indeterminadas. 

Numa intenção de trabalhar uma forma tão aberta e fluida como as 

formas das nossas experiência diárias mas que não as imitasse 

simplesmente. 

Através desta imprevisibilidade da acção performativa, Kaprow 

considerava ainda dotar o espectador de uma responsabilidade 

acrescida, pois que fazendo parte desse quadro interactivo o “sucesso” 

de um trabalho dependia tanto do espectador como do artista” (idem, p. 

12). 

Como refere Marvin Carlson, diversos investigadores e 

historiadores das artes performativas situaram os happenings e a 

performance na tradição da vanguarda teatral ⎯ futurismo, dadaísmo e 

surrealismo. E de facto, os eventos produzidos por Kaprow tiveram 

precedentes, por exemplo, podemos dizer nas teorias Merzbühne do 

dadaísta Kurt Schwitters, que já havia desenvolvido todo o tipo de 

actividade respeitante aos happenings, misturando objectos e acções 
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humanas numa fantasmagoria em roda livre unindo som e efeitos de luz, 

máquinas, sapatos, pneus de bicicleta, utensílios de dentista, e pessoas 

a andar sobre as suas mãos e a usarem chapéus nos seus pés (1996, p. 

93). No entanto, como nota ainda Carlson, é importante lembrar que 

qualquer destes três movimentos teve as suas origens noutras artes, 

tendo sido desenvolvidas por artistas que não pertencendo ao teatro 

incorporaram na sua actividade a performance. E o mesmo é válido para 

os happennings, cujas origens Kaprow situa não na vanguarda teatral 

mas na pintura moderna.  

Tal não foi impeditivo de definições do happening inscritas nessa 

História do Teatro, conforme o fez Michael Kirby, que o definiu como uma 

“forma de teatro propositadamente composta”, mas em que “elementos 

alógicos diversos, incluindo desempenhos não matrizados, são 

organizados numa estrutura comportamental”, ao invés do que acontece 

no teatro tradicional, onde os actores actuam numa matriz providenciada 

por um carácter ficcional (citado por Carlson, ob.cit., p. 96), ou Richard 

Kostelanetz, que o inscreveu na catalogação mais abrangente de Teatro 

de Sentidos Mistos (1968), referindo que eventos performativos deste 

tipo “diferem do drama convencional desenfatizando a linguagem verbal, 

se não mesmo evitando completamente as palavras, de forma a reforçar 

sentidos presenciais como som e luz, objectos e cenários, e/ou o 

movimento das pessoas (…), geralmente somados às novas tecnologias 

de filmes, gravações, sistemas de amplificação, rádio e televisão de 

circuito fechado” (citado por Carlson, idem, p. 98). Também Dorfles 

(1967) considerou que muitas artes se aproximavam do teatro, dá para 

isso os exemplos preciamente dos happenings em pintura, a música 

chamada ‘de acção’ (Chiari, Cage), bem como certa poesia ‘tecnológica’ 

(Pinotti e Miccini, entre outros). 

A emergência da performance nos anos 70 é marcada, no entanto, 

por uma proximidade, ainda que ambígua, à arte conceptual, cuja ligação 

advém de Marcel Duchamp. Como refere Marvin Carlson, tanto Kaprow 

como Joseph Beuys seguiram Duchamp na sua extensão para o 

processo, para a percepção, e na revelação de material já existente. 
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Ainda que a partir dos anos 70 tal trabalho tenha começado a ser olhado 

não simplesmente como um tipo de arte conceptual, mas numa 

aproximação a conceitos como body art e performance art, onde o corpo 

ganhou maior centralidade, envolvendo inclusivamente situações que 

colocavam o corpo em situações extremas de que é exemplo a famosa 

performance de Chris Burden, Shot (1971), onde este levou um amigo a 

disparar uma arma sobre o seu braço frente a uma assistência (idem, 

p.103).  

 

IV.1.2.2.3.5. Esculturas Vivas - Joseph Beuys 
 

O escultor alemão Joseph Beuys desenvolveu a sua ideia de 

totalidade tendo subjacente o princípio de que é possível revolucionar a 

vida através da arte ⎯ “temos que revolucionar o pensamento humano”. 

E dizia: “a primeira de todas as revoluções tem lugar no homem. Quando 

o homem é realmente um ser livre, criativo, podemos produzir algo novo 

e original” (citado por Golberg, 2001, p. 149) 

É sob esse princípio de transformação que vai desenvolver obras 

onde o seu próprio corpo é posto à prova. Em Vinte e Quatro Horas 

(1965), um evento que foi também considerado como fazendo parte do 

movimento Fluxus, Beuys confinou-se numa caixa durante 24 horas, 

distendendo-se de tempos a tempos para apanhar objectos à sua volta 

sem contudo deixar os seus pés saírem da caixa, procurando mostrar 

assim que “acção “ e “tempo” eram “elementos para serem controlados e 

dirigidos pela vontade humana”. Mas foi em eventos como Coiote: Gosto 

da América e a América Gosta de Mim que essa ideia se materializou 

melhor. Neste evento em que partilhou durante 7 dias o espaço com um 

coiote, interagindo com ele através de rituais diários e protegendo o seu 

corpo apenas com uma bengala e uns trapos que o cobriam na 

totalidade, procurou reflectir a história dos Índios Americanos 

perseguidos – o complexo “coiote”. 
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É ainda tendo subjacente esta ideia de “escultura social”, através 

da qual considerava poder mobilizar qualquer criatividade latente e 

moldar assim a sociedade do futuro, que também forma a Universidade 

Livre, uma universidade internacional e multi-disciplinar que criou em 

conjunto com artistas, economistas, psicólogos, etc. (idem, p. 151). 

IV.1.2.2.3.5. Espectáculo híbrido no palco - Pina Bausch e Bob 
Wilson 
 

O trabalho artístico da alemã Pina Bausch e do americano Bob 

Wilson, tendo caminhos diferentes encontram-se numa mesma equação 

de espectáculo híbrido, que tendo como fonte tudo o que vem da vida se 

materializa em palco numa relação bastante convencional com a plateia. 

Pina Bausch constrói essa equação a partir de uma formação em 

dança, estando os seus primeiros trabalhos ainda vinculados aos 

esquemas convencionais da dança moderna, na base da linguagem 

técnica-estilistica, seja clássica seja contemporânea (Bentivoglio, 1994, 

p. 41). É a partir desse referente que evolui para uma área de fronteira, 

uma espécie de outro lugar inclassificável. Ela própria se refere a esse 

lugar da seguinte forma: “se faço teatro ou dança? É uma questão que 

nunca coloco a mim própria. Procuro falar da vida, das pessoas, de nós, 

das coisas que mexem connosco …” (idem, p. 13). É desse mesmo 

lugar, singular na sua fluidez, que Baush se insurge contra a 

categorização, que se apresenta como algo exterior à obra porque já não 

serve para traduzir o que a obra é: “fórmulas, definições, rótulos: já me 

colocaram tantos na pele! É uma preocupação habitual dos críticos: 

querem analisar, dissecar, procurar a todo o custo parentelas e 

classificações. Mas acho que não me incluo em nenhuma categoria. Nem 

quero” (idem, p.16). 

Essa não classificação faz-se, no entanto, através de um método 

que deixa entrar, no plano do espectáculo, a vida. Esse método tem 

subjacente uma fórmula de pergunta-resposta (idem, p. 24), que não 

desliga os intérpretes das suas vidas, antes os remete para elas. As 

interrogações sucedem-se assim, tendo como tema as relações entre os 
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indivíduos: “de uma pergunta passa-se à seguinte, com uma série de 

retrocessos e reenvios temáticos, aparentemente muito ilógicos e que 

contudo, lucidamente, têm como objectivo a identificação de um alvo: 

uma imagem, uma frase, uma acção, que remete para outra” (idem, p. 

24). 

Este método pode de algum modo inscrever-se no referente 

surrealista de chegar através do automatismo ao inconsciente, ou ao 

método de Ann Halprin, que também aparece como uma consequência 

directa deste tipo de interpretação (idem, p. 95). 

O intérprete nas obras de Pina Baush é construído numa 

disposição inteiramente pessoal, sendo as suas obras o resultado directo 

dessa disposição – íntima, diária, passada, presente, recíproca ou 

solitária – de cerca de trinta indivíduos que decidiram trabalhar em 

conjunto. Confiam-se a ela como pessoas, com a bagagem do seu ego 

(idem, p. 30). 

Quanto a Bob Wilson, a sua obra tem subjacente um núcleo 

assumidamente teatral, que se mistura depois com outras linguagens 

como a dança, ou o cinema, o que lhe tem garantido uma classificação 

de Teatro-Imagem, na linha que privilegiou a personalidade plástica da 

cena, como defendia Gordon Craig. 

Não se desligando inteiramente do texto, o teatro de Bob Wilson 

vai introduzir mudanças ao nível da estrutura formal através de um uso 

da imagem, que nos primeiros anos se traduz numa certa exuberância, 

riqueza do imaginário, cenários coloridos, e numa época mais recente na 

economia inclusive de imagens, aproximando-o de uma vertente mais 

minimalista (Galicia,1986). 

Há também em Bob Wilson um recurso a um estado de 

semiconsciente que se traduz em utilizar a vida, ou mesmo a televisão, o 

cinema, entre outros meios, para construir uma espécie de magma de 

diálogos que vai utilizar nos seus espectáculos, depois de um trabalho de 

selecção, corte, reconstrução. De algum modo, esse mesmo trabalho foi 

feito com os seus intérpretes que no início da sua carreira chegaram até 
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a ser não actores. São disso exemplo os seus trabalhos artísticos nos 

anos 70 com um rapaz surdo-mudo e um rapa autista, num processo de 

experimentação de uma comunicação lata que superasse a comunicação 

verbal. Os seus trabalhos mais recentes reforçam todo um trabalho de 

autoria que subjaz a todos os pormenores do espectáculo, num processo 

de “cientificação” própria. 

 

IV.1.2.2.3.6. “Um caos de possibilidades” 

 

Através destes criadores, e ainda que a apresentação do seu 

percurso seja manifestamente indicativa e esquemática, percebe-se uma 

linhagem de continuidades e rupturas onde a ideia de experimentação 

anda a par da ideia de procura de novas totalidades parciais. Há uma 

basculação constante em qualquer dos casos entre mundos de 

representação. 

Outros criadores faltariam para preencher este corpus, como 

Brecht, no princípio do século XX, que procurou afastar-se de um teatro 

de ilusão, através da noção de “distanciação” e “estranhamento”, ou 

Beckett, no final do século XX, com a noção do absurdo, da incoerência, 

da incomprensibilidade. 

Para Brecht56 o “real quotidiano” deveria “entrar” em cena através 

de todos os recursos disponíveis, por exemplo, através da justaposição 

aos corpos em palco de cenários com imagens cinematográficas; ao 

invés do “adormecimento” do espectador pretendia-se “acordá-lo”, 

fomentar-lhe uma atitude crítica, introduzi-lo na ordem do logos dando-

lhe a ver também a ordem do insconsciente e mostrando-lhe a realidade 

como “construção social” produzida por diferentes representações e 

perspectivas da realidade. Para isso, os actores nas peças de Brecht vão 

ter que se desmultiplicar em várias facetas onde estarão como 

narradores, actores e também espectadores. O drama passa assim a ser 

“um caos de possibilidades”, como terá dito Alfred Karr (citado por Freire-

                                                 
56 E também para Piscator com o seu Teatro Político. 
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Filho, 2005. p.9). Caos esse, que encontramos presente em qualquer dos 

criadores que apresentámos e que em Beckett se torna substancial, na 

sua procura de um teatro como “espelho de um mundo alienado” (Rovatti 

citado em Dorfles, 1967, p. 193).  

Esse “caos de possibilidades” a partir da segunda metade do 

século reflecte-se como vimos na catalogação. Por volta dessa data Gillo 

Dorfles dizia numa introdução ao livro Devir das Artes [1999 (1957)] “nos 

nossos, qualquer tentativa no sentido de conseguir uma catalogação e 

uma definição sistemática das várias artes e das várias linguagens 

artísticas, não poderá obter mais do que um resultado aleatório. De facto, 

a rapidez com que se sucedem as transformações estilísticas e técnicas 

neste como noutros sectores faz com que apenas se possa estudar, com 

alguma probabilidade de êxito, o seu devir, isto é, o processo 

metamorfósico contínuo (ob. cit., p. 13). 

 

 

 

 

 

 

IV.1.3. A TODOS O SEU LABORATÓRIO 

 

Paralelamente a este trabalho de autoria artística, seja qual for a 

categoria profissional ou o tipo artístico que cada qual adopta57, erigiu-se 

um outro sistema criativo: os laboratórios artísticos.  

                                                 
57 Como refere Brigit Pelzer “a partir dos anos 1965-1975, assistimos a uma seriação 
flutuante dos lugares ocupados pelo artista. Numa variação sobre os termos da troca, 
de permutação das distribuições simbólicas, o artista jogará com a sua posição. Surgirá 
ora como o mago-mestre que não suja as mãos; ora como xamã, portador de forças 
curativas, guardião dos mitos e dos arquétipos; ora como coleccionador e adeleiro; ora 
como conservador de um museu fictício e historiador da sua própria história; ora como 
encenador do seu próprio aviltamento; ora como o bufão irónico e céptico desse 
estatuto de artista-herói, que retoma como uma farsa da destituição e da abstenção a 
representação das charadas do seu próprio culto” (2004, p. 25) 
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Se os movimentos do início do século já faziam recurso a esse 

processo de experimentação (como aconteceu, por exemplo, com as 

vanguardas russas), a partir dos anos 70 o interesse pela performance, 

quer por parte dos criadores, quer por parte dos teóricos, levou a que 

começassem a emergir diferentes tipos de criação e apresentação 

colectiva. Em 1974, por exemplo, teve lugar na Universidade de Michigan 

o primeiro Festival de Teatro Experimental, cujo objectivo era o de 

estimular o aparecimento de conceitos de performance inventiva, 

providenciando um espaço de apresentação para o público da 

performance e para a sua avaliação crítica, onde fosse possível juntar os 

trabalhos experimentais de criadores com interesses similares.  

O seu enquadramento foi precisamente o do laboratório 

experimental, como ficou explícito na introdução que o seu organizador, 

Michael Kirby, desenvolveu sobre este evento: “tal como os cientistas 

trabalham nos seus próprios laboratórios até que certas descobertas 

tenham sido feitas e depois apresentam os resultados dessas 

experiências nas suas convenções e encontros, os grupos de teatro 

podem trazer quaisquer inovações que estejam a desenvolver para um 

festival de teatro experimental, exibindo-os a uma assistência constituída 

pelos seus colegas” (1974, p. 4). Essa equiparação, entre arte e ciência 

é, portanto, no seu entender válida mesmo apesar de, ao contrário do 

que acontece em ciência, a maioria das descobertas não poder ser 

verificável objectivamente, ou mesmo apesar de essas experiências nem 

sempre serem consideradas inovadoras por todos os que a eles 

assistiram. 

De facto, como registou Kirby, os críticos presentes deixaram claro 

que não haviam considerado nenhum dos trabalhos do festival 

verdadeiramente experimental e inovador. Muitos dos trabalhos eram 

derivativos: uns haviam recorrido a técnicas de improvisação usadas por 

Viola Spolin, outros haviam derivado de Artaud e Grotowski, outros ainda 

de Peter Brook, entre outras influências. Nesta base, a noção de “teatro 

experimental” aparece não como um termo equivalente a inovação mas 

para apresentar “um outro género de teatro”. Para Kirby, este novo 
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género de teatro experimental devia ser colocado na categoria 

“experimentar as experiências que outros fizeram”. 

Kirby vai mesmo justificar a validade destas experiências através 

da analogia com a ciência defendendo que na arte deve vigorar o mesmo 

princípio presente nos cursos de ciência universitários, onde os 

estudantes começam por reproduzir experiências simples cujo resultado 

é previsível e esperado com o único objectivo de fazer a experiência e 

só, mais tarde, depois de aprendidos os procedimentos experimentais, os 

seus conhecimentos podem ser aplicados em projectos originais. 

É sob este princípio que Kirby vai colocar as questões seguintes: 

“para quem deve ser o trabalho ser inovador? É a inovação absoluta o 

único padrão possível, ou deve a reacção de uma assistência particular 

ser levada em linha de conta? Qual é a relação do teatro inovador e 

experimental com a nossa sociedade?”. E, ainda: “se os críticos não 

encontram nenhuns exemplos de absoluta inovação, quer isto dizer que 

as apresentações, e talvez mesmo o festival, são um falhanço?”. Estava, 

portanto, subjacente aqui um questionamento sobre como criar uma nova 

linguagem. 

As respostas de Kirby às suas próprias questões vão no sentido 

da relativização da inovação absoluta: “o que é ‘velho’ para os juízos 

cosmopolitas pode ser ‘novo’ no Michigan”. Este tipo de novidade 

“relativa” pode, no seu entender, ser importante não só porque pode 

servir para estimular e apoiar a verdadeira inovação, mas também 

porque, embora em alguns aspectos um trabalho possa ser obviamente 

derivativo noutros aspectos pode ser inovador. 

É tendo subjacente esta relativização da inovação absoluta que 

Kirby apresentou um conjunto de princípios para edições futuras deste 

festival laboratorial onde constavam: uma menor intervenção dos críticos, 

na medida em que estes avançavam, muitas vezes, com regras que 

limitavam a criatividade; a existência de ocasiões informais e formais 

para trocar informação ou metodologias entre os grupos (ao invés de 

painéis de discussão para um público geral, que levavam a um discurso 
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demasiado generalista e sem resposta a questões concretas dos 

criadores-experimentalistas). 

Esta via laboratorial, portanto colectiva, irá complementar uma arte 

experimental individual, criando novas “comunidades” temporárias e 

efémeras de estimulo à inovação artística. 

 

IV.1.4. O HÍBRIDO ENTRE TEATRALIDADE E PERFORMANCE 

 

Tendo presentes estas várias perspectivas de criar ou pensar o 

híbrido podemos dizer que, de um modo geral, este remete para uma 

noção de “distracção” em relação ao cânone, a partir dos motivos do 

jogo, da ironia, do cómico, do grotesco, do riso, da frivolidade, da 

metamorfose (Amey, 2004)58. A partir dos anos 70, esse mesmo sentido 

de “distracção” ou de “transgressão” (como refere Jenks, 2003), parece 

ter sido introduzido entre teatro e performance. Segundo Philip Auslander 

(1997) a crescente importância da performance levou a que alguns 

autores vissem nessa amplificação uma mudança de paradigma dos 

Estudos de Teatro para os Estudos da Performance. Ora, como chama a 

atenção este autor, a relação entre estes dois campos não é bem 

descrita pela noção de “revolução de paradigma”, antes traduz melhor o 

carácter do que Thomas Kunh denominou de “articulação de um 

paradigma”, ou seja, a aplicação e extensão de um mesmo paradigma a 

novas áreas de pesquisa, pois que continuam ainda a vigorar na 

performance as questões básicas, identificadas por Elin Diamond para o 

estudo do teatro: questões de subjectividade (quem está a falar/actuar?), 

localização (em que locais/espaços?), assistência (quem está a ver?), 

comando (quem controla?), convencionalidade (como são produzidos os 

sentidos?), políticas (que posições políticas e ideológicas são reforçadas 

e/ou contestadas?) – são embutidas nos corpos e actos dos performers” 

(Diamond citado por Auslander, idem, p. 3). 

                                                 
58 Que levaram, por exemplo, a arte abstracta a distrair-se da figura. 
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Esta noção de “distracção” ou de “transgressão” também se 

colocou, como vimos atrás, entre performance e happening. Kaprow, por 

exemplo, procurou desvincular este último conceito do primeiro, através 

da introdução de uma noção de representação que não correspondia à 

representação teatral. No entanto, como enunciámos atrás, Kostelanetz, 

por exemplo, inscreveu este tipo de actividades, onde se enquadram 

vários géneros como happenings puros, happenings de palco, ambientes 

cinéticos, e performances de palco, sobre o conceito geral de “Teatro de 

Sentidos Mistos”. Na análise de Kostelanetz, os “happenings puros” são 

muito menos estruturados, encorajam a improvisação, tendem a envolver 

a assistência, e acontecem em espaços teatrais tradicionais. Incluídos 

nesta categoria estavam, segundo o autor, os “eventos privados”, um 

género particularmente favorecido pelo movimento pós-Dada, Fluxus, 

que ganhou a sua maior expressão nos Estados Unidos e na Alemanha, 

precisamente com Kaprow e Joseph Beuys. Os “happenings de palco”, 

por sua vez, caracterizados por este autor como eventos mais 

controlados, ocorrendo num espaço fixado, geralmente um palco teatral. 

Nesta categoria incluíam-se alguns trabalhos de Cage e Cuningham, mas 

também alguma “nova dança” dos anos 60, que sublinhava fontes como 

Halprin, Cage e Cunningham, Kaprow e Fluxus. 

Os “ambientes cinéticos”, por sua vez, criavam uma actividade 

multisensorial de campo fechado, constante e intrinsecamente 

interminável, através da qual os espectadores podiam proceder à sua 

própria vontade. 

Quanto às “performances de palco”, estas segundo Kostelanetz, 

fazem lembrar o teatro tradicional, mas com menor ênfase no discurso e 

maior relevância na combinação de vários meios. Nos exemplos 

colocava o teatro de vanguarda como o Living Theatre, Robert Wilson, 

Richard Foremanm, The Woster Group e a moderna dança-teatro, com 

Meredith Monk, Pina Bausch, Maguy Marin. 

Também Thimothy Wiles, procurando um termo descritivo para 

caracterizar o happening sugeriu a noção de “teatro performativo”, 

reconhecendo, como Kostelanetz, que este tipo de evento teatral 



 194

encontra o seu sentido e ser na performance, não na encapsulação 

literária (citado por Carlson, idem, p. 99). De certa forma pode-se concluir 

então que foi a forma híbrida do Vaudeville, como afirma Kostelanetz, 

que congregou praticamente todas as variedades de entretenimento, 

desde as mágicas até à comédia ligeira, herdeira legítima dessas 

tradições. E foi essa via não literária que, nos anos 60, encontrou a sua 

expressão contemporânea nos denominados happenings, que se 

costuma associar a artistas como Allan Kaprow, Merce Cunningham e 

John Cage, entre outros (Carlson, idem, p. 161). 

Outros autores ainda participaram neste debate, Michel Kirby que 

referimos acima no âmbito dos laboratórios artísticos publica em 1965 um 

texto que intitula O Novo Teatro onde vê o novo teatro como um 

verdadeiro contínuo que funde as outras disciplinas artísticas: “do mesmo 

modo que em certos casos não podemos estabelecer as distinções 

normais entre poesia e prosa, (...) e do mesmo modo que as categorias 

tradicionais de ‘pintura’ e ‘escultura’ se aplicam cada vez menos a uma 

parte considerável da criação moderna, também o teatro existe não como 

uma entidade, mas como um contínuo que se mistura com outras artes. 

Cada nome e cada termo não se referem senão a um ponto só do 

contínuo. (...) Por exemplo, nós descobrimos que numa das 

extremidades do contínuo, o teatro funde-se com a pintura e a escultura. 

Tradicionalmente, estas artes não estruturam a dimensão temporal da 

mesma maneira que o teatro, mas certas telas e esculturas começaram 

recentemente a transformar-se e a emitir som, emitido por intérpretes” 

(Kirby citado por Norman, 2002, p. 276). 

Também Alexandre Melo num texto com o título Em torno da 

Performance (1998) apresentado na revista Theaterschrift sobre 

Intensificação: performance contemporânea portuguesa referiu que “a 

experiência viva da transdisciplinariedade nas práticas criativas actuais 

leva-nos a poder considerar que não há uma distinção útil ou relevante 

entre o que possa ou deva ser considerado uma performance no âmbito 

das artes plásticas, um certo tipo de composições e prestações no 

âmbito da música, um certo tipo de trabalhos no âmbito do cinema ou do 



 195

vídeo, ou um certo tipo de intervenções sociais no âmbito da militância 

cívica ou do trabalho comunitário. Se quisermos levar às últimas 

consequências a superação das noções tradicionais da arte, temos que 

proceder a uma desvalorização relativa de noções classificatórias cuja 

importância histórica é inegável mas cuja produtividade actual é 

discutível” (1998, p. 119). 

Em suma, podemos dizer que a intensificação da metamorfose 

híbrida se tem processado no campo performativo em sociabilidade 

constante com as outras artes, com os outros campos do saber e com a 

vida, englobando nesse trânsito elementos irregulares, de 

monstruosidade, miscigenização e heterogeneidade. Essa intensificação 

faz-se hoje a um ritmo tal que é difícil precisar onde começa e acaba 

cada coisa. As “palavras” e as “coisas” híbridas e do híbrido têm 

existência  mas nem sempre se identificam senão no híbrido. Resta-nos, 

como dizia Dorfles, o seu devir.  
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PARTE III 

O HÍBRIDO E A SUA NOVA EMERGÊNCIA – AS 
PLATAFORMAS 
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CAPÍTULO V 

 

PLATAFORMAS PARA O HÍBRIDO NAS ARTES PERFORMATIVAS 
EM PORTUGAL 

 
 

Pode-se considerar que o hibridismo é inerente à própria história 

das artes performativas, já que, em última análise, qualquer espectáculo 

é o resultado não só de diversos processos de produção e criação e de 

diversos agentes, mas também de uma síntese de géneros artísticos 

diferenciados (mesmo que isso se verifique apenas de forma indirecta). 

Por outro lado, se superarmos esse primeiro estado de análise onde tudo 

é híbrido, nada é puro, é possível identificar alguns factores que 

permitiram a consolidação, em Portugal, de um conjunto cada vez mais 

expressivo de espectáculos cuja característica preponderante é a de não 
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se encaixarem já numa catalogação de género precisa, centrando-se 

antes nas margens ou nos interstícios dessas catalogações.  

Esta base de análise paradoxal, onde se coloca em paralelo a 

impossibilidade de uma pureza e a necessidade de circunscrição do 

universo do híbrido nas artes performativas, coloca-nos em presença de 

um universo em (re)construção permanente, caleidoscópico, de histórias 

múltiplas.  

Num ensaio de cariz futurológico, escrito em 1962, sobre a 

evolução da arte, Umberto Eco introduz o conceito de “arte programada” 

que nos parece de aplicação pertinente para a análise deste tipo de 

universo, ainda mais porque este olhar para o futuro, ou do futuro para o 

presente, é também típico de um certo olhar português sobre a situação 

artística nacional, presente por exemplo na “Carta do Futuro” de Ernesto 

de Sousa, de que falaremos adiante. Segundo Eco, este conceito fundiria 

duas tendências da arte evidentes na arte dos anos 60: uma que tinha 

por base a “regra matemática”, procurada pelos artistas que incluíram na 

arte as novas formas concretas — “a passagem do quadro abstracto para 

a forma concretíssima da batedeira ou do garfo” (2000, p. 217) —, outra 

que tinha por base o “acaso” e a “desordem”, procurada pelos artistas 

que incluíram na sua arte o improviso — “espremendo bisnagas de tinta 

sobre telas, golpeando, rasgando, esburacando e queimando” (idem, p, 

218). 

Essa fusão permitiria uma espécie de superação das 

“impossibilidades” de qualquer das duas tendências pois, nas suas 

palavras, não é “impossível programar, com a pureza linear de um 

programa matemático, ‘campos de acontecimentos’ nos quais se possam 

verificar processos casuais. Teremos assim uma singular dialéctica entre 

risco e programa, entre matemática e acaso, entre concepção planificada 

e livre aceitação do que virá a acontecer, seja qual for o acontecimento, 

visto que, no fundo, acontecerá segundo linhas formativas, pré-dispostas, 

que não negam a espontaneidade, mas lhe impõem barreiras e direcções 

possíveis” (idem). 
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A emergência desta “arte programada” tinha por pressuposto uma 

mudança no sentido não só de uma obra aberta, de abertura 

interpretativa mas, também, de uma obra móvel, em processo, onde cada 

estádio desse processo deveria passar a contar como um acto criativo, 

ou como uma obra em potência. Nesse sentido, o autor antecipa a 

análise de alguém que olhe do futuro para o presente (tempo que para 

nós hoje é passado), construindo o seguinte discurso: “no âmbito da 

civilização ocidental do século XX começou a afirmar-se uma prática 

formativa capaz de originar objectos móveis — de acordo com uma 

dialéctica de programação e casualidade — que o público ou parte do 

público ‘conserva’ habitualmente sobre arte, isto é, usando-os como 

estímulo concreto para considerações de ordem formal, comprazimentos 

imaginativos e — muitas vezes — reflexões de ordem cognitiva. Verifico, 

portanto, que no domínio desta civilização, o prazer estético já não era — 

ou, pelo menos, nem sempre era — obtido pela consideração de 

organismos completos e completados, mas pela visão de organismos em 

vias de completamento indefinido; e a qualidade de uma obra não estaria 

em ser expressão de uma lei com base na qual continuaria imutável e 

intangível, mas uma espécie de ‘função proposicional’ com base na qual 

procurava continuamente a aventura da mutação, embora segundo 

determinadas linhas de orientação” (idem, p.220). 

Definida assim esta “arte programada’ onde se inscreveu o 

híbrido, ele só pode fazer parte integrante de uma História múltipla de 

programações e improvisos. 

 

 

 

V.1. IMPORT – EXPORT  OU O MODELO INTERNACIONAL 

 
 

Na raiz de “arte programada” está a noção de programa e através 

dele o novo léxico onde se inscrevem termos como programações e 
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programadores, que em Portugal só começou a ser frequente nas últimas 

duas décadas do século XX59, numa história de abertura ao contexto 

internacional, simultânea de integração de Portugal na Comunidade 

Europeia em 1986, e que se articula com o aparecimento de novas 

organizações de divulgação cultural ⎯ ACARTE, CCB, Culturgest, 

Lisboa’94, Expo’98, Porto’2001, entre outros ⎯ que configuram no 

panorama português palcos para a formação e apresentação de algumas 

das novas gerações e tendências artísticas.  

A emergência destes novos palcos programáticos, que vêm 

complementar um sistema de difusão de espectáculos que se encontrava 

principalmente centrado nos próprios espaços de criação (companhias de 

teatro, dança, etc.), marca substancialmente uma mudança de escala no 

mundo da arte nacional, na medida em que, por um lado, deslocam o seu 

pólo de acção da criação para a área da mediação e divulgação cultural 

(não contemplando, por isso, a existência de companhias residentes) e, 

por outro lado, nessa deslocação, ampliam essa mesma acção para uma 

esfera internacional, de acolhimento do que de contemporâneo se passa 

no mundo da arte internacional. Mas marca e é marcada, igualmente, por 

mudanças no mercado dos profissionais da arte, resultando e 

potenciando o crescimento e a intermitência60 do sector para suprir as 

necessidades permanentes de rotação de efectivos artísticos nesses 

                                                 
59 Não que antes a programação não estivesse implícita nas estratégias dos criadores e 
nas suas criações. Podemos dizer que existe hoje, como sempre existiu, em cada 
criador um programador e em cada obra um programa, já que a programação é, de 
algum, modo inerente à actividade humana. No entanto, hoje a configuração 
programática é mais explícita, ela inscreve-se dentro de um princípio de especialização, 
de organização, do contexto artístico, destacando-se da actividade artística estrita 
(mesmo quando o programador trabalha em parceria criativa com os criadores). Ou 
seja, para se ser programador não é necessário ser artista, ainda que se possa verificar 
essa sobreposição. 
60 Segundo Pierre Menger (1994) intermitência nas artes do espectáculo traduz um 
contexto de excesso estrutural de oferta de trabalho, brevidade dos contratos e 
consequente alternância dos períodos de emprego e desemprego, que surgiu com o 
acréscimo de investimentos públicos e privados no sector cultural. 
Podemos precisar aqui que o estatuto dos artistas foi quase sempre precário na 
História, como discutiremos adiante. O que é novo portanto, não é, a intermitência mas 
o alargamento exponencial do número de agentes abrangidos por essa condição de 
intermitência profissional, que leva, inclusivamente, a um acréscimo da figura dos 
jovens criadores sem estruturas de acolhimento, quer fixas (companhias, associações, 
etc.) quer de redes nacionais de circulação, que necessitam (face à inexistência de 
outras formas) do apoio de programações institucionais dirigidas à sua especificidade 
para ganharem visibilidade no mercado. 
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espaços. Desse modo, em consonância com essas transformações, 

estas organizações configuram também internamente novas 

necessidades profissionais. Surgem novos ou renovados profissionais, 

na figura dos programadores culturais, com um papel activo no panorama 

cultural. O seu papel aí pode ser estendido até ao limite de se tornar uma 

espécie de “criador” do(s) criador(es). 

Paralelo à emergência destes mediadores no mercado da arte, 

com um estatuto mais profissional, está o paradigma do híbrido, que se 

inscreve nas tendências pós-modernas da cada vez maior inclusão de 

tendências artísticas até aí marginais no campo da arte e também a 

simultaneidade de tempos e géneros artísticos (como vimos nas análise 

de Zolberg (1997), ou de Featherstone (1982) apresentadas atrás). O 

que faz com que não deixe de ser natural que estes novos intermediários 

venham a deter um papel importante no que diz respeito à intensificação 

do fenómeno do hibridismo, resultado de uma praxis de que também eles 

próprios são parte constituinte.  

 

V.1.1. Programação cultural – Uma actividade híbrida 

 

Numa análise anterior (Madeira, 2000 e 2002) sobre a actividade 

destes agentes, os factores mais evidenciados foram exactamente o seu 

carácter activo na configuração de novos panoramas artísticos. “Novos 

notáveis” pareceu-me ser um termo aplicável para definir uma actividade 

de mediação a vários níveis, nomeadamente, entre diversas esferas do 

social: cultural, económica e política; entre nacional e internacional; entre 

criação e recepção — portanto, uma actividade dominantemente híbrida. 

Este termo que defendi em 2001 poderia simplesmente ter sido traduzido 

por “novos gatekeepers”61 ou, mais especificamente, por “novos 

                                                 
61 Danielle Cliché e Andreas Wiesand (2003) referem que, em Novembro de 2002, o 
Programa Nacional de Jornalismo das Artes juntamente com a Fundação Rockfeller e a 
Fundação Andy Warhol para as Artes Visuais organizaram uma conferência de 
expressão livre nas artes intitulada “Os novos gatekeepers”. 
O conceito gatekeeper remete, no entanto, para uma história mais longa, de que Mauro 
Wolf no seu livro Teorias da Comunicação (1991) faz uma síntese. O conceito 
gatekeeper (seleccionador) elaborado por Kurt Lewin, num estudo de 1947 sobre as 
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intermediários culturais” (Bourdieu, 1959, Bovone, 1997) enquanto 

categoria particular de intelectuais emergente da cultura pós-moderna 

onde constam profissões novas ou renovadas intimamente ligadas aos 

processos comunicativos, e que têm uma função crucial na sociedade 

actual na medida em que são elos determinantes da cadeia de criação-

manipulação-transmissão de bens com elevado conteúdo de informação, 

cujo valor simbólico é preponderante, de que são exemplo jornalistas, 

publicitários, produtores de televisão, operadores de turismo, directores 

de centros culturais, entre outras. No entanto, pareceu-me mais 

importante destacar principalmente o seu poder efectivo na re-

configuração do panorama cultural, reactualizando antigas noções, que 

remetessem para a perfiguração existentes em campos tão diferenciados 

como o religioso, conferidas a entidades que contemplam a possibilidade 

de relação entre o divino e o terreno, ou o campo material e simbólico, 

conferida secularmente aos senhores da terra. Pois, se enquanto figura 

de mediação62, ela remete para uma Historia que longe de ser um desvio 

moderno “é velha como o mundo” (Hennion, 1993) ― a teologia instala a 

mediação (a virgem, os sacramentos, os padres), do mesmo modo, os 

ritos também já a haviam instalado através dos feiticeiros, xamãs, etc. ― 

numa História terrena, ela remete para outras figuras de mediação, os 

notáveis, senhores da terra. 

Essa prefiguração na imagem dos senhores, dos notáveis da terra, 

pareceu-me mais adequada a um sistema de mudança estrutural, de 

uma situação de mediação directa dos criadores, para uma mediação 

através de entidades de programação num dos contextos (sendo os 

                                                                                                                                          
dinâmicas que agem no interior dos grupos sociais, em especial no que se refere aos 
problemas ligados à modificação de hábitos alimentares, permite operacionalizar os 
filtros inerentes aos ‘canais’ por onde flui a sequência de comportamentos relativos a 
um determinado tema. Lewin identifica, portanto, nesses ‘canais’, zonas que podem 
funcionar como ‘cancela’, como ‘porteiro’, que traduzem “o conjunto de forças, antes ou 
depois da zona filtro, é decididamente diferente, de tal forma que a passagem, ou o 
bloqueio, da unidade através de todo o canal, depende, em grande medida, do que 
acontece na zona filtro. Isso sucede não só com os canais de alimentação mas também 
com a sequência de uma informação, dada através dos canais comunicativos, num 
grupo” (Lewin citado por Wolf, 1991, p. 162). O gatekeper têm assim “o poder de decidir 
se deixa passar a informação ou se a bloqueia” (idem). 
62 Como refere Bragança de Miranda (1994) “a figura é da ordem da tensão que abre o 
existente ao poder constituinte”, jogando-se entre a existência e a possibilidade. 
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outros contextos, para além do dos artistas, os escritores e os cientistas, 

segundo Bourdieu) onde os pares são de extrema importância para a 

veiculação de um valor artístico. Desenvolvendo aqui sumariamente 

algumas das suas características, podemos então dizer que estes 

actores são:  

1) Híbridos pelas suas trajectórias profissionais. Se nos últimos 

anos o percurso destes novos intermediários culturais começa a poder 

ser (pelo menos potencialmente) configurado por uma formação 

académica que entretanto se tem desenvolvido no mercado nacional, 

através de cursos de Gestão Cultural ou outros afins, a História recente 

ainda não espelha esse recrutamento. Assim, desde a sua emergência 

em Portugal, o recrutamento para as funções de programador, ao invés 

de reflectir percursos lineares, tem-se desenvolvido, especialmente, sob 

o aproveitamento de profissões conexas, como sejam a de artista, 

encenador ou coreógrafo, sendo também reapropriadas profissões 

periféricas como as dos críticos ou dos historiadores de arte, e ainda 

outras que, não tendo qualquer relação com o campo artístico, reflectem 

um recrutamento político. Nas gerações mais novas de programadores a 

intermitência profissional parece ser ainda a marca, sendo a experiência 

profissional para a função constituída por um verdadeiro bouquet de 

experiências e contextos variados onde, muitas vezes, o eixo artístico se 

subdivide também em programação artística. Nesses casos, o artista-

programador acaba por construir o seu próprio micro “art world”, na 

esteira dos movimentos mais performáticos do início do século XX, que à 

margem das instituições formais constituíam o seu próprio mundo da 

arte. Tal como aí, o contexto destes novos artistas-programadores 

define-se, geralmente, por um nicho, muitas vezes, à margem do 

mercado, configurando mais uma atitude do que uma actividade 

profissional. Esses nichos, ancorados em interesses específicos, podem, 

no entanto, fundir no mesmo espaço conceitos de arte diferenciados, 

como é o caso da Performance que pode conjugar artistas de origens 

disciplinares diferenciadas, como as artes plásticas e as artes 
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performativas, como se verifica do testemunho de Rita Castro Neves, 

programadora do Festival Bree no Porto: 

 

Eu sou artista plástica, tirei o curso de Direito, mas depois estava em Lisboa e 

tirei o curso do ARCO e comecei com a fotografia e a partir daí fui fazendo 

várias coisas, som, vídeo, performance. Mais tarde, eu estive três meses na 

Glasgow Scholl of Art, Fine Art Photographie of Art, e depois fiz o mestrado na 

Slade, uma Escola de Londres e aí era uma escola de media. Já no ARCO eu 

fazia fotografia mais virada para a instalação mas depois fazia uma coisa mais 

de objectos, instalações para objectos… Foi uma questão de tempo. Não 

propriamente de escolas. E depois quando estava na Slade comecei a fazer 

performance também, sentia necessidade de fazer peças. Comecei com uma 

peça que eu pensava que era fotografia e depois comecei a perceber que fazia 

muito mais sentido se fosse apresentada como performance …  

(…) e depois como eu comecei a comissariar nomeadamente esta área da Live 

Art, (…) participei num festival na Finlândia, estava lá para uma exposição e 

depois (…) num festival que é o Amorph onde fiz uma performance três dias, 

(…) voltei à Finlândia, vivi lá quatro meses, já ia lá regularmente por causa das 

exposições e nessa altura eles pediram-me para ser programadora do Amorph 

do ano a seguir. Porquê? Porque [é como] o Amorph funciona ⎯ são sempre 

artistas-programadores. Aliás é uma tendência na Performance, normalmente 

os comissários, os programadores de Performance são artistas, porque é um 

meio muito específico, mais pequeno, um meio onde as pessoas debatem 

bastante as coisas, há poucas pessoas que tenham interesse, é um meio 

personalizante. Aí não há a figura do comissário como há nas artes plásticas 

até porque é um meio que não se vende, é um meio em que se recebe pouco. 

Agora por acaso noto uma certa tendência da Performance, da Live Art, para se 

aproximar, para ganhar alguns parâmetros habituais de outras áreas como, por 

exemplo, a dança ou o teatro … (entrevista a Rita Castro Neves) 

 

2) Híbridos pelo contexto onde actuam. Em primeiro lugar, porque a 

sua acção se insere no contexto híbrido, “semi-periférico” (Santos, 1996) 

ou “nem central, nem periferico” (Melo,1994), que representa a sociedade 

portuguesa. Em segundo lugar, porque dentro desta sociedade 

específica os programadores actuam ainda, como referimos acima, na 

encruzilhada entre as diversas esferas sociais — cultura, economia, 

política, etc. — que a compõem. Em terceiro lugar, porque a sua acção, a 
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sua actividade, geralmente, transcende este mesmo contexto específico 

português, reportando-se antes a uma escala translocal, no sentido em 

que articula ao mesmo tempo local e global, de modo a inferir as 

tendências e talentos artísticos num contexto mais vasto. Actualmente as 

programações, muitas vezes, acontecem em diversos países ao mesmo 

tempo, sendo ligadas por uma conceptualização que abrange diferentes 

territórios63. 

Este contexto triplamente híbrido torna-os novos notáveis e acaba 

por os deslocar para um outro quadro de acção, que autores como Mike 

Featherstone (1997) denominam terceiras culturas. Espaços intersticiais, 

de fronteira, com uma autonomia relativa, que articulam, de forma mais 

flexível, as especificidades das culturas locais com as culturas e as 

formas de organização dominantes a nível global. Espaços que lhes 

configuram uma identidade desenraizada e uma clara orientação 

cosmopolita de familiaridade com uma diversidade de culturas, que lhes 

confere tanto uma perspectiva externalista ― de distanciamento crítico 

aos localismos64 ―, como uma perspectiva intimista ― de vivência desses 

mesmos localismos. Nesse sentido, os programadores percorrem e 

(re)constroem paisagens culturais, assumindo enquanto intermediários 

culturais uma posição central de “agentes de mudança social” (Bovone, 

1997), na medida em que mobilizam na sua acção lógicas diferenciadas 

de informação, mercado, comunicação, pesquisa, expressividade, 

conservação e emancipação, acabando por pôr em evidência, de uma 

forma reflexiva, as ambivalências próprias da sociedade contemporânea. 

3) Híbridos pelas suas práticas no campo cultural. O espaço de 

difusão cultural em que o programador actua representa no momento 

antes da implantação da programação uma espécie de “não lugar” (Augé, 

1998), ou seja, um espaço destituído de identidade. A função do 

programador é, justamente, a de criar esse lugar (físico ou imaginário) de 

                                                 
63 Exemplo paradigmático é o Festival Alkantara, que se constitui com diversos palcos, 
em Portugal, Brasil, Moçambique, etc. 
64 Onde a viagem está sempre presente, quer através das deslocações efectivas que o 
programador desenvolve a nível profissional, na busca dos objectos artísticos mais 
interessantes para a sua programação, como através das redes de informação/ 
comunicação que mantém com a sua comunidade de pares. 
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programação, isto é, uma história de referentes artísticos que perdure 

para além do presente em que é apresentado, como uma memória 

colectiva. Essa história, que pode materializar-se na história da 

organização cultural onde se inscreve a programação, é sempre, 

também, uma história singular do programador, um espaço de autoria 

que emerge sobre o colectivo, inerente à concepção dos espectáculos (já 

por si constituídos por vários intervenientes ― autores, encenadores, 

coreógrafos, actores, músicos, cenógrafos, etc.), e das redes necessárias 

para a efectivação da programação (organização, outras organizações, 

criadores, crítica, público).  

O programador, sendo o legítimo decisor do que deve ser mostrado 

no seu programa representa um par no processo de legitimação artística. 

Ou seja, alguém que deve conhecer os criadores e dar a conhecer os 

seus produtos artísticos. Mas, e porque como refere Fernando Gil (2001) 

o termo mediação convém directamente à teoria da controvérsia que 

articula o acto de “opor” ao de “com-por”, o programador representa 

também um sublinhador da existência de critérios exteriores ao processo 

de criação, devido à importância que o programa implica para as duas 

esferas — criação e programação. Factor que vem complexificar, ou até 

pôr em causa, a repartição clássica de produção versus intermediação 

versus recepção, na medida em que se os programadores promovem o 

enquadramento da produção, de alguma forma estão também a criar o 

contexto cultural. O facto de poder existir uma influência impositiva de 

conteúdos, autores, etc., por parte dos programadores sobre a esfera da 

criação, por exemplo, ao nível das encomendas, 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 ― de filtro, de julgamento acerca da admissão de artistas ou 

obras no campo cultural ―, a função de decision chain (Peterson, 1993) 

― quando para além dessa situação de filtro processa ou induz 

transformações no próprio processo criativo. Note-se que esta situação é 

referenciada tanto pelos artistas como pelos programadores.  
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Em Portugal, por exemplo, o actor e encenador Luís Miguel Cintra 

tem vindo a afirmar-se reiteradamente contra este poder externalizado e, 

por vezes, artisticamente pouco sensível, dos programadores65. No seu 

discurso ao receber o Prémio Pessoa, reafirmava: “a ameaça agora é o 

reino dos programadores, a burocratização, a pré-formatação. E a sua 

capacidade de integrar no mercado qualquer inovação ou toda a 

diferença por mais rebelde que seja. Quem manda agora é o dinheiro, 

mesmo que se mate a criação” (2006), e caracterizava o mundo artístico 

construído pelos programadores da seguinte forma: “desapareceu o 

risco, a inovação tende a morrer ou a ter de encaixar-se no espaço que 

os programadores previram que fosse inovação, e que tantas vezes 

reduzido ao pequeno formato marginal, às chamadas novas tecnologias 

ou à muita fisicalidade. O mercado está a ditar até a própria escrita 

teatral: procura-se inventar à força novos autores e novos textos para 

satisfazer o mercado, mas pede-se que de preferência sejam breves e 

exijam poucos cenários e poucos actores, já que o espaço previsto para 

a novidade não pode ser caro, porque terá de restringir-se àquela 

margem prevista da outra programação, a importante, a programação 

académica, vistosa, de prestígio, ou a mais ‘popular’ e compensadora em 

número de público e em receitas, das salas grandes e dos grandes 

meios. Ainda que com ‘nuances’, e segundo a cultura e a consciência de 

cada programador, cada vez mais o que vale são os êxitos, os números 

de público, a rentabilidade do teatro, a sua capacidade de inserção nos 

‘media’, a imagem de marca, ou seja, o já previsto, o que afinal um novo 

empresário programa, mais do que os espectáculos, a imagem da sua 

programação” (2006)66. 

A visão de alguns programadores sobre o mercado artístico 

também pode dar conta deste mesmo contexto. Num número da revista 

Frieze, dedicada ao tema How has art changed?, Robert Storr, num 

artigo a que denominou “The exibitionists”67, vê o papel destes 

                                                 
65 Dei conta desta postura no capítulo “Programadores e Criadores” em Novos Notáveis 
(2002). 
66 Excerto do discurso de aceitação do Prémio Pessoa publicado na integra no Jornal 
Expresso/Actual, 17-7-2006.  
67 Revista Frieze, n.º 94, Outubro de 2005. 
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mediadores (ainda que no caso específico se refira ao campo das artes 

plásticas) como a afirmação ainda de uma “teoria do autor” articulada 

com a perspectiva contrária de Roland Barthes da “morte do autor” ― 

articulação posta em prática deste a emergência de curadores como 

Harald Szeeman que incorporaram teorias artísticas como as defendidas 

por Joseph Beuys, que ditavam que qualquer um podia ser artista na sua 

própria esfera de actividade ―. Discursos opostos que fizeram emergir 

segundo Storr a actual situação esquizofénica “onde é dito que a arte se 

engendra no seu sistema de signos através da acção de ‘produtores’, 

mas os críticos e curadores esperam de forma crescente ser percebidos 

como os únicos pensadores criadores, e honrados com apropriada 

conta”. Esta inversão do poder dos criadores para os programadores leva 

a situações como a que o próprio Storr presenciou quando fez um convite 

a um escultor para que este participasse numa exposição sua, que lhe 

respondeu: “Diz-me o que queres, é o teu espectáculo”. 

Esta função inerente ao programador de construir realidades, fazer 

mundos, que em alguns casos pode ser vista como uma reactualização 

do papel de mecenas, ainda que nalguns casos meramente simbólico, é 

tão mais importante nas artes performativas quanto aqui se verifica ainda 

maior permeabilidade aos condicionalismos da escolha do programador. 

O facto de um espectáculo não ser seleccionado pode implicar a sua não 

existência enquanto produto cultural, contrariamente ao que acontece 

(pelo menos em parte) com outras artes que podem sempre ser 

descobertas e revalorizadas mais tarde, como é o caso das artes 

plásticas. Desta forma, o programador surge com um papel crucial 

podendo ser, quer inibidor da criatividade artística, quer habilitador da 

mesma e, dessa forma, marcado por uma componente de futurização. 

4) Híbridos pelo tipo de opção de programação que incrementam. 

Se qualquer programação contém hibridez, no sentido em que se traduz 

sempre numa mostra de espectáculos diferentes, há programações que 

colocam o seu acento preponderantemente na diversidade enquanto 

outras o colocam na especialização tendo em conta os critérios 

previamente definidos e que se traduzem em escolhas, por exemplo, em 
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relação à nacionalidade dos espectáculos, ao tipo de repertório, ao grau 

de consagração dos artistas, etc. 

Em Portugal, tem-se verificado alguma heterogeneidade nas 

programações apresentadas tendo em conta o binómio público-criação. 

Binómio que apesar de sempre presente em qualquer programação pode 

ter um maior enfoque num ou noutro pólo. Nesse sentido, tem-se 

verificado desde meados dos anos 80 com o Acarte, a existência de 

programações acentuadamente diversificadas e direccionadas para 

públicos múltiplos, como aconteceu com Lisboa’94 ou com o Festival dos 

100 Dias (que decorreu no âmbito da Expo’98), que procuraram 

apresentar artistas consagrados, quer nacionais quer internacionais, e de 

um modo geral diferentes géneros de espectáculo, direccionados para 

públicos também diversificados; no plano oposto, programações 

fortemente polarizadas na vertente da criação em função da 

apresentação de novas linguagens artísticas, mais especializada em 

termos criativos, direccionada essencialmente para públicos 

especializados. Como foi o caso do ACARTE, da Culturgest, do CCB 

(com excepções conjunturais ou por áreas de actividade), e mais tarde 

do Festival Mergulho no Futuro (que aconteceu, conjuntamente, durante 

a Expo’98), mas também, numa escala diferente, do Festival Atlântico, do 

Festival X, do Festival Danças na Cidade - Festival Alkantara, Festival 

Temps d’Images, entre muitos outros. 

É, principalmente, dentro deste segundo grupo de programações, 

mais especializadas, que encontramos, ainda que numa primeira fase 

preponderantemente ao nível da importação de espectáculos, algumas 

programações do híbrido. Isto é, programações que apresentam 

espectáculos internacionais cuja catalogação de género se esbateu e 

que traduzem, pela sua inovação no contexto português, um carácter 

potenciador de novos começos, no sentido de poderem impulsionar 

novos apelos criativos para o público dos criadores e novas formas de 

olhar para o público em geral, criando assim as bases para a invenção de 

uma nova geração, em Portugal, que pudesse vir a preencher esses 

mesmos espaços de difusão. Neste sentido, estes programadores e as 



 210

suas programações podem aparecer, em relação ao híbrido, como 

verdadeiros “geradores de discursividade” (Foucault, 1992), na medida 

em que através das suas escolhas têm, como já referimos atrás, uma 

importância crucial na configuração activa dos futuros possíveis. 

O pensamento, o discurso sobre uma área artística específica vai 

pois complementar-se com uma acção promotora dessa área específica. 

Na Nova Dança, por exemplo, António Pinto Ribeiro e Gil Mendo 

aparecem com esse papel de complementar a poética artística 

emergente com um discurso e uma acção de divulgação. O primeiro, com 

uma acção centrada na crítica, no Jornal Expresso, e mais tarde, como 

programador na Culturgest (actualmente como programador na 

Gulbenkian, numa acção mais direccionada para as artes 

transdisciplinares e transculturais, como analisaremos mais à frente). O 

segundo, com uma função especialmente de dinamizador a nível estatal. 

Ambos conformando por exemplo, mostras do que em Portugal se fazia 

de Nova Dança, como uma mostra de vídeo em Montpelier e a 

preparação da mostra que terá lugar no âmbito da Europália em 1991, 

para a qual foram desenvolvidos diversos concursos para apurar quem 

deveria constar nessa mostra: 

 

[É importante] a emergência de um novo discurso sobre a dança. E aí o António 

Pinto Ribeiro enquanto crítico teve um papel determinante. Também o Gil Mendo, 

não enquanto crítico mas enquanto divulgador no estrangeiro, vai ter um papel 

extremamente importante, porque essa dança portuguesa vai ser divulgada 

também no exterior e isso vai ter um papel essencial. Eu lembro-me que foi o 

António e o Gil que fizeram uma apresentação da dança portuguesa em 

Montpeleir em vídeo. (...) a Europa interessa-se pelo que se vai passando nos 

vários países, que também é importante, do centro pela periferia, porque também 

nós estamos neste “bolo” através da circulação. 

O aparecimento de uma escrita é importante, o António Pinto Ribeiro começa a 

escrever para o Expresso e o seu percurso é um novo percurso, é um vocabulário 

diferente, fala-se da dança de um modo diferente, o discurso do crítico tem que 

acompanhar também a própria dança, não se pode falar da nova dança como se 

falava do ballet. Há todo um novo discurso, uma nova crítica. (Entrevista a Maria 

José Fazenda) 
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Para já foram os programadores que deram uma visibilidade a uma geração que 

estava em génese e que se eles não tivessem intervindo não se teria dado por 

ela, primeiro porque foi o António Pinto Ribeiro que os denominou como Nova 

Dança Portuguesa, e o António Pinto Ribeiro como pensador e programador 

acabou por dar sentido e organizar num grupo algo que estava acontecer e que 

ainda não tinha um nome, não tinha uma designação e sabes que uma 

catalogação dá visibilidade e concretiza, torna reais coisas que às vezes estão 

dispersas, depois porque foi precisamente nos anos 80 que começaram a haver 

projectos pontuais, peças que os Teatros não estavam muito motivados para 

acolher e foi a Europália em 91, de repente quando faz de Portugal o seu tema 

que deu muita visibilidade à Nova Dança Portuguesa, porque como há concursos 

em Portugal, aqui no Teatro Nacional D. Maria II, em Coimbra, (...) e de repente 

surgiram num curto espaço de tempo uma série de mostras, falou-se imenso 

disso, surge a designação da Nova Dança Portuguesa, e muitos deles são 

seleccionados para uma plataforma internacional lá fora, de repente há aqui uma 

existência nacional e internacional em simultâneo e a partir daí é que surgem 

“movimentos”, quer dizer o “movimento” (até que ponto é que é movimento ou 

não?) mas pronto ganhou essa visibilidade. (Cláudia Galhós) 

 

O papel dos programadores funciona em muitos casos como um 

elemento alavancador da configuração de mundos da arte, sendo que o 

seu papel pode ser, em momentos específicos, o de suprir carências de 

configuração político-legislativa no apoio a um determinado mundo da 

arte, mas também pode ser (face a essas próprias carências de 

enquadramento) o de desinvestimento para dar espaço para outras 

áreas, a outros novos mundos: 

 

realmente foram os programadores que fizeram e que construíram, mais do que 

as instituições político–culturais, porque na altura não havia apoios, só havia 

apoios pontuais e não eram organizados, um criador quando queria pedia um 

apoio em qualquer momento do ano e estava sujeito a que fosse apoiado ou não, 

sem haver regras definidas, e portanto é esta própria forma da Europália que dá 

visibilidade e no fundo são os programadores que a constróem. Da mesma forma 

que hoje começam a surgir espaços alternativos, de mostras de dança, destas 

áreas intermédias que se complementam aos espaços convencionais e que 

mostram também. Mas, nos últimos anos, não só tem desaparecido espaços 
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alternativos (…) mas também há pouca dança. Espaços como a Culturgest têm 

menos dança, o ACARTE, o Centro de Arte Moderna já não está a funcionar (…), 

o CCB tem a Box Nova mas já mostrou mais coisas, o Grande Auditório também 

(…). Os programadores decidem muito. (Entrevista a Cláudia Galhós) 

 
 

 

 

V.1.1.1. Das programações híbridas às programações do híbrido  

 

O retrato das programações hoje, ainda que não tenha passado 

muito tempo desde os anos 90, apresenta novas matizações: alargou-se 

o espectro da noção de programação mas também o número de agentes 

e lugares de programação; daqui resulta que aumentaram as 

programações68. Hoje, muitos são os agentes que podem ser 

identificados como programadores, especialmente nesta área do híbrido, 

que tem crescido substancialmente nos últimos anos. Por um lado, 

através de um aumento de lugares institucionais de programação, 

nomeadamente, com a emergência de organizações culturais de 

diferentes tipos — desde as grandes instituições culturais às mais 

pequenas, dos mega-eventos aos micro-eventos inscritos em inúmeras 

mostras, não necessariamente institucionalizadas. Por outro lado, o seu 

papel ganha também ele contornos diferenciados conforme o tipo de 

                                                 
68 Num processo que mantém, no entanto muito do preconizado por António Pinto 
Ribeiro num artigo de 1998, em que este autor considerava que no final do século XX 
Portugal, ao nível da Cultura, vivia entre a abundância e a miséria: “abundância de 
programas”, com a maior circulação de artistas nacionais e internacionais, miséria em 
relação ao público que teima em não se alargar e em se manter conservador nos seus 
consumos. 
Avançou-se um pouco mais, no entanto, noutro aspecto que Ribeiro referia: 
aumentaram-se as programações amadoras, alternativas, não convencionais. Hoje, 
podemos mesmo dizer que à existência menos rara dos programadores artísticos 
acresce a amplificação da ideia de programação, que prolifera para além da esfera 
estritamente artística, estando presente sob a forma mais prosaica em tematizações 
várias que podem ser encontradas em restaurantes, bares, casamentos, festas, 
universidades, etc. Este factor de amplificação das programações e de uma espécie de 
programadores “ad hoc” ou programadores da vida, ao não ser estruturado na área 
artística, ainda que aumente a centralidade da noção de programação e programador, 
provoca também uma saturação / indiferenciação / banalização do valor das 
programações de um modo geral. 
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instituição e relação com as programações, existindo tanto enquanto 

profissão (mais raramente) como enquanto actividade circunstancial, ou 

inscrita num quadro de pluri-actividade (mais frequentemente). 

No entanto, aqui não é tanto essa escala de inscrição profissional 

diferenciada que nos interessa discutir (que já afloramos na abertura 

deste capítulo) mas antes perceber a sua acção numa outra escala que 

aponta justamente para a passagem em Portugal das programações 

híbridas para as programações do híbrido, ou seja, dito de outra forma, 

para a passagem, pelo menos relativa, das mostras pluridisciplinares 

para as mostras transdisciplinares (mesmo que se mantenha o carácter 

pluridisciplinar). Essa passagem implica questões como as efectuadas 

por Penélope Harvey: “que diferença faz que nós vivamos num mundo 

em que as formas híbridas possam aparecer para oferecer conexões, 

onde as distinções naturais prévias já não procuram ser absolutas? 

Como é que os novos híbridos estão a fazer o trabalho que foi 

previamente feito pelas práticas das distinções categoriais?” (1996, p. 6). 

Ou seja, sintetizando, quais as implicações que o híbrido, enquanto 

género (ou no seu inverso, elemento dissolvente dos géneros 

categoriais), traz de novo ao mundo da arte, em geral, e ao mundo das 

artes performativas, no particular. 

Para essa análise recorremos às representações enunciadas por 

agentes cuja acção de mediação, ou de gate-keeping (closen gates, ou 

gate-openers, como também tem sido denominada69), é estrutural para 

uma história do híbrido, que articulámos como contraponto às 

representações dos próprios criadores. Foram para isso entrevistados 

programadores e críticos e, também, criadores, sendo, portanto, esta 

análise reportada essencialmente a uma história oral. 

 

V.1.1.1.1. Do embrião do híbrido … 

 
                                                 

69 Na introdução a um relatório europeu denominado “Culture-Gates-Exposing ‘Gate-
Keeping’ processes in Music and New Media Arts” (2003), Danielle Cliché e Andreas 
Wiesand desenvolvem um pequeno historial da noção de gate-keeper, que advém da 
psicologia social ligada ao modelo comunicacional. 
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Do cruzamento dessas duas histórias orais, a dos agentes de 

mediação e a dos criadores, consegue-se tirar um retrato com grande 

nitidez sobre a introdução do híbrido nas artes performativas em 

Portugal. Essa nitidez resulta da grande homogeneidade de 

representações. Um dos elementos centrais desse retrato é a 

constituição, na Fundação Calouste Gulbenkian, do Serviço ACARTE e, 

especialmente, dos Encontros ACARTE, nos anos 80 (1984 e 1987, 

respectivamente). Esta é aliás um retrato partilhado tanto pelos agentes 

que assistiram à emergência desta organização cultural na época como 

por aqueles que viveram já somente a sua existência simbólica e 

documental sendo, portanto, um retrato que se reproduz sem perder na 

cópia a nitidez. 

 

 

 

V.1.1.1.1.1. Encontros ACARTE 

 

Focando um pouco mais nessa figura central: o ACARTE, como 

instituição nasce efectivamente com um papel “fertilizador”, uma espécie 

de embrião de futuros híbridos a nível nacional, como é evidenciado no 

discurso de Madalena Perdigão no programa dos Encontros Acarte de 

1987: “Perguntar-se-á se se é mais português voltado para o interior, a 

procurar raízes e a fortificar fronteiras, ou aberto ao exterior, na 

expectativa duma chuva que poderá fertilizar o solo pátrio”. 

A metáfora da fertilização é elucidativa de um modelo programático 

voltado para a importação de qualquer coisa que pudesse desenvolver 

um novo mercado artístico. Essa metáfora traduz um discurso com uma 

carga inaugural, de abertura ao exterior, cujo teor pareceu ter “força de 

lei” para a constituição de um novo tipo de arte. E, nesse sentido era 

também um discurso político baseado na abertura das relações entre 

Portugal e a Europa que, como referencia António Pinto Ribeiro, que 
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encontrava nesse tempo uma controvérsia entre dois grupos, com dois 

discursos: 

 

Um grupo que se opunha à entrada, por razões de identidade, por questões 

postas de uma forma provinciana mas …, outro grupo que achava que o problema 

da circulação era um problema importante (…) e daí aparece o ACARTE que é 

um projecto político no sentido cultural do termo, completamente pró comunidade 

europeia. Há um texto notável de 1988 da Madalena Perdigão, que era uma 

europeísta convicta, onde esta convida o Kantor, que era um encenador polaco, 

para os Encontros ACARTE de 89, no pressuposto por um lado que ele era um 

grande encenador e, portanto, era importante que as pessoas vissem a 

encenação do Kantor, que tinha uma companhia política. Mas também por uma 

outra razão que ela cita, em 88, que tinha a ver com o futuro da Europa, e está a 

incluir a Europa de Leste, que só se realizará quando toda a União Europeia 

integrar as criações da outra Europa. Era de um visionarismo extraordinário, e 

portanto, era um projecto europeísta. Parte dos Encontros Acarte eram 

subsidiados pela Comissão Europeia, tinha o sinal político do apoio e foi de facto 

fulcral desta possibilidade de ter acesso a um conjunto de obras, foi a primeira 

montra da Europa.  

 

Subjacente a essa perspectiva “política” está portanto uma noção 

de identidade transnacional, cosmopolita, que procurava contrapor-se a 

uma identidade nacional fechada criando, desse modo, um maior 

hibridismo e a possibilidade de auto-pertença para os que não se 

encaixavam nessa ideia prévia de identidade artística nacional. Como tal, 

essa perspectiva irá permitir novos efeitos sobre o panorama cultural 

português. Tendo começado por fazer-se no eixo importação/recepção, 

para se converter em parte numa recepção/criação, na medida em que 

será através da recepção desses “produtos” importados que um público, 

onde se inscrevia um segmento de espectadores convertíveis em 

criadores será desperto. Nesse sentido, ele não aparece de forma 

espontânea, antes será produto de uma criação intencional, onde o papel 

do programador, no caso Madalena Vitorino, como despoletador de uma 

ruptura de paradigma era já evidente. Daí que alguns agentes, como 

Sofia Neupart, consideram que o desenvolvimento dessas novas 

tendências, nomeadamente da Nova Dança, foi feito de “chofre”, visto 
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que “não resultou de uma evolução de qualquer coisa anterior”. Isto está, 

também, evidenciado na análise que Maria José Fazenda faz da 

emergência do ACARTE, onde se contempla uma mudança de escala a 

diversos níveis: aumento da oferta do número de espectáculos e 

formação artística que vai ter reflexos no próprio público, nomeadamente, 

no público de potenciais criadores: 

 

Um factor essencial (…) foi o trabalho desenvolvido pela Dr.ª Madalena Perdigão 

no ACARTE porque justamente nos anos 80 o público em Portugal e mais 

concretamente em Lisboa começa a ter contacto com a dança contemporânea e 

isso representou uma mudança muito radical, porque até aí o que havia de 

apresentação de espectáculos de dança contemporânea eram eventualmente 

dois ou três espectáculos por ano, um deles assegurado pela própria Gulbenkian. 

Ora nós passámos de uma situação de raridade para uma situação de 

abundância, que foi exactamente a emergência de uma série de festivais: não só 

os Encontros ACARTE, que era o festival anual que era muito importante, mas 

uma série de festivais ao longo de todo o ano, a maior parte centrados de facto na 

dança e que nos deu a conhecer a dança de toda a Europa mas também dos 

Estados Unidos. Paralelamente a esses espectáculos eram programados com 

regularidade workshops, o que era extremamente importante para o contacto 

directo com essas novas formas de dança. Eu lembro-me que na altura estava a 

fazer o Conservatório, que é uma escola evidentemente clássica, e lembro-me do 

quão extraordinário era fazer um workshop com a Companhia “Rosas” e de nos 

pedirem para andar como se andássemos na rua e isso era muito difícil, o que 

mostra o quanto estávamos longe do que se estava a passar, obviamente 

também esse movimento era recente na Europa. (Entrevista a Maria João 

Fazenda) 

 

O papel do ACARTE neste sentido foi múltiplo, traduzindo-se não 

só na recepção mas também numa componente formativa e de 

discussão a um nível mais especializado. De algum modo o seu papel 

inscreveu-se numa primeira fase de “desenvolvimento e treino”, que foi 

seguida de uma outra fase de “descoberta e desenvolvimento” (Cliché e 

Wiesand, 2003, p. 28) que conforma um ambiente institucional público, 

no caso, o de uma fundação privada com intenções públicas, de 

reinvestimento. Este é o discurso que perpassa por todos os agentes, 
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com algumas excepções de entrevistados que identificam um ambiente 

propiciador para o híbrido que era prévio ao ACARTE e que remetia para 

um período de consolidação democrática, pós-revolução. Mas mesmo 

esses continuam a atribuir-lhe um papel central na medida em que serviu 

de sintetizador a um ambiente que já se desenhava especialmente nas 

artes plásticas em Portugal, mas sem visibilidade institucional. O 

ACARTE serviu esse duplo propósito de harmonizar as energias 

dispersas em Portugal, com as tendências internacionais: 

 

É uma situação um bocadinho complicada porque as coisas não têm um começo, 

não é? Mas não há dúvida que eu considero que é no final dos anos 80 que 

começa a tornar-se cada vez mais evidente um ambiente de renovação e de 

mudança e acho que foi aí que houve … apesar de não podermos utilizar o papel 

do ACARTE como o único motor, porque houve vários, quer dizer, acho que a 

partir do 25 de Abril …, não imediatamente próximo do 25 de Abril, porque acho 

que os primeiros anos foram anos de renovação e de aprendizagem de 

democracia, estávamos muito voltados para dentro ainda e por isso é que só nos 

anos 80 começa a haver uma circulação de projectos artísticos internacionais 

ligados às tendências de renovações europeia e não só, mas foi um momento de 

renovação na Europa e nos anos 80 ainda há muita confusão e por isso é que o 

Serviço ACARTE e os Encontros ACARTE se tornaram paradigmáticos. 

(Entrevista a Maria de Assis). 

 

Ou de outros que lêem essa emergência de outro posicionamento 

territorial, como acontece com Isabel Alves Costa, que analisando a 

emergência das novas tendências artísticas a partir do Porto considera 

referentes diferentes. Considera por exemplo uma maior centralidade do 

campo das artes plásticas, através das Jornadas de Arte Contemporânea 

do Porto, comissariadas por João Fernandes no início da década, onde 

não se incluía o teatro (talvez porque o Porto não tivesse ainda criado a 

base criativa para essa inclusão). É efectivamente só nos anos 90 que se 

configuram uma série de equipamentos culturais vocacionados para as 

artes performativas (que, talvez por isso, configuram organizações mais 

híbridas entre criação e programação). É o caso do Teatro Nacional onde 

nasceu o Festival Ponti, mas também do Rivoli, do ANCA.  
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Eu acho que convinha dizer que essa situação [da emergência de novas 

tendências artísticas] não é uma situação geograficamente igual. O Porto não é 

exactamente Lisboa. No Porto [essa emergência] foi mais na década de 90. Eu 

posso dizer, por exemplo, que as primeiras coisas mais contemporâneas, que por 

si só trazem alguns cruzamentos, foram apresentadas no Porto em 1990. [Até aí] 

temos (…) um período em que não se faz ao nível das artes cénicas dessa forma. 

No Porto só tínhamos o Ballet Teatro, em termos de dança, (…) nas artes 

plásticas não sei, no teatro é mais tardio ainda. 

(…) não é possível fazer generalizações nacionais. O Porto é uma situação 

completamente diferente, com contornos que não têm nada a ver com o resto do 

país. 

Para falar do Porto é preciso ver como é que era o Porto nos anos 80: não havia o 

Teatro Nacional, não havia o Teatro Rivoli, havia exclusivamente o TECA, 

chamado ANCA na altura, (…) não havia o Balleteatro como é hoje, não havia … 

estruturas que permitissem … e houve um acontecimento importante que eu não 

sei dizer as datas (…) por iniciativa da Câmara Municipal, foram organizadas as 

primeiras Jornadas de Arte Contemporânea do Porto, comissariadas por João 

Fernandes, 1992, talvez, já tinha sido criado o Rivoli e digamos que as Jornadas 

foram um pretexto para haver um primeiro contacto com o público, isso incluía a 

área da dança, da música, das artes visuais, e excluía o teatro, isso foi uma 

opção do João Fernandes, não sei explicar porque é que o teatro não tinha um 

lugar na arte contemporânea, eu como sou da área do teatro foi uma coisa que 

me perturbou. Do ponto de vista até internacional as grandes rupturas fazem-se 

por espectáculos de franja, introduzem outros elementos, como hoje em dia toda 

a linha do circo contemporâneo (…). (Entrevista a Isabel Alves Costa) 

 

Outros, mais jovens, referem como principal factor impulsionador 

para a emergência de novas tendências, mais híbridas, em Portugal, a 

própria inexistência de uma formação estruturada para além do clássico, 

o que terá impulsionado alguns criadores que não se reviam nessa 

formação a experimentar técnicas novas, em processo de auto-formação: 

 

(…) eu acho que começou a existir uma comunidade artística que não se 

identificava com os padrões tradicionais de formação nas artes em geral e então 

acho que isso é algo inevitável e a criação é algo que sai de nós, é espontânea. 

Essas pessoas começaram a criar com as poucas várias ferramentas que tinham, 
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a sua auto-formação que fez com que as pessoas abrissem os seus horizontes 

nesse sentido de utilizar as várias pequenas auto-formações para desenvolverem 

o seu trabalho artístico e isso fez com que eventualmente se desenvolvessem 

coisas multidisciplinares, dança-teatro ou teatro-dança. (Entrevista a Filipe 

Viegas) 

 

A actividade performativa dos Encontros ACARTE foi centrada 

especialmente na apresentação de companhias contemporâneas de 

teatro/dança, e de dança/teatro da Europa (e dos EUA), com objectivos 

de formar novos públicos mas, também, de colocar essas companhias 

internacionais a trocar experiências com artistas nacionais, incentivando-

lhes novos percursos. Foi aí que se apresentaram, pela primeira vez em 

Portugal, espectáculos de Bob Wilson, Pina Baush, Joseph Nadj, Kantor, 

entre outros, que se vieram a constituir como marcos referenciais tanto 

destas programações como das novas organizações culturais entretanto 

surgidas em meados da década de 90 (CCB, Culturgest, etc). Como 

refere ainda Maria de Assis, os Encontros ACARTE foram 

paradigmáticos porque conseguiram conciliar vanguarda com um público 

mais alargado: 

 

(…) conseguiram conciliar vanguarda com grande público, que são duas 

tendências inconciliáveis, e porquê? Porque juntou peças de grande consistência, 

já de maturidade, estou-me a lembrar que vieram a Portugal nessa altura nomes 

como o Bob Wilson, como a Pina Bausch, como o Kantor, e eram tudo 

personalidades artísticas que estavam já numa situação de maturidade, já tinham 

superado todo o escândalo e toda a polémica. E ao mesmo tempo, eu acho que a 

Madalena Perdigão foi extremamente inteligente ao escolher dois comissários que 

estavam muito por dentro da geração mais jovem, que souberam identificar os 

jovens que já estavam [no terreno], como o Nadj, a Anne Keersmaeker (…). 

(entrevista a Maria de Assis) 

 

A programação destes Encontros foi sempre considerada pelos 

próprios criadores como de excepcionalidade, especialmente quando 

confrontados, através dos seus percursos de emigração para formação, 

com a realidade da produção internacional, muitas vezes, mais dispersa 
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porque menos seleccionada, menos filtrada. Neste sentido, funcionou 

como uma montra de luxo, apresentando as novas tendências com uma 

marca de qualidade: 

 

Tínhamos ainda menos noção daquilo que existia, aliás foi uma época em que se 

via só coisas de grande qualidade no ACARTE e, portanto, eu ia com a maior das 

expectativas aliás, todos nós íamos com a maior das expectativas e realmente 

quando cheguei a Nova York compreendi que o que havia cá era muito bom, 

comparativamente com o que vi lá (…) (Entrevista a José Laginha) 

 

O ACARTE permitiu, também, a construção através de residências 

e situações laboratoriais, etc. dos primeiros esboços de alguns trabalhos 

híbridos dos novos criadores nacionais. Exemplos entre outros foram os 

espectáculos O Lagarto de Âmbar uma performance/instalação de 

Alberto Lopes, e Linha e Interiores de Rui Horta. 

Este papel de percursor, no que diz respeito ao acolhimento e 

dinamização das “vanguardas artísticas”, não se esgotou com a entrada 

de outras estruturas similares no mercado da difusão artística 

portuguesa: manteve-se em constante requacionamento até à sua 

dissolução em 2003, continuando a construir-se (e a debater-se) aí as 

hipóteses de futuro das artes performativas.  

Um ano antes dessa dissolução, em 2002, e no seguimento de dois 

anos de fusão entre os serviços ACARTE e o Centro de Arte Moderna da 

Gulbenkian (que já havia reforçado uma maior articulação programática 

entre as artes performativas e as artes visuais) criou-se um novo formato 

para os Encontros ACARTE que passou, com o seu alongamento 

temporal, a uma periodicidade bianual, e, por uma arrumação num novo 

conceito ― CAPITALS. Conceito que segundo Mårten Spågberg, 

comissário convidado desta iniciativa organizada por Maria de Assis, 

apela a conotações tão plurais como “cidades capitais”, “letras 

maiúsculas” (em inglês “capital letters”) ou “mercado de capitais”, ou seja, 

para uma leitura de centralidade, capitalidade e investimento da arte na 

sociedade. Este conceito serviu ainda de base a um novo formato 
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programático configurado por uma programação-laboratório, distribuída, 

durante o período de 2002-2003, por ilhas de conteúdos diferenciados, 

onde se tentou explorar os limites das áreas disciplinares: 

 

CAPITALS ilha 1 - centrada nas práticas coreográficas contemporâneas; 

CAPITALS ilha 2 - sintonizada no teatro contemporâneo; 

CAPITALS ilha 3 - orientada para os territórios artísticos não identificáveis; 

CAPITALS ilha 4, 5, 6, 7 – que reactualizam os conteúdos anteriores como um 

mapa em crescimento através de novas misturas.  

 

No seu conjunto, estas ilhas constituíram-se como vasos abertos e 

comunicantes, centrando-se no próprio diálogo (criativo) estabelecido 

entre artistas internacionais e nacionais, de diferentes áreas artísticas, 

sobre as suas teorias e práticas e através de enquadramentos tão 

variados como workshops, seminários, residências, co-produções. 

Configurou-se assim um novo território cuja topografia se constituiu como 

um lugar de (des)programação contínua, ou seja, um lugar onde não se 

pretendeu chegar a certezas, a objectos, a referentes artísticos, mas 

antes um lugar de questionamento onde continuamente tudo o que é 

sólido se pode tornar gasoso: 

 

Qual é a topografia deste lugar? Lugar de transacção: de convenções, de 

perspectivas, de estratégias. Lugar de paradoxos: de tempo, de sentido, de lugar. 

Talvez seja um lugar problemático na medida em que apresenta soluções 

transitórias para problemas que persistem. Mas devemos encarar os problemas 

como uma incapacidade de compreender ou, pelo contrário, como desafios à 

compreensão? (Mårten Spågberg, programa do CAPITALS, Ilha 3) 

 

Nesse território surgem os objectos de fronteira, que se perdem das 

classificações convencionadas: 

 

Não sei, não é bem uma conferência, é uma espécie de performance, é mais ou 

menos uma conferência, é uma espécie de performance, é mais ou menos um 
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workshop. Mas é dança? É teatro? Artes plásticas? Sim e não. Situações que 

oscilam entre vários atractores sem estabilizarem em nenhum. (Mårten 

Spågberg, programa do CAPITALS, Ilha 3) 

 

A emergência desses objectos é estimulada através da 

orientação/parceria de nomes internacionais como Jan Ritsema 

(encenador/coreógrafo), Xavier Le Roy (biólogo/coreógrafo), entre outros 

artistas com catalogações profissionais flexíveis. Daí resultaram 

espectáculos portugueses como “Peça de Embalar”, um concerto-

performance de Ricardo Jacinto, ou a “StageFright (working title)” uma 

performance da artista plástica Catarina Campino. Para além da 

objectivação em obras concretas, este laboratório constituiu-se como um 

território para trabalhar, questionar, transpor conceitos artísticos.  

No período que mediou o início do ACARTE e o seu fim, que 

aconteceu logo a seguir a esta mutação para CAPITALS, pode dizer-se 

que se constituiu um Tempo desse embrião do híbrido. De facto é 

interessante perceber que os Encontros ACARTE (incluindo aqui o 

CAPITALS) foram uma programação da qual nasceram, directa ou 

indirectamente, outras sementes organizacionais que continuaram a 

fertilizar o solo português com o híbrido. Essas outras sementes, 

podemos dizer de primeira geração, também seguiram de algum modo 

esse ciclo de maturação (tendo tido início um pouco depois dos 

Encontros ACARTE e fim até um pouco antes do CAPITALS). Estou a 

referir-me, especificamente, a três exemplos como o Festival X, 

desenvolvido pelo OLHO, o Festival Atlântico, desenvolvido pela ZDB e o 

Festival Mergulho no Futuro, fomentado no âmbito da Expo’98, que 

passaremos a analisar seguidamente. 

Esse processo não traduziu, no entanto, exactamente o fim de um 

percurso, antes deu origem a outras configurações menos 

comprometidas com a estrutura do que com os conteúdos, mostrando um 

período de maior maturação do híbrido em Portugal. 

A Gulbenkian investiu, a partir de 2004 (e até 2008), num Programa 

de Criatividade e Criação, um programa de formação avançada teórico-
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prática para diversas áreas: teatro, dança, cinema, guionismo e 

documentário, artes plásticas e ópera, cujos objectivos foram os de 

estimular o tecido criativo nacional, colmatando lacunas existentes ao 

nível da formação dos agentes. Voltou também à programação. Por 

exemplo, através de uma programação quase-total, O Fórum Cultural “O 

Estado do Mundo”, programado por António Pinto Ribeiro, que na 

Plataforma 2, de 2007 abarcará a festa, o cinema, as artes visuais, a 

fotografia, a música, o teatro musical, a arte pública, a literatura, o teatro, 

a dança, e ainda seminários e lições sobre arte e pós-colonialismo. Uma 

aposta artística que tem por pressuposto a reflexão teórica em espaço 

público e que foi iniciada em 2006 com a conferência de abertura Ética e 

Estética do Globalismo – Uma Perspectiva Pós-Colonial, feita pelo 

Professor Homi K. Bhabha, e com o lançamento de uma colectânea de 

textos denominada precisamente “O Estado do Mundo”, que deram 

origem a um manifesto do Fórum que permitirá: 

 

alargar o espaço da discussão pública e guiarão nas leituras do programa dos 

filmes, dos espectáculos, das actividades no jardim e do ‘Sítio das Artes’, que 

constituem a Plataforma 2 que agora se inicia, bem como a exposição ‘Um Atlas 

de Acontecimentos’, que compreenderá a Plataforma 370. 

 

Orientarão ainda este Fórum um conjunto de questões que têm a 

ver com o Estado do Mundo e o Estado das Artes: 

 

A construção e a partilha de memórias; regiões do mundo num contexto de crises 

e as suas soluções ou inércias; a criação artística num contexto de falência de 

cânones e sob a pressão dos mercados; os novos fundamentalismos dos 

regimes totalitários do séc. XX; o que se segue depois da democracia e do 

mercado; a ambição e limites do interculturalismo; novos modos de cidadania71. 

 

                                                 
70 Excerto da apresentação de António Pinto Ribeiro ao programa da Plataforma 2, de O 
Estado do Mundo. 
71 Idem. 
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Também a actividade da ZDB, ainda que não contemple o Festival 

Atlântico, integra diversas mostras de música, dança, etc. O Festival X 

acabou por se restruturar numa abordagem mais flexível e esporádica 

através da programação de João Garcia Miguel, sediada em grande 

parte no novo Espaço do Urso e dos Anjos, verificando-se uma 

recomposição dos cenários das organizações culturais, seguindo novas 

lógicas de gestão, por projecto e não por estrutura. 

 

V.1.1.1.1.2. Festival X 

 

A noção de território de fronteira, de margem, também parece 

traduzir bem o ambiente criado à volta do Festival X. Em primeiro lugar, 

porque como o nome indica se inscreve num território programático “x”, o 

território do indefinido; em segundo lugar, porque essa inscrição vai ter 

também uma expressão geográfica, porque exactamente este festival irá 

sediar-se na margem esquerda do Tejo, no espaço Ginjal em Cacilhas; 

em terceiro lugar, porque enquanto festival se vai constituir de alguma 

forma como alternativa a um outro festival dessa margem ― o Festival de 

Almada ― ; em quarto lugar ainda, porque se constituiu, mais do que 

como um festival de programação como um festival de criação, como é 

referido por João Garcia Miguel, um dos organizadores do Festival.  

 

O festival é o resultado daquilo que os criadores apresentam. Não impomos 

critérios estéticos nem linhas programáticas (J. Garcia Miguel, citado por Pereira, 

1999, p. 7). 

 

Pensado pela associação teatral o OLHO, e para existir no seu 

espaço, um antigo armazém de grandes dimensões (a antiga Lemauto), 

este festival surge, em 1995, tendo como objectivo servir de palco mas 

também de bastidor (em regime de residências) a obras de jovens 

criadores, a maior parte dos quais sem espaço próprio. 
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Este objectivo revelou-se, no entanto, agregador durante as suas 

seis edições de uma rede informal de criadores oriundos de diferentes 

áreas artísticas (teatro, dança, música, artes plásticas, etc.) mas cujas 

preocupações já não se reviam na construção de obras artísticas com 

uma catalogação definida. Por isso expressões como “alternativo” ou “off” 

surgem adequadas a um festival que cresce a partir do que fica à 

margem das definições de género, tendo como único denominador 

comum uma proximidade à ideia de performance. Muitos são os nomes 

que por aí passam desde o início do seu percurso artístico, como sejam, 

João Garcia Miguel (o director artístico do OLHO, e mentor do festival), 

Francisco Camacho, João Fiadeiro, Vera Mantero, Lúcia Sigalho, João 

Galante e Ana Borralho, entre outros, numa lista que se cruza em muitos 

pontos com a lista dos criadores do híbrido do panorama nacional.  

Em 1999, a partir de uma proposta do grupo Visões Úteis, o festival 

estende-se ao Porto, permitindo um reforço de parcerias mas também 

uma descentralização do seu conceito. Mesmo com esse sintoma de 

expansão, o Festival X acaba por desaparecer enquanto estrutura em 

2002, não porque se tenha esgotado o que programar dentro desse 

conceito de obra incógnita, mas por razões logístico-administrativas. O 

espaço onde se sediou o festival acabou por levar o grupo a viver a 

história de uma morte anunciada, uma vez que a venda do espaço (da 

antiga Lemauto) pelos seus proprietários conjuntamente às divergências 

internas do colectivo não se conseguiu manter enquanto estrutura, sendo 

o novo Espaço do Urso e dos Anjos, agora sedeado na zona dos Anjos 

em Lisboa, efectivamente uma ruptura de estrutura.  

 

V.1.1.1.1.3. Festival Atlântico 

 

“Novo”, “espantoso”, “ousado”, “chocante” ... são termos utilizados 

na imprensa portuguesa no ano de 1995 e, posteriormente, nos anos de 

1997 e 1999 na divulgação das três edições do Festival Atlântico. 

Protagonizado por um núcleo de jovens programadores oriundos da 

Galeria ZDB (Zé dos Bois) e com sede no Bairro Alto, o catalão Natcho 
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Checa e as portuguesas Francisca Bagulho e Cláudia Castelo, o Festival 

Atlântico vem afirmar-se como detentor de um papel de intervenção na 

configuração de novos imaginários artísticos em Portugal, quer através 

da divulgação de artistas e obras “fora dos circuitos nacionais” e 

caracterizados por “novos conceitos do espectáculo contemporâneo”, 

quer através da (re)construção (com essas mesmas propostas artísticas) 

de públicos (e dentro destes também os públicos de artistas) 

“insatisfeitos com a oferta cultural existente”. 

Elegendo como temáticas programáticas o “corpo”, seus limites e 

manipulações, a tecnologia e as novas sensibilidades (apocalípticas), 

estes programadores apresentaram, pela primeira vez, em Portugal 

espectáculos (e workshops) de diversos artistas, já consagrados 

internacionalmente ainda que a maior parte quase desconhecidos em 

Portugal, cuja posição profissional e classificação das obras se situa 

dentro deste mesmo território heterogéneo do híbrido. Nomes como 

Marcel. Lí. Antúnez (espectáculos interactivos), Orlan (vídeo-conferência 

sobre arte carnal), Annie Sprinkle (espectáculo-conferência sobre a 

indústria do sexo), Stellarck, Fakir Musafar (performance de rituais com o 

corpo), Guillerme Gomes (performance/instalação interactiva), entre 

outros, criaram novos referentes e renovaram as leituras artísticas 

portuguesas. 

A nível nacional foram poucos os nomes destacados dentro deste 

território: o grupo O Olho, na edição de 1995, apresentou o 

espectáculo/performance “Crisálida”, como uma acção “tele-dinâmica”; o 

Pogo Teatro, em 1997, o espectáculo teatral-multimédia “Zap Spalt”, uma 

simulação de um “talk show” televisivo do futuro; e o coreógrafo Paulo 

Henrique, em 1999, uma performance denominada “De agora em diante”, 

que explorava a temática do corpo virtual. 

 

V.1.1.1.1.4. Danças na cidade ... 
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... foi exatamente isto que esta associação procurou: trazer a 

dança para a cidade de Lisboa. Desta a primeira edição em 1993 

programada por Mónica Lapa a que se juntou depois Marc Deputter este 

plataforma para a dança não parou de crescer articulando-se sempre 

com o internacional. Configurou-se como uma plataforma múltipla, que 

integrou para além de mostras artísticas, workshops, cursos, seminários, 

debates e documentação sobre dança em Portugal72. Desenvolveu assim 

todo um património da dança e dos artistas da dança (e não só). 

Muitos foram os nomes sucessivamente repetidos nestas edições 

do Danças na Cidade: Vera Mantero, João Fiadeiro, Francisco Camacho, 

João Galante, Sónia Baptista, Filipa Francisco, Vitalina Sousa, Tânia 

Carvalho, entre diversos outros. Muitos foram também: os artistas 

portugueses que circularam internacionalmente no âmbito das várias 

dinâmicas de intercâmbio, como a iniciativa Dançar o que é nosso, 

centrada especialmente em países de expressão lusofona como Brasil, 

Cabo Verde, Moçambique, Angola; os jovens artistas que se mostraram 

pela primeira vez no âmbito dos Encontros Imediatos, em espaço público 

ou espaços alternativos; os que encontraram aí espaço para questionar: 

em 99, por exemplo, esta associação desenvolveu a iniciativa 

Perguntadores onde procuraram “responder” a perguntas sobre a arte, 

sobre o mundo e sobre o papel da arte no mundo; os que sendo ou não 

da dança encontraram aí espaço para misturar disciplinas artísticas e 

novas tecnologias, através de iniciativas como Partituras e Paisagens. 

Nessa iniciativa de 2002 participaram, entre outros, André Guedes 

(artista plástico), Paulo Henrique e João Galante. Procurou-se assim criar 

um espaço “intermedial” para a dança, em confronto com a história e com 

o futuro: 

 

                                                 
72 Editou em colaboração com várias entidades: Práticas de interculturalismo (2001); 
Crossroads 1 e Crossroads 2 (ambos em 2003); Theaterscrift Extra (2003); Movimentos 
Presentes – Aspectos da dança independente em Portugal (1997); Movimentos (1995); 
editou vários documentários: Gust , sobre o universo artístico de Francisco Camacho - 
de Pedro Duarte; Crash Landing em Lisboa (2002), O encontro (2004) e Le Reseaux  
(2006) - os três filmes de Luciana Fina. 
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O termo ‘intermedial’ – que o realizador Jonas Mekas utilizava nos anos 60, e 

que acabou por não conhecer uma grande utilização – implica a utilização de 

outras linguagens nos processos de criação pela urgência de transformar as 

estruturas, modificar o espaço, manipular o tempo, pensar e criar o movimento. 

Dança, artes plásticas, vídeo e música, numa paisagem única em que continua 

central o corpo e a sua percepção.(...) 

É nas origens da história do encontro entre a dança e o cinema que 

encontramos uma das primeiras irrupções dos écrans no teatro. Em 1924, René 

Clair e Picabia conceberam Entr’acte, pequeno filme dadaísta projectado, 

literalmente como intervalo, durante a apresentação do espectáculo Relâche – 

celebres as sequências da bailarina barbuda, a de Man Ray e Marcel Duchamp 

a jogar xadrez, e o bizarro velório com perseguição final. 

Desde então sucederam-se os encontros e cruzamentos, mas foi com a 

aparição do vídeo que a utilização da imagem em movimento conquistou 

grande importãncia nas artes plásticas e no movimento. 

Hoje, os artistas que trabalham o movimento e a imagem-movimento e que se 

situam num territorio de confluências dessas práticas, põem em jogo códigos e 

dispositivos, questionam as noções e linguagem da sua arte, deslocam-se dos 

espaços convencionais, convocam estratégias que transformam a relação com 

o público, instalamos dispositivos de percepção e os seus desafios formais no 

centro das suas obras. 

(Luciana Fina, in Programa Danças na Cidade 2002) 

 

Foram assim lançadas as fundações para em 2004 ser anunciado 

uma mudança de nome da associação para Alkantara, uma plataforma 

assumidamente transcultural e transdisciplinar. Actualmente são 

projectos desta estrutura para além dos Encontros e do Festival 

Alkantara, o coLABoratóRIO – Encontro sul-americano europeu de 

coreógrafos (iniciado em 2006); o projecto Lugares Imaginários no âmbito 

do qual decorre o de Lisboa Ideal. Este último, em parceria com a ZDB, 

traduz um evento que visa juntar ideias para o futuro, através de um 

convite aos habitantes de Lisboa, de todas as idades e profissões, a 

repensar a sua cidade tendo subjacente as perguntas como seria a 

Lisboa ideal? O que há de bom na nossa cidade? O que deveria mudar? 

Há coisas concretas que todos nós podemos fazer? Será que o nosso 

comportamento deve mudar? Ou a organização do tecido urbano? 
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Precisamos de mais parques e jardins, transportes públicos, bibliotecas, 

escolas, teatros, campos de futebol, museus...? Ou precisamos 

sobretudo de menos? Menos carros, menos poluição, menos obras...?  

O resultado será apresentado num evento público a decorrer no 

dia 12 de Maio de 2007. A arte utópica a pensar a vida. 

 

V.1.1.1.1.5. Festival Mergulho no Futuro 

 

Mergulhar no Futuro foi a aposta para um dos festivais da EXPO’98, 

com uma mostra de novas tendências das artes performativas que veio 

retomar, uma vez mais, o móbil do hibridismo. Gil Mendo, no catálogo-

programa deste festival, respondia à pergunta “O que queremos levar 

connosco?” da seguinte forma:  

 

De todas as transformações a que temos assistido, no campo das artes 

performativas, nas duas últimas décadas deste século, aquelas que terão mais 

duradouras repercussões no futuro serão porventura as que derivam do 

esbatimento de fronteiras entre disciplinas artísticas e da consequente mobilidade 

dos criadores no seu interior.  

 

Estas transformações já presentes no território artístico das artes 

performativas portuguesas em 1998 vêm re-estruturar o modus operandi 

artístico ao nível quer das relações de trabalho, quer dos conteúdos e 

formas. Gil Mendo, no mesmo texto, identifica algumas dessas 

transformações no esbatimento dos papéis profissionais entre autores e 

intérpretes; na apropriação artística de novas tecnologias que promovem 

uma renovação de formas e dispositivos cénicos e novas relações entre 

obra e espectador (através de novas interactividades e novas relações do 

real e do virtual), na adopção do quotidiano como principal matéria de 

trabalho artístico; na sobrevalorização dos processos artísticos e da obra 

em aberto em relação ao produto artístico e à obra acabada.  
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Nessa ideia de futuro que representa a mostra deste festival 

podemos encontrar uma programação híbrida que apresenta, para além 

dos referentes contemporâneos internacionais as valias que o mercado 

nacional entretanto criou. Assim a par de nomes como The Woster 

Group, Jan Fabre, Alain Platel, Robert Lepage, Josef Nadf, alguns deles 

consagrados e outros em processo de consagração, são apresentados 

espectáculos portugueses de Vera Mantero, Francisco Camacho, Paulo 

Henrique, Tiago Cunha, João Galante e Teresa Prima, Sílvia Real, entre 

outros. 

Este festival que continha em si uma intenção de continuidade, por 

exemplo, através de um possível Festival em Lisboa, ficou por esta única 

edição. 

No entanto, mais tarde a sua produtora executiva Luísa Ramos acabou 

por integrar a equipa do Festival Temps d’ Images73 (2004), que surgiu 

em Portugal tendo por objectivo o cruzamento entre artes 

cinematográficas e artes de palco.  

Olhando então para este período de começos e fins e novos (que 

deram lugar a novos começos), parece ter-se registado em Portugal, no 

que diz respeito ao território do híbrido uma espécie de “época de ouro”, 

a meio da década de 90, onde várias organizações culturais com 

diferentes graus de institucionalidade partilharam uma mesma intenção 

de dar estimular o híbrido.  

Marc Deputter, o promotor com Mónica Lapa do Festival Danças na 

Cidade em 1995, actualmente programador do Festival Alkantara, faz o 

retrato desse ciclo como um período de emergência, de expansão e 

descentralização que deu lugar cerca de dez anos depois a um período 

de retracção e reorganização. 

 

                                                 
73 Festival cujo mentor e parceria estrutural tem sido o canal televisivo francês ARTE. É 
um festival europeu que funciona em rede, acontecendo a diferentes tempos em 
França, Bruxelas, Itália, Alemanha, Portugal, com expansão prevista para Budapeste e 
cujas entidades que os representam (ARTE e Ferme de Buisson; Halles de Scharbeck, 
Fundação Roma Europa, Theo Otto Theater, Teatro Traffo) têm funcionado como 
entidades co-programadoras; co-produtoras e co-apresentadoras. 
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O que se sente é que a partir de 95 [esse território] cresceu muito rapidamente. 

De 95 até a 2002 houve uma maior estruturação das próprias estruturas, 

organizações que trabalham na área, cresceram também vários festivais, o 

Espaço Ginjal, o armazém [Sensurround] da Lúcia, o Festival Atlântico, o Festival 

X e depois o forte crescimento do Porto com um pólo de programação super 

importante porque começou a criar também oportunidades para os artistas se 

apresentarem. Porto em primeiro lugar, mas mesmo assim também importante 

Viseu, no sul Faro, com a Devir, ... Évora. Pronto, de repente começa a haver 

sítios fora de Lisboa onde é possível apresentar trabalho, onde é possível 

começar a criar públicos, também há uns artistas que aproveitam isso mais do 

que outros, o exemplo é Sílvia Real que tem um circuito, mas há outros, e isso 

tem sido uma evolução. Também o número de pessoas cresceu, mas agora acho 

que nestes dois anos (2003, 2004) houve uma mudança para pior, acho que 

perdemos muita coisa, muita coisa desapareceu de cena, é uma frustração muito 

grande. O Porto quase desapareceu de cena, o Rivoli, já não tem dinheiro, o 

único sítio que no Porto ainda faz alguma coisa nacional e internacional de grande 

valor é Serralves, de facto o único sítio no país, acho eu. No CCB também houve 

cortes e sente-se que o CCB perdeu muito da sua dinâmica, a Culturgest também 

… (Entrevista a Marc Deputter) 

 
Em síntese, devido ao seu próprio posicionamento de 

intermediação estas plataformas programáticas apresentaram-se, na 

sociedade portuguesa, como estruturas poli-centradas de um tempo de 

incubação de novas tendências, detendo um papel activo e intensificador 

na implementação do híbrido através de funções tão diversas como a: 1) 

difusão de discursos artísticos contemporâneos internacionais; 2) 

dinamização do diálogo das gerações artísticas nacionais emergentes 

com os agentes do híbrido internacionais (através de workshops, 

debates, residências); 3) dinamização das co-produções artísticas; 4) 

apresentação dos novos discursos artísticos portugueses 

internacionalmente; 5) reflexão sobre as práticas artísticas. 

 

V.1.1.2. … às sementes do híbrido 

 

Dir-se-ia que o solo pátrio fertilizou, como pretendia em 1987 

Madalena Perdigão, dando lugar, numa segunda fase, e ainda que nem 
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sempre directamente74, à configuração de um contexto de plataformas de 

difusão e criação alternativas nas artes performativas portuguesas. São 

exemplo, como vimos, ainda que a um nível mais pluridisciplinar a 

emergência de instituições culturais como o CCB, a Culturgest, mas 

também a um nível mais transdisciplinar o Festival X e a ZDB por onde 

passaram quase todos os agentes do híbrido em Portugal, sendo 

consideradas mesmo como uma espécie de organizações de incubação 

do híbrido, as Danças na Cidade, que mudando o seu nome para 

Alkantara assumiram o seu carácter transdisciplinar, a Bomba Suicida, 

também o Forum Dança e o CEM têm tido um papel no que diz respeito 

especialmente à formação e ainda fora de Lisboa, sem nos determos 

com grandes preocupações de exaustividade, o espaço CENTA, em Vila 

Velha de Ródão, a Devir, em Faro, a Transforma/Festival A8 em Torres 

Vedras, o CITEMOR em Montemor-o-Velho, o Teatro Gil Vicente em 

Coimbra, o Rivoli no Porto, o Festival Bree, os Maushábitos e Pêssego 

prá semana também no Porto, o Festival Monsaraz Museu Aberto em 

Montemor-o-Novo, entre vários outros. Sendo que se constituíram ainda 

outros espaços especificamente concebidos, ou somente adaptados, 

para servirem como verdadeiros laboratórios artísticos, como o Lugar 

Comum, em Barcarena, onde decorreram vários LABS – Projectos em 

Movimento, desenvolvido pela companhia Re-Al, o projecto CAPITALS 

que teve duração entre 2002-2003 e traduziu uma mostra artística 

desenvolvida pelos Encontros ACARTE, na Fundação Calouste 

Gulbenkian, com o comissariado de Märten Spängberg; o projecto 

COLINA – Collaborations in Arts, que teve duas edições entre 2003-

2004, desenvolvido por Rui Horta, no Espaço do Tempo em Montemor-o-

Novo, e cujas restantes edições tiveram lugar internacionalmente 

(Dinamarca, Inglaterra, França, Alemanha, Estónia) e o Festival 

Mugatxoan, desenvolvido no Porto e San Sebastian promovido pela 

Fundação de Serralves e a Arteleku, existente desde o ano 2002. 

                                                 
74 Na medida em que parte dessa “fertilização” foi conseguida também através da 
formação internacional de vários criadores em países como os Estados Unidos, França 
ou Alemanha, através de bolsas e intercâmbios, muitas delas com o apoio da Fundação 
Calouste Gulbenkian. 
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O mapa do híbrido expandiu-se e diversificou-se. Hoje fazem parte 

desse mapa estruturas mais híbridas, mais laboratoriais e informais, a 

que estão ligadas novas formas de mediação e novas estratégias de 

visibilidade. Hoje o papel dos programadores (que por vezes são também 

criadores), tende a deslocar-se cada vez mais para um acompanhamento 

sistemático dos artistas, mais próximo das funções de curadoria, como 

são definidas pelas artes plásticas, onde o curador, muitas vezes 

promove não a obra mas o percurso artístico dos criadores. Também é 

mais difícil, por vezes, delimitar as funções de cada um dos participantes 

nessas novas plataformas, ou as áreas de intervenção que tendem a ser 

mais transversais por todos os géneros artísticos. Disso daremos conta 

mais à frente.  

 

V.2. IMPORT – EXPORT  OU O MODELO NACIONAL 

 
 

Equacionar a História do híbrido nas artes performativas através 

de um jogo dialéctico entre “programa” e “improvisação” apresenta-se 

como um exercício fértil para procurar desocultar nessa mesma história 

outros movimentos para além dos mais programáticos (mesmo que estes 

já contenham em si essa dupla dinâmica). Esse exercício parece-nos não 

só válido como necessário, quando atendemos à própria essência 

transversal do híbrido, que não só não se deixa circunscrever numa área 

específica, como é omnipresente, ainda que em diferentes graus, tanto 

nas dinâmicas societais como nas artísticas, sendo, portanto, produzido 

nos mais diversos contextos, mesmo quando à partida não se dá a ver de 

forma evidente.  

Partindo desses pressupostos, da transversalidade e 

omnipresença do híbrido, e convencionando que a emergência nos anos 

80 e 90 de programas de hibridação, fomentados por algumas 

organizações culturais de acolhimento de obras e criadores híbridos, se 

apresenta explicitamente e, mesmo, inquestionavelmente como uma 

plataforma visível, transparente e intencional na conformação da 
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criatividade nacional a partir de um modelo híbrido internacional, 

colocam-se pois as questões de saber que outras formações do híbrido, 

mais imprevisíveis, ou mais arbitrárias, estariam presentes no panorama 

artístico português? E a existirem, o que as tornou ocultas nesse 

processo de normalização e reprodução da história?  

Em 1968, num texto a que deu o nome de “Carta do Futuro”, 

Ernesto de Sousa posicionava-se ficticiamente algures num tempo futuro 

para melhor olhar e enquadrar o presente, que assim se constituia como 

passado75, E fala desse tempo como a “era das mediações”: “o tempo, 

em que até o amor se fazia através de uma mediação: o psicanalista! Os 

Poetas diziam das mulheres, ‘elles coulent comme de l’eau’. Referindo-se 

ao futuro, talvez o nosso presente, ele dirá ainda: “hoje, nesta nossa 

civilização hermafrodita, não só dos dois sexos se pode dizer a mesma 

coisa. Mais ainda de todas as relações humanas que elles coulent 

comme de l’eau” (Sousa,1987, p.18). 

Hoje quando, paralelamente às plataformas de intermediação 

físicas começam a ser constituídas novas plataformas virtuais, em rede, 

que têm levado à constituição de “gate-watchers” (Cliché e Wiesand, 

2003, p. 13), que promovem não só a mediação mas principalmente uma 

ideia de imediaticidade (ou pelo menos a ilusão da relação directa entre 

mediador e receptor), talvez não seja ainda o tempo de deixar de discutir 

estas plataformas de mediação físicas e da sua importância para o 

“ressuscitar” de algumas plataformas mais ocultas da arte híbrida. Aliás, 

“ressuscitado qual Lázaro a entrar nesta Casa de Luz”, foi a expressão 

que E.M. de Melo e Castro usou, em 2006, numa visita guiada à sua 

exposição “O caminho do Leve”, no Museu de Serralves, em jeito de 

agradecimento e cumplicidade ao comissário-programador e director 

João Fernandes.  
                                                 

75 Lembremos, como o fez o próprio Ernesto de Sousa, que em 1968 ainda não existia 
sequer um Museu de Arte Moderna em Portugal e mesmo depois do 25 de Abril, ao 
contrário do que se poderia esperar essa também não foi uma prioridade, tendo só sido 
construído mais de uma década depois. 
O próprio autor referiu-se do seguinte modo sobre este assunto: “lembremos que não 
existe em Portugal um Museu de Arte Moderna – isto numa época em que nos centros 
avançados a tendência é que tais Museus cessem a sua existência formal para se 
transformarem ou serem substituídos por grandes núcleos de experimentação, 
documentação e estudo” (1998, p. 68) 
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Assim, nesta “arte programada” há portanto que continuar a 

procurar para além do programa para se chegar a uma História do 

híbrido. De facto, a transversalidade e omnipresença do híbrido permite 

ainda colocar outras questões, nomeadamente, a da pertinência de uma 

data original de emergência — em finais do século XX —, que embora se 

possa inscrever num modelo de evanescência cíclica, de períodos 

intermitentes híbridos e não híbridos, faz tábua rasa das gradações, das 

nuances do híbrido. Afinal, se voltarmos ao fio da história onde a 

deixámos, a questão que se coloca é: no período que vai desde a 

constituição do Orpheu, nos anos 20, onde se pode destacar o papel 

central de Almada Negreiros, e a emergência das organizações culturais 

nas últimas décadas do século XX, anos 80 e especialmente 90, quando 

se destaca a nova figura do programador cultural, que outras formações 

foram erigidas a nível nacional que possam ser relacionadas com uma 

análise do híbrido nas artes em Portugal? 

Três períodos essenciais da história de Portugal são contidos 

nesse período de cerca de 60 anos. O primeiro, diz respeito à 

continuação/manutenção de um período de ditadura. O segundo, à 

emergência de um período revolucionário em 74 e o terceiro, que 

analisámos no capítulo anterior, à estabilização do modelo político 

democrático no período subsequente, onde podemos posicionar a 

emergência destas plataformas naturais do Híbrido, as programações. 

São os outros dois períodos — o de ditadura e o da revolução — que 

ficam, portanto, por explicar quando procuramos identificar as raízes do 

híbrido em Portugal. 

 

 

 

V.2.1. O Híbrido e a Ditadura 
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V.2.1.1. A poesia e as artes plásticas 

V.2.1.1.1 acções surrealistas 

 

O primeiro período, entre 1930 e 1974, dir-se-ia poder conter em si 

os elementos necessários para a formulação da hipótese de que a 

existência de uma ditadura tão longa no tempo (1930-1974) e de matriz 

conservadora teria destruído à nascença uma arte híbrida, ao contrário 

dos totalitarismos italiano e alemão onde as rupturas assumiram a forma 

de revolução. Esse potencial “revolucionário” também esteve presente na 

ideologia nacional, através de uma minoria, a que pertencia António 

Ferro mas foi esbatida por uma forma mais conservadora. 

No entanto, face aos pressupostos da transversalidade e da 

omnipresença do híbrido, podemos contrapor uma outra hipótese em que 

a arte legitimada pelo Estado possa coexistir com uma arte híbrida, e que 

os condicionamentos impostos para manter a primeira como arte 

canónica, ainda que possam reduzir e retardar as acções de 

transgressão artística76, não lhes diminuem, necessariamente, o seu 

valor contestatário.  

A comprovar esta segunda hipótese temos o testemunho de um 

crítico português que, em 1952, depois de ter visitado uma exposição 

surrealista portuguesa, numa famosa casa de móveis de Lisboa, a Casa 

Jalco, referiu: “dentro desta estridente exposição, tanto nos julgamos no 

meio de uma câmara de horrores, de que fosse guardião o Dr. Jekill, 

como no fundo do mar, entre uma fauna monstruosa e truculenta” (citado 

por Tchen, 2001, p. 18477). É ainda estupefacto que este crítico, 

confrontado com o facto de algumas das obras terem sido adquiridas, o 

que atestava a existência de admiradores deste tipo de arte, se questiona 

sobre “o que veremos Santo Deus, no ano 2000?” (idem). 

                                                 
76 E de facto como referem Maria Jesus Ávila e Perfecto E. Quadrado, nos anos 20, 30 
e 40 as questões de modernidade, interrompidas nos anos 10, só excepcionalmente 
são retomadas (2001). 
77 Esta citação apresentada no livro de Adelaide Tchen “A Aventura Surrealista”, foi 
retirada, segundo a autora, de “Vida Artística. Exposição de Azevedo, Lemos e 
Vespeira”, in Diário de Lisboa, 8 Jan. 1952. J. A. França atribui a notícia a Artur Portela. 
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Nesse tempo futuro ― o(s) ano(s) 2000, que traduze(m) hoje o 

nosso presente ― esses “monstros artísticos” antigos aparecem-nos com 

um poder transgressivo evidente face às condicionantes contextuais 

daquela época onde emergiram, especialmente quando em contraponto 

face à sociedade actual em que o híbrido se encontra normalizado. E, no 

entanto, estes “monstros” surgiam tarde na cena nacional, desfasados do 

seu tempo natural de emergência em Paris cerca de duas décadas, e 

com uma existência efémera, que se circunscreveu no tempo entre 1947 

e o início de 1952, culminando nesta exposição “monstruosa” da Casa 

Jalco. 

Evidentemente que o seu poder transgressivo não pode ser 

analisado sem se tomar em linha de conta que ele é construído sob o 

contexto de uma política cultural, uma Política do Espírito, orientada para 

as massas78 e em que a aposta modernista estava presa do controlo do 

Estado que combatia “‘tudo o que é feio, grosseiro, bestial […] por 

simples volúpia ou satanismo!’, ‘pinturas viciosas do vício’ ou ‘literatura 

sádica’, produtos de ‘escavações freudianas’ realizadas por ‘infatigáveis 

e doentios rebuscadores de contradições’ verdadeiros ‘déspotas da 

liberdade de pensamento’ reclamados ‘intelectuais livres’ (António Ferro 

citado por Tchen, idem, p. 49-50). Política, que não anulando as raízes 

do híbrido contribuiria, sem dúvida, para o seu desfasamento temporal 

em relação ao movimento internacional. 

O verdadeiro espírito dessa política era, aliás, patenteado por 

exposições oficiais de que é exemplo máximo a “Exposição do Mundo 

Português” realizada em 1940 com uma mostra que pretendeu ter uma 

base “informativa de cariz pedagógico, de valorização de um passado 

heróico e imperial, transmitindo valores atemporais que promoviam o 

sentimento de orgulho pátrio e de credo nacional. Redimensionava-se a 

história e os seus protagonistas numa linha que, saindo do passado, 

                                                 
78 Segundo esta historiadora “promovia-se um discursos ideológico acessível, por 
intermédio de uma dinamização cultural e popular, criando exposições de arte moderna, 
de arte decorativa, festas comemorativas do passado histórico, concursos de estações 
floridas, teatro para o povo, bailados do Verde-Gaio, marchas populares, etc., etc.” 
(Tchen, 2001, p. 49) 
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desembocava no presente, incluindo-o” (idem, p. 51); aos modernistas 

escolhidos era exigido “equilíbrio” que não enveredasse em “desvios”.  

Apesar desta “regulamentação” face à arte possível, algumas 

fissuras foram-se abrindo, permitindo que as obras e acções 

performativas transgressivas a essa cultura oficial fossem emergindo e 

construindo o seu espaço. Para esse facto, em muito contribuiu o 

contacto e participação de alguns artistas nacionais na realidade artística 

internacional. António Pedro terá sido nesse processo uma figura central, 

não só devido ao seu percurso profissional bastante divagatório por todas 

as expressões artísticas e não artísticas79 mas, também, pelo seu 

posicionamento político, que perfilhou primeiro o fascismo para depois 

enveredar na revolução contra o mesmo. Foi um António Pedro, 

experimentalista, artista plástico e poeta, que juntamente com artistas 

como Duchamp, Picabia, Arp, Miro, entre outros, assinou em 1935 o 

“Manifesto Dimensionista”, vertente artística muito próxima do 

Surrealismo, ainda que a vertente política-social fosse esbatida e a 

ênfase fosse dada à componente artística que se centrava na inter-

relação estética de várias artes com vista a uma dimensão unitária. Esse 

manifesto era justificado, podemos dizer, por uma necessidade de 

hibridação, nas suas próprias palavras: “a poesia precisa cada vez 

menos de palavras. A pintura precisa cada vez mais de poesia. Ao 

encontrarem-se as duas no mesmo caminho nasceu uma nova arte ― 

chama-se poesia dimensional” (citado por Tchen, idem, p. 59)80. Foi 

nessa conjuntura artística pessoal que, em Portugal, foram divulgadas as 

suas primeiras obras (em 1936) que “incluíam uma intenção estética 

surrealizante”81 (idem, p. 60), e se veio a desenvolver uma exposição na 

                                                 
79 Segundo Maria Jesus Ávila a carreira de António Pedro caracterizar-se-á desde o 
começo pela diversificação e pelo desejo de criar plataformas de informação, 
participação e animação cultural (2001, p. 10) 
80 Interessante será verificar que algumas das suas obras realizadas entre 1934 e 1936, 
apresentadas como poemas dimensionais são, como refere ainda Maria Jesus Ávila, 
actualmente catalogadas como quadros (2001, p. 12). 
81 Na sua obra aparecem “(…) formas animais e vegetais antropomorfoseadas, híbridas, 
ou corpos objectualizados que chocam entre si, originando esses sentidos insólitos só 
pelo facto da sua reunião, através de associações que não dependem da lógica ou da 
analogia. O absurdo provocado pela ruptura das relações lógicas entre figuras ou no 
seu interior, acumulações irracionais que transformam o quotidiano numa realidade 
diferente, provocando desorientação e surpresa, às vezes assombro e até espanto. A 
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Casa Repe, em Lisboa, no ano de 1940, onde participaram também 

António Dacosta e Pamela Boden, que procurou traduzir uma visão não 

oficial da arte portuguesa82 durante o período da “Exposição do Mundo 

Português” e onde António Pedro terá desenvolvido para além dessa 

relação artes plásticas-literatura também uma atitude performativa, 

brincando com balões coloridos e fazendo citações incluídas no catálogo 

da exposição. 

Foi também António Pedro quem serviu de ponte entre as 

vanguardas internacionais, nomeadamente, Breton, e os jovens 

“surrealistas” emergentes em Portugal. Alguns deles, ao tempo com 

pouco conhecimento sobre o movimento surrealista, como será 

enunciado mais tarde por Cesariny: “que sabiam do surrealismo ou de 

dádá todos aqueles jovens que apareciam no Café Hermínius na década 

de 40? Absolutamente nada” (citado por Tchen, idem, p. 66). Ainda que 

nesse mesmo café e na condição de alunos da escola António Arroio, 

tenham sido performers das suas primeiras obras de cariz surrelizante e 

dadaísta, como é também referido por F. Azevedo: “todo o programa do 

Hermínius, teve happenings muito engraçados, era todo ele um programa 

de humor, de calembour, de anedota e trocadilhos plástico-literários” 

(citado por Tchen, idem, p. 156) 

E é mesmo sem grande consciência dessa herança histórica que 

detinham que alguns desses mesmos jovens, onde se inscrevem nomes 

como os de Alexandre O’Neill, António Domingues, Marcelino Vespeira, 

Fernando de Azevedo, Mário Cesariny e João Moniz Pereira, juntamente 

com António Pedro, António Dacosta e também o jovem crítico de arte 

José Augusto França, que no ano de 1947 nasce em Portugal o “Grupo 

Surrealista de Lisboa”, o mesmo ano em que se realiza em Paris a 

                                                                                                                                          
fealdade, convocada por António Pedro, penetra para libertar a arte dos 
constrangimentos que o belo lhe impõe, assim como se introduz o mau gosto, o 
desagradável e monstruoso, a violência, na esperança de restituir à obra de arte o vigor, 
a ironia e uma certa “atraência misteriosa”, contrariando os cânones do bom gosto, 
ainda infalíveis em Portugal” (idem, p. 14). 
82 Nesta mostra, de acordo com Maria João Ávila: “a ausência de uma vontade 
estetizante, o apelo à fealdade e ao mau gosto e as provocações dos trabalhos 
expostos questionavam os valores de ordem e equilíbrio, assim como a ideia de uma 
arte nacional, que a exposição de Belém consagrava” (2001, p. 18). 
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“Exposição Surrealista”, uma grande exposição internacional com as 

obras de um movimento já consagrado. 

A influência de António Pedro e também de António Dacosta foi 

ainda estruturante para a consolidação do grupo nos seus primeiros 

tempos de vida, tendo mesmo acontecido a primeira exposição83 do 

“Grupo Surrealista de Lisboa” em 1949 no atelier destes dois artistas. De 

ressaltar ainda que é atribuída também a António Pedro a existência da 

primeira galeria comercial em Portugal, a UP, que terá existido entre 

1932 e 193884. 

Situado numas águas furtadas no número 25 da Travessa da 

Trindade, a subida até ao local da exposição foi desde logo incluída, 

como acontecia com a ocupação dos espaços dos surrealistas 

internacionais, como parte integrante de uma acção promotora de 

espanto: “as pessoas entravam com um ar completamente esfalfado e 

encontravam-nos a dançar com um velho manequim articulado. E, como 

ignorávamos maliciosamente quem, esbracejando e espumando de raiva 

pelo esforço despendido, amaldiçoava ‘tamanhas aberrações’, saíam 

ainda mais esbaforidos e, por vezes, escorregavam pelas escadas 

abaixo que eram íngremes e mal iluminadas” (citado por Tchen, idem, p. 

161). 

Apesar da história do Surrealismo em Portugal não se revelar um 

“movimento” coeso, fazendo-se antes de tensões dissidentes que 

levaram muito cedo a um reagrupamento bicéfalo, onde Cesariny veio a 

ganhar um papel importante na formação do anti-grupo “Os Surrealistas”, 

do qual foram excluídos António Pedro e José Augusto França, essa sua 

vertente colectiva transgressiva que fazia apelo à acção performativa 

esteve sempre presente até 195285, altura em que, com a exposição da 

                                                 
83 Onde se procurou dizer na capa do catálogo, logo censurada, que: “O Grupo 
Surrealista de Lisboa pergunta: Depois de 22 anos de medo ainda seremos capazes de 
um acto de liberdade? É absolutamente indispensável votar contra o fascismo” (Ávila, 
2001, p. 59). 
84 Vide OBS Pesquisas 9 – “Galerias de Arte em Lisboa”, 2001, p. 114. 
85 Transgressão que começou logo no facto de nenhum dos surrealistas que passaram 
pela António Arroio ter terminado algum curso superior . Aliás, a passagem por Belas 
Artes foi mais um passo para uma “marginalidade” e para a procura de uma resposta 
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Casa Jalco, se processará um movimento de dispersão que levaria, 

como nos relata Tchen no seu livro A Aventura Surrealista, a que a partir 

daí os percursos passassem a ser individuais. É nesse momento que os 

dois grandes protagonistas deste movimento, António Pedro e Cesariny, 

vão enveredar por caminhos diversos. Enquanto que o último continua a 

sua viagem como poeta pintor surrealista, o primeiro irá afastar-se do 

Surrealismo, iniciando um novo percurso ligado à encenação teatral. 

Durante esta curta viagem colectiva dos surrealistas, o imaginário 

da crítica não irá nunca deixar de oscilar entre a abominação — explícita 

pelo recurso constante às palavras “monstro” e “estranheza”, 

continuamente reforçada aliás pelos próprios artistas86, havendo quem à 

altura a conotasse, como Hitler tinha feito, de “arte degenerada”87 — e a 

identificação de um atraso e de uma desactualização à luz de uma 

História já avançada internacionalmente. 

Apesar desde atraso ser real, ele é também passível de ser 

relativizado se tivermos em conta que o Surrealismo não só se apresenta 

como uma raíz da evolução do híbrido nas artes cujo valor de ruptura, de 

transgressão, é inestimável88 em Portugal, como contém também em si a 

                                                                                                                                          
que ia contra o instituído. A exposição de 1952 na Casa Jalco, no Chiado, acabará por 
ser inconscientemente dirigida contra esta escola. (Tchen, idem, p. 158). 
86 Ainda em 2004 o próprio Mário Cesariny desenvolverá, ainda que sob encomenda, 
uma selecção de textos sobre esta temática a que deu o nome de Horta de Literatura de 
Cordel – O Continente Submerso, o Grande Teatro do Mundo, Os Sobreviventes do 
Dilúvio: monstros nacionais, monstros estrangeiros. 
87 Imaginário complementado com os extensos relatórios da PIDE sobre as sessões 
surrealistas. Num relatório sobre uma sessão no Jardim da Universidade de Belas 
Artes, em 1949, pode ler-se sobre a intervenção de Cesariny: “os poemas tiveram o 
condão, segundo auscultei na assistência, de serem compreendidos unicamente pelo 
autor. Estas composições foram alcunhadas de desonestas e de mistificações. Um 
amontoado de monstruosidades assim como uma comunicação que fizera sobre o 
surrealismo, absolutamente incompreensível por 99% da assistência, um amontoado de 
palavras que só o autor deveria ter compreendido, falava de eléctricos e logo associava 
o Teatro de D. Maria II, livros de pornografia onde dobrar das páginas do canto 
esquerdo o mais sensibilizara, crocodilos com oásis, em suma, uma sinfonia muito 
estranha que só o autor teria compreendido.” (Tchen, 2001, p. XIV). 
88 Note-se ainda que o movimento internacional não era desconhecido em Portugal, 
sendo até precoce a divulgação da sua emergência vinte anos antes de se ter 
desenvolvido em Portugal na Imprensa nacional. Todavia, como refere Tchen, não 
existiu qualquer cuidado ao nível do rigor e riqueza da informação e, muito menos, 
qualquer sentido de valorização. Questão que segundo esta autora não deixa de 
relacionar-se com a “falta de tradição” da sociedade portuguesa na compreensão das 
vanguardas (2001, p. 205). Também Maria Jesus Ávila refere que os autores que se 
referem mais precocemente a esta emergência internacional fazem-nos eivados de 
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marca da inovação, em sincronia com o Experimentalismo mundial, 

nomeadamente, com os pioneiros do Concretismo brasileiro e alemão. 

Como referem Carlos Mendes de Sousa e Eunice Ribeiro na sua 

Antologia Poética sobre a emergência da Poesia Experimental 

Portuguesa, da década de 50 datam “os primeiros textos poéticos que 

apontam nítidas preocupações com uma nova ou novíssima escrita” 

(2004, p. 42) onde se situam autores como Cesariny de Vasconcelos, 

Jaime Salazar Sampaio ou Alexandre O’Neill, que apresentavam já, 

segundo estes autores, evidentes inclinações visualistas ao nível da 

estruturação formal do texto poético, processo que era também já 

patente anteriormente (finais dos anos 30 e início dos anos 40) em Jorge 

de Sena89.  

Esta será aliás a leitura que também Gillo Dorfles fará mais tarde 

num texto a que denominou “A palavra e a Letra no Pavilhão de 

Portugal”, no âmbito da participação portuguesa na Bienal de Veneza - 

Artes Visuais 80, sob a organização de Ernesto de Sousa: “sabemos hoje 

que os exemplos de poesia concreta, de poesia visual, de arte 

conceptual em geral, se multiplicaram na Europa e no mundo. Mas 

Portugal tinha “descoberto” este género particular já muito antes dos 

outros países (bastaria recordar os nomes dos artistas aqui presentes 

tais como: Ana Hatherly, E.M. de Melo e Castro, António Sena, João 

Vieira, Lopes e Silva, Maria João Serrão e daquela outra poetisa visual, 

mas também e sobretudo poetisa ‘tout-court’, de renome europeu, que é 

Salette Tavares, infelizmente não representada aqui). (…). O que 

significa também que o período de florescência da ‘escrita’ poético-

pictórica — que noutros países teve vida efémera, e que foi uma moda 

mais do que outra coisa — aqui deva ser entendida como algo de mais 

duradouro e mais conotado com a mentalidade do país. Uma expressão 

pictórica ou gráfica que continua a ser essencialmente simbólica. (Como 

simbólicas de longínquas terras de marinheiros eram as cordas, as 

amarras, as âncoras, que o estilo manuelino utilizava na sua túrgida 
                                                                                                                                          

provincianismo e medo perante a novidade, considerando o Surrealismo “uma moda”, 
“um Carnaval”, “uma corrente infantilista que repudia a herança cultural” (2001, p. 7). 
89 Ver sobre a emergência desta poesia o texto de Perfecto E. Cuadrado intitulado 
“Surrealismo, movimento surrealista e poesia surrealista em Portugal” (2001). 
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florescência marmórea.) Este simbolismo do elemento pictórico-gráfico 

está presente um pouco em toda a produção de Portugal antigo e 

moderno. E é talvez isso que permite que o país esteja presente e ao 

mesmo tempo ausente, explicitamente ou de forma velada, no grande 

contexto europeu (...)” (Citado por Ernesto de Sousa, 1998b, pp. 174-

175). 

 

V.2.1.2. O Híbrido e a Revolução 

 

V.2.1.2.1. A performance na poesia e nas artes plásticas 

V.2.1.2.1.1. acções experimentais  

 

É, portanto, em consonância com as vanguardas internacionais 

que em Portugal se vai esboçar, no que diz respeito à poesia, e apesar 

de esta também não apresentar contornos de um movimento organizado, 

uma atitude experimental que vai primeiro permitir colocar questões ao 

receptor como “palavra ou olhar?”, e depois num crescendo de espanto, 

outras questões sobre a fuga da palavra e da imagem para a 

corporização90. 

A não existência de um movimento coeso e a atitude experimental 

parecem contudo fazer parte de um mesmo processo, como referem 
                                                 

90 Esta primeira questão que Ernesto de Sousa colocou ao trabalho de Ana Hatherly 
(1998b, p. 201) é reforçada com a definição que ele dá de poesia experimental: “a 
poesia experimental tende a afastar-se do território [literário] e aproximar-se das artes 
visuais, e em certos casos do teatro e da música. Esta aproximação, de resto, é parte 
de um movimento mais vasto que se caracteriza pela diluição de fronteiras entre as 
diferentes disciplinas estéticas e pela aproximação, em geral, da arte e da vida” (1998b, 
pp. 194-195). 
Note-se ainda que a poesia, muitas vezes, foi considerada a origem do teatro. Eugénia 
Vasques, por exemplo, no seu livro O que é Teatro, começa a sua reflexão sobre o 
teatro ocidental por uma passagem pelos “poemas homéricos” dando entre outras 
razões o facto de “esta espécie de ‘Bíblia dos Gregos’ concebida, segundo uma 
arreigada tradição (...), transmitindo uma sociedade culturalmente híbrida, produto da 
fusão da civilização minóica  (ou cretense) com as civilizações dos diferentes invasores 
gregos, constitui uma espécie de ‘saco azul’ (ou thesaurus) do imaginário ocidental 
onde reconhecemos muito do ‘stuff as dreams are made on’” (Vasques, 2003, p.14). 
Estes poemas segundo a autora terão lançado as linhas e os temas dominantes que 
determinariam o teatro canónico. Do mesmo modo, podemos dizer que esta ligação 
experimental da poesia também permitiu (acompanhada pelas artes plásticas) lançar as 
linhas da performance contemporânea. 
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Sousa e Ribeiro (2004). De facto, se a partir de 1963, com a publicação 

dos dois números da revista Poesia Experimental, organizada por 

António Aragão e Herberto Hélder, se veio a constituir o Grupo de Poesia 

Experimental ⎯ a Po.Ex ⎯ a “ausência de grupo coeso e de uma clara 

orientação programática colectiva ao nível nacional parece, aliás, 

concordante com a consciência assumida da amplitude do termo 

experimental logo revelada pelo texto de apresentação do primeiro 

caderno de Poesia Experimental, texto em que Herberto Helder nos dá a 

ler a experiência como uma espécie de tradução da ‘lei da metamorfose’ 

que nos ensina o mundo das coisas. A mesma recusa de unilateralidade 

experimentalista comparece n’A proposição 2.01 de Melo e Castro, 

pouco anterior, quando se define o modelo experimental em poesia não 

em termos de uma corrente estética, mas de ‘uma atitude mental de 

investigação e de procura, de sincronismo vital do artista’ 

obrigatoriamente exposto às variações da sociedade e aos avanços da 

ciência” (idem, p. 43). 

É, de facto, no âmbito deste grupo, constituído por artistas que se 

dedicam individualmente à experimentação e ao “cruzamento da poesia 

com as artes plásticas, assim como com todas as outras expressões 

artísticas” (Maria João Fernandes, 2000, p. 30) que vão surgir de forma 

percursora, na década de 60, os primeiros happenings portugueses, 

numa deriva performativa da poesia experimental.  

É assim que em 1965, dois anos depois de Jonh Cage ter dado o 

seu concerto/conferência em Portugal, através da programação da 

exposição “Visopoemas” da Galeria Divulgação em Lisboa se vai 

desenvolver o primeiro happening nacional com o título “Concerto e 

Audição Pictórica” onde participaram, como se pode ver no quadro 

abaixo, alguns elementos da Po.Ex, nomeadamente, António Aragão, 

Clotilde Rosa, E. M. Melo e Castro, Manuel Batista, Jorge Peixinho o 

musicus poeticus91, Mário Falcão e Salette Tavares. Posteriormente, em 

1967, será a Galeria Quadrante a acolher o happening “Conferência-

                                                 
91 Expressão como refere Teixeira (2006, p.145) utilizada mais tarde (1987) por Mário 
Vieira de Carvalho a propósito da sua praxis musical. 
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Objecto” onde voltaram a participar o músico Jorge Peixinho, E. M. Melo 

e Castro mas, também, Ana Hatherly e José-Alberto Marques. 

 

QUADRO 7 – Acções Performativas – anos 60 

ANOS  INTERVENÇÕES LOCAL PARTICIPANTES 

1965 CONCERTO e AUDIÇÃO 
PICTÓRICA 

Música/Happening 

Galeria 

Divulgação 

Lisboa 

António Aragão, 

Clotilde Rosa, 

E.M. Melo e 

Castro, Manuel 

Batista, Jorge 

Peixinho, Mário 

Falcão e Salette 

Tavares. 

1967 “OPERAÇÃO 1/2” e 
“CONFERÊNCIA OBJECTO” 

Happening 

Galeria 

Quadrante 

Lisboa 

Ana Hatherly, E. 

M Melo e Castro, 

José Alberto 

Marques, J. 

Peixinho, com 

introdução de 

José Augusto 

França 

FONTE: Este quadro baseou-se na “Cronologia Essencial” de Manoel Barbosa (1985). 

 

Sobre a participação nestes happenings Ana Hatherly, uma das 

criadoras cuja investigação experimental tocou não só todas as áreas 

artísticas como o ensaio e a reflexão teórica92, refere-se sobretudo ao 

efeito que estas intervenções tinham em relação ao público em geral, 

caracterizado por “numeroso” e em “perplexidade total” (Sousa e Ribeiro, 

idem, p. 45). Efeito que Cristina Delgado Teixeira (2006), no seu livro 

Música, Estética e Sociedade nos Escritos de Jorge Peixinho, à luz das 

notícias de imprensa da época93, também corrobora, com a seguinte 

descrição: “houve uma retroacção forte por parte do público e dos 

críticos. O público saía e entrava na sala, conversava, mostrava ou 

indiferença e aborrecimento, ou gritava, assobiava e pateava. Da parte 

dos críticos houve uma reacção negativa no geral, com a excepção de 

                                                 
92 Destaque-se que esta artista produziu obras que passaram pelas artes plásticas, 
poesia, filme, happening, passando também pela música e pelo ensaio e reflexão 
teórica sobre o experimentalismo. 
93 Cristina Teixeira refere como fontes o Jornal Flama de 12-03-1965 e o Jornal de 
Letras e Artes, de 21-01-1965, este último onde escreve o crítico Manuel de Lima. 
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Nelson di Maggio ― que já conhecia este tipo de intervenção criativa, 

experiência que lhe permitiu uma leitura mais fina do acontecimento. O 

escândalo foi enorme e deu origem a uma grande discussão e a uma 

polémica nos jornais. Manuel de Lima na sua crítica de música insurge-

se contra o espectáculo devido à falta de experiência dos poetas neste 

tipo de acontecimentos, facto que o tornou pouco imaginativo, débil e 

pouco convincente, até mesmo fastidioso. Não encontrou justificação 

para o título, sugerindo como mais apropriado ‘concert action’. O crítico 

sublinhava que o espectáculo não tinha conseguido os seus objectivos: 

segundo a sua opinião, podia descrever-se como uma tentativa dadaísta, 

mas sem a virulência e o intervencionismo do primeiro dadaísmo” 

(Teixeira, 2006, pp.162-163). 

Do discurso de Ana Hatherly sobressai ainda um verdadeiro efeito 

de transgressão em relação ao estado da cultura e da arte vigente94, que 

supera o próprio campo artístico e se inscreve no âmbito da intervenção 

na realidade social, apelando já de alguma forma ao novo paradigma de 

arte-vida: 

 

Foi de uma audácia muito grande, durante anos sofri horrores das perseguições 

que nos fizeram por causa disso. Eu só fui para a faculdade depois do 25 de Abril 

e não imagina as perseguições que me faziam ainda. Diziam que nós estávamos 

                                                 
94 Este é aliás um período de alargamento do mercado de arte. Segundo Rocha de 
SousaNote-se que num relatório sobre as Galerias de Arte em Portugal: “em 1962 
existiam 3 galerias em Portugal. Em 1973 contavam-se 15 em Lisboa, 11 no Porto, e 
cerca de 5 no resto do país, o que, mesmo se continuamos a reportar-nos a um 
panorama absolutamente incipiente, nos dá bem a expressão da amplitude das 
transformações ocorridas durante a década de 60. 
A década de 60 é marcada, em Portugal, pela morte de Salazar, substituído por 
Marcello Caetano e pela breve ‘Primavera marcelista’, pela eclosão das guerras 
coloniais que ditaram a irreversibilidade do processo de esgotamento do regime 
fascista, pela radicalização e alargamento dos movimentos de contestação ao regime, e 
pela emergência do capital financeiro, no quadro de uma economia em vias de 
crescente abertura internacional. 
No mundo das artes plásticas, em termos estéticos, esta é uma década de profundas e 
diversificadas inovações e rupturas que cortam com uma longa, arrastada e, já então, 
anacrónica história de oposições entre naturalismos e modernismos, figurações e 
abstracções, realismos e surrealismos” (Santos e Melo, et all, 2001, p. 115). 
Também Rocha de Sousa na década de 70 fazia assim o retrato do mercado das 
galerias de arte: “multiplicaram-se, sofisticaram-se, agregaram artistas, estabeleceram 
acordos, contrataram críticos, fizeram marchands, impuseram critérios, implementaram 
valores transitórios, negociaram o antigo e a vanguarda mais supérflua, criaram 
ficheiros especiais, coleccionadores calculistas” (Citado por Coucheiro, 2004, p.12) 
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a destruir a cultura e estávamos, mas no sentido em que era necessário 

desconstruir para construir. Não era por desrespeito pela cultura, pelo contrário, 

nós na Po.Ex até Camões pusemos, sempre adorámos Camões. Na verdade 

tivemos sempre o maior respeito pelos valores culturais, não podíamos era ficar a 

fazer a mesma coisa. Custou muito, era preciso ter uma grande audácia e depois 

pagámos o preço que foi o descrédito completo. 

Diziam que não éramos artistas, poetas nem coisa nenhuma. Éramos uns 

brincalhões, aparvalhados que andavam por ali. Ao Melo e Castro até pancada 

ofereceram! 

Nós acreditávamos no que estávamos a fazer, mas foram décadas de 

perseguição. Só depois do 25 de Abril é que as pessoas que dominavam a cena 

portuguesa, começaram a ver, a ter contacto com o que se fazia lá fora. Porque 

todos nós, os do grupo experimental, somos pessoas que viajam muito, que 

estudaram no estrangeiro, têm família estrangeira, podendo estar em contacto 

com o que se faz lá fora. Só as novas gerações é que nos entenderam, o que nos 

deu a certeza de estarmos a fazer uma coisa importante. As gerações mais 

velhas não nos entendiam, reagiam mal. Se as pessoas reagiam mal é porque 

tínhamos tocado nalgum nervo. Isto é como ir ao dentista. Ai! Percebe? É muito 

bonito dizer isto mas na altura era extremamente doloroso. (Ana Hatherly95). 

 

A ruptura artística não se abstrai do seu tempo político, ela é 

política96, como é evidenciado até pelo tipo de reacção que lhe é 

destinado:  

 

Nessa época, a Po.Ex suscitou uma reacção violenta porque a sua acção era 

violenta: era não só um acto de rebeldia contra o status quo mas também um 

questionar profundo da razão de ser do acto criador e dos moldes em que ele 

vinha sendo praticado, do mesmo passo recusando a crítica oficial com todo o 

seu cortejo de repressões e obscurantismos. (Ana Hatherly, 1985, p. 15)  

 

                                                 
95 Excerto retirado de uma entrevista desenvolvida por Maria João Fernandes e Carla 
Carbone apresentada na revista ARTE TEORIA, Revista do Mestrado de Arte da 
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, nº 1, 2000.  
96 É esse aliás a definição que Ernesto de Sousa dará tanto à obra de E.M. de Melo e 
Castro, a quem se refere como agit-prop e a Ana Hatherly que iguala a arte política, 
referindo-se a trabalhos como “Ruptura” (1977) ou anteriores como o seu célebre filme 
“Revolução” (1975).  
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Mas, o que este quase movimento veio também a ter de particular, 

para além desta noção de intervenção artística, que era ao mesmo tempo 

crítica e política, é que o seu sentido de ruptura faz-se em relação ao 

presente, ao status quo, como se pode ler do seu discurso, e não em 

relação ao passado. A sua ideia de futuro artístico antes tem no passado 

um factor de legitimação das suas práticas, onde mesmo Camões, nome 

aliado a uma cultura expansionista e nacionalista durante o período da 

ditadura pode ser reactualizado como elemento de uma nova praxis 

artística.  

A História de Arte vem, portanto, a deter para estes criadores um 

papel referencial, servindo para contextualizar práticas, para não as 

deixar cristalizar ou mesmo permanecer apenas num nível falsamente 

inovador. E, nesse sentido, alguns destes criadores, como Ana Hatherly 

e Melo e Castro, irão deter uma importância maior não só na 

interpretação da história passada, como na investigação do percurso que 

levou a estas práticas. É desse lugar particular, duplo, de agente e 

analista dessas práticas, que em Poemografias a primeira refere: 

 

Pode dizer-se que chegou o momento de nos apercebermos de que a Poesia 

Experimental, ou a Poesia Visual, ou o Texto-Visual – como quer que lhe 

chamemos – não começa com Mallarmé ou com os Caligramas de Apollinaire ou 

com as experiências dos Futuristas ou Dadaístas, etc.: ela remonta, pelo menos, 

aos gregos alexandrinos. 

(…) essa arqueologia – quanto a mim, é importante não para justificar o 

Experimentalismo do século XX – que se justifica a si próprio – mas porque 

permitindo verificar como certos tipos de criatividade se produzem ao longo dos 

tempos através de processos semelhantes, mesmo quando o meio ambiente e 

até os objectivos imediatos diferem, esse conhecimento proporciona novos 

ângulos de visão não só da genealogia das formas mas das próprias 

mentalidades que lhe subjazem. 

Por outro lado, o que a investigação histórica também revela neste caso é que 

certo tipo de ‘poesia experimental’ existiu mais ou menos sempre ‘ao lado da 

Outra’ e que nos seus pontos mais altos foi sempre uma ‘poesia de vanguarda’. 

(idem, pp.16-17) 
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Para mostrar como esta poesia visual está arreigada na História, no 

seguimento do excerto citado acima, que representa uma espécie de 

reinvenção do futuro através do passado, Ana Hatherly apresenta neste 

artigo dois poemas portugueses do séc. XVIII, incluídos na categoria 

“Labirintos”. Estes poemas que possuem “percursos” de leitura fixos e 

“percursos” opcionais e apresentam um valor estético visual 

predominante, podem segundo a criadora e investigadora encontrar-se 

desde os primeiros séculos da era cristã, sendo extremamente 

frequentes durante a Idade Média e o período Barroco. 

Evidencia-se aqui, portanto, não só uma consciência histórica dos 

movimentos anteriores como uma propensão particular para uma 

investigação teórica que lhes permita o aprofundamento das práticas. 

Esse processo de investigação acaba por se constituir em si mesmo, e 

desde muito cedo, como prática legitimadora. Num artigo mais recente, 

de 2002, referindo-se ao papel de Ernesto de Sousa e dos 

Experimentalistas portugueses, Ana Hatherly recupera uma frase sua de 

1977 onde refere mesmo que o artista percursor tem de teorizar a sua 

própria acção: 

 

o artista de vanguarda, quando leader, tem de se desdobrar em teorizador das 

suas próprias acções, porque quando ele é realmente inovador, está a descobrir 

o terreno que ele próprio pisa e que tem de explicitar, inclusive para si próprio. 

(Hatherly, 2002, p. 40) 

 

Isso mesmo transparece de um depoimento de Melo e Castro, nos 

anos 80, a um canal de rádio, onde este acrescenta mesmo que todos os 

movimentos de investigação artística possuem dificuldades de 

entendimento com o público: 

 

(…) os movimentos de Vanguarda isto é, todos os movimentos que propõem algo 

de novo, com uma certa carga de ruptura e propõem um salto para o 

desconhecido do grande público, todos os movimentos de investigação passam 

por várias fases, até serem suficientemente compreendidos. Uma das primeiras 

fases manifesta-se pela incompreensão total que se reveste de acusações 
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extremistas. Os primeiros movimentos de vanguarda deste século, por exemplo, 

o Futurismo e o Interseccionismo foram acusados imediatamente: Almada 

Negreiros, Santa Rita Pintor, Amadeu de Sousa Cardoso, Mário de Sá Carneiro e 

Fernando Pessoa eram ‘loucos varridos’ em 1915! Nós poetas experimentais 

passámos também por essa prova de fogo mas a acusação não era já de loucos 

mas sim de herméticos, incompreensíveis, elitistas, dissociados dos problemas 

do povo e outras acusações desse tipo que vinham de todos os quadrantes da 

cultura estabelecida. Ora bem, nós hoje ultrapassámos essa fase e pode dizer-se 

que embora haja ainda muitas perguntas no ar e seja necessário muito 

esclarecimento, os mais jovens consideram que a Poesia Visual e Experimental 

são já um dado adquirido e assimilado na sua cultura97.  

 

Diferenciando-se dos movimentos modernistas, o híbrido nasce 

aqui, portanto, em diálogo com as suas origens, as suas fontes. Como 

refere ainda Melo e Castro estas fontes são encontradas não numa 

época histórica específica mas em várias épocas, na Grécia Antiga, em 

Roma, na Idade Média e período Barroco até à contemporaneidade. O 

que lhe permite deduzir, apoiando-se no conceito de Jung, da existência 

de “Arquétipos” permanentes na imagética humana: 

 

Só que, no caso da Poesia Visual, a atitudes do tipo “romântico” de sustentação 

das rupturas “Modernistas” para além do seu tempo próprio são insustentáveis, 

porque ser moderno é mais. 

É que a Poesia Visual já existia na Grécia Antiga, existia em Roma, na Idade 

Média, e mais próximo de nós no Período Maneirista Barroco. 

A poesia Visual vem de muito longe, historicamente, mais longe que as rupturas 

do inicio do século, e tem origem numa zona profunda da função imagética do 

cérebro humano. Função que não andará muito longe daquilo a que C.G. Jung 

chamou de Arquétipos – os mesmos que Almada Negreiros buscou 

pertinentemente através das relações numerológicas, estas também tão antigas 

como o pensamento helénico – vide pelo menos Pitágoras. (1985, pp. 140-141) 

 

                                                 
97 Fragmento de uma entrevista concedida à RDP – CENTRO in Catálogo Dois Ciclos 
de Exposições - Novas Tendências na Arte Portuguesa, Poesia Visual Portuguesa – 
1979-80, Coimbra, Galeria CAPC, 1980. 
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Tentando construir uma espécie de árvore genealógica do 

processo, estes autores procuraram identificar as grandes linhagens da 

poesia visual e experimental. Uma das vias, estudada, em profundidade, 

por Ana Hatherly, foi a via maneirista/barroca, “herdeira das tradições da 

cabala” e do “pensamento hermético”, de que o seu livro “A Experiência 

do Prodígio” é um testemunho. A própria, referindo-se a essa 

investigação, faz notar o espírito insubmisso que lhe estava inerente, que 

contrariava as tendências de investigação literária da época. Hatherly vai 

assim analisar a base de trabalho dos escritores barrocos e depois vai 

pôr em prática as suas regras na acção performativa “Operação 2”.  

 

O Barroco era e ainda é de certo modo, uma área da literatura considerada 

indigna de ser estudada, qualquer coisa para esquecer. Isso corresponde a cerca 

de 150 anos de produção literária em Portugal. Foi desde que Luís António 

Verney disse que o barroco era para esquecer, que era muito mau, que era uma 

cópia dos espanhóis. O próprio Camões era para ser condenado, pelos aspectos 

que tem de pré-barroco, ele é um maneirista também. Nós, como tínhamos uma 

postura de vanguarda, que estava em número um como todos os movimentos 

empenhados em lutar contra o establishment, o status quo, bastava eles dizerem 

que não, para nós querermos dizer que sim. Porque há uma diferença entre as 

vanguardas dos experimentais e as outras do século XX, é que nós não fizemos 

tábua rasa do passado como os futuristas e outros. Fazíamos tábua-rasa mais 

com o presente do que com o passado. Isso é uma coisa que ficou muito 

esclarecida na teoria da poesia concreta. Se o Barroco não presta, então vamos 

saber e claro, vamos dizer que sim depois de termos visto razões para isso. 

Quem fez esse estudo fui eu, em primeiro lugar, porque o Barroco foi um 

movimento de vanguarda muito contestado no seu tempo. Fui analisar como é 

que eles escreviam e escreviam de uma maneira que ainda hoje faz a cabeça 

ficar tonta. Em Operação 2, analisei os processos de criação, de jogo de imagens 

e sobretudo o aspecto lúdico. Considerar a poesia e a criatividade em geral como 

um jogo, eram as teorias deles e praticavam-nas. O que nós fizemos foi aplicar 

os processos sem fazer o mesmo que eles, porque nós já não vivíamos naquele 

século. Mas aplicamos os mesmos processos de subversão da linguagem, de 

levar esta às últimas consequências. Para isso foi preciso desmontar o texto. 

Começámos a ver que em toda a Europa havia um interesse pela poesia visual 

barroca, que tem antecedentes mais antigos (…), depois a minha investigação 

vai buscar coisas e demonstra como eles de facto eram modernos, porque nós já 

estávamos a fazer o que eles tinham feito há séculos. Mas o que é interessante 
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nisto é que nós estávamos a fazer como eles sem os ter visto. O maior choque 

da minha vida foi quando eu tinha publicado aquelas variações sobre a Leonor de 

Camões, tem lá textos iguais aos que já estão feitos na Idade Média, só que eu 

nunca tinha visto os outros. Só que os outros eram à mão, enquanto que os meus 

eram em tipografia. Aí sim, fiquei intrigada com isso e fui fazer a investigação e 

levei vinte anos a investigar. Portugal está muito à frente nisso e só três ou quatro 

pessoas no mundo inteiro o fizeram ao mesmo tempo que eu. Hoje em dia sou 

um dos seis especialistas mundiais. Especializei-me nas coisas portuguesas 

porque se os outros tinham, nós também tínhamos. Portugal pode ser um país 

um bocadinho atrasado, mas o que os outros fizeram, nós também fizemos. 

Porque havia uma corrente mundial, era um fenómeno cultural de que cada país 

produzia o seu exemplo, como as vanguardas. (Ana Hatherly98) 

 

Outra das vias, identificada por Melo e Castro, traduz o reflexo de 

um fascínio orientalista, induzido por um estreitamento das relações entre 

Oriente e Ocidente, hibridismo cultural que levou, segundo o autor, “à 

assimilação pelas línguas ocidentais do princípio da condensação 

silábico-semântica do Haiku, até à teorização do ideograma chinês feita 

por FENOLLOSA” (e que, terá sido “um dos motores de Ezra Pound, 

constituindo uma verdadeira nova estética das trocas de energia através 

da palavra vista e ouvida isomorficamente” (1985, p. 141). 

Neste sentido, retira-se destas análises teóricas a existência de 

uma dupla hibridação que acontece sempre no seio das disciplinas 

artísticas e entre culturas. Essa hibridação pretendia-se partilhada com a 

sua comunidade de pares em rede que excedia o território nacional: 

 

O Melo e Castro a partir de certa altura era o pivot, (...) enquanto o Ernesto de 

Sousa o era para as artes visuais, o Melo e Castro era para a poesia 

experimental, porque ele era um centro de onde passavam informações de 

França para o Brasil, da Venezuela para Londres, etc. e tudo passava muito por 

Lisboa, o Melo e Castro organizava, recebia, fazia. (…) o trabalho dele foi 

espantoso, tem uma colecção que não é só aquela colecção que está na 

Biblioteca de Serralves, é muito superior àquilo, (…) aquilo não há em nenhuma 

parte do mundo e que são interessantíssimas e que definem uma época, não é? 

(entrevista a João Vieira) 

                                                 
98 Excerto de entrevista, ver nota rodapé 95. 
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No artigo denominado “Poesia Concreta, Experimental e Visual” 

(2000), Maria João Fernandes, vem, precisamente, validar essa 

genealogia, verificando que a existência deste tipo de poesia remonta à 

Antiguidade, nomeadamente às civilizações da Suméria e Egipto, 

mantendo-se até hoje no Oriente, nomeadamente, na China99. O seu 

artigo, procura mesmo esclarecer as nuances da hibridação que este tipo 

de poesia contém também a nível conceptual. De acordo com a autora o 

texto visual, ou arte poetográfica, terá sido definido pelo teórico e poeta 

alemão Max Bense, na segunda metade do século XX, como um texto 

caracterizado pela sua bidimensionalidade que, diferindo dos textos 

comuns substituem a linha por uma superfície textual. Quanto ao termo 

“concreto”, atribuído também a este tipo de arte (poesia visual ou 

concreta), este terá emergido das artes plásticas, quando em 1919 o 

pintor El Lissitzky se referiu ao conceito de Proun – objecto concreto – 

como a síntese e superação da pintura, escultura e arquitectura, ideia 

que derivou da relação entre arte e as ciências e matemáticas modernas, 

nomedamente, a geometria não-eucldiana. 

Assim, segundo a autora, a moderna poesia visual expandiu-se nos 

anos 50 da infiltração da imagem no poema concreto. A partir 

especialmente dos anos 60 o termo “experimental” virá, todavia, a ganhar 

maior plasticidade para abarcar práticas poéticas que possuem cada vez 
                                                 

99 Segundo esta autora, a poesia terá começado por ser ritmo sonoro, tornando-se só 
posteriormente escrita, sendo que mesmo os primeiros sinais gráficos do ser humano 
exprimiam o ritmo e não a forma. A evolução da escrita terá levado à constituição de 
figuras que originaram os mitogramas, estruturas a duas dimensões de leitura não 
linear, ao contrário da linguagem falada. Nas suas palavras: “das escritas antigas, a 
Suméria (entre 3500 a.C. e 3000 a.C.) desenvolveu-se a partir dos mitogramas para 
caracteres parcialmente fonéticos, aproximando-se à ideografia. Esta continha um 
significado religioso e foi absorvida pelos povos semitas, permanecendo como uma 
linguagem culta entre sacerdotes da mesopotâmia. Paralelamente, no antigo Egipto, a 
escrita hieroglífica desenvolve-se num sistema religioso, sobretudo no Antigo e Médio 
Império, como formas gráficas que se centravam no culto dos mortos. (…). A escrita 
chinesa é ideográfica, no sentido em que é composta por símbolos gráficos, onde cada 
um não representa uma letra, mas sim uma palavra, exigindo a sua leitura uma 
correspondência de sinais visuais interrelacionadas. (…). No entanto, este aspecto 
permaneceu no Oriente. Devido à estrutura da escrita chinesa, o encontro entre a 
poesia e as artes visuais sempre existiu nesta cultura. O calígrafo é poeta e pintor em 
simultâneo, enquanto que na cultura ocidental, o mesmo não se passa, devido ao 
lógico-discursivo da escrita de consoantes. Mas, por outro lado o aspecto gráfico-verbal 
na poesia ocidental persistiu, mas não com um papel preponderante. No ocidente, a 
dualidade gráfico-verbal desapareceu da poesia inserida no sistema mimético-
mitológico (…). (idem, p. 28-29) 
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maior amplitude híbrida no que se refere ao cruzamento da poesia com 

as artes plásticas, com outras expressões artísticas e, ainda, com as 

novas tecnologias. Enquanto terminologia o termo “experimental” vai 

englobar práticas artísticas cuja origem é remetida para as vanguardas 

do início do século. É neste sentido que a vanguarda da década de 60 é, 

no entender da autora, uma vanguarda que procura uma paternidade em 

autores como Mallarmé, Ezra Pound, James Joyce, cummings, 

Appolinaire, recolhendo influências do modernismo futurista e dadaísta. 

Nas referências mais recentes, esta autora situa ainda o grupo Vienna 

Action, que prosseguindo o espírito Neodada, teve uma intensa produção 

literária interdisciplinar entre 1950 e 1957, expandindo o uso da 

linguagem para meios como a fotografia, o filme, a pintura, a escultura, e 

sobretudo happening. 

Paradoxalmente, apesar da validação dos analistas da poesia 

experimental (onde se incluía também, das artes plásticas, Ernesto de 

Sousa) deste percurso da “poesia experimental” como fazendo parte 

integrante de uma história de vanguardas, ainda que numa ideia de 

ruptura-fidelizada , o mesmo não se pode dizer de alguns analistas 

contemporâneos das artes plásticas, que sobre o mesmo período 

histórico vêm circunscrevendo a sua análise ao campo “puro” das artes 

plásticas não fazendo inclusão deste campo “impuro”, situado numa zona 

intersticial desse campo. É desse lugar de “purificação” disciplinar que 

muitas vezes são anuladas as referências aos primeiros happenings nos 

anos 60, ou a iniciativas como “Perspectiva 74 – Primeiros Encontros 

Internacionais de Arte em Portugal”, desenvolvidas por Egídio Álvaro. 

Isso resulta evidente do texto do sociólogo Miguel Wandschneider: “(…) 

tomando por agora o ano de 1975 como limite cronológico, não há a 

assinalar nem o aparecimento de manifestos, nem a realização de 

exposições de grupo – momentos com forte carga distintiva que 

normalmente desempenham um papel fundador ou de agregação na 

constituição dos novos movimentos artísticos. Não surgiram espaços que 

privilegiassem os artistas ligados às novas abordagens e impusessem a 

demarcação entre arte de ‘vanguarda’ e arte ‘moderna’, para usar uma 
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distinção comum na época, condição necessária para o desenvolvimento 

de um movimento de vanguarda. Por seu turno, os críticos que apoiaram 

esses artistas perfilhavam uma função pedagógica eclética, em 

consonância com a função pedagógica que se atribuíam. Assim, os 

artistas mais inovadores são integrados e mesmo absorvidos numa 

estrutura de apoio já constituída (envolvendo uma pequena constelação 

de galerias e críticos), que se caracterizou genericamente por um 

acentuado pluralismo estético e pelo consenso em torno do objectivo de 

divulgar a arte contemporânea. Só a partir de 1977, como veremos 

adiante, se pode falar na constituição de um movimento de vanguarda, 

ligado às propostas conceptuais num sentido lato, para o qual foi decisiva 

a acção militante e congregadora do crítico Ernesto de Sousa e, em 

particular, a exposição ‘Alternativa Zero’, que nesse ano ele comissariou” 

(1999, p. 33). 

No entanto, do lugar da “periferia”, isto é, do lado da poesia visual e 

experimental, há uma auto-inscrição dos agentes numa vanguarda, que 

para eles existiu e esteve presente na cena portuguesa desde os anos 60 

através, especialmente, dessas primeiras intervenções em galerias. Essa 

auto-inscrição nas vanguardas vem a constituir-se assim uma das pedras 

de toque da “representação de si” colectiva destes poetas visuais, tal é 

evidente do discurso de Ana Hatherly:  

 

(…) o que se tem vindo a verificar é que realmente na segunda metade do século 

XX, o movimento e vanguarda é só este e foram os poetas que o fizeram. Porque 

é uma arte conceptual. (…) Nós é que fizemos primeiro porque estávamos a 

fazer a verdadeira experimentação, como está demonstrado (…). Foram os 

experimentalistas, eu e o Melo e Castro, rigorosamente antes do Prado Coelho, 

que publicámos os primeiros artigos sobre semiótica e o estruturalismo. Está 

documentado, foram publicados. E é a partir dessa conceptualização, não só do 

objecto artístico e da sua função na sociedade, mas da conceptualização do 

processo criador que as coisas foram para diante. (Ana Hatherly100) 

 

                                                 
100 Excerto de entrevista, ver nota rodapé 95. 
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O próprio Alberto Pimenta faz referência a um período onde o termo 

“vanguarda” se usou, ainda que, esse mesmo termo tenha sido depois 

questionado por si próprio e através dele também a própria noção de 

experimentalismo.  

 

O conceito de “vanguarda” usou-se em Portugal durante algum tempo, depois 

pareceu muito militarista. “Vanguarda”, “retaguarda”, fiz um happening que estava 

relacionado com esses termos. Hoje, no momento em que estamos não faz muito 

sentido falar em experimentalismo, a não ser para os próprios que assim se 

denominam e consideram que romperam com o Cânone. (Alberto Pimenta101) 

 

Alberto Pimenta ao contrário de outros criadores (como E. M. de 

Melo e Castro) vai ter dificuldades em se situar nesse território 

experimental, já que vê a poesia como ainda presa ao artificialismo 

construído deste Homero, portanto qualquer coisa que tem uma história e 

que não rompe verdadeiramente com o Cânone. 

 

O poético é uma forma profundamente artificial. Tudo o que nos interessa vai ter 

ao primeiro conceito de poesia e à primeira poesia de todas, porque a primeira 

poesia de todas, se formos a Homero, é uma fronteira tão delicada entre 

discurso, sentido, logos e ritmo, música. [Ela] só faz sentido nessa fronteira em 

que o ritmo é determinante, é mais determinante que a gramática, porque a 

estrutura é anterior à linguagem. Já a encontramos logo três séculos antes de 

Cristo... A poesia que podemos considerar concreta que, normalmente, se 

considera só figurativa, que faz contacto com outro espaço de representação 

estética, neste caso, será o espaço da imagem, temos aqui: a música, o som 

puro (com toda a sua falta de funcionalidade em termos de sentido), a imagem 

(como representação directa, não através de sentidos já dados) e depois 

palavras, definidas em função das duas coisas, ou imagem, ou música. E isso 

perdeu-se ao longo do tempo e foi-se tornando cada vez mais retórico, mais 

codificado. (Entrevista a Alberto Pimenta) 

 

Excepção feita a Alberto Pimenta, essa representação de 

“vanguarda”, passa dessa forma a fazer parte de um corpus histórico 

                                                 
101 Excerto de entrevista, ver nota rodapé 95. 
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reproduzido através dos seus diversos agentes como acontece também 

com Egídio Álvaro, que fará a articulação desta geração com uma que se 

lhe seguirá, mais nova, onde se situa, por exemplo, Fernando Aguiar, 

que partindo dessa herança de análise e experimentação lhe acrescenta 

de forma sistemática a componente da interactividade performativa: 

 

O drama deste nosso país, no século XX, é o de ser herdeiro da descoberta e da aventura 

permanentes e de viver no trágico fatalismo da emigração forçada e da aceitação servil de 

modelos alógenos pela burguesia cultural dominante, medíocre e auto-satisfeita. Neste 

século de mutações irreversíveis, de pesquisas apaixonantes, estivemos quase sempre à 

trela (longuíssima e dura) de correntes certas noutros culturas, mas sem significação no 

nosso tempo real. Basta olhar para a nossa história (…). 

Mas há, como sempre excepções. Poucos, no nosso caso, mas de peso. Há os 

modernistas, no começo do século, há alguns surrealistas, no pós-guerra, que deste nome 

só precisaram para se desmarcarem e para descolar, há o António Areal, o independente, 

nos anos 60/70, e há agora o espaço da performance, e em explosão directa com ele, a 

poesia visual portuguesa (…). 

Foi contudo na Alternativa 3, com as intervenções de Silvestre Pestana e do Fernando 

Aguiar que as rupturas decisivas da poesia visual com o passado histórico (e português) 

me apareceram como essenciais. Aí a poesia deixou definitivamente de ser só texto ou 

letra para invadir os territórios anexos e fascinantes do espaço concreto, do corpo activo, 

da luz determinante, do som, do vídeo. Deste encontro fortuito mas necessário entre a 

poesia visual e a performance nasceu talvez o grande campo de descoberta e de 

implicação no futuro (…). 

O encontro da poesia visual com a performance é um dos grandes acontecimentos do 

nosso espaço cultural. Em avanço sobre a Europa. E a poesia visual encontra-se aqui, e 

de novo, na fronteira da grande aventura. Da aventura total. Só lhe falta o sopro da 

circulação internacional. (1985, pp. 237-238) 

 

Mais recentemente, num artigo de 2002, de carácter retrospectivo 

denominado “Ernesto de Sousa ou a difícil responsabilidade da 

desordem”, onde Ana Hatherly revisita o título de um artigo de Ernesto de 

Sousa à sua própria participação na “Alternativa Zero”, é dito por esta 

autora-artista que a iniciativa “Alternativa Zero” foi na sua opinião, em 

Portugal, “um exemplo, talvez o exemplo” mais exacto da materialização 

de uma acção e um programa de vanguarda. No entanto, da leitura deste 

texto verifica-se que esta constatação serve apenas para introduzir o seu 

ponto de vista sobre a história tal como é lida pelos críticos das artes 
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plásticas em relação à introdução da vanguarda. Isto ressalta evidente da 

sua análise (subtilmente apresentada a negrito) dos preceitos sobre o 

sentido de vanguarda de Ernesto de Sousa102, apresentados por João 

Fernandes no catálogo da reedição da “Alternativa Zero”, em 1997, e que 

traduzem uma chamada de atenção de Hatherly para o facto desses 

ditos preceitos fazerem parte desde 1963 da Po.Ex, muito antes, 

portanto, da iniciativa Alternativa Zero: 

 

Quem se debruçar, por exemplo, sobre o volume intitulado PO.EX – Textos e 

documentos da poesia experimental portuguesa onde estão reunidos os 
principais textos teóricos do Experimentalismo Português, facilmente nele 
reconhecerá postos em prática alguns destes preceitos, mas não se deverá 
esquecer que o movimento da Poesia Experimental foi criado e posto em 
prática por poetas, embora alguns deles fossem também pintores ou de 
alguma forma estivessem ligados às artes gráficas e ao design. (2002, p. 43) 

 

Mais à frente no artigo dirá ainda: 

 
O seu culto pluridisciplinar da prática poética no sentido de uma poesis 

generalizada, tornou-se uma praxis, nela se incluindo todos os pontos a que 
Ernesto de Sousa alude nas alíneas já citadas, aos quais se deve ainda 
acrescentar a consciência política, ditada pela conjuntura histórica em que 
nos anos 60-70 o Experimentalismo mundial decorreu: a guerra colonial 
portuguesa, a guerra do Vietnam, o movimento da Women’s lib, a Pop Art, a 
revolta dos estudantes, a Rock Culture, etc., etc., tudo isto paralelamente ao 
fantástico desenvolvimento tecnológico que transformou o mundo. 

A partir dos anos 50-60 produziu-se uma enorme revolução na ciência, na 
tecnologia e na política que se reflectiu indelevelmente nas artes e nas 
letras obrigando a uma mudança radical na forma de ver e estar no mundo. 
O experimentalismo internacional é disso reflexo. Os experimentalistas 

                                                 
102 A autora destaca os seguintes pontos: 1) procura de uma arte como processo (…) de 
que a obra aberta é um caso particular; 2) procura de globalização, descoberta de 
novas estruturas, destruição de quadros e tabus formais; 3) participação em artes de 
acção; 4) nova vocação didáctica da actividade estética. Provocação e humor; 5) todos 
os materiais são considerados nobres, incluindo a ideia. Primado da concepção, da 
inovação; 6) familiaridade da actividade estética com a actividade científica, etnológica, 
linguística, matemática; 7) aprofundamento de novas técnicas de percepção. O corpo 
do operador e o operador fazem parte da obra. O gesto do operador é um gesto para o 
mundo; 8) Reinvenção de um novo ritual para a arte. 
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portugueses derrubaram a barreira do orgulhosamente sós para se 
projectarem no espaço sem fronteiras da criatividade mundial, participando 
na invenção dum novo ritual da arte que tentava ultrapassar todos os 
antigos tabus. Era realmente uma proposta de intensa participação, uma 
proposta do acto criador como operação englobante implicando uma ruptura, 
não com o passado, mas com o presente, com o que no presente tinha de 
ser rejeitado, descartado, substituído. 

Mas as mudanças radicais a que as revoluções obrigam, não são grátis. Os 
Experimentalistas Portugueses, sobretudo os chefes de fila que realmente 
praticaram, a difícil responsabilidade da desordem, por essa audácia pagaram 
um elevado preço. (idem, p. 45) 

 

Com isto queria a autora dizer que o processo de “vanguarda” em 

Portugal tinha sido iniciado antes mesmo dos preceitos de Ernesto de 

Sousa, e que talvez um dos preços a pagar por estes vanguardistas 

fosse a sua não inclusão nessa “história da vanguarda”. 

Ora há aqui a destacar ainda que o próprio Ernesto de Sousa 

comungaria, provavelmente, desta posição já que várias vezes procurou 

defender estes mesmos criadores da suspeita em que incorria o 

“experimental” de que se andava a imitar “o-que-se-faz-lá-fora”. Isto é 

evidente quando diz, por exemplo, de Melo e Castro que o seu destino 

“coincide com o de quase toda a vanguarda válida portuguesa; ao 

mesmo tempo que se é produtor força é que se seja também promotor. É 

ainda a mesma situação a que se referia Garrett quando afirmava que 

em Portugal para se ser autor teatral era necessário começar por 

construir a própria cena teatral” (1998, p. 194). 

A questão remete pois para que papel se atribui à “representação 

da vanguarda”. Carlos Vidal desenvolveu sobre isso uma análise teórica 

com este mesmo título onde procurou justamente dar à representação da 

vanguarda um estatuto de real, de “experiência de vida” (2000, p. 5). 

Seguir esta definição permitir-nos-ia dizer qualquer coisa como “há 

vanguarda quando se vive a arte como vanguarda”, ou que “toda a arte é 

vanguarda”. No entanto, tendo em conta que a noção de representação 

social da realidade é produto de uma equação que não se restringe ao 

lugar subjectivo das partes, mas antes ao(s) conjunto(s) de 
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subjectividade(s) dos agentes que fazem parte do sistema de arte, 

podemos dizer que é muito ténue a linha que separa a produção de uma 

manifestação artística nacional meramente contemporânea com o 

internacional e a produção de uma ruptura artística. Neste sentido, pode-

se avançar que qualquer das duas perspectivas, a defendida pelos 

próprios agentes, que corresponde a uma análise parcelar, e a defendida 

por Miguel Wandschneider, mais holística, são aceitáveis. 

A primeira porque os artistas da poesia visual e experimental 

“olhando para o lado” não vêm produção artística que se aparente à 

desenvolvida por eles, especialmente no campo da produção artística 

nacional, reconhecendo-se apenas num modelo internacional. Factor 

que, conjugado com a dissonância acrescida pelo bloqueamento político 

da instituição arte em Portugal, lhes permite gerar sobre si a 

representação social de ruptura, que no caso é maximizada pela 

importância que alguns destes artistas vieram a deter em relação à 

investigação e ao discurso sobre as suas práticas. De qualquer forma, 

tendo em atenção que esta auto-inscrição se situa numa 

contextualização histórica, o seu papel não pode deixar de incorporar 

pelo menos a ideia de expansão de um campo artístico experimental. 

A segunda porque defendendo uma perspectiva maximalista 

inerente à existência de um sistema de arte, olhando para a mesma 

realidade verifica que “não existe nada que se assemelhe a um 

movimento”. Nesta perspectiva privilegia-se a “estrutura” em relação à 

“acção”, e a acção dos agentes só é visível se 

estatisticamente/quantitativamente houver uma “estrutura” que a 

sustente. 

Seja qual for a perspectiva adoptada há, no entanto, a necessidade 

de precisar o que pode querer dizer vanguarda a partir dos anos 60. Por 

exemplo, podemos dizer que o grupo dos homeostéticos, nos anos 80, 

porque baseou parte da sua acção em manifestos é um grupo de 

vanguarda, no mesmo sentido que o foram futuristas, surrealistas, 

dadaístas? Não é pacífico que assim seja. Parece, aliás, que falar em 

vanguarda no sentido utilizado no início do século, com os seus 
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“manifestos”, “rupturas totais” desempenhadas por grupos coesos, 

resulta num anacronismo, pois nos anos 60 o sentido era já outro. Como 

bem refere Eco nessa época: “se, numa certa encruzilhada da evolução 

da arte contemporânea, a ‘vanguarda’ surgia como a ponta de lança que 

provocava uma subversão da ordem constituída, ainda que só a nível das 

formas artísticas, hoje pode muito bem insinuar-se que qualquer 

operação de vanguarda só serve para alimentar uma certa ordem 

constituída, a de uma sociedade que contempla, a título de evasão, o 

comércio e o consumo domesticado dos produtos de vanguarda (…): por 

consequência, a vanguarda torna-se não a excepção mas a regra na 

civilização artística contemporânea e surge, portanto, como a única forma 

possível e aceitável da academia” (1972, p. 234). Portanto, nos anos 60 o 

sentido de ruptura é já ele próprio necessariamente o de uma crescente 

fidelização ao híbridismo. 

Também Nestor Garcia Canclini (2001) refere que, apesar de se 

poder verificar uma linha de continuidade entre as vanguardas modernas 

e as vanguardas pós-modernas, nestas últimas já não há a pretensão de 

oferecer algo radicalmente inovador, mas apenas uma diferença 

“legítima”. Assim, incorpora-se o passado, mas de um modo não 

convencional, com o qual se renova o campo artístico. Essa 

experimentação, portanto, para o autor faz-se no sentido da ritualização 

dos museus e mercados, não permitindo mais que (e aqui Canclini pede 

de empréstimo a expressão de Bourdieu) “dessacralizações 

sacralizantes”. 

 

V.2.1.2.1.2. Acções revolucionárias 

 

Se fizéssemos uma representação gráfica da evolução da 

performance desde a década de 60 até à década de 90, verificaríamos, 

sem grande espanto, que a década de 70 traduziria, provavelmente, o 

período mais irregular. Contudo, esse factor, ao contrário do que é 
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referenciado em várias análises103, não se deve necessariamente a um 

carácter de menoridade, ou de abrandamento da actividade da 

performance. Isso é, desde logo, evidente na análise do quadro 

seguinte104, construído aliás sob as mesmas fontes que levaram alguns 

dos analistas do período a chegar a essa conclusão. A primeira evidência 

que dele se pode retirar é que entre 1969 e 1973 (período referido como 

de fraca actividade), diversos happenings tiveram lugar, especialmente, 

entre músicos e pintores. A segunda evidência que se pode retirar deste 

quadro é, no meu entender, mais explicativa dessa sensação de 

inactividade. E essa evidência é que à excepção do happening “Nós não 

estamos algures”, desenvolvido em 1969 por Ernesto de Sousa105, com 

Jorge Peixinho, a participação do futuro Grupo de Música 

Contemporânea de Lisboa e do grupo Primeiro Acto, verificamos que é o 

carácter colectivo que parece ter sofrido um abrandamento. E, a 

acrescentar a esse factor, outro, que diz respeito ao facto de não serem 

os mesmos agentes (exceptue-se aqui o caso de Jorge Peixinho e 

também de Ana Hatherly, ainda presentes em 1969) a desenvolverem 

este tipo de actividade em meados dos anos 60 e no início dos anos 70.  

                                                 
103 Como é referido por Fernando Aguiar, na década de 70, “tal como a poesia 
experimental, também os happenings eram extremamente criticados e ridicularizados 
pela cultura então dominante, (…), poucos foram os artistas que utilizaram a 
intervenção como forma de expressão estética e como crítica a uma arte caduca feita 
quase exclusivamente com intuitos comerciais” (1988, p. 6). 
104 Este quadro baseou-se na cronologia essencial de Manuel Barbosa, que temos vindo 
a seguir, apresentada no catálogo PERFORMARTE, I Encontro Nacional de 
Performance, 1985, a que se acrescentou a Exposição-Hapenning, de Ernesto de 
Sousa, na Galeria Quadrante em 1969. 
105 Numa carta a Bartolomeu Cid dos Santos datada de 15 de Janeiro de 1969, Ernesto 
de Sousa faz referência à organização desta Exposição- Happening na Galeria 
Quadrante: “… eu não farei só uma exposição, mas algo mais ou diferente, com a 
colaboração do mesmo [Artur] Rosa, do Noronha da Costa, do Jorge Peixinho, da Ana 
Hatherly, etc. O tema desta manifestação que durará 15 dias, é esquisitinho: 
OBSOLESCÊNCIA. Obsolescência das definições da modernidade, obsolescência das 
vanguardas – e por outro lado – se quiseres, ‘diálogo das vanguardas’, para empregar 
uma expressão do Pernes num dos seus momentos de lucidez. Este tema terá três 
aspectos, envolvimento (inc. coisas como Expanded cinema, participação, etc.,) 
revivalismo (sincronia das vanguardas …), contestação (e muita água no bico). 
Se as coisas correrem razoavelmente, haverá uma exposição mutável (o próprio público 
se encarregará das mutações), acontecimentos (com tiros, ‘música’, etc.) – e isso será 
um ensaio para coisas maiores (utilização – por assalto? – do salão grande da SNBA) e 
o acto inaugural de uma coisa a que o França propôs a bem acolhida designação de 
Oficina Experimental, ‘clube’ de multímoda actividade inter-disciplinar, inter-nacional, 
inter-vanguardistacional, etc.” (citado por Wandschneider, 1998, p. 75). 
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O facto de os primeiros terem sido considerados “percursores” 

desta prática em Portugal, e portanto, terem desenvolvido com 

happenings como “Concerto e Audição Pictórica”, “Operação 1 e 2” e 

“Conferência Objecto” um papel de transgressão em relação a uma arte 

dominante, complementada com uma relativa “retirada” nos anos 

subsequentes, terá levado a essa conclusão. De facto, da análise do 

quadro seguinte resulta evidente que é na área da poesia visual e 

experimental que se dá um abrandamento participativo, não na área das 

artes plásticas ou da música106. Explicação para essa “retaguarda” 

poderá ser a reacção do público em relação a esta “vanguarda”. Vários 

depoimentos, como vimos atrás, atestam que estes “percursores” foram 

não só criticados como ridicularizados pelo público, o que poderá ter 

induzido a algum retraimento das intervenções artísticas ou, mais 

provavelmente, à sua substituição por intervenções políticas. 

 

QUADRO 8 – Acções Performativas – 1969-1973 

ANOS  INTERVENÇÕES LOCAL PARTICIPANTES 

1969 HAPPENING Praia do 

Guincho 

Ernesto de Sousa 

Noronha da Costa  

1969 HAPPENING – “NÓS NÃO 
ESTAMOS ALGURES” 

 I Acto, Algés Ernesto de Sousa, 

com Jorge Peixinho 

e o futuro grupo de 

Música 

Contemporânea de 

Lisboa- Gentil-

Homem, Fernando 

Calhau, Peter 

Rubin, Marilyn 

Reynolds, e.o., 

                                                 
106 Como é referenciado na edição do Obs –Pesquisas 9, sobre “Galerias de Arte em 
Lisboa”: “o período entre 1974 e o início dos anos 80 é, por razões económicas, 
políticas e ideológicas, um período de não mercado. A crise económica internacional 
declarada em 1973 e a instabilidade económica inerente ao processo de 
democratização do país inviabilizaram o funcionamento de qualquer espécie de 
mercado de arte. Também a polarização de todas as questões em torno das lutas e 
discussões políticas não deixava grande margem para a autonomização de outros tipos 
de dinâmicas – tudo estava subordinado às clivagens políticas. A clara hegemonia 
ideológica de correntes de pensamento de inspiração marxista, que acompanhava a já 
referida hipertrofia da política, era evidentemente antagónica em relação a qualquer tipo 
de aproximação às práticas artísticas em que a questão do mercado pudesse ter algum 
papel de relevo a desempenhar (...) (Santos e Melo, et all. 2001, p. 124). 
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Primeiro Acto Algés. 

1969 EXPOSIÇÃO-HAPPENING 12 Galeria 

Quadrante 

Lisboa 

Ernesto de Sousa, 

Artur Rosa, 

Noronha da Costa, 

Jorge Peixinho, Ana 

Hatherly 

1969 TELA ROSA PARA VESTIR   Helena Almeida 

1970 EXPOSIÇÃO DURA ‐RITUAL Galeria 

Judite 

Dacruz, 

Lisboa 

João Vieira 

1970 HAPPENING SONORO Galeria 

Alvarez  

Porto 

AnarBand 

1971 HAPPENING SONORO Cooperativa 

Foz do 

Douro 

Porto 

Jorge Lima Barreto 

1971 EXPOSIÇÃO MOLE ‐ RITUAL/ 

HAPPENING 

Galeria 

Judite 

Dacruz 

Lisboa 

João Vieira 

1972 HAPPENING/ENVOLVIMENTO Casa da 

Carruagem 

Galeria 

Alvarez 

Valadares 

Espiga Pinto 

1973 OPERAÇÃO 
ESTÉTICA/INTERVENÇÃO 

Galeria do 

Círculo de 

Artes 

Plásticas de 

Coimbra 

João Dixo 

1973 RITUAL Ilha de 

Tavira 

Manuel Barbosa 

1973 HAPPENING SONORO E VISUAL Inauguração 

do Auditório 

JN 

Porto 

Jorge Lima Barreto 

FONTE: Este quadro baseou-se na “Cronologia Essencial” de Manoel Barbosa (1985), a que se acrescentou 

a Exposição-Hapenning, de Ernesto de Sousa, na Galeria Quadrante em 1969. 
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Esse foi aliás um período marcado por manifestações estudantis em 

quase todas as universidades, pós Maio de 68, que detinham uma 

dinâmica performativa forte, não sendo de estranhar que as práticas 

artísticas tenham sofrido uma menor visibilidade, até porque na maior 

parte das vezes elas situavam-se num território indefinido onde não se 

percebia muito bem onde começava uma coisa e acabava outra. Isso é 

bastante evidente no testemunho de um dos performers na altura na 

Universidade de Belas Artes do Porto, Silvestre Pestana: 

 

Num ano deitava milho em grão às meninas, fomos expulsos da inauguração da 

grande exposição da reabilitação do pintor Amadeu de Sousa Cardoso dentro 

das Belas Artes e por volta de Outubro havia sempre o baile das debutantes da 

escola de Belas Artes e era aí que as meninas faziam os casamentos com os 

arquitectos. Os arquitectos sabiam todos que estavam à venda, e as meninas 

vinham-se todas pôr também à venda, nós decidimos, eu e o Jorge de Lima 

Barreto dançar o tempo todos os dois juntos, o que levou a uma situação 

paradoxal, os insultos dos rapazes e das raparigas depois a orquestra parou, 

depois houve a indefinição de saber se continuava ou não continuava, a 

Universidade já estava em greves, os que queriam tirar dali aqueles maricas, ou 

coisa do género e os que achavam que não e que era preciso continuar. Nós 

saímos com duas polícias e nunca mais houve um baile de debutantes. Foi por 

uma boa causa. (…) 

Aqui ainda não há qualquer teoria da performance mas há uma teoria, que a 

poesia experimental representa e que traduz uma grande responsabilidade social 

dos artistas, que passava na altura por duas vertentes: uma de carácter 

ideológico e outra de carácter sexual e portanto ganhávamos a repulsa dos dois e 

uma aderência não velada do resto, mas era um protagonismo difícil. 

Em 1969, a 2 de Fevereiro, foi quando a polícia invadia a universidade, eu fui um 

dos poetas convidados para apresentar poemas na cantina, tivemos todos de 

fugir e três semanas depois, o meu nome estava em toda a parte, recebi em casa 

o ser chamado para a tropa e depois fui para França e estive 5 anos isolado na 

Suécia, que na Suécia não dava exílio político mas dava exílio humanitário. 

(Entrevista a Silvestre Pestana). 

 

Este é aliás um processo que tem várias repercussões para um 

conjunto de indivíduos que faziam parte de um quadro intelectual-artístico 

estudantil. Num artigo de Helena Santos intitulado “O ‘25 de Abril’ como 
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ruptura sociobiográfica: potenciações e refracções no campo cultural” 

(2005), a autora refere mesmo a importante projecção da revolução 

cultural de Maio de 1968 no processo da revolução social do 25 de Abril 

de 1974, que “protagonizada por uma geração mais próxima das 

experiências do exílio e de uma emigração urbana, cultural e socialmente 

mais qualificada, tende a restituir, e por vezes a sobrepor, a dimensão 

simbólica e cultural à dimensão política da revolução portuguesa” (idem, 

p. 13). É nesse sentido que vai defender que “o Maio de 68 pode-se 

perspectivar como uma crise do político ⎯ a cultura como forma de 

intervenção política denota uma crise do funcionamento político-

institucional e político-partidário ⎯ e é no mesmo sentido que o 25 de 

Abril de 74 potencia uma relação imbricada entre política e cultura: 

diversamente da situação política francesa, a revolução portuguesa fez 

convergir num mesmo momento a fraca estruturação do campo cultural e 

a fraca estruturação do campo político (e, nele, em particular o 

partidário)” (idem, p. 14). 

Em suma, fazendo face à exactidão dos dados encontrados nesta 

listagem que reproduzimos aqui neste quadro, parece-nos que a 

irregularidade deste período, de 1969 a 1973, é melhor traduzida por 

diferenças de linhagens do que propriamente por falta de actividade 

performativa. Factor reforçado pelo testemunho de um dos pintores 

performativos mais activo deste período, João Vieira: 

 

Nós [os artistas plásticos e os poetas experimentais] dávamo-nos bem. O que é 

que sempre houve da parte de alguns poetas experimentais uma vontade de 

serem artistas plásticos mas simultaneamente recusavam aos artistas plásticos 

que eles pudessem ser poetas experimentais. O que resultou sempre numa 

situação um bocado ambígua. Como eu sou muito amigo do Melo e Castro, 

somos amigos à muitos anos, ele dizia: “faz aqui uma capa não sei quê para a 

revista”. Tínhamos essa colaboração sempre, não é? E, mais tarde, quando a 

Galeria de Belém estava a funcionar uma das exposições que se fez lá foi a 

Exposição de Poesia Experimental, a Po.Ex (…), aí eles tiveram meios para 

executar coisas que normalmente não podiam executar por falta de meios, tinham 

uma carpintaria, … a Galeria tratava disso e foi uma exposição sensacional (que 

foi repetida recentemente no Porto, em Serralves), uma coisa linda. 
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(…) É claro que os poetas experimentais, por vezes, tinham ideias 

interessantíssimas muito exploráveis pelos artistas plásticos e vice-versa. Eu 

lembro-me de estar a organizar umas coisas que um poeta experimental tinha 

feito, uns sinais geométricos mas que eram todos feitos à mão, e eu disse-lhe: 

“porque é que você vai fazer essas coisas à mão? Deixe cá ver que eu trato-lhe 

disso” e fiz uma coisa muito bem impressa, com uma geometria bestial, e ele: “ai 

que bom”. Portanto era este tipo de relações que nós tínhamos, não é? 

(Entrevista a João Vieira) 

 

João Vieira vai efectivamente desenvolver acções performativas107 

no âmbito da sua exposição dura ou O Espírito da Letra (1970) e da sua 

exposição mole ou Expansões (1971), ambas apresentadas na Galeria 

Judite Dacruz, em Lisboa. Ou ainda, também nessa mesma galeria 

lisboeta, a “Passagem de modelos com vestidos de letras” (1971). 

Focando o seu experimentalismo artístico desde cedo em torno das 

letras do abecedário108 ― letras que na relação entre a palavra e a coisa 

                                                 
107 Como refere Raquel Henriques da Silva, João Vieira era um “Homem de Teatro ― 
como foram Almada Negreiros ou António Pedro ― acreditando nele pelas nobres 
funções cívicas que os gregos lhe inventaram mas também como manifestação de 
culturas populares antiquíssimas de matriz pagã que permaneceriam muito vivas em 
Portugal – nomeadamente em Trás-os-Montes de onde é natural -, Vieira encontrou 
naturalmente o caminho da performance como desenvolvimento do seu trabalho de 
pintor. Assim, ao longo da década de 70, as letras saltaram-se-lhe de facto do espaço 
da tela para se tornarem grandes recortes moles de feltro que o artista manejava, 
vestindo o corpo e os gestos com um discurso sincopado, particularmente pregnante em 
face de uma herança cultural que fizera da escrita um refúgio de pulsões (...) 
As letras de João Vieira proclamaram essas funções outras da escrita através de uma 
multiplicação inusitada dos seus suportes: foram almofadas e bóias coloridas, num jogo 
imaginoso entre reflexões oriundas do Pop e do conceptualismo literário (...), para se 
oferecerem depois, em grandes placas esponjosas, aos sentidos dos públicos e serem 
vestidos numa passagem de modelos, quando deixaram de ser elas mesmas para 
coincidirem apenas, fulgurantemente, com a sua própria matéria aberta a novas 
tematizações” (2002, pp. 70-71) 
108 Note-se que este criador foi um dos artistas do grupo KWY, que editou em Paris a 
revista com o mesmo nome, editada entre 1958 e 1964, e que se pretendia como as 
letras kwy indicam internacional. Este grupo de que fizeram parte René Bertholo, Lurdes 
Castro, Cristo, Gonçalo Duarte, José Escada, António Costa Pinheiro e, para além de 
João Vieira, Jan Voss ,vão desenvolver ainda várias iniciativas onde se cruzam artistas 
nacionais e internacionais.  
Raquel Henriques da Silva num ensaio sobre a obra deste artista denominado “João 
Vieira: das Letras aos Corpos” refere: “ao eleger a letra e a escrita como matéria e 
desígnio da sua pintura, ele assumia a prática artística como território de íntimas 
contaminações: entre memórias refeitas da infância (os cadernos de ortografia e a 
profissão de professores de educação primária dos pais) e uma nunca proclamada, mas 
bem funda, cultura erudita que lhe permitia aceder e reflectir sobre as funções históricas 
da escrita na pintura, dos primórdios da iluminura medieval às longas e rituais inscrições 
da pintura chinesa e japonesa, às rupturas modernistas do primeiro cubismo e, depois, 
do dadaísmo e do surrealismo. Mas, também, entre o recente impacto do cartazismo de 
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o artista objectualiza e corporiza ― vai desenvolver no âmbito da 

denominada por si exposição dura uma “performance-destruição” (1970), 

onde com a ajuda de crianças o artista destruiu grandes letras feitas de 

madeira. Em contraponto, um ano mais tarde, no âmbito da exposição 

mole permitirá que o público brinque com grandes letras de espuma 

flexível.  

Qualquer destas acções trazia a marca de uma arte revolucionária, 

que punha a nu: “um governo e uma política que não eram burgueses, na 

boa tradição europeia, antes uma sedimentação esclerosada de 

ruralidade, catolicismo e falso espírito guerreiro, assumida em débil pose 

fascista” (Raquel Henriques da Silva, 2002, p. 66) 

Escrevendo sobre a “Exposição Mole”, que será novamente 

apresentada por João Vieira na Sociedade Nacional de Belas Artes, em 

1972, Ernesto de Sousa referir-se-á à fluidez das catalogações: 

 

‘acção-espectáculo’: é exactamente aquilo a que chamaríamos uma performance; 

acção (event) face ao público no sentido artaudiano; evolução-alteração da 

clássica separação palco-plateia com a vista posta no choque (…) convite à 

Festa e à descoberta: de facto a instalação que designaremos por ‘exposição 

mole’ foi uma Festa e uma Performance; festa provocada pela armadilha-de-

letras em que caímos todos; performance com a matéria, os modelos, os 

plásticos e a sua, diríamos, antropo-morfização contagiante alegria (…)” (Ernesto 

de Sousa, 1998b, p. 186). 

A juntar aos factores citados atrás acrescenta-se, portanto, ainda a 

conveniência da indefinição da catalogação das acções: como se pode 

verificar os termos aplicados são oscilantes entre happening (mais 

usual), ritual, operação estética, etc. o que permitirá à geração seguinte 

secundarizar o seu papel em função do termo mais abrangente de 

performance. Este parece-nos o sentido da afirmação tácita que 

                                                                                                                                          
formulação Pop e já o exercício de distanciação do Conceptualismo e das novas 
vanguardas que, à volta dele, vão inventando a segunda modernidade, sobre o eixo 
produtivo de fazer deslocar a obra e o próprio conceito de arte para os domínios, físicos 
e vivenciais, da tecnologia e dos territórios não artísticos.  
Neste contexto, ‘escrever a pintura’ ou ‘pintar a escrita’ era simultaneamente, um 
exercício antíquissimo (...) e a convocação, marcada de génio próprio, das pulsões da 
situação contemporânea” (2002, pp. 67-68). 



 269

encontramos no discurso de Fernando Aguiar da existência de uma 

história anterior aos anos 80, cujo eixo, no entanto, ainda não estaria 

bem centrado na performance:  

 

Já tinha havido algumas intervenções antes, aliás os poetas experimentais 

acabaram por fazer os primeiros happenings em Portugal nos anos 60, depois sei 

que na primeira parte dos anos 70 houve algumas pessoas que faziam umas 

intervenções, que não se sabia muito bem o que era, sei lá, o João Vieira, a 

própria Graça Morais, o Grupo Puzzle, houve pessoas, artistas plásticos 

especialmente que faziam pontualmente algumas coisas que estavam ligadas 

com a performance mas eu estou convencido que eles não faziam aquilo com a 

intenção de fazer performance. Eles provavelmente tinham tido contacto com o 

movimento Fluxus, com o Kaprow, e faziam algumas coisas nesse campo, e 

penso, pelo menos que eu tenha conhecimento, que esse movimento foi mais 

organizado com os Encontros Almada que o Egídio Álvaro organizou que também 

já tinha organizado ainda nos anos 70 ― 78, 79. Aliás, o Egídio escreveu alguns 

textos, portanto, eu penso que a partir da década de 80 a coisa surgiu mais 

organizada, eu penso que sobretudo na década de 80 começou a existir de uma 

forma sistemática. (Entrevista a Fernando Aguiar) 

 

Do mesmo modo, Rui Afonso Santos (2004), partindo do campo das 

artes plásticas para analisar os antecedentes experimentais da 

“Revolução Homeostética”, que acontecerá nos anos 80, e de que 

falaremos mais à frente, considerava que o início da década de 60 havia 

sido auspicioso para as artes em Portugal. Desse período salienta os 

nomes de Paula Rego, Cutileiro e Joaquim Rodrigo e, mais no final da 

década, os de Lourdes de Castro, Helena Almeida e João Vieira, entre 

outros, como Fernando Calhau, Leonel Moura e Julião Sarmento. E por 

fim, a importância de Ernesto de Sousa em eventos que culminam na 

“Alternativa Zero” marca destaque significativo no contexto daqueles 

anos. O que mostra que o lugar disciplinar de onde se parte influi na 

hierarquização das mesmas personagens, especialmente naquelas cuja 

transversalidade entre áreas foi mais acentuada, isso mesmo já tinha 

sido indiciado por Goethe, como vimos no capítulo anterior, quando este 

procurou desenvolver as suas análises em ciência. 
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Outro dos factores explicativos desta mudança de protagonistas 

durante esse período poderá estar ainda no deslocamento dos mesmos 

protagonistas para o exterior, quer por via da emigração, frequente em 

período de ditadura, quer por via da participação em eventos 

internacionais. Um dos mais activos protagonistas desse período, 

Ernesto de Sousa, que terá começado a ser desperto para as actividades 

mais performáticas por via da colaboração com Jorge Peixinho109, veio 

nesse período a participar, assim como aconteceu com José Augusto 

França, na Documenta de Kassel, de 1972, comissariada por Harald 

Szeeman. Essa participação terá sido factor estruturante para a 

aceitação da emergência da “vanguarda” em Portugal, embora a postura 

de José Augusto França fosse de cepticismo em relação a uma anti-

arte110 e a de Ernesto de Sousa totalmente efusiva111, tendo a partir daí 

este último um papel central e verdadeiramente militante no incremento e 

consolidação de uma “vanguarda” portuguesa de modo alargado, e 

menos disciplinar. 

Várias vão ser as iniciativas que ele próprio vai levar a cabo não só 

para divulgar este evento mas para promover uma renovação da arte 

portuguesa112 no sentido desse novo sentido de “vanguarda”, um sentido 

                                                 
109 Na sua biografia é referido um Curso de Cinema Experimental no Cineclube do 
Porto, onde participou este músico sendo que em 1969 participam juntos em dois 
happenings: happening ‘Nós não estamos algures’ e Exposição-happening. 
110 Como é citado por João Fernandes em “Perspectiva: Alternativa Zero Vinte Anos 
Depois”, este crítico terá dito num dos seus folhetins que “…a arte muda de conceito, ou 
o conceito de arte”, embora recomendando atenção: “… para o que, afinal, é apenas 
uma mudança de convenção. (…) Eles estão empenhados numa antiarte mas … 
antiarte é arte também, fatalmente” (1997, p. 16). 
111 Ele próprio escreve a Ângelo de Sousa, a 19 de Outubro de 1972, que “ (…) a 
‘Documenta5’ foi para mim o acontecimento mais esclarecedor de uma consciência 
moderna a que me foi dado participar nos últimos anos: julgo que muito do que vai 
acontecer nos próximos anos será marcado por estes 100 dias” (citado por 
Wandschneider, 1998, p. 83). A partir daí terá começado a “a desenvolver uma 
actividade crítica que introduz as novas referências no quotidiano artístico português, 
enquanto concretiza toda uma série de projectos expositivos que de algum modo as 
reflectem, assim como reflectem o novo tipo de experiências e objectivos das obras de 
uma nova geração de artistas” (Fernandes, 1997, p. 18). 
112 Contradizendo com isso parte do seu percurso biográfico anterior voltado para o neo-
realismo. Como refere Miguel Wandschneider, no artigo “Descontinuidade Biográfica e 
Invenção do Autor”, Ernesto de Sousa induziu no seu percurso um corte radical no final 
dos anos 60: “por um lado, uma deslocação do campo do cinema para o campo das 
artes plásticas; por outro lado, uma deslocação do realismo (ou, para usar a expressão 
do próprio, do realismo moderno, sucedâneo do neo-realismo a que estivera 
anteriormente ligado) para a vanguarda e, em particular, a arte conceptual. É um corte 
de natureza epistemológica, porque diz respeito, simultaneamente, à operacionalização 
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que é também uma mudança de paradigma da sua própria vida e que lhe 

dá um percurso não só acidentado mas também com muitas 

contradições113. É sob a referência de Almada, mas também de Beuys e 

Filliou que vai desenvolver uma viragem para as artes performativas. 

“Nós não estamos algures” (1969), “Encontro no Guincho”, “Do vazio à 

Pró-Vocação” (1972), “Aniversário de Arte” e “Projectos-Ideias” (1974) 

são alguns dos momentos em que Ernesto de Sousa junta artistas que 

traduzem uma nova situação, menos disciplinar, na arte portuguesa, sem 

esquecer, como acrescenta José Augusto França, a exposição-sessão 

em volta da obra de Bosch, no Museu de Arte Antiga, para a qual terá 

sido convidado um “especialista de ciências ocultas” e que “meteu 

monstros refeitos do pintor – numa pitoresca animação que Ernesto de 

Sousa imaginou, coisa que o circunspecto museu nunca vira em seus 

muros de outra vocação” (1997, p. 41).  

 Da análise do quadro seguinte pode verificar-se globalmente não só 

um aumento do número de intervenções colectivas mas, também, uma 

maior descentralização dessas intervenções que passam agora pelo 

Porto, Coimbra, Valadares, Viana do Castelo, Póvoa do Varzim, Lisboa, 

Vila Nova da Cerveira, Santarém, Évora, Portalegre. Essa 

descentralização é ainda acompanhada de uma maior articulação do uso 

das galerias com o próprio espaço público como sítio das artes. 

 

QUADRO 9 – Intervenções Performativas – 1974-1979 

ANOS  INTERVENÇÕES LOCAL PARTICIPANTES 

1974 PERFORMANCES/INTERVENÇÃO/ 
EXPOSIÇÃO 

Galeria Dois 

 Porto 

Alberto Carneiro, 

Da Rocha, João 

Dixo, Klassnick, 

Manuel Alves, 

Miloslav Moucha, 

Pierre-Alain Hubert, 

Pineau, Roland 

Miller, Serge III 

                                                                                                                                          
e actualização, na prática concreta, dos princípios de percepção e apreciação da 
realidade cultural e artística. Esta descontinuidade reveste tanto uma dimensão reflexiva 
e discursiva como uma dimensão prática; implica, como é costume dizer-se, uma praxis” 
(1998, pp. 14-23). 
113 Idem. 
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Oldenbourg, Shirley 

Cameron.  

1974 INTERVENÇÕES C.A.P.C  

Coimbra 

Aniversário da Arte 

/Rob Filliou 

1974 PERFORMANCE C.A.P.C  

Coimbra 

Albuquerque 

Mendes 

1974 PRIMEIROS ENCONTROS 
INTERNACIONAIS DE ARTE EM 
PORTUGAL – INTERVENÇÃO/ 
PERFORMANCE/EXPOSIÇÕES 

 

PERPECTIVA 74 

ORGANIZADOR: EGÍDIO ÁLVARO 

 

Casa da 

Carruagem  

Valadares 

A. Carneiro, A. 

Medes, Ângelo de 

Sousa, Babou, 

Espiga Pinto, 

Fernando Lanhas, 

Ivan Messac, J. 

Dixo, M. Alvess, M. 

Moucha, P.-A 

Hubert, Serge 

Iyokoyama, e.o. 

1974 HAPPENING SONORO  Festival 

Cascais 

Jazz 

Jorge Lima Barreto 

1975 SETE RITUAIS ESTÉTICOS Zonas 

Naturais do 

Norte 

Alberto Carneiro 

1975 ACÇÕES E INTERVENÇÕES Rua Nova 

do Almada, 

Lisboa e 

Torre dos 

Clérigos 

Porto 

Grupo Acre 

Constituído por 

Alfredo Queirós 

Ribeiro, Clara 

Meneres e Lima de 

Carvalho 

1975 RITUAL Serra da 

Estrela 

Manoel Barbosa 

1975 PERFORMANCE Casa da 

Carruagem 

Valadares 

João Dixo 

1975 SEGUNDOS ENCONTROS 
INTERNACIONAIS DE ARTE EM 
PORTUGAL – INTERVENÇÕES OU 
PERFORMANCES 

Viana do 

Castelo 

A. Mendes, Artur 

Barrio, R. Miller, S. 

Cameron, e.o. 

1976 LUÍS VAZ 73. – INTERVENÇÕES/ 
ENVOLVIMENTO VISUAL E 
SONORO 

Galeria de 

Belém 

Lisboa, 

Évora, 

Viana do 

Castelo 

Ernesto de Sousa, 

Jorge Peixinho 

1976 PERFORMANCE/RITUAL Galeria Dois Albuquerque 
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e Praça da 

Liberdade 

Porto 

Mendes 

1976 INTERVENÇÃO Galeria Dois 

Porto 

Grupo Puzzle, 

constituído por 

Albuquerque 

Mendes, Armando 

Azevedo, Carlos 

Carreiro, Graça 

Morais, Jaime Silva, 

João Dixo e Pedro 

Rocha. Em 77 

saíram G. Morais e 

J. Silva e entraram 

Gerado Burmester e 

Fernando Pinto 

Coelho 

1976 TERCEIROS ENCONTROS 
INTERNACIONAIS DE ARTE EM 
PORTUGAL – INTERVENÇÕES OU 
PERFORMANCES 

Póvoa do 

Varzim 

A Mendes, A. 

Azevedo; Christian 

Tobas, Fred Forest, 

Gerardo Burmester, 

Grupo Puzzle, J. 

Dixo, A. Hubert, R. 

Miller, Serge III, S. 

Cameron, e.o.  

1976 ARTE NA RUA – INTERVENÇÕES 
DIVERSAS 

C.A.P.C. 

Coimbra 

Vários elementos 

do C.A.P.C. 

1976 RITUAL Galeria JN 

Porto 

Albuquerque 

Mendes 

1976 RETROSPECTIVA Museu 

Nacional 

Soares dos 

Reis 

Porto 

Alberto Carneiro 

1977 CICLO DE ARTE MODERNA 
PORTUGUESA Nº1  

Organização: Egídio Álvaro 

I.A.D.E 

Lisboa 

Albuquerque 

Mendes 

1977 CICLO DE ARTE MODERNA 
PORTUGUESA Nº2  

Organização: Egídio Álvaro 

I.A.D.E 

Lisboa 

Da Rocha 

1977 CICLO DE ARTE MODERNA 
PORTUGUESA Nº3  

Organização: Egídio Álvaro 

I.A.D.E 

Lisboa 

Manuel Alvess 

1977 ALTERNATIVA ZERO  Galeria Performances ou 
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Nacional de 

Arte 

Moderna 

Lisboa 

intervenções de A. 

Medes, A. Azevedo, 

GICAP – Grupo de 

Intervenção do 

C.A.P Coimbra, 

António Palolo, 

José Conduto, José 

de Carvalho, e.o,  

1977 ESPECTÁCULO Lisboa 

Coimbra e 

Porto 

Living Theatre 

1977 HAPPENING Jardim 

Zoológico 

Lisboa 

Alberto Pimenta 

1977 ESPECTÁCULOS SOBRE TEXTOS 
VISUAIS 

Lisboa Grupo Anima, 

Concepção de Melo 

e Castro, Seme 

Lutfi e Silvestre 

Pestana 

1977 HAPPENING/ENVOLVIMENTO Galeria 

Quadrum 

Lisboa 

Ana Hatherly 

1977 QUARTOS ENCONTROS 
INTERNACIONAIS DE ARTE EM 
PORTUGAL 

Caldas da 

Rainha 

Intervenções ou 

performances de A. 

Comuna, A. Meds, 

A. Azevedo, C. 

Barroco, C. Tobas, 

Chantal Guyot, Da 

Rocha, Eugénia 

Balcells, Daniel 

Grenier, Fernando 

De Filippi, GICAP, 

Giner, Grupo 

Anima, Grupo 

Puzzle, M. Barbosa, 

Michel Allet, Miguel 

Yeco, N. Yalter, 

Orlan, R. Miller, 

Serge III, S. 

Cameron, e.o .. 

1977 MASSIFICAÇÃO E IDENTIDADE 
CULTURAL 

SNBA 

Lisboa 

Intervenção ou 

performance de A. 

Medes, A. Azevedo, 

GICAP, G. Puzzle, 

G. Burmester, M. 

Yeco, e.o 
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1978 CICLO DE ARTE MODERNA 
PORTUGUESA Nº4 

Organização: Egídio Álvaro 

I.A.D.E 

Lisboa 

G.I.C.A.P.C. 

1978 CICLO DE ARTE MODERNA 
PORTUGUESA Nº4 

Organização: Egídio Álvaro 

I.A.D.E 

Lisboa 

Miguel Yeco 

1978 I BIENAL DE ARTE DE CERVEIRA 

Organização: Jaime Isidoro 

Vila Nova de 

Cerveira 

Intervenção ou 

performance de C. 

Barroco, Carlos 

Nogueira, Elisabete 

Mileu, G. Anima, 

Grupo 42, Gracinda 

Candeias, M. 

Barbosa, P.A. 

Hubert, Serge III, 

e.o. 

1978 PERFORMANCE Praça da 

Restauração 

Funchal 

Rui Orfão 

1978 PERFORMANCE Galeria 

Diferença 

Lisboa 

José Conduto 

1978 PERFORMANCE Galeria 

Diferença 

Lisboa 

José de Carvalho 

1978 PERFORMANCE AR.CO 

Lisboa 

Julião Sarmento e 

Patrick Mhor 

1978 PERFORMANCE Galeria 

Quadrum 

Gina Pane 

1978 PERFORMANCE Museu 

Distrital de 

Santarém 

Manuel Barbosa 

1978 PERFORMANCE Galeria 

Qadrum 

Lisboa 

Ulrike Rosenbach 

1978 O VERDE A 5120 ANGSTROMES Galeria 

Audimagem 

Lisboa 

Performance de C. 

Barroco, Nadia 

Bagiolli, Romualdo, 

Vítor Belém, e.o,  

1979 PERFORMANCE Galeria 

Qadrum 

Lisboa 

José De Carvalho 
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1979 O TUBO -PERFORMANCE S.N.B.A 

Lisboa 

C. Barroco, Eunice 

Munõz, Isabel Ruth, 

João d’Ávila, N. 

Bagiolli, Romualdo, 

V. Belém, e.o. 

1979 PERFORMANCE Galeria 

Quadrum 

Lisboa 

José Conduto 

1979 PERFORMANCE Expo 

Portalegre’7

9 

Galeria 

Municipal  

Portalegre 

Elisabete Mileu, 

Manoel Barbosa 

1979 INICIO DE OUVE-ME, SENTE-ME, 
VÊ-ME 

 Helena Almeida 

1979 PERFORMANCE Exposição 

Arte 

Portuguesa 

Hoje 

S.N.B.A. 

Lisboa 

Ernesto de Sousa 

1979 A FOTOGRAFIA COMO ARTE, 
ENTRE OUTROS TRABALHOS DE 
ARTE CORPORAL 

Fundação 

Calouste 

Gulbenkian, 

Lisboa e 

Centro de 

Arte 

Contemporâ

nea 

Porto 

Alberto Carneiro, 

Arnulf Rainer, Floris 

Neususs, Helena 

Almeida, Jochen 

Gerz, Jurgen 

Klauke, Hartmut 

Neubauer, Klaus 

Rinke 

1979 RETROSPECTIVA Galeria de 

Belém, 

Fundação 

Calouste 

Gulbenkian, 

Galeria 

Diferença, 

Lisboa, 

Centro de 

arte 

Contemporâ

nea, Porto, 

C.A.P.C., 

Coimbra, 

Wolf Vostell 
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happening, 

Galeria de 

Belém 

1979 PERFORMANCE Galeria 

Diferença 

Lisboa 

Túlia Saldanha  

1979 PROJECTOS & PROGESTOS 

Performance, intervenção, vídeo 

Organização: António Barros e 
Rui Órfão 

C.I.T.A.C 

Coimbra 

E. Sousa, S. 

Pestana, N. Rolfe, 

Ricardo Pais, A. 

Palolo, Rui Órfão, 

A. Barros, Erna 

Nijman, Station 

House, Opera, 

James Coleman, P. 

harel, Melo e 

Castro, Pina 

Bausch, J. Lima 

Barreto, M. 

Aayamaguchi, Ernst 

Thoma, S. cameron, 

R. Miller, J. 

Peixinho, Franck 

Na, e.o 

1979 PERFORMANCE Escola 

Superior de 

Belas Artes 

Porto 

Mineo Aayamaguchi 

1979 INSTALAÇÃO/ PERFORMANCE Galeria 

Diferença 

Lisboa 

António Palolo 

1979 EXPOSIÇÃO FOTODOCUMENTAL 
E PINTURA 

Fundação 

Eng.º 

António de 

Almeida  

Porto 

Grupo Puzzle 

1979 PERFORMANCE Galeria 

Diferença 

Lisboa 

Carlos Nogueira 

1979 INTERVENÇÃO C.A.P.C 

Coimbra 

Manuela Fortuna 

1979 VÍDEOS Galeria 

Nacional de 

Arte 

Moderna 

António Muntadas 
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Lisboa 

1979 POTTLACH 

Instalação 

Galeria 

Quadrum, 

Lisboa 

Leonel Moura 

FONTE: Este quadro baseou-se na “Cronologia Essencial” de Manoel Barbosa (1985). 

 

No ano de 1974 o espaço urbano é invadido por manifestações 

quase-artísticas: “as ruas enchem-se de cores, siglas murais, cartazes e 

grafitti” (Couceiro, 2006; p. 16). A partir dessa data voltam a verificar-se 

mais intervenções artísticas colectivas em muitos casos dirigidas para o 

espaço público, procurando um novo público114. Ainda em 1974 Egídio 

Álvaro apresenta no Porto a mostra “Perspectiva’74”, que apesar de 

sediada na Galeria Dois, acabou por ser uma mostra de arte pública, 

uma vez que os eventos aconteceram nas ruas, mercados, cafés e 

praças públicas. Esta mostra, segundo o próprio Egídio Álvaro 

representou um ponto de viragem no panorama cultural português, “um 

ponto de ruptura”, pois permitiu o encontro dos artistas nacionais com 

artistas internacionais e também com um público que tomava pela 

primeira vez contacto com essas obras mais experimentais. Esse duplo 

encontro permitiu aos artistas nacionais, por um lado, “reconhecerem a 

sua diferença específica” e, por outro lado, explorarem outras linguagens 

artísticas, especialmente não verbais, de forma a melhor comunicarem 

com o público. 

 

Foi o primeiro ciclo coerente organizado sobre o tema em Portugal e foi sobretudo 

a primeira vez que convidámos tantos artistas estrangeiros a apresentar ‘ao vivo’ 

o seu trabalho no país. Nada de semelhante foi ensaiado anteriormente. Não 

falamos contudo nem de identidade cultural nem de valores particulares às 

nossas experiências realizadas e à nossas raízes. Nós assistimos, sem o saber, 

ao canto do cisne de um boom económico e artístico cujos traços profundos já se 

evaporaram, porque artificiais. 

                                                 
114 Como refere ainda Gonçalo Couceiro manifestou-se depois do 25 de Abril “a 
preocupação em reflectir sobre a função social da arte no novo esquema da sociedade 
portuguesa do pós 25 de Abril. Chega-se mesmo a pensar que com o 25 de Abril nascia 
também um novo público, ‘ávido de imagens e de objectos, um público à procura da sua 
identidade, dos seus valores e dos seus criadores’ (2004, p. 20) 
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Perspectiva 74 foi o primeiro golpe sério anunciando a mudança das estruturas da 

visão e da análise do campo artístico, e, por consequência das práticas 

correspondentes (…). 

Os Encontros Internacionais de Arte em Portugal, onde assegurei a concepção e 

a direcção artística foram de facto o verdadeiro lugar de abertura da arte junto das 

populações ditas pudicamente ‘não sensibilizadas’ (elas estavam, na realidade, à 

margem da criação artística), graças à confrontação e ao diálogo permanentes e 

à orquestração de um espaço à geometria variável onde muitos artistas 

portugueses aprenderam o reconhecimento da sua diferença, da sua identidade e 

do seu potencial criativo, no contacto directo com os artistas estrangeiros (…) 

A intervenção de rua foi um dos elementos motores desses Encontros. O que não 

era sem perigos, por causa sobretudo dos tempos politicamente instáveis e 

conturbados vividos no país. Mas também por causa da necessidade de encontrar 

as linguagens específicas (linguagens não verbais e não literárias) adaptadas à 

comunicação com uma população cujos contactos com a expressão artística eram 

praticamente nulos, uma população mantida intencionalmente na ignorância dos 

grandes debates culturais, postas à margem do diálogo construtivo (Álvaro, 1985, 

sem pág.) 

 

Mas verificaram-se como vimos acima outras iniciativas colectivas 

como o “Aniversário de Arte” ou “Projectos-Ideias” desenvolvido por 

Ernesto de Sousa. Ainda na tentativa de aproximação da arte ao público 

surgiram eventos em espaço público, como a “Festa”, na Galeria de Arte 

Moderna de Lisboa, ou o “Enterro do Museu Soares dos Reis”, a partir da 

Cooperativa Árvore no Porto, ambos para comemorar o 10 de Junho de 

1974115. Salientam-se ainda as intervenções do Grupo ACRE116 que 

                                                 
115 Na Galeria Nacional de Arte Moderna em Belém para se comemorar o 10 de Julho 
de 1974 desenvolveu-se um evento a que se chamou a “Festa” em que houve 
participações de grupos de teatro, conjuntos musicais, coros , recitais de poesia e se 
executou uma pintura colectiva em 48 partes (tantas quantos os anos em que Portugal 
vivera sob o regime ditatorial) que Couceiro descreve assim: “Na galeria de Arte 
Moderna em Belém, a partir das 15 horas, os artistas dispostos em andaimes iniciaram 
a pintura da obra colectiva, como homenagem ao Movimento das Forças Armadas e ao 
povo português. Esta iniciativa teve, como foi dito, a ideia-base numa obra idêntica 
levada a efeito em Cuba. (...) 
Também durante esta festa, conforme o jornal Diário Popular assinalou, se deu ‘um dos 
momentos mais aplaudidos ... e que teria dado origem ao corte da transmissão que a 
RTP estava a efectuar directamente, e por se ter considerado ao que julgamos, ofensiva 
da Igreja –foi o da farsa em que figuravam personagens alusivas a determinadas 
individualidades de relevo do regime anterior, nomeadamente ao ser lançado ao rio um 
‘Caixão’ com uma bandeira onde se inscrevia um ‘s’, e que representava o fascismo, 
gesto que foi sublinhado pelo rufar do tambor ao jeito do que acontecia nas execuções 
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invadem Lisboa pintando passeios e ruas e distribuindo gratuitamente ou 

vendendo “diplomas de artistas” a todos os candidatos, numa clara 

provocação às instituições académicas. Pela mesma altura, foram ainda 

ensaiadas novas formas de participação colectiva, como é exemplo a 

participação dos poetas experimentalistas portugueses no mail-art117 

internacional. 

A partir da segunda metade dos anos 70 a actividade performativa 

aumentou significativamente, nomeadamente, com a participação mais 

frequente dos poetas experimentais. Algumas das acções performativas 

mais citadas desta época118 foram desenvolvidas, no ano de 1977, por 

Alberto Pimenta que se exibiu com o letreiro “Homo Sapiens” numa jaula 

do Jardim Zoológico de Lisboa e por Ana Hatherly que na Galeria 

Quadrum desenvolveu uma intervenção a que deu o título “Rotura”, na 

sequência do seu filme “Revolução”, realizado em 1975, ou ainda a 

teatralização de poemas visuais levada a cabo pelo grupo Anima na 

Sociedade Portuguesa de Autores no ano de 1977. De destacar que esse 

aumento se deveu também à ampliação do universo através da 

mobilização de novos intervenientes, oriundos originalmente das artes 

plásticas que decidem enveredar pela área da performance. Esse é o 

exemplo de Rui Orfão que descreve essa passagem, das artes plásticas 

                                                                                                                                          
por guilhotina, no século XVIII” (Couceiro, 2004, p. 22). Essa performance desenvolvida 
pela Comuna e o corte da transmissão da mesma em directo pela RTP gerou as mais 
contraditórias reacções de diversos sectores da sociedade.  
Com o “Enterro do Museu Soares dos Reis” um grupo de artistas pretenderam 
“denunciar Museu de Soares dos Reis como ‘corpo inerte’, sem qualquer acção 
pedagógica ou didáctica”. No ‘funeral’, frente ao museu, foram feitos discursos fúnebres 
pelos escritores Egito Gonçalves e Correia Alves, tendo sido colocado à porta o epitáfio: 
‘Museu Soares dos Reis –n.1926 e faleceu em 1974 – Aqui jaz o velho Museu de 
Soares dos Reis, morto pela traça, bafio e boca aberta de tédio, para eterna alegria 
daqueles que hão-de esquecer e querem um museu vivo.” (idem, p. 24) 
116 Grupo constituído por Alfredo Queirós Ribeiro, Clara Menéres e Lima de Carvalho. 
117 Como refere Maria João Fernandes, “o mail-art é um sistema de troca e 
correspondência entre artistas, criado pelo americano Ray Johnson nos anos 50. Este 
sistema interactivo antecipou o E-mail actual, e floresce ainda hoje. O fenómeno 
permitiu o aparecimento de Fluxus, no início dos anos 60, em vários pontos do globo. 
Fluxus nasceu de uma crítica em relação ao mercado da arte, sendo o termo utilizado 
primeiramente por George Maciunas, para título de uma revista. Ele convivia em Nova 
York com John Cage e um grupo de artistas e músicos, entre os quais se encontrava o 
poeta concreto e músico Dick Higgins, que partilhavam ideias semelhantes sobre Marcel 
Duchamp, o Budismo Zen, o I Ching, Fluxus nasceu um pouco deste estado de espírito. 
A partir de 1962 começaram a realizar-se festivais Fluxus por todo o mundo, e 
proliferaram publicações” (2000, p. 39). 
118 Ver sobre este assunto Sousa e Ribeiro (2004, p. 45). 
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para a performance, através de uma participação primeiro numa acção 

colectiva e só depois individual. Passagem que, no seu percurso, acaba 

por inverter a importância entre as duas áreas, passando a área da 

performance a ser prioritária: 

 

Comecei como pintor, a performance surgiu como uma actividade 

complementar em 1976, como elemento do grupo “Cores” do Círculo de Artes 

Plásticas de Coimbra, experiência continuada após a dissolução do grupo em 

1978, tornando-se prioritária como meio de expressão por excelência, 

relegando a pintura para um plano secundário”119.  

 

 

V.2.1.2.2. Ernesto de Sousa e a “era das mediações”  

 

No ano de 1977 acontece sob a organização de Ernesto de Sousa 

a iniciativa que segundo Miguel Wandschneider, como vimos atrás, deu 

lugar à constituição do movimento de vanguarda em Portugal: a 

“Alternativa Zero”. De facto, pode-se dizer que esta iniciativa avançou no 

sentido de uma mudança de escala, em última análise de público: foi 

visitada por mais de 10000 pessoas120, mas principalmente na medida 

em que através de uma configuração programática sobrepôs o tema 

genérico da experimentação em arte à lógica disciplinar e grupal, que até 

aí era vigente. Isso foi feito através de uma mostra-levantamento que 

incluía desde os “percursores” (com exposições retrospectivas sobre “os 

pioneiros de Portugal” e sobre a “vanguarda e os meios de comunicação 

                                                 
119 Excerto retirado do catálogo PERFORMANCE – ARTE, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Serviço de Animação, Criação Artística e Educação pela Arte, Novembro, 
1986. 
120 De acordo com o próprio Ernesto de Sousa (1998b, p. 232). Note-se que este 
número é bastante significativo tendo em conta relatos sobre o progressivo 
esmorecimento dos artistas sobre essa capacidade de conseguirem captar público ou 
mesmo algumas intervenções mais agressivas do público face a situações de arte 
pública. Como refere Gonçalo Couceiro, nesse mesmo ano, nas Caldas da Rainha e 
durante os Encontros Internacionais de Arte, “uma escultura é destruída pelo público no 
“mercado do Peixe” tida como ofensiva, ou uma intervenção de Carlos Barroco, no 
Museu José Malhoa, e ainda outras intervenções durante estes Encontros” (2004, p. 
106). 
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— o cartaz”) até aos artistas da actualidade (com as “tendências 

polémicas na arte portuguesa”). 

Há neste processo uma clara estratégia de redefinição do papel do 

intermediário, para uma postura programática autoral, onde o tema 

prevalece em relação a grupos e a disciplinas, como é destacado pelo 

próprio Ernesto de Sousa: “com esta escolha — e esse é um limite 

fundamental e fundamentalmente anti-salonard — não se pretendeu a 

constituição de um grupo representativo, senão de si próprio” (1997, p. 

60)121, onde não coubessem “distinções entre géneros e gerações; 

artistas e críticos; e até, em última análise, artistas e anti-artistas”(1998b, 

p. 71). Quase em verso ele dirá ainda que a “vanguarda” traduz uma 

mistura entre diferentes vanguardas, onde estão presentes estética e 

política mas, também e principalmente, mercado. Era o mercado da arte 

da transversalidade a configurar-se: 

 

vanguarda é um diálogo entre diferentes vanguardas 

em fundo, um diálogo entre a vanguarda estética e a 

vanguarda ideológica (ética-social, por exemplo) 

a vanguarda e o mercado são processos que se 

entrelaçam, necessariamente, numa sociedade 

                                                 
121 Num texto sobre a “Alternativa Zero”, Ernesto de Sousa faz referência à inexistência 
de um Museu de Arte Moderna em Portugal, contexto que contribuí na sua opinião para 
que “as poucas pessoas que têm investigado melhor ou pior as novas linguagens, as 
tendências realmente modernas no nosso tempo fazem-no rigorosamente isoladas, 
quase nada conhecendo umas das outras; desligadas de qualquer necessidade local 
profunda, desligadas portanto de um mínimo sentido nacional ou regional. 
Essas pessoas constituem na verdade dois grandes grupos de “exilados”: Exilados de 
facto, os “estrangeirados”, portugueses vivendo no estrangeiro mas raro se 
desinteressando totalmente do país de origem. É uma espécie que tem a sua história 
ilustre na cultura portuguesa e que tem que ser encarada muito a sério num estudo de 
culturas comparadas, quer na área europeia, quer universalmente. O outro grupo é o 
dos exilados-no-seu próprio país. Esse exílio interno resulta de vários factores, e não só 
do hermetismo relativo da própria linguagem. Um desses factores, se não o principal: o 
abismo que se vai cavando entre essa dispersa guarda-avançada e aquela elite, a que 
vamos agora chamar elite salonard. Trata-se efectivamente de uma falsa elite, mas que 
tende a transformar-se num biombo opaco entre o poder e a verdade cultural e artística 
que é sempre experimental e contestatária. Esse abismo torna-se invisível por vezes (e 
portanto muito mais perigoso) quando neste estado geral de desinformação e caça aos 
privilégios não há outro remédio senão apoiar a elite salonard contra oportunismos 
ainda piores. (Aproveitando-se da confusão geral quase todos estes grupos falam uma 
linguagem muito revolucionária …) (Sousa, 1998, p. 68). 
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de mercado/consumo 

o artista, o autor não é nunca um simples produtor 

é um produtor produzido e tende (na sociedade actual) 

a tornar-se num produto-a-produzir 

o produtor principal passa a ser a própria sociedade 

com as suas leis de mercado, consumo e comunicação 

de massas 

respectivos ‘managers’, e nomeadamente os críticos 

ou os especialistas da informação 

 

neste quadro assiste-se inexoravelmente 

a uma aceleração das vanguardas 

ao desenvolvimento da função crítica do artista 

à esteticização da crítica 

 

a isto chamamos a via conceptual ou analítica 

a isto corresponde uma liberdade responsável 

e uma responsabilidade militante. (Sousa, 1998, pp. 234-235). 

 

Assim, nesta mostra, construída sobre os conceitos de “obra aberta” 

de Eco e de “festa” de Almada Negreiros — nalguns casos quase 

carnavalesca (como nos acontecimentos fantasiosos da inauguração), 

noutros familiar (nas refeições colectivas) — pela primeira vez são 

incluídos na mesma mostra artistas escolhidos de forma heterogénea em 

relação a gerações e origens artísticas disciplinares122, como Helena 

Almeida, Fernando Calhau, Constança Capdville, Alberto Carneiro, 

Noronha da Costa, Ana Hatherley, Melo e Castro, Jorge Peixinho, 

Albuquerque Mendes, Julião Sarmento, Ângelo de Sousa, Sallette 

Taveres, Ana Vieira e João Vieira, Leonel Moura, José Conduto, Noronha 

da Costa e ainda outros que se inscreveram no espaço com iniciativas 

                                                 
122 O próprio Ernesto de Sousa referiu: “não partimos de uma definição prévia de 
vanguarda (…). Também não distinguimos entre géneros e gerações; artistas e críticos; 
e até, em última análise, artistas e anti-artistas” (idem, p. 71). 
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mais informais. Na inauguração, por exemplo, “grupos de visitantes 

organizaram-se espontaneamente em performances inesperadas: um 

conjunto de músicos toca instrumentos de sopro em frente de cada uma 

das peças, o Grupo Cores e outros elementos do C.A.P.C. apresentam 

performances, Conduto, José Carvalho e Palolo protagonizam um 

acontecimento, a “Akashâ escolar”, um visitante “expõe” tudo quanto tem 

nos bolsos e convida os circundantes a fazer o mesmo, André Gomes 

faz-se acompanhar de Lídia Barloff, no papel de coleccionadora do 

“ancien regime” curiosa de vanguarda. Já perto do final da exposição, 

André Gomes realizará aliás uma conferencia intitulada “O Culto da 

Vanguarda … or the importance of being Ernesto”, na qual tratará de 

parodiar o conceito de vanguarda através do elogio “nacionalista-kistch” 

da “mesa portuguesa” … A exposição vê-se, por último, ainda acrescida 

de uma estranha obra-projecto, de autoria anónima, que Ernesto não 

hesita em expor. Uma “sala da descontracção” torna-se um símbolo de 

um novo modo de ver, visitar e participar numa exposição …” 

(Fernandes, 1997, p. 31). 

Como refere José Augusto França, vinte anos depois desta 

iniciativa, no catálogo retrospectivo para a “Exposição Perspectiva: 

Alternativa Zero” desenvolvida no Museu de Serralves e que temos vindo 

a seguir: “nenhum dos surrealistas de 49 e 50, dos abstractos de 50, dos 

KWY (só João Vieira), do grupo dos “Encontros Internacionais” pela 

província, de gente conotada com a S.N.B.A., com a “Gravura”, enfim, 

mais ou menos neo-realizante; e a falta de Pomar, Nery, Calvet, Kikians, 

J. Martins, Eurico, Rodrigo, que poderiam ser (mais ou menos) 

esperados …” (1997, p. 43). 

Assim, embora a lógica programática não tenha sido ainda 

verdadeiramente institucionalizada, nos anos 80 a performance como 

conceito parece ter-se imposto sobre outros conceitos, e com ela a 

necessidade de mostras.  

 

V.3. PERFORMANCE: UM CONCEITO (IN)OPERATIVO 

DISCIPLINARMENTE 
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O próprio Ernesto de Sousa, numa carta a Noronha da Costa, 

datada de 21 de Abril de 1982 refere-se à catalogação de um evento, que 

terá tido lugar na Rinchoa, como happening, considerando que melhor 

seria ter-lhe chamado performance. Essa passagem, no entanto, 

inscreve um percurso longo de questionamento e de re-definição 

constante:  

 

Os ‘acontecimentos’ no Guincho-Rinchoa em 1969? Há uns anos que os venho 

designando simplesmente por “Encontro do Guincho”, para simplificar, para evitar 

equivocar, para eliminar as ambiguidades da palavra happening e considerar 

fundamentalmente como um acontecimento colectivo: o “ritual” do Guincho (que 

me limitei a organizar segundo as tuas indicações), os debates que depois se 

seguiram na Rinchoa”. (1998a, p. 153) 

 

Esse esclarecimento do termo é explicado mais a frente na carta 

através da confrontação do autor com a teoria internacional emergente: 

 

Dir-te-ei também na primeira oportunidade os resultados da análise que tenho 

feito ao conceito de happening. 1969 é um ano importante neste estudo teórico-

prático porque em 1969 eu tinha recebido o célebre diagrama de Maciunas, 

enviado por Ken Friedman do Grupo Fluxus-Califórnia. No entanto só alguns anos 

depois me ofereceram a colecção completa da reedição da revista Fluxus Cc V 

Tre, onde vem transcrita a polémica radiofónica entre Kaprow e Georges Brecht 

sobre o diferendo teórico prático hapenning/event. Enfim, hoje a noção de 

performance elimina muitas das falências teóricas anteriores, e julgo que alguma 

coisa do que fizemos do passado, os poetas experimentais, o João Vieira, eu com 

o Jorge Peixinho, contigo, etc. – teriam sido melhor classificadas de performances 

… Isto só tem importância porque a performance (do fr. Antigo: per formare), a 

performatividade, é conceito primordial na ciência e na estética dita pós-moderna. 

(1998a, p. 153) 

 

Nos anos 80, portanto, a presença da performance, ou do artista 

como “operador poético” vai ganhar maior amplitude, sendo o período 

marcado pela confluência de acções performativas dos poetas 
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experimentais mas, também, dos pintores e mesmo das artes 

performativas. Tal confluência não traduz necessariamente um 

movimento único, mas antes vários movimentos que acontecem com 

alguma simultaneidade e cujo resultado se traduz numa ampliação do 

híbrido.  

No entanto, demorando-nos aqui um pouco mais, é interessante 

verificar que enquanto conceito ele vai ter em Portugal uma abordagem 

pouco linear, como aliás verificámos também a nível internacional no 

capítulo anterior. Isabel Carlos, num dos raros ensaios portugueses 

sobre esta temática, ao definir a performance como uma arte do 

incómodo, procura mostrar que essa incomodidade a faz distanciar do 

acto performático em teatro/dança/música: o “corpo do artista está 

perante nós e quase lhe podemos tocar; ou pelo menos, nada há de 

material, nenhum obstáculo físico existe, que disso nos impeça – não há 

rampa, não há cena que separe o performer do ‘espectador’” (1992, p. 

51). E, desse modo inscreve claramente a performance no universo das 

artes plásticas, ao contrário do que faz RoseLee Golbert (2001), que 

desenvolve uma análise da performance que perpassa este universo e 

que se deixa tocar pelas artes performativas, ou já anteriormente Richard 

Kostelanetz (1970), que encontrava, como vimos no capítulo anterior, 

várias nuances disciplinares para o mesmo termo. Nesse sentido, 

podemos dizer que a perspectiva de Isabel Carlos é construída também 

ela de dentro de uma área disciplinar que procura marcar as suas 

fronteiras em relação à cena teatral, sem levar em linha de conta que 

também nas artes performativas se assistia a esse movimento de 

hibridização e que, nomeadamente, em movimentos anteriores, como no 

Grupo Orpheu, ou mesmo no Surrealismo português, um e outro universo 

estavam, por vezes, fundidos.  

Assim, para esta autora “o performer não actua no sentido usual e 

geral do termo, ou seja, ele não representa uma personagem ou uma 

figura diferente dele mesmo. A performance é da ordem da apresentação 

e não da representação (…). Daqui derivou também, muita das vezes, a 

incompreensão ou o não entendimento do público frente à performance 
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― dado que esperavam dela representação e narratividade” (idem, pp. 

68-69) 

Para mostrar essa diferença Isabel Carlos recorre a um 

testemunho de Rui Orfão quando este refere que “queria quebrar com a 

obra como máscara do artista” (idem). Esta cisão de algum modo 

embate, no nosso entender, na própria noção de apresentação do eu. 

Erving Goffman em 1959 já havia verificado que para além das máscaras 

teatrais existem as próprias máscaras construídas dentro dos quadros 

específicos de interacção. Aliás esta cisão entre as duas áreas, as artes 

plásticas e as artes performativas, não traduziu imagem generalizada por 

todos os intervenientes no campo. Nos catálogos das mostras são 

frequentemente referidos eventos e agentes das artes performativas. 

Exemplo disso é a inclusão de Ricardo Pais na “Cronologia Essencial” de 

performance desenvolvida por Manoel Barbosa (1985), quer com o 

“Concerto Zero” dos Cómicos, espectáculo multimédia de 1980 proibido 

no dia em que deveria ser apresentado no Museu de Arte Antiga, quer 

em 1983 com o “Tanza-Variedades”, um espectáculo multimédia com 

encenação do próprio, no Teatro da Graça. Outro nome também referido 

é o de Miguel Yeco, cuja catalogação dos espectáculos se situava no 

âmbito da performance/teatro. 

Num contexto em que a vida e obra se procuram aproximar é difícil 

precisar que só a área da performance tenha acompanhado este 

movimento. Esta transversalidade é destacada também no catálogo da 

“PERFORMANCE-ARTE” desenvolvida na Fundação Calouste 

Gulbenkian em 1986, onde pode ler-se na introdução proferida por Maria 

Madalena de Azeredo Perdigão que apesar do ponto de partida desta 

mostra ser o das artes plásticas, o percurso dos projectos muitas vezes 

atravessava outros campos como os da música, da poesia, do teatro, do 

vídeo, da expressão corporal, considerando-se mesmo que a evolução 

da performance “aponta para formas multimédia, para a dança-teatro, 

para o teatro-musical”. Tal factor não será alheio ao facto de esta mostra, 

que se inscreve ainda no âmbito da poesia e das artes plásticas, 
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acontecer no preciso ano, ainda que um pouco antes, em que se dá na 

Fundação Calouste Gulbenkian a abertura do Serviço ACARTE. 

Nesse mesmo catálogo, Silvestre Pestana dá a sua definição sobre 

esta actividade, que final se apresenta como um 2 ou 1: 

 

no que se considera ser a ‘performance-arte’, temos a considerar um leve, mas 

significativo, desvio da finalidade do acto teatralizante; esta já não se articula 

como no teatro, com elementos psicológicos ao nível da intriga, mas é-nos 

formulada através e com materiais e problemáticas específicas das artes visuais. 

É nesta perspectiva, que a performance-arte não se subordina ao teatro e suas 

leis, embora destas faça corrente uso, dado que o ‘pay off’ da acção dirige-se a 

uma nova finalidade ou interligação plástica como elemento suficiente de 

intercomunicabilidade inteligível”123.  

 

A não-narratividade é outra das características apresentada por 

Isabel Carlos como específica da performance e que a distingue das 

artes performativas. Dela deriva segundo a autora “a ausência de clímax” 

que a faz aproximar mais das dimensões rituais e das práticas religiosas 

ou mágicas do que das teatrais, apresentando como exemplo em 

Portugal as primeiras performances de Albuquerque Mendes, ou o 

recurso frequente na performance à nudez, cujo exemplo são os 

trabalhos de Elisabete Mileu.  

Nesse sentido, a performance é para a autora a anti-obra por 

excelência, ao demarcar-se da obra como produto. No entanto, quando 

se refere à etimologia do termo “performance” encara a possibilidade de 

uma base comum entre as artes plásticas e as artes performativas. 

Confrontada com a derivação do latim “performare” que corresponde ao 

sentido “dar forma”; ou “performatus” que corresponde a algo “acabado 

de formar”, a autora refere que o teatro ou a dança são manifestações 

que podemos integrar nesta ideia de “dar forma”, não sendo de admirar 

que o termo performance tenha um sentido que engloba muitas vezes 
                                                 

123 Cf. Catálogo introduzido por Maria Madalena de Azeredo Perdigão, PERFORMANCE 
– ARTE, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Animação, Criação 
Artística e Educação pela Arte, Novembro, 1986. 
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estas duas artes; e a designação actual de “artes performativas” disso dá 

conta. Todavia, procurando salvar a sua interpretação, refere que o termo 

“performare” não engloba precisamente o carácter espectacular que 

associamos, em sentido estrito, ao teatro e à dança. 

É verdade que neste período se verifica uma individualização das 

práticas artísticas, que deixam de “operar sob movimentos e agendas 

estéticas colectivas para surgirem como práticas mais ou menos isoladas 

de alguns poetas, sobretudo europeus e americanos, que tornaram 

progressivamente incongruente esse pretendido ‘novo ismo’, 

transformando-o numa espécie de hiperónimo elástico, quase 

ilimitadamente dilatável, como uma última versão da utopia romântica da 

Obra Total que envolve todos os sentidos, que emprega todos os 

possíveis suportes, que integra cada vez maior variedade de signos”. 

(Sousa e Ribeiro, 2004, p. 16). 

Por outro lado, podemos dizer também que se olharmos para o 

experimentalismo de uma perspectiva mais global, verificamos que essa 

individualização é, ainda, muitas vezes, marcada pela área artística de 

onde se parte. Esse é aliás um possível elemento explicativo para que 

vários tipos de performance mostrassem algum tipo de desconhecimento 

uns em relação aos outros. E, para que no fundo se possa validar ainda 

uma definição de performance disciplinar. 

A análise por áreas mantém-se, portanto, com alguma importância 

para se perceber a um nível parcelar, ancorado ainda nas disciplinas 

artísticas, como se procede a esse adensar do hibridismo entre os anos 

60 e os anos 80. E nesse sentido, parece-nos de extrema importância 

este olhar retrospectivo para o universo da poesia experimental, pois 

percebe-se nele claramente diferentes gradações do híbrido. De facto, se 

nos anos 60 ele é ainda “marcadamente linguístico” e “vectorizado com 

frequência para os jogos combinatórios e estruturais (não obstante casos 

já claramente demarcáveis das soluções exclusivamente verbais)”, nos 

anos 80, “correspondendo a uma época de grande concentração e 

simultaneidade informativas” (Sousa e Ribeiro, 2004, p. 39), o hibridismo 

sedimenta-se num modelo interactivo que supera o próprio campo de 
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acção das palavras e das imagens para ensaiar a utilização associada e 

integrada de outros códigos e de outras dimensões sensoriais. O poema 

passa a construir-se cada vez mais com objectos do quotidiano, 

adquirindo uma tridimensionalidade perceptível sobretudo no espaço da 

instalação. Ocorrem também por essa altura insistentes demonstrações 

do que se veio chamando arte de acção ou poesia viva (por oposição a 

uma poesia contemplativa). 

No quadro seguinte pode constatar-se que a par da performance 

começam a aparecer nos anos 80 diversos eventos multimédia, que 

introduzem também o vídeo. Verifica-se ainda uma procura cada vez 

mais frequente de apresentar mostras internacionais, são desenvolvidas 

mostras de arte belga, de arte holandesa, mas também Festivais 

Internacionais de Arte Viva e Performance. Na Fundação Calouste 

Gulbenkian será desenvolvida uma mostra denominada “Década 

Pluralista” onde serão apresentadas obras de Vitto Acconci, Laurie 

Anderson, Trisha Brown, Philip Glass, Robert Wilson, Lucinda Childs, 

entre outros. 

 

QUADRO 10 – Acções Performativas – anos 80 

ANOS  MOSTRAS LOCAL PARTICIPANTES 

1980 CÓMICOS- CONCERTO ZERO 

Espectáculo multimédia proibido 
no dia em que deveria ser 
apresentado 

Museu de 

Arte Antiga 

Lisboa 

1980  (não especificado) Lisboa Grupo Neon 

1980 EXPOSIÇÃO Galeria 

Nacional de 

Arte 

Moderna, 

Lisboa 

Joana Rosa 

1980 FIGURAÇÕES-INTERVENÇÕES S.N.B.A. 

Lisboa 

Intervenção ou 

performance de A. 

Mendes, A. 

Azevedo, Fernando 

Pinto Coelho, G. 

Burmester, G. 

Puzzle, J. Dixo, M. 
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Barbosa e M. Yeco 

1980 PERFORMANCE C.A.P.C. 

Coimbra 

Mineo Aayamaguchi 

1980 CICLO DE ARTE MODERNA 
PORTUGUESA Nº 6 

Organização: Egídio Álvaro 

I.A.D.E. Armando Azevedo 

1980 PERFORMANCE C.A.P.C. 

Coimbra 

Rui Órfão 

1980 PERFORMANCE Arte Actual 

Holondesa 

 S.N.B.A. 

Lisboa 

Harrie de Kroon, 

Grupo Cres 

1980 INTERVENÇÃO/INSTALAÇÃO C.A.P.C. 

Coimbra 

Joana Rosa 

1980 II BIENAL DE ARTE DE 
CERVEIRA  

Vila Nova de 

Cerveira 

Performance ou 

intervenção de Cão 

Pestana, C. 

Barroso, Daniel 

Fariolli, E. Mileu, G. 

Pedinielli, M. 

Barbosa, Serge III, 

Silvestre Pestana, 

e.o. 

1980 VÍDEOS E PERFORMANCE Galeria 

Nacional de 

Arte 

Moderna 

Lisboa 

Wolf Khalen 

1980 PERFORMANCE Galeria 

Quadrum 

Lisboa 

Grupo Diaspositivos 

1980 PERFORMANCE C.A.P.C. 

Coimbra 

Silvestre Pestana 

1980 ARTE BELGA 

Fluxus, happening, vídeos, 
instalação 

Fundação 

Calouste 

Gulbenkian 

Marcel Broodthaers, 

E. Baj, Maurice 

Roquet, Jacques 

Charlier, e.o 

1980 PERFORMANCE Galeria 

Diferença 

Lisboa 

João Vieira 

1980 CICLO DE ARTE MODERNA 
PORTUGUESA 

I.A.D.E. Manoel Barbosa 
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Lisboa 

1980 MERCE CUNNINGHAM DANCE 
COMPANY 

Lisboa, 

Coimbra e 

Funchal 

J. Cage, D. Tudor, 

Karolee Ermitage, 

e.o 

1980 DUAS NOITES DA 
PERFORMANCE 

Edifício 

Chiado 

Coimbra 

Performance de A. 

Mendes, A. 

Azevedo, G. 

Burmester, Grupo 

História, J. Dixo, M. 

Barbosa, M. 

Fortuna, Rui Costa, 

e.o 

1980 ARTITUDE: 01 Coimbra (não especificado) 

1980 DÉCADA PLURALISTA Fundação 

Calouste 

Gulbenkian 

Desenhos, esquis 

de Vitto Acconci, 

Laurie Anderson, 

Trisha Brown, Philip 

Glass, Robert 

Wilson, Lynda 

Benglis, Lucinda 

Childs, e.o 

1980 PERFORMANCE C.I.T.A.C. 

Coimbra 

Mineo Aayamaguchi 

1980 PERFORMANCE AR.CO Miguel Yeco 

1980 ALTERNATIVA – I FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE ARTE VIVA 

Almada Intervenção ou 

performance de A. 

Mendes, A. 

Hatherly, André 

Magnin, A. 

Azevedo, E. Mileu, 

E. M. Melo e 

Castro, Franck Na, 

Groupe Ecart, J. 

Paul Mauny, M. 

Barbosa, M. 

Fortuna, Maurice 

Horde, M. 

Aayamaguchi, M. 

Yeco, Novae Acrilic 

Cie, Plassun Harel, 

Ria Pacquée, 

Schmel, Serge III, 

Sumako Koseki, 

Vítor Silva, e.o 

1982 CICLO DE ARTE MODERNA 
PORTUGUESA Nº 8 

I.A.D.E. 

Lisboa 

Elisabete Mileu 
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1982 PERFORMANCE Fórum do 

Conservatóri

o 

Gulbenkian 

Aveiro 

Rui Órfão 

1982 INSTALAÇÃO, FILMES, 
DOCUMENTOS 

Galeria 

Diferença, 

Lisboa 

C.A.P.C. 

Coimbra 

Teresa Tyszkiewicz, 

Zdzislaw Sosnowski 

1982 PERFORMANCE Galeria 

Diferença 

Rui Órfão 

1982 ALTERNATIVA – II FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE ARTE VIVA 

Almada Performance ou 

intervenção de A. 

Labelle-Rojoux, A. 

Mendes, A. Baros, 

A. Olaio, A. 

Azevedo, Basement 

Group, Ção 

Pestana, C. 

Zíngaro, G. 

Gordilho, Danieal 

Nave, Didier Chenu, 

E. Mileu, Elisabeth 

Morcellet, E. 

Colliard, Gerôme 

Mesnager, Giner, 

Grupo 

Diaspositivos, Lydia 

Schouten, M. 

Barbosa, M. Horde, 

M. Yeco, M. 

Aayamaguchi, 

Mogly Spex, Nigel 

Rolfe, Rui Órfão, 

Serge III, e.o 

1982 ESQUIS’ARTE – MOSTRA 
INTERNACIONAL DO ESQUISSO/ 
PROJECTO PARA 
PEFORMANCE, INSTALAÇÃO, 
ARTE VÍDEO 

II Festival de 

Arte Viva 

Almada 

A. Barros, A. Barrio, 

César Cofone, 

Chérif e Silvie 

Dafraoui, Javachef 

Christo, Dieter 

Froese, E. Mileu, 

Francesc Torres, 

Gina Pane, Janos 

Urban, J. Gerz, 

Jordi Cerda, Julião 

Sarmento, M. 
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Barbosa, M. 

Staccioli, N. Rolfe, 

P. Harel, Tery Fox, 

Tony Labat, Viggo 

Anderson, Z. 

Sosnnowski 

1982  III BIENALDE ARTE DE 
CERVEIRA 

Vila Nova de 

Cerveira 

Intervenção de 

Basement Group, 

Cão Pestana, E. 

Morcellet, Grupo 

Diaspositivos, 

Grupo Néon, M. 

Yecvo, M. 

Aayamaguchi, Paul 

St Jean, Rui Órfão, 

Serge III, S. 

Pestana, Telectu, 

e.o 

1982 PERFORMANCE Galeria 

Roma e 

Pavia 

Porto 

Albuquerque 

Mendes 

1982 PERFORMANCE C.A.P.C 

Coimbra 

Cão Pestana,  

1982 TELECTU Lisboa J. Lima Barreto, 

Vítor Rua, 

envolvimentos 

visuais de A. Palolo 

1982 PERFORMANCE Galeria 

Metrópole 

Grupo Neon 

1982 PERFORMANCE Galeria 

Espaço 

Lusitano 

Porto 

Inauguração. 

Performance de A. 

Mendes, A. Olaio, 

A. Azevedo, A. 

Viana, Beatriz 

Borralho, D. Nave, 

D, Miranda, F. 

Marques Oliveira, 

G. Burmester, José 

Almeida, M. 

Barbosa, M. 

Fortuna, M. Yeco, 

Pedro Vasconcelos, 

Vítor Silva 

1982 CENTENÁRIO DE JAMES JOYCE 

 

Cooperativa 

Árvore 

Performance de A. 

Mendes, A. 

Azevedo, G. 
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Porto Burmester, R. 

Costa, e. o 

1983 TANZA-VARIEDADES Depois do 

Modernismo 

Teatro da 

Graça 

Lisboa 

Encenação de 

Ricardo Pais 

Espectáculo 

Multimédia 

1983 CONCERTO Depois do 

Modernismo 

Cómicos 

Lisboa 

Carlos Zíngaro 

1983 RETROSPECTIVA Fundação 

Calouste 

Gulbenkian 

Lisboa 

Helena Almeida 

1983 PERFORMANCE Cooperativa 

Árvore 

Porto 

Miguel Yeco 

1983 PERFORMANCE Teatro da 

Graça 

Lisboa 

Carlos Barroco 

1983 PERFORMANCE AUDIOVISUAL E.S.B.A. 

Lisboa 

Telectu + A. Palolo 

1983 PERFORMANCES Galeria 

Espaço 

Lusitano 

Porto 

Albuquerque 

Mendes + Gerardo 

Burmester 

1983 ALTERNATIVA – III FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE ARTE VIVA 

(não 

especifica) 

(não especifica) 

1983 PERFORMANCE Cooperativa 

Árvore 

Porto 

Mineo Aayamaguchi 

1983 PEERFORMANCE Exposição 

Perspectivas 

Actuais da 

Arte 

Portuguesa 

S.N.B.A. 

Lisboa 

Manoel Barbosa 

1983 PERFORMANCE Galeria 

GestoArte 

Harrie de Kroon 
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Évora 

1983 PERFORMANCE C.A.P.C. 

Coimbra 

Rui Orfão 

1983 PROJECTOS & PROGESTOS  

Performance 

E.S.B.A. 

Lisboa 

James Coleman 

1983 COMENTA A SUA OBRA S.N.B.A 

Lisboa 

Alberto Carneiro 

1983 PERFORMANCE Galeria 

Metrópole 

Lisboa 

Manoel Barbosa 

1983 ESPECTÁCULO PARA UMA 
ESCOLA DE BELAS ARTES 

Performance 

E.S.B.A. 

Porto 

A. Mendes, A. 

Olaio, António Melo, 

A. Azevedo, Borges 

Brinquinho, G. 

Burmester, M. 

Fortuna, Pedro 

Tudela, R. Costa, S. 

Pestana, e.o 

1984 PERFORMANCE Galeria 

Espaço 

Lusitano 

Porto 

Pedro Tudela 

1984 PERFORMANCE/TEATRO Sala 

Experimental 

do Teatro D. 

Maria II 

Lisboa  

Miguel Yeco 

1984 PERFORMANCE IV SITU 

Semana 

Internacional 

de Teatro 

Universitário 

Coimbra 

Manoel Barbosa, 

Paula Massano 

1984 PERFORMANCE Expo 1974-

1984 

S.N.B.A 

Lisboa 

Manoel Barbosa, 

Miguel Yeco 

1984 PERFORMANCE Galeria 

Espaço 

Lusitano 

Porto 

Manoel Barbosa 
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1984 “1º Esboço para o V Império” 

ENCENAÇÂO E PERFORMANCE 

S.N.B.A 

Lisboa 

M. Yeco, com o 

grupo Maima, J. 

D’Ávila, Telectu, 

e.o. 

1984 IV BIENAL DE ARTE DE 
CERVEIRA 

Vila Nova de 

Cerveira 

Performance ou 

intervenção de A. 

Viana, E. Mileu, F. 

Aguiar, G. Néon, 

Ícaro, M. Barbosa, 

M. Aayamaguchi, S. 

Pestana, Telectu, 

e.o 

 

1984 Happening/ CONCERTO 
MULTIMÉDIA 

Fundação 

Calouste 

Gulbenkian 

Lisboa 

Zygmund Krauze 

1984 MULTIMÉDIA 

Sobre Almada Negreiros 

Centro de 

Arte 

Moderna 

Fundação 

Calosute 

Gulbenkian 

Lisboa 

Ernesto de Sousa 

1984 PERFORMANCE/ HAPPENING Galeria 

Quadrum 

Lisboa 

João Vieira 

1984 PERFORMANCE S.N.B.A 

Lisboa 

Fernando Aguiar 

1984 PERFORMANCE I.S.P.A. 

Lisboa 

José-Alberto 

Marques 

1985 UM SÉCULO EM ABISMO  

Espectáculo Multimédia 

Concerto do 

Grupo de 

Música de 

Lisboa 

Centro de 

Arte 

Moderna 

Lisboa 

Telectu, A. Palolo, 

João Perry, Rui 

Simões, E.. M de 

Melo e Castro, 

Grupo Néon, J. 

d’Ávila,  

1985 PERFORMANCES Salão da 

AICA 

(portuguesa) 

S.N.B.A 

(não especificado) 
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Lisboa 

 

1985 PERFORM’ARTE – I. ENCONTRO 
NACIONAL DE PERFORMANCE 

Torres 

Vedras 

(não especificado) 

1985 DIÁLOGOS SOBRE ARTE 
CONTEMPORÃNEA 

Centro de 

Arte 

Moderna 

Fundação 

Calouste 

Gulbenkiam 

Lisboa 

Performance de 

Wolf Vostell, Carlos 

Gordilho, Stuart 

Brisley, Fernando 

Aguiar, Marina 

Abromovic e Ulrike 

Rosenbach 

FONTE: Este quadro baseou-se na “Cronologia Essencial” de Manoel Barbosa (1985). 

 
 

São exemplo desde período os poemas tridimensionais que fazem 

recurso à performance, como são exemplo os poemas de Fernando 

Aguiar ou os de Gerardo Burmester124, proporcionando ao leitor/fruidor o 

“poema” total, a poesia do artifício de Alberto Pimenta, uma poesia de 

acção que acrescenta à fruição estética os sentidos do tacto, gosto e 

olfacto; a poesia ARTITUDE e as vivências poéticas de António Barros 

no quadro de um movimento GerACCIONISTA, que deslocam o suporte 

particular do poema, o livro para o quadro da galeria: “tudo começava no 

entreabrir da porta da Galeria e, penetrá-la, constituía o mesmo que 

romper a tessitura da encadernação e mergulhar no editorial da referida” 

(Barros, 1985, p.130)125.  

                                                 
124 Exemplo da descrição de uma performance de Gerardo Burmester por Egídio Álvaro: 
“ele entra em cena com uma mala que coloca em cima de uma pequena mesa. Na sala 
a luz apaga-se. Negro absoluto. Ouve-se o barulho de uma bola que cai, depois outra, 
outras, depois mais ainda, e, por fim uma cascata de bolas. Em seguida, o ruído das 
bolas esmagadas por passos. A cada bola esmagada, há uma fotografia de poloroid 
com flash, que ilumina o solo, as bolas e os pés do artista. Isto dura alguns minutos. Luz 
de novo. Bolas de ping-pong por todo o lado. Fotografias no chão que começam a 
revelarem-se. Gerardo Burmester aproxima-se da mala e tira uma bola de ping-pong 
negra que deixa cair entre as outras. Agita um spray e persegue a bola negra com o seu 
jacto branco. A bola torna-se igual às outras, a performance acabou” (excerto do Livro 
Performance Portugaise de Egídio Álvaro, in Maria Madalena Azeredo Perdigão (intr.), 
Catálogo PERFORMANCE-ARTE, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de 
Animação, Criação Artística e Educação pela Arte, Novembro, 1986. 
125 Tendo como suporte o ambiente da Galeria Diferença (Lisboa, 16 de Julho, 1982), 
Lisboa como embalagem, e o chão, as paredes e os trajes dos operadores como 
páginas da revista viva. Na primeira sala, sob o signo da escultura viva, um dos 
operadores (António Barros) sentava-se sobre uma televisão em cujo ecrã se podia ler – 
This is the End –. Na cintura pendia um revólver onde ressaltavam as quatro letras da 
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O termo híbrido torna-se assim pedra de toque para catalogar estes 

novos eventos performáticos. Miguel Yeco, na performance – “Paris em 

Pessoa – 1ª variação”, apresentada no I Encontro de Performance em 

1985, diz situar-se mais no terreno de relações entre exposição, 

instalação e performance do que no campo próprio de cada uma. 

Também Jorge Lima Barreto sobre a componente musical da 

performance apresentada por Rui Órfão, V.I.T.R.I.O.L., dirá: 

 

A música liberta-se dos regimes académicos e ao fundir-se com a performance 

revolta-se contra o teológico (discurso com princípio que visa um fim), subverte a 

narrativa dramática do operático, aliena-se do verbal icónico e recusa a 

funcionalidade. Não mais música para performance, mas antes 

música/performance, assumida como nova arte, em sentido crítico radical126 .  

 

A máquina (vídeo, projector de slides, retroprojector, computador, 

gravador, etc.) passa também, neste período, a fazer parte integrante da 

performance. Significativos neste campo são o trabalho de Melo e Castro 

e Silvestre Pestana.  

Esta década foi também prolífera na produção de publicações que 

reflectiam uma preocupação teórica e histórica sobre a Poesia 

Experimental Portuguesa e sobre a performance, de que se destacam, 

como referimos atrás, os nomes de Ana Hatherly, E. M. de Melo e 

Castro, Fernando Aguiar127. Esse factor irá ele próprio influir na 

                                                                                                                                          
palavra ARTE. As mãos jaziam imóveis no colo totalmente engessadas e, um pouco 
acima da sua cabeça, na parede afixava-se o seguinte alerta: A Cultura é um pretexto, o 
verdadeiro texto circunscreve-se no exercício da vivência, e se a vivência é poética, aí o 
texto é monumento, desperdício da própria vida (...). 
126 in Maria Madalena Azeredo Perdigão (intr.), Catálogo PERFORMANCE-ARTE, 
Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Animação, Criação Artística e 
Educação pela Arte, Novembro, 1986. 
127 Saliente-se a recolha documental sobre a Poesia Experimental Portuguesa – PO.EX 
– Textos teóricos e Documentos da Poesia Experimental Portuguesa (1981), com 
organização de Ana Haterly e E. M. de Melo e Castro, a edição POEMOGRAFIAS – 
Perspectivas da Poesia Visual portuguesa (1985), a obra de Ana Haterly A Experiência 
do Prodígio – Bases Teóricas e Antologia de Textos Visuais Portugueses dos Séculos 
XVII/XVIII (1983), Vanguardas na Poesia Portuguesa do Século XX (1980), Literatura 
Portuguesa de Invenção (1984) ou Projecto –Poesia (1984). Sobre Performance um dos 
mais activos divulgadores terá sido Fernando Aguiar, destacando-se os textos 
produzidos sobre a performance portuguesa nos catálogos para os Encontros 
organizados por si sobre esta actividade, onde este procura recorrer a um quadro 
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amplificação do conceito de poema experimental para diversas formas e 

para o seu deslocamento para um modelo mais híbrido. Ana Hatherly, 

fazendo uma análise do período, refere efectivamente um estado de 

hibridização da poesia onde a performance ganha um papel central numa 

sociedade voltada para o efémero, para a ambiguidade e para o excesso: 

 

Na actual cena artística portuguesa a posição dos chamados poetas visuais é 

realmente conspícua: - situados numa zona entre a escrita textual e a escrita não 

textual constituem uma ponte e uma ponta de lança que aponta para uma acção 

simultaneamente englobante e de ruptura de todas as formas de expressão 

artística, pois em suas obras à prática da escrita e do objecto pode acrescentar-se 

a do gesto, do espectáculo ao vivo ou transferido para meios audio-visuais. 

(…) essa ampliação seria, digamos, facilitada pela multiplicidade de recursos 

técnicos que uma síntese de artes hoje proporciona, mas também produz, em si 

mesma, uma nova forma de ruptura, pois da aglutinação de métodos e processos 

tão variados resulta uma nova visão, uma nova acção. 

Que esta seja ambígua, híbrida ou discutível, isso faz parte da sua natureza 

reflexo dum mundo onde o plural (e não o único) é o aspecto dominante, assimila 

e reproduz desse mundo, mesmo quando rejeita, a multiplicidade, o excesso, a 

redundância e a inevitável insignificação que rapidamente atinge todas as 

mensagens128.  

 

Nos anos 80, portanto, não deixaram de acontecer iniciativas de 

participação colectiva. Antes pelo contrário, a individualização das 

práticas é consentânea neste período com uma colectivização dos 

processos experimentais, nomeadamente, através de mostras colectivas 

das práticas experimentalistas e da performance, como se verifica no 

quadro seguinte129. Do quadro pode destacar-se que estas mostras são 

                                                                                                                                          
teórico que contempla quer a área dos estudos performativos Nicos Hadjinicolaou até à 
teoria da comunicação com Macluhan. 
128 In Carneiro, Alberto; Barros, António, Catálogo Dois Ciclos de Exposições - Novas 
Tendências na Arte Portuguesa, Poesia Visual Portuguesa – 1979-80, Coimbra, Galeria 
CAPC, 1980. 
129 Sem preocupações de exaustividade em relação às intervenções performáticas este 
quadro pretende antes apresentar as principais mostras apresentadas em Portugal. A 
incorporação aqui da exposição do Centre Georges Pompidou deve-se ao facto desta 
ser exclusivamente dedicada à performance portuguesa. As fontes para esta recolha 
foram quer os catálogos dos I e II Encontro Nacional de Intervenção e Performance, 
através da cronologia essencial produzida por Manuel Barbosa, quer o texto de 
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fortemente internacionalizadas, e também que começam a verificar-se 

várias retrospectivas da Performance portuguesa tanto em Portugal (por 

exemplo a PO.EX 80, que ocorrerá em 1980 na Galeria de Arte Moderna 

de Belém) como no estrangeiro (veja-se a mostra Performance 

Portugaise, em 1984, no Centre Georges Pompidou, em Paris). 

QUADRO 11 – Mostras Performativas– anos 80 

ANOS  MOSTRAS LOCAL PARTICIPANTES 

1980 PO.EX 80 Galeria 

Nacional de 

Arte 

Moderna 

Belém 

António Aragão, 

António Campos 

Rosado, Ana 

Hatherly, José 

António Barros, 

E.M. de Melo e 

Castro, José-

Alberto Marques, 

Salette Tavares e 

Silvestre Pestana;  

1980 SEMANA INTERNACIONAL DE 
ARTE ACTUAL 

(não 

específica) 

(não especifica) 

1980 NOVAS TENDÊNCIAS NA ARTE 
PORTUGUESA e POESIA 
VISUAL PORTUGUESA 

 

Organização: Alberto Carneiro e 

António Barros 

Galeria 

CAPC 

Círculo de 

Artes 

Plásticas de 

Coimbra 

Alberto Pimenta, 

Ana Hatherly, 

António Barros, 

António Aragão, 

Melo e Castro, 

Silvestre Pestana.  

1981, 

1982, 

1983 e 

1985 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
ARTE VIVA 

ALTERNATIVA 1, 2 , 3, 4 

Organização: Egídio Álvaro 

Almada 

(1,2,3) 

Cascais (4) 

Participaram 

artistas da Europa, 

Canadá e Japão. 

Dos portugueses 

destacam-se entre 

outros: Elisabete 

Mileu, Miguel Yeco, 

Albuquerque 

Mendes, Fernando 

Aguiar, Armando 

Azevedo, António 

Barros, António 

Olaio, Cão Pestana, 

Carlos Gordilho, 

                                                                                                                                          
Fernando Aguiar sobre A Performance em Portugal. Foi ainda consultada a Antologia 
da Poesia Experimental Portuguesa (anos 60 – anos 80, da organização de Carlos 
Mendes de Sousa e Eunice Ribeiro, e o catálogo da galeria CAPC do Círculo de Artes 
Plásticas de Coimbra, sobre Novas Tendências na Arte Portuguesa e Poesia Visual 
Portuguesa.  
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Gerardo Burmester, 

Manoel Barbosa, 

Silvestre Pestana.  

1982 e 

1985 

SIMPÓSIO PROJECTOS & 
PROGESTOS 

Organização: António Barros e 

Rui Orfão 

Coimbra Reuniu artistas de 

vanguarda 

nacionais e 

internacionais 

1984 PERFORMANCE PORTUGAISE Centre 

Georges 

Pompidou 

Fernando Aguiar, 

Manoel Barbosa, 

Gerardio Burmester, 

Carlos Gordilho, 

Albuquerque 

Mendes, Elisabete 

Mileu, António 

Olaio, Rui Órfão, 

Miguel Yeco, 

Telectu (Lima 

Barreto/ Vítor Rua) 

1985 PERFORM’ARTE 

I ENCONTRO NACIONAL DE 
PERFORMANCE 

 

Organização: Fernando Aguiar e 

Manuel Barbosa 

Cooperativa 

de 

Comunicaçã

o e Cultura 

de Torres 

Vedras 

Alberto Carneiro, 

Albuquerqe 

Mendes, António 

Barros, António 

Melo, António Olaio, 

Cão Pestana, 

Carlos Gordilho, 

Elisabete Mileu, 

Fernando Aguiar, 

Gerardo Burmester, 

Ícaro, Joana Rosa, 

Pedro Tudela, 

Manoel Barbosa, 

Miguel Yeco, Rui 

Órfão, Silvestre 

Pestana, Telectu, 

Helena Almeida, 

Manuel Casimiro, e 

uma exposição 

fotodocumental de 

José Conduto, e um 

vídeo de Vítor Rua. 

1986 PERFORMANCE-ARTE 

 

Fundação 

Calouste 

Gulbenkian 

Lisboa 

Os nomes 

apresentados nesta 

mostra são Rui 

Órfão, Gerardo 

Brumester, Silvestre 

Pestana, Fernando 

Aguiar, Manoel 

Barbosa, sendo em 
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muitos casos 

apresentados com 

música dos Telectu 

(Jorge Lima Barreto 

e Vítor Rua) 

 

1986 FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
PERFORMANCE 

Organização: António Olaio, 

Pedro Marques de Oliveira e 

Egídio Álvaro 

Porto Participação de 

alguns artistas 

nacionais e 

internacionais que 

apresentaram o seu 

trabalho num bar e 

numa discoteca 

desta cidade 

1987 I FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE POESIA VIVA 

Organização: Fernando Aguiar 

e E.M. de Melo e Castro e Rui 

Zink 

 

Museu 

Municipal Dr. 

Santos 

Rocha – 

Auditório 

Municipal 

Figueira da 

Foz 

219 participações 

de 29 países. 

Destacam-se entre 

os portugueses 

Fernando Aguiar, 

Ana Hatherly, E. M. 

de Melo e Castro, 

Alberto Pimenta, 

entre outros 

1987 CICLO POESIA VIVA 

Organização: Fernando Aguiar  

 

Inauguração 

da Casa de 

Serralves/ 

Museu 

Nacional de 

Arte 

Moderna 

Porto 

Fernando Aguiar, 

Alberto Pimenta, 

Ana Haterly, Rui 

Zink, Gilberto 

Gouveia 

1988 II ENCONTRO NACIONAL DE 
INTERVENÇÃO E 
PERFORMANCE 

Organização: Fernando Aguiar 

Galeria 

Municipal 

Recreios 

Desportivos 

Amadora 

Dos portugueses 

destacam-se entre 

outros Ana 

Hatherley, Alberto 

Pimenta, Gilberto 

Gouveia, Fernando 

Aguiar, Rui Zink 

1988 POESIA: OUTRAS ESCRITAS, 
NOVOS SUPORTES 

Organização: Fernando Aguiar 

 

Convento de 

Jesus  

Museu de 

Setúbal 

Repetindo a 

apresentação de 

obras do I Festival 

Internacional de 

Poesia Viva, e II 

Encontro Nacional 

de Intervenção e 

Performance, esta 

exibição veio a 
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incluir obras e 

autores novos, 

como Armando 

Macatrão, Eduardo 

Nascimento, 

Avelino Rocha, 

Gilberto Gouveia e 

Gabriel Rui Silva. 

FONTE: Este quadro baseou-se na “Cronologia Essencial” de Manoel Barbosa (1985). 

 

Estas mostras, cuja base é composta predominantemente por 

performances e intervenções a solo, procuram um público imediato, 

muitas vezes, um público de pares, que possa interagir com a obra. Essa 

é aliás a essência da performance. O espanto ligado à estranheza é aqui 

evidenciado pelo factor de “novidade” como refere Fernando Aguiar 

sobre o aspecto da recepção da performance:  

 

O público era o menos preparado possível. Por exemplo, em Torres Vedras, (…) 

apareceram cerca de 100, 150 pessoas, o que na altura era uma quantidade 

astronómica. Mas eu penso que as pessoas que apareceram foi porque ou não 

tinham mais nada que fazer, era fim-de-semana, e depois pela oportunidade de 

ver uns malucos a fazerem coisas esquisitíssimas, não é?  

Na Amadora foi mais ou menos a mesma coisa, mas com mais gente. Em Almada 

era um público um bocado diferente, houve muitos estrangeiros, também artistas 

plásticos portugueses, portanto, o público aí era mais especializado. Era um 

público diferente … estavam a começar aqueles festivais de teatro. Coisa que não 

apanhámos na Amadora. (Entrevista a Fernando Aguiar) 

 

Neste aspecto, e apesar do público ser importante estas mostras 

inscrevem-se essencialmente numa dinâmica laboratorial, que tinha na 

partilha de experiências, não só a possibilidade de uma visibilidade do 

trabalho individual mas, também, de um crescimento do próprio criador, 

através da confrontação de técnicas e de métodos. Essa mesma base 

laboratorial – individual e colectiva – é hoje, novamente, modus operendi 

do universo dilatado das artes performativas como aprofundaremos mais 

à frente. Hoje, como nos anos 80, a partilha de experiências permite 

como permitia a possibilidade de uma visibilidade do trabalho individual 
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mas, também, de um amplificação dos seus conhecimentos sobre a 

performance.  

Particular a esta época foi a sua simultaneidade com eventos 

internacionais. Se em Portugal e no âmbito das artes plásticas se 

redescobria a história das “vanguardas” com exposições como “Depois 

do Modernismo” (1982), também se procurava mostrar lá fora a 

emergência de uma performance portuguesa. Para isso, não foram 

alheias as relações criadas fora do país pelos intelectuais que se haviam 

exilado do país que criaram portas de entrada privilegiadas para os 

artistas portugueses a nível internacional. Egídio Álvaro terá sido, neste 

sentido, um elemento chave neste processo, tendo organizado , como 

referimos acima, em 1984 uma mostra no Centre Georges Pompidou 

dedicada à performance portuguesa. Esse evento, que repôs a nível 

internacional um processo iniciado em “Perspectiva 74” e nos “Primeiros 

Encontros de Arte” em Portugal, abriu caminho, mesmo antes da 

“Alternativa Zero” comissariada por Ernesto de Sousa, para que em 

Portugal se começassem a desenvolver diversas iniciativas onde 

participavam artistas nacionais e internacionais, ainda que a um nível 

mais disciplinar do que as iniciativas de Ernesto de Sousa. Foi através da 

visibilidade que esses eventos trouxeram à performance nacional que, no 

mesmo ano em que abria o Serviço ACARTE, se apresentava nesta 

instituição, como já referimos atrás, uma mostra da Performance 

Nacional: 

 

Nomes reconhecidos neste campo vão permitir a descoberta de alguns dos trilhos 

por que entretanto passou entre nós a performance e apontar caminhos que 

também no estrangeiro estão a ser percorridos130. 

 

Outras mostras se vão seguir. Mas, dado o “lugar incómodo” desta 

arte, os apoios institucionais não abundaram, mantendo-se esta 

                                                 
130 Cf. Introdução de Maria Madalena Azeredo Perdigão no Catálogo PERFORMANCE-
ARTE, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Animação, Criação Artística 
e Educação pela Arte, Novembro, 1986. 
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actividade viva através de um sistema alternativo desenvolvido pelos 

próprios agentes implicados artisticamente no processo.  

Interessante será verificar que, apesar da tentativa de “uma arte da 

transversalidade”131 desenvolvida na “Alternativa Zero”, que também 

trouxe a Portugal o “Living Theatre”, ou destes poetas experimentais que 

trouxeram a Portugal Pina Bausch, antes desta ser conhecida do grande 

público português, o sistema artístico parece ter-se mantido a funcionar 

em grupos quase-fechados. Por exemplo, nas artes plásticas, nessa 

mesma década de 80 havia surgido como já referimos o “Grupo dos 

Homeostéticos”, com uma inscrição clara ao nível da performance, de 

que fizeram parte Fernando Brito, Ivo, Manuel Vieira, Pedro Portugal, 

Pedro Proença e Xana, recuperando de alguma forma a atitude 

performativa da geração dos artistas plásticos dos anos 70 mas, também, 

dos modernistas do início do século, sendo a sua base o manifesto. O 

seu surgimento, no entanto, sendo contemporâneo da performance 

derivada da poesia experimental, pouco se lhe assemelha, na medida em 

que surge com um carácter de paródia e de reacção ao mercado da arte 

contemporânea (artes plásticas), como resulta evidente da própria 

definição de “Homeostética”: 

 

Homeotética: um palavrão deste tipo pode não querer dizer nada. É o típico 

síndroma dada, é o tudo e o nada. É um não-significante dotado de 

performatividade. É a ideia que o profano sempre teve de homeóstética e que os 

homeostéticos ajudaram a cultivar. É um chavão, um calão pseudo-científico. 

O sentido mais intencional seria o de exprimir uma arte natural que reflectisse 

todas as faculdades dos participantes e aderentes, que desse conta da 

complexidade dos indivíduos e dos membros do movimento. (…) 

Homeostética foi interpretado como hipotética homossexualização, devido ao 

parentesco com o prefixo homo. Se, passados quase vinte anos, ainda nenhum 

dos praticantes homeostéticos se assumiu gay (o que pode muito bem nunca vir a 

acontecer), há, no entanto, uma tendência para o travestimento de situações que 

                                                 
131 No catálogo sobre Ernesto de Sousa da Casa de Serralves, denominado Itinerários, 
Eduardo Prado Coelho dá este título “Uma arte da transversalidade” a um texto sobre a 
arte desenvolvida por este autor, considerando a sua obra “difusa, transparente, 
transversal, dispersa e fluída” (Coelho, 1987, pp. 9-10). De facto Ernesto de Sousa 
interessou-se pelas mais diversas temáticas, desde a arte popular à arte moderna. 
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é encarado como puro momento de representação. Nestes viris lusitanos, tal 

travestimento, que se reflecte quer na ambiguidade do nome do grupo quer na de 

um dos elementos – recordo o Xana que se fez passar várias vezes por 

personalidade feminina - é, na verdade, uma técnica de dissuasão e de sedução 

para quem quer que seja. O que eu acho estranho é que se fale na estética hoje 

dominante, de género, quando o que nós pretendíamos, ainda que a partir da 

nossa condição peluda de machos, era estar para além dos géneros ou dos 

transgéneros, sexuando a arte em todos os sentidos. Isto é, a sexualidade no seu 

estado febril, para nós está muito acima de qualquer descriminação que seja, 

para o bem, e para o mal, é sempre uma descriminação, que é muito semelhante 

à que fez o nazismo. (Ó, 2004, p. 33) 

 

Assim ao contrário do que aconteceu com a poesia experimental, 

algumas das particularidades deste grupo cujo trabalho foi 

essencialmente fantasmagórico, podem ser aferidas, por um lado, pela 

sua antropofagia artística, como fica explícito do seu “1º Manifesto 

Homeostético” (1983): “falsificar, mimetizar, absurdizar, desvalorizar (o 

grande copianço), des-legitimar, parodiar” (idem, p. 50) pelo que se lhes 

seguem “mistura e encaixe: estilo (histórico) visto como sequência 

(Kubler e Bateson). Montagem de in-sequências (estilo egípcio: estilo 

chinês, arte indiana+ expressionismo abstracto, pintura rupestre+ pintura 

naif, pop art + maneirismo” (Ó, idem, p. 50), mas, por outro lado, também 

da sua atitude reactiva a um mercado da arte que se estava a 

institucionalizar, em exposições como “Depois do Modernismo” e “Novos 

Novos”, ou mais especificamente à exposição “Arquipélagos” (Ana Léon, 

José Pedro Croft, Pedro Cabrita Reis, Rosa Carvalho, Pedro Calapez, 

Rui Sanches), a que responderam com a concepção da exposição 

“Continentes”, em 1987, que se pretendeu “um espectáculo de pintura” e 

que foi seguido por um concerto dos “Ena pá 2000”, de que os 

Homeostéticos eram também constituintes. 

Paralelamente, outros artistas como António Olaio e Paulo Eno 

(membro fundador dos “Objectos perdidos”) vão enveredar também por 

uma actividade performativa através da música, numa fuga ao mercado 

convencional da arte. Mas enquanto António Olaio valoriza a 

possibilidade de não se ter de passar pelo crivo da crítica, no caso dos 
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“Objectos Perdidos”, como testemunha Paulo Eno, a crítica parece fazer 

parte do próprio acto performativo, no sentido em que permite 

espectacularizar o evento: 

 

Eu enquanto artista plástico, o que faço é jogar com o formato das canções como 

um cliché. As rimas, uma espécie de histórias que não são bem histórias … De 

alguma forma são o que são. Eu não faço poemas; faço poemas para canções. E 

nesse artifício digo as coisas que quero dizer, mas digo de uma maneira que 

parece que a canção já se faz a ela própria. 

E é engraçado fazer coisas que nem sequer têm que passar pelo crivo da crítica 

de arte, ou podem ter um outro público que nem se interessa pelas artes plásticas 

… (António Olaio)132 

 

Os Objectos Perdidos adaptaram de Saló [de Pasolini] o guião da performance 

“Arbeit Macht Frei”, um trabalho sobre a liberdade que havia nos campos de 

concentração nazis. A ideia era a exploração do conceito de pessoas-objecto, o 

valor das pessoas. Queríamos transmitir violência. Nesta performance havia 

sodomização, e um género de sexualidade implícita usada em palco. O sexo 

também pode ser uma forma de estar, uma forma política, que está sempre a ser 

aprovada ou reprovada por parte da sociedade. 

A política estando ligada à sexualidade, ainda mais forte é. Torna-se duplamente 

significativa. É como escrever a teoria do orgasmo do William Reich. Na 

actualidade, fazer espectáculos com carga política e carga sexual é raro, mas 

para nós é absolutamente fundamental a abordagem destas temáticas.(…). 

Houve um espectáculo que fizemos, englobado no concurso Artes e Ideias de 

1987, no qual estávamos no final, que teve a seguinte crónica no Diário de 

Lisboa, um jornal declaradamente de esquerda: ‘Os Objectos Perdidos fizeram 

um espectáculo com ofensas viris, morais e patrióticas aos portuguesas’. 

Nesse espectáculo, o que é que nós fizemos? … durante 8 minutos pusemos o 

hino nacional a tocar continuamente e repetidamente, enquanto nós estávamos 

em palco todos nus e pintados de verde e vermelho. Houve, nesse mesmo palco, 

a simulação de um “fellatio” e, no ecrã gigante vídeo, durante os 8 minutos, 

passaram imagens Hard-Core de primeiro escalão, em que eram usados 

inúmeros objectos nos actos sexuais (Paulo Eno)133. 

 
                                                 

132 Entrevista efectuada por Pedro Vieira e Susana Serigado para a Revista NÚ (2005). 
133 Idem. 
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V.4. DO FIM DA PERFORMANCE E DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA … 

 
 

A “Cronologia Essencial” sobre a performance portuguesa de 

Manoel Barbosa não nos dá dados do que aconteceu a partir do ano de 

1988. Contudo, com a proximidade à década de 90 e apesar de alguns 

dos criadores continuarem a desenvolver esporadicamente performance 

especialmente em Encontros Internacionais134, verifica-se no discurso de 

diversos agentes uma espécie de fim de ciclo deste movimento 

performativo, que é sustentado por uma espécie de ciclo biológico que 

tem a ver com o percurso de crescimento dos agentes nele implicados, 

isto é, a necessidade de uma entrada no mercado de trabalho que não 

podendo ser feita através dessa via artística pela inexistência de um 

mercado da performance, os desvia para outros mercados. Fernando 

Aguiar, tendo por base essa explicação, refere mesmo a existência de 

um ciclo de evolução da performance que se inicia nos anos 70, aumenta 

na primeira metade dos anos 80 e estagna no final dessa década: 

  

Porque é que as pessoas deixaram a performance? As pessoas depois crescem e 

casam e têm filhos …. Têm empregos. E a performance é outra coisa. A não ser 

no meu caso, e em outros como Miguel Yeco e Alberto Pimenta que de vez em 

quando somos solicitados para iniciativas e nós vamos fazendo. Sei perfeitamente 

que se não me convidassem não continuava a fazer performance, não andava por 

aí à procura de um espaço para fazer performance. 

Depois houve um outro aspecto, mais importante, que aconteceu com quase 

todos os outros, como por exemplo com Albuquerque Mendes, António Olaio, 

Gerardo Burmester, também o João Vieira, que começaram a vender as suas 

obras e pronto, deixaram a performance. (…) 

Isto aconteceu também porque nunca houve um mercado para a performance 

propriamente dito. Se pensarmos assim por décadas, na década de 70 

começaram a aparecer umas coisas, foi uma época muito experimental, a década 

de 80 foi muito forte na performance, houve muita gente a organizar e depois aos 

poucos começou a diminuir e agora estagnou. 

                                                 
134 É o caso excepcional de Fernando Aguiar que continuou a apresentar performances 
em diversos Encontros Internacionais, como se pode verificar no seu livro antológico 
“Fernando Aguiar – A essência dos sentidos” (2001). 
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Eu penso que nem sequer está a aparecer gente nova, de vez em quando um ou 

outro fazem umas coisas, mas depois deixam-se disso, ao contrário do que está a 

acontecer em Espanha e Itália, em que há muita gente jovem a fazer poesia 

visual, mas em Portugal acho que não. 

Eu acho que em Portugal tem a ver com o facto de não terem apoios de não 

serem solicitados pelas organizações, são eles que têm que procurar espaço, 

apoios, materiais o que é extremamente cansativo. As galerias empurram-nos 

mais para as obras, para os objectos do que para as intervenções e isso 

aconteceu com aquelas pessoas todas da década de 80, se hoje formos ver os 

seus catálogos quase todos eles deixaram de fazer performance, quando 

começam a pintar e aquilo lhes sai facilmente, sem grande problema, e ainda por 

cima se nas galeria é isso que vendem acabam por ficar por aí, o que nem é 

criticável, acho que faz parte, especialmente quando se começa a chegar aos 30 

e tais, aos quarenta e tais e se tem de fazer escolhas… (Entrevista a Fernando 

Aguiar) 

 

Também João Torres, um espectador que acompanhou 

assiduamente estes eventos (e, por vezes, também participou), refere 

que boa parte da actividade da performance era feita à margem de um 

sistema mercantil da arte e à margem de uma crítica, tendo esta 

actividade artística pouca visibilidade na Imprensa nacional. Todo o 

sistema vivia das redes formadas pelos próprios artistas: 

 

Acho que uma boa parte das pessoas que estiverem nestes eventos, dedicaram-

se depois a outras actividades, mais rentáveis, a maior parte das pessoas 

desenvolveu uma actividade relacionada, ainda que não necessariamente nessa 

linguagem. Eles quando podiam fazer coisas era quando havia encontros, houve 

até alguns internacionais, no Centre Georges Pompidou, na Bienal de São Paulo, 

mas são acontecimentos em que a maioria das pessoas gastavam mais dinheiro 

que … não recebiam de certeza. Foi sempre uma coisa feita à margem mesmo da 

própria arte. Nunca houve o apoio que houve para as linguagens clássicas, era 

inexistente. 

Na mesma altura que estava a acontecer a performance estavam a aparecer 

aqueles pintores que foram muito promovidos pelo Alexandre Melo e pelo 

Pinharanda e esses tiveram a sorte de haver alguém que verbalizasse 

relativamente bem o que eles estavam a fazer. E acabou por ser a parte que 

ganhou mais visibilidade. Este tipo de coisas nunca teve uma visibilidade 
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mediática muito grande. Alguns agora estão a ser reactualizados, como por 

exemplo a exposição da Helena Almeida, no CCB, não via exposições da Helena 

Almeida há não sei quantos anos… O Alberto Carneiro continua a dar aulas de 

Arquitectura. (Entrevista a João Torres) 

V.4.1. Modelos desencontrados? Morte da performance, emergência 
do híbrido nas artes performativas? 

 

Esse fim de ciclo da performance portuguesa, no final dos anos 

80, início da década de 90, será marcado precisamente pela emergência 

de um mercado da arte contemporânea minimamente estabilizado. No 

entanto, essa configuração sublinha o valor da obra, a coisa em si, e 

tende a apagar o valor da performance, pela sua efemeridade. Esse 

sublinhado do mercado da arte nacional acompanha assim o mesmo 

movimento do mercado internacional, que RoseLee Golbert descreve no 

seu livro Performance Art. Essa situação é evidente, por exemplo, na 

exposição “Um olhar sobre a arte contemporânea portuguesa”135 

apresentada na Casa de Serralves em 1988, em que artistas que 

desenvolveram performance, como Albuquerque Mendes, são 

apresentados predominantemente como pintores.  

Neste período é ainda interessante notar que na mesma altura que 

começa a sedimentar-se uma performance performativa (no sentido das 

artes performativas), vão-se tocar “artificialmente” duas gerações de 

áreas artísticas diferentes, a performance derivada da poesia 

experimental e/ou das artes plásticas e a performance emergente das 

artes performativas (Nova Dança e Novo Teatro em Portugal) através de 

numa iniciativa de arte pública denominada de Acções Urbanas, 

organizada por Fernando Aguiar para a Semana da Juventude de Lisboa. 

Esta iniciativa, que marca uma fronteira cujo âmbito híbrido era 

evidente tanto em relação à confluência de géneros bastante 

diversificados, que iam desde a performance e do hapenning até à 

dança, à música e ao teatro, como em relação ao conteúdo artístico que 
                                                 

135 Cf. Catálogo “Um olhar sobre a Arte Contemporânea Portuguesa”, Exposição 
Comissariada por Bernardo Pinto de Almeida, Porto, Casa de Serralves, Secretaria de 
Estado da Cultura, Agosto 1988. 
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pretendia quebrar com a normalidade quotidiana136, vem evidenciar a 

inexistência de relação entre estas duas gerações, de dois tipos de 

performance. Fernando Aguiar, como organizador da iniciativa e nesse 

sentido como mediador entre estas duas gerações aponta precisamente 

para o facto de essa nova geração de artistas performativos não se rever 

referencialmente em nenhuma plataforma nacional e não ter nenhum 

conhecimento da História e dos protagonistas da performance em 

Portugal: 

 

Quando eu desenvolvi a Semana da Juventude convidei muita gente nova e fiquei 

muito admirado porque eles não faziam a mínima ideia do que se tinha passado 

para trás. Eles estavam convencidíssimos que estavam a inventar a performance 

naquele momento, no princípio dos anos 90. Eu fiquei um bocado parvo, aliás 

ofereci os catálogos a toda a gente até porque eu tinha a ideia que nós quando 

começámos 10 anos antes, preocupámo-nos com aquilo que existia para trás e 

com os movimentos que havia na América e noutros sítios. E aquela geração dos 

anos 90 estava-se completamente nas tintas para o que tinha acontecido para 

trás, não tinham informação nenhuma. Para eles tinham inventado a performance. 

Eu penso que isso foi um bocado o espírito daquele movimento da Nova Dança. 

Não se preocuparam em estudar, em procurar informação. E para eles estavam a 

fazer qualquer coisa que estava a ser inventado na altura. Isso sucedeu 

concretamente na performance. Realmente sempre me fez impressão como é que 

tanta gente, não quer dizer que fossem todos, mas a grande maioria estavam a 

fazer esse tipo de trabalho convencidos que estariam a fazer alguma coisa de 

novo a 100%, nunca se preocuparam com a história das artes plásticas, da 

performance. (Entrevista a Fernando Aguiar) 

 

Fernando Aguiar salienta ainda não ter existido, nesse evento, uma 

real interligação entre áreas performativas de áreas disciplinares 

                                                 
136 Como é evidenciado do texto, assinado pelo Vereador da Juventude Rego Mendes, 
da Câmara Municipal de Lisboa, constante no pequeno catálogo do evento: “você que é 
NORMAL, isto é, que todos os dias sai e entra em casa à mesma hora, apanha os 
mesmos transportes, percorre os mesmos caminhos suspenda a sua NORMALIDADE.  
Pare para ver os jovens que durante esta semana vão mostrar à cidade que a vida 
também se vive para lá da rotina. Vão mostrar a sua arte, a qual por vezes surpreende 
pela criatividade e originalidade. 
Aproveite porque A LOUCURA SAÍU À RUA. Deixe-se contagiar. Verá que se sentirá 
também jovem.” (Citado por Aguiar no programa do evento sem referências ao ano) 
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diferentes, como a performance da poesia visual e artes plásticas e a 

performance das artes performativas. As intervenções aconteciam em 

espaços diferentes, para diferentes públicos e raramente se misturavam. 

Essa mesma divisão era ainda notada em Acções Urbanas, iniciativa em 

que Fernando Aguiar procurou artificilmente justapor diferentes 

performances: 

 

Foram processos paralelos, mas, realmente nunca houve uma relação muito 

grande. Por exemplo, nesses Encontros [Acções Urbanas] que eu realizei aqui na 

Baixa convidei o Olho, a Filipa Francisco, o João Galante, eles fizeram 

performance durante essa semana, dois ou 3 anos consecutivos. Mas penso que 

nunca houve uma relação muito grande entre os que faziam performance vindos 

das artes plásticas com os que faziam performance da Dança, por exemplo. 

Houve grupos de Teatro, como o Grupo do Filipe Crawford que também 

participaram, mas nunca interligados uns com os outros (artes plásticas e visuais 

com artes performativas), isso nunca resultou não sei exactamente porquê. 

(Entrevista a Fernando Aguiar) 

 

Essa perspectiva é aliás corroborada por alguns artistas mais 

jovens, como Ana Borralho e João Galante, que participaram no “OLHO”, 

um deles (João Galante) também participante nestas Acções Urbanas 

organizadas por Fernando Aguiar. Destaque-se aqui que em qualquer 

dos casos o seu percurso toca tanto as artes plásticas, enquanto 

formação de base, como a Nova Dança, e que o “OLHO” conteve 

também em si essas duas vias, factor, que no entanto, parece não ter 

traduzido à altura uma maior consciência sobre a História da 

performance nacional. Esse factor só é explicável em função de um 

sistema formativo desatento à História Transversal da Arte 

Contemporânea Nacional; cujo eixo estava voltado para a criação 

internacional; e mais para a obra do que para a performance. Os 

referentes e interesses, portanto, dos novos agentes das artes 

performativas, à falta dessa História nacional da performance mais visual 

só podiam ser ou internacionais ou performativos: 
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Ana Borralho - Em Portugal eu não tinha muita consciência da história da 

performance, acho que só tive consciência disso agora há pouco tempo, há uns 

anos atrás, quando comecei a perceber que havia o Alberto Pimenta, que havia o 

Alface, que era uma espécie de escritor maldito entre aspas que fazia coisas com 

o Alberto Pimenta, o Manoel Barbosa  

 

João Galante - As minhas referências era o que eu via nos Encontros Acarte, no 

início, vi alguns trabalhos de performance como aquele que tomava chá ou aquela 

outra, a Elisabete Mileu que foi parar ao hospital depois da performance, porque 

pintou o corpo todo de dourado e começou a sufocar. Foi nos Encontros Acarte, 

logo no início, foi aí que vi também dança, mas já era outra dança. 

Eu acho que houve uma espécie de linha condutora cá que veio dos Encontros 

Acarte, que não aconteceu noutros países. Por exemplo, enquanto o 

Vandekeybus vem do Fabre, e o Fabre vem das artes plásticas que também se 

transforma noutra coisa e o Vandekeybus de repente faz as coisas que faz mas já 

é Nova Dança, e essas pessoas já recebem informação através doa 

Vandekeybus e não do Fabre, e a partir do momento em que as pessoas que vão 

entrar na Nova Dança recebem as coisas já através da Nova Dança não se 

interessam sequer por saber de onde é que vem o Vandekeybus, saltam logo 

para dança. Isso foi o que aconteceu cá, e depois a dança portuguesa salta toda 

lá para fora para aprender coisas da Dança. 

Para além disso … também acho que existia muito pouca publicidade em relação 

ao que as artes plásticas faziam com a performance, porque como o que deu 

dinheiro foi a pintura e a escultura é fácil apagar-se essa história. Tem muito a ver 

com o mercado, no ARCO, por exemplo, não se era muito incentivado a fazer 

performance, aliás era incentivado a não fazer.  

Eu fiz o curso de teatro ali no IFICT também porque ficava em frente ao ARCO e 

já na altura quando lá estava havia professores, como Carlos Melo, que ao dar a 

História do Teatro [referiam] pelo menos o Artaud e o Living Theatre. Para mim 

essa era a linha que me fazia sentido, e fazia-me impressão como é que a maioria 

[das pessoas] do teatro estava ainda a fazer outras coisas, numa linha mais de 

texto. Porque quando eu via [o trabalho] da Lúcia Sigalho fazia-me sentido. 

 

Ana Borralho - Eu também fui directamente ao OLHO, à Lúcia Sigalho, aos 

grupos mais misturados já com a Nova Dança. 

(Entrevista a Ana Borralho e João Galante) 
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Este discurso é aliás corroborado de dentro de algumas novas 

tendências no âmbito da performance portuguesa, como é evidenciado 

na resposta de Rita Castro Neves, organizadora do festival de Live Art – 

Brrr do Porto sobre o que sentiu quando chegou a Portugal depois de ter 

estado a comissariar um festival de Performance na Finlândia: 

 

(…) Senti que não havia nada de performance [em Portugal]. O que aconteceu foi 

que eu (…) ajudei uns artistas (…) [no festival] Amorph, [depois] comissariei e o 

que aconteceu foi que comecei a ter imensos contactos e a perceber o que se 

passava e depois quando voltei para Portugal, senti que não havia nada de 

performance. As pessoas tinham uma ideia muito distanciada e muitas ideias 

feitas e equívocas normalmente e, inclusivamente, comecei a ver que havia 

pessoas que diziam que faziam performance … bom eu não quero estar aqui a 

dizer o que é performance ou não é mas realmente não estavam próximas, não 

tinha que ver com o que eu considerava performance, era eventualmente um 

teatro mais alternativo, uma dança mais física, havia muito essa confusão entre o 

teatro físico e a dança física e o lado da performance ou porque era uma coisa 

mais curta era logo uma performance. Isto também porque a performance é 

realmente difícil de definir, muito difícil de definir, e isso é uma característica 

essencial à performance, essa liquidez, esse estado liquido é muito importante 

porque também é por isso que surgem performances tão importantes. E como eu 

tinha esses contactos todos sentia-me um bocado mal … então eu tinha sido 

comissária noutro festival, participava noutro festival e depois cá onde era 

realmente necessário não fazia nada, era uma culpabilidade com uma certa ética: 

Eu sentia que tinha que utilizar isso no sítio onde eu vivia mas tinha também um 

certo entusiasmo, não é? Queria que fosse uma coisa que as pessoas aderissem 

facilmente, o que realmente aconteceu, as pessoas aderiram bastante porque 

também sentiam muito a necessidade de ver. Enquanto que há certas artes que 

uma pessoa pode ver nos catálogos ou nos vídeos e que funcionam bem, tem-se 

uma ideia do que se passa realmente, quando são bem filmados, como a 

performance na minha opinião ganha pela presença realmente é preciso 

presenciar a presença. Embora haja performances um pouco formais não é, nos 

seus conteúdos, o conteúdo é tão formal, tem um programa pré-estabelecido tão 

claro, o que é importante é que a gente vendo uma ou duas imagens capta o 

sentido da coisa e consegue imaginar o que não está lá. Mas, não é o grosso da 

coisa, não é? (Entrevista a Rita Castro Neves) 
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A situação de vazio programático na área da performance nos anos 

2000 e a grande indefinição de critérios sobre ao que chamar de 

performance e a quem denominar de performer vai configurar esta 

programação de live art em 2003, no Porto. Essa situação de vazio teve 

reflexos nas suas escolhas, justificadas como mais conservadoras 

porque inscritas precisamente numa ideia de inauguração de um novo 

território em Portugal: 

 

Como não há em Portugal uma coisa como o Festival Brrr, embora haja pessoas 

que façam performance, embora haja festivais de artes performativas mas lá está, 

são de artes performativas não de performance, não é? O Festival Brrr, portanto, 

é um bocadinho tradicional no sentido [em que] há pouco. E é inicialmente porque 

(…) se o Festival Brrr continuar a ser programado (…) depois deverá deixar de 

ser assim. 

A ideia inicial, portanto, foi de fazer um festival que mostrasse aquela 

performance mais performance, estar menos a tocar noutras áreas, pode tocar 

noutras áreas, mas é mesmo uma performance, (…) mais dentro da live art 

(…).(Entrevista a Rita Castro Neves) 

 

Actualmente esta programadora vê alguma tentativa de 

aproximação entre áreas artísticas das artes plásticas e das artes 

performativas: 

 

(…) agora por acaso noto uma certa tendência da performance, da live art para se 

aproximar, para ganhar alguns parâmetros habituais de outras áreas como, por 

exemplo, a dança ou o teatro, (…). Não é por acaso [que o Brrr] foi uma 

programação do Carlos Alberto, não é? O primeiro cliente do Brrr foi o Carlos 

Alberto e, portanto, noto que há assim … (…) também tem a ver com a ideia do 

transversal (…) não é? Noto, também, que há muita gente que vem da dança e 

que começa a fazer live art. Aliás em Inglaterra, onde a performance é muito viva, 

nota-se muito isso, são pessoas do teatro e da dança, e da performanc-live arte e 

das artes plásticas (…). (Entrevista a Rita Castro Neves) 

  

Apesar de actualmente a história das artes performativas em 

Portugal persistir num modelo reprodutivo, cuja raíz essencial é ancorada 
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aos Encontros ACARTE como vimos no capítulo anterior, e ainda que a 

história da Performance de raíz da poesia experimental e das artes 

plásticas não seja identificada senão raramente como fazendo parte da 

sua genealogia (como atestam os testemunhos dos artistas nas inúmeras 

entrevistas que efectuei), verificado algumas alterações tanto em relação 

às práticas como à teoria. No que diz respeito às práticas, esse 

contributo deve-se a uma maior transversalidade, evidente no contacto 

das áreas das artes performativas com as gerações anteriores dedicadas 

ao campo da poesia experimental e às artes plásticas, como é exemplo a 

obra do coreógrafo João Fiadeiro, cuja base visual é dominante, 

nomeadamente, no que diz respeito a uma conceptualização do discurso, 

e numa auto-referenciação a obras de artes plásticas como aconteceu na 

sua coreografia “I am here” (2003), baseada na obra pictórica de Helena 

Almeida. O mesmo se passa de um modo geral no contexto do seu 

projecto laboratorial, onde participam outros coreógrafos como Tiago 

Guedes, Cláudia Dias ou também em grande proximidade a dupla Ana 

Borralho e João Galante, cujo trabalho laboratorial tem sido tutoriado por 

artistas das artes plásticas. Também a coreógrafa Vera Mantero tem 

desenvolvido alguns trabalhos próximos da poesia experimental, 

nomeadamente em “So Happy Together”, um projecto de poesia/música 

experimental com interpretação de poemas de Herberto Hélder, em 

parceria com Vítor Rua, um dos elementos constituintes do grupo 

Telectu, dedicado à música minimalista repetitiva, que nos anos 70 e 80 

acompanhou a poesia experimental e a performance, e também de Nuno 

Rebelo. 

Talvez Margarida Mestre seja a criadora que mais se aproximou de 

uma performance poética, pelos menos em trabalhos como CITI POETI, 

em que a criadora procura fazer uma poética da sinalética das cidades 

por onde passa através de uma apresentação próxima do hapenning com 

som e voz ao vivo sobre a projecção de imagens retiradas das cidades 

por onde passa. Este trabalho é justificado pela própria criadora através 

de uma necessidade de dar sentido às mensagens quotidianas de que 



 318

estamos rodeados, de questionar essas mensagens, de lhes conceder 

novas poéticas: 

 

Vivemos rodeados de palavra, anúncios, compras e vendas, promessas, 

manifestos, declarações de amor ou de ódio, escritas em paredes de qualquer 

rua, em qualquer cidade, aqui ou ali. Passamos sem reparar mas, sub-

repticiamente, reparamos, roubamos, compramos. As palavras entram por nós 

dentro. 

E se fossemos nós a soltar as palavras cá de dentro e por nós afora? E se 

pudéssemos recriar esse universo que roubamos transformando-o à medida da 

nossa escolha emocional, da nossa capacidade de fazer poesia, da nossa 

necessidade de encontrar cada vez mais poética, uma qualquer faísca de 

encantamento saudável e “amoroso” no meio da parafernália verbal que cada 

cidade nos oferece? 

E se pudéssemos alargar esta filosofia do olhar a outros seres observadores, 

absorvidos e compradores? E se pudéssemos contagiar outros a estabelecer a 

mesma lógica poética com as palavras que lhes chegam aos olhos fazendo assim 

com que sejam os seus olhos a escolher o como querem ler? E se pudéssemos, 

ao cantar, desencantar o que em cada outro existe de possibilidade para filtrar 

com o coração o que lhes entra olhos dentro? 137  

 

Sobre este mesmo trabalho apresento aqui o produto de uma 

reflexão que desenvolvi enquanto observadora do Festival A8, em 

Outubro de 2003, onde foi apresentado este espectáculo: 

 

 

Words In(sites) 

 

No seu projecto Citi Poeti, onde inscreveu as performances Burn, T.V.138 e Rua 

A, Margarida Mestre cria uma narrativa poética através do seu olhar fotográfico 

sobre as “palavras” e as “coisas” das cidades, New York, Cabo Verde, Montreal, 

Barcelona, Lisboa, Torres Vedras.  

                                                 
137 Ver sobre o seu trabalho o artigo “Sobre a palavra na performance” (Mestre, 2004, 
pp. 104-105). 
138 De Torres Vedras. 
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Esta narrativa inscreve-se sobre um percurso nómada (de viajante, de flâneur) 

que se detém em palavras, algumas palavras, inscritas no real das cidades e, 

que são recortadas através de um foco fotográfico. Esses recortes dão lugar a 

um conjunto de fotografias que são apresentadas ao espectador num 

encadeado cinematográfico (através da projecção de slides) percorrido pela 

música de Rui Viana e pela voz da performer com sons de palavras que 

selecciona dessa exposição e que retrabalha performativamente como matéria 

plástica, alongando-as e esticando-as, criando nesse jogo uma dialéctica entre a 

expressão escrita e a expressão oral. Na versão Torres Vedras esta sequência é 

ainda complementada com as vozes, que vêm como ecos longínquos, das 

gentes que passam na rua, que conversam sobre a sua cidade, sobre as suas 

vidas. Na versão Rua A, canta “A Mariquinhas” para percorrer a Rua de São 

Bento, intitulada pelos habitantes Rua Amália. 

Cada fotografia, construída sobre “excertos” (“Transportes Alegria” num autocarro; 

“auto engenhocas”, num camião; “mentes despertas”, numa cadeira; “milagres 

grandes” a €3.50 ou “milagres pequenos” a €1.40, em montras; lover, freeze, burn, 

em grafitties) ou “enxertos” do real (palavras ou frases que se sobrepõem a 

imagens de monumentos, de casas, de paisagens reflectidos em montras de 

vidro), escolhidos de forma iconoclasta pelos espaços das cidades (muros, 

prédios, montras, slogans, chão, etc.), configura uma unidade conceptual, cuja 

lógica contida, enquanto literacia visual, supera a representação da “coisa” pela 

“palavra”, promovendo um novo conteúdo, um terceiro sentido, uma heteropia, 

como diz Foucault, que se situa no intervalo entre as “coisas” e as “palavras” 

presentes, criando associações inesperadas. 

Essa narrativa fragmentada, de zapping, do que se poderia chamar 

metaforicamente words in(sites) pelas cidades, é a um tempo local, porque cada 

fotografia traduz um pormenor de um contexto específico, mas também universal, 

porque é descontextualizada tanto do sítio de onde é retirada como da sua 

significação original, recriando através destas escritas anónimas cidades e ruas 

imaginárias. 

 

No que diz respeito à teoria, esse desenvolvimento tem sido feito 

através da crescente necessidade de justificação teórica das práticas 

performativas contemporâneas que tem levado a alguma pesquisa 

teórica por parte dos próprios artistas (através de mestrados em História 

de Arte, em Comunicação, etc.) mas também da emergência de um 

corpo académico e de programadores-comissários assim como de um 

maior contacto com artistas das artes plásticas com quem trabalham, por 
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vezes, em parceria, o que lhes tem garantido um maior distanciamento 

em relação a uma prática sem Teoria e sem História da arte portuguesa. 

Outro dos factores concorrentes para este despertar da 

“consciência histórica” é o da progressiva museaização das 

“vanguardas”. Se nos anos 80 as mostras artísticas e diversas 

publicações sobre a Poesia Experimental procuravam ainda sedimentar o 

seu campo artístico139, a partir dos anos 90 começou a assistir-se a um 

outro movimento que se traduziu na sua “musealização”, através de 

diversas retrospectivas, procurando reabilitar uma “história com 

história”140, nomeadamente, na Gulbenkian, no Museu do Chiado, em 

Serralves e no Museu Berardo141. Destaque-se aqui, por exemplo, o 

“ressuscitar” de Melo e Castro, com uma exposição retrospectiva e novas 

obras e performances no Museu de Serralves, mas também o projecto 

em curso do CD-ROM da Po.Ex142,ou ainda a recuperação pelo teatro de 

peças baseadas em vanguardistas históricos internacionais como 

                                                 
139 Como é salientado no discurso de Fernando Aguiar no catálogo do I Encontro 
Nacional de Performance: “cremos, que deste modo, se vai gerar um discurso onde se 
irão encontrar diversas trajectórias, maneiras de encarar e de experimentar o corpo e 
descobrir derivações, originalidades e potencialidades para a performance. Esta tem 
sido até agora, e talvez por incapacidade de leitura, relegada para um plano secundário 
ou simplesmente ignorada por críticos e outros responsáveis pela arte em Portugal, 
quando deveria ser analisada, criticada e debatida, numa altura em que, precisamente, 
se questiona a vitalidade, os rumos e o significado da arte em geral“ (1985, p. 9). 
140 Nos seus escritos sobre arte, Ernesto de Sousa referia que: “a história da cultura 
portuguesa moderna é (continua a ser) uma história-sem história, sem verdadeira 
evolução interna, sem continuidade. E o nosso drama é que os casos isolados 
(Fernando Pessoa), apenas dependentes do génio individual, se tornam cada vez mais 
improváveis. O consenso é escasso, rarefeito. (….). A história da vanguarda em 
Portugal é a história de uma ausência, onde o ascetismo e a heroicidade-sem-sentido 
se misturam a um epigonismo inevitável, e de resto – nos melhores casos – de 
nenhuma importância. Seguir-lhe os meandros lógicos é coleccionar peças (as únicas 
possíveis) de uma imensa paciência futura” (Sousa, 1998, pp. 134-135). 
141 Destaquem-se alguns exemplos como a exposição sobre a retrospectiva da Obra 
Visual de Ana Hatherly, na Fundação Calouste Gulbenkian, em 1992, A poesia Gráfica 
de Sallette Tavares, na Casa Fernando Pessoa, em 1995, a reposição da Alternativa 
Zero, em 1997 na Casa de Serralves. No Museu Berardo, no final do ano 2005, por 
exemplo, foi apresentada a exposição sobre Fernando Lemos e o Surrealismo, onde 
foram apresentadas várias obras de surrealistas portugueses, nomeadamente, Mário 
Cesariny e Alexandre O’Neill. Também a exposição O Poder da Arte (2006), organizada 
pelo Museu de Serralves e ocupante da Assembleia da República, teve obras desta 
geração, como por exemplo, alguns poemas visuais de Ana Haterley e algumas 
exposições de Alberto Carneiro.  
142 Projecto com início em Março de 2005 no CETIC - Centro de Estudos de Texto 
Informático e Ciberliteratura e CEREM - Centro de Estudos e Recursos Multimediáticos, 
da Universidade Fernando Pessoa, que tem como objectivo recolher, classificar, 
digitalizar e reproduzir em formato electrónico a produção da poesia concreta e visual 
portuguesa associada ao Movimento da Poesia Experimental dos anos 60. 
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aconteceu com os Ubus de Ricardo Pais, no Teatro Nacional São João, 

em 2005 (mais tarde em digressão internacional), baseados na peça de 

Alfred Jarry, ou ainda na música a reinterpretação de temas de Jorge 

Peixinho pelo pianista Francisco José Monteiro143. Ainda na mesma 

perspectiva de “ressuscitamento” se podem acrescentar a exposição-

performance Abêcê de João Vieira no Pavilhão Centro de Portugal em 

Coimbra (2006)144, a exposição da Galeria Perve sobre o Surrealismo 

Português (2006), com a presença na inauguração de Mário Cesariny, 

que numa parede escreve Ama como uma estrada. Nessa exposição 

apresentam-se obras do passado mas também algumas novas obras 

colectivas, os novos cadáveres esquisitos. A esta lista pode-se juntar 

ainda as iniciativas sobre Performance internacional (2006) que tiveram 

lugar tanto na Culturgest como em Serralves. Ou ainda a exposição Entre 

                                                 
143 Esta reinterpretação, que contou com comentários do pianista, deu-se na sala 
Calempluy no âmbito da organização da BOX Música do CCB em duas partes a 
primeira no dia 18 de Dezembro de 2005 e a segunda no dia 29 de Janeiro de 2006. 
144 Como escreve João Fernandes aquando a inauguração desta exposição no site da 
Fundação de Serralves: “esta é, de certa forma, uma obra que condensa 
retrospectivamente obras anteriores: porque a letra é mais uma vez utilizada a partir da 
reivindicação de uma sua libertação semiótica, de modo a que se obtenha um novo tipo 
de percepção visual da sua condição de signo; porque, tal como em muitos projectos 
anteriores, se fazem uso de materiais descobertos no contexto de uma produção 
industrial de fábrica. Trata-se de uma instalação de gigantescas letras em papel – todas 
as do alfabeto –, assentes em estruturas de madeira que convocam as grelhas que 
permitem a construção rigorosa de determinados tipos de letra. As letras estão 
dispostas pelo pavilhão em redor de um poço com celulose, de forma a permitir uma 
circulação dos visitantes imediatamente relacionável com o passear entre alamedas e 
clareiras. Interessou ao artista convocar as diversas simbologias da floresta, ao mesmo 
tempo que investia na apresentação do ciclo de vida do papel – da árvore à folha, 
passando pela celulose. Note-se que a expressão Abêcê, em qualquer dicionário que 
contemple o português do Brasil, é apresentada enquanto abreviatura de biografia. 
Compreende-se portanto que aqui esteja contida uma ideia de ciclo de vida que 
ultrapassa a simples transformação da árvore em papel, até porque a instalação das 
letras e poço será palco, no dia da inauguração, de uma acção-espectáculo, formato em 
que o artista foi pioneiro em Portugal, que incluirá uma série de músicas e jogos que 
remetem para a infância. Para Abêcê João Vieira fez uma aturada pesquisa de Cantigas 
de Roda e de Lenga-lengas – que antigamente eram transmitidas por via oral aos mais 
novos e que hoje em dia são alvo de atenção por parte de musicólogos e etnógrafos – e 
dinamizou uma série de estruturas de Coimbra, de grupos corais a corpos de baile e 
escolas de arte, cujos membros, na inauguração da exposição, cantam lengalengas e 
executam uma coreografia em torno do poço e na floresta de letras. Mais uma vez, é 
interessante perceber como este projecto revê obras anteriores, e confirma 
preocupações transversais à obra do artista: sendo transmontano, a sua obra tem 
trabalhado assuntos provenientes de algumas das suas tradições locais, como os 
célebres caretos, pelo que é curioso este retorno a tradições, neste caso orais, que mais 
uma vez não vêm diminuir, pelo contrário, o carácter eminentemente experimental dos 
seus projectos – João Vieira, como alias vários outros artistas da sua geração, acredita 
que o contexto local, nomeadamente as suas tradições ancestrais, não deve contradizer 
mas sim fomentar as possibilidades experimentais dos meios e dos suportes utilizados”. 
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a Palavra e a Imagem (2007), patente no Museu da Cidade, onde se 

juntam várias gerações e nacionalidades (portugueses145, brasileiros e 

espanhóis). 

No entanto, esta “musealização” nem sempre consegue reproduzir 

o contexto interactivo configurando-lhes um novo estatuto. De facto, de 

obras explicitamente marginais passam, no geral, através destas 

exposições a produtos de luxo, pela sua raridade e valor histórico. Isto 

mesmo foi destacado por Ana Hatherly quando questionada sobre a 

reposição, em Serralves, da exposição “Perspectiva: Alternativa Zero”: 

 

Há certas coisas que não se podem repetir e aquilo que sucedeu em Lisboa num 

espaço especial e sobretudo num momento histórico da nossa cultura, não tem 

nada a ver com o que se passou no Porto, naturalmente. O espaço é diferente. 

(…) a Alternativa Zero era uma coisa altamente subversiva e ali subversão 

naquele palácio, naquela casa tão bem arrumadinha, tão bonita …, resulta numa 

certa contradição. 

(...)  

O que as pessoas têm agora é uma pálida imagem do que foi a outra e a acção 

subversiva que teve a outra não teve esta já. O que eu verifico com algum 

espanto é que as pessoas ainda têm alguma dificuldade em perceber o que é que 

isto representa. De onde se conclui que é preciso ir buscar estas coisas para 

agitar. Porque a evolução das mentalidades é lenta146.  

 

Destaque-se que a mesma autora na introdução à antologia 

POEMOGRAFIAS, em 84, referia que na sua opinião o movimento da 

poesia visual portuguesa ainda não estaria em situação de entrar para a 

“História”, ou seja, para o “Museu”. Para justificar essa posição, 

apresentava à altura as seguintes razões: 

                                                 
145 Artistas portugueses participantes: Álvaro Lapa, Ana Hatherly, António Olaio, Helena 
Almeida, João Louro, João Penalva, Julião Sarmento, Lourdes Castro, Nuno Ramalho, 
Pedro Casqueiro, Pedro Valdez Cardoso, Rosa Almeida e Susana Mendes Silva. 
146 Excerto de uma entrevista a Ana Hatherly desenvolvida por Maria João Fernandes e 
Carla Carbone, in Arte Teoria, Revista do Mestrado de Arte da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Lisboa, nº1, 2000. 
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1) O Museu para onde a Poesia Experimental poderia entrar, ainda 

não foi construído; 

2) A poesia Experimental não está ainda no ponto de entrar para 

nenhum Museu porque a sua actualidade é um facto em todo o mundo; 

3) A poesia Experimental, através da permanência activa dos seus 

cultores originais e do aparecimento contínuo de novos poetas, 

desempenha uma função irrevogável no tempo presente português. 

Vinte anos depois esta retrospectiva (Perspectiva: Alternativa Zero) 

é novamente justificada pelo director do Museu de Serralves, na senda 

do próprio Ernesto de Sousa, como detendo um papel “perspectivo” e 

“prospectivo”. A possibilidade da manutenção destes mesmos propósitos, 

com um grau de novidade maior, tem a sua base necessariamente num 

sistema académico frágil, que não conseguiu consolidar um corpus 

teórico informado sobre esta história. Talvez isso justifique a manutenção 

de uma criação artística, especialmente quando incluída numa pretensão 

de investigação e experimentação, a começar do “zero” sem que contudo 

saiba o que está antes do “zero”. Tal é indiciado, muitas vezes, através 

da dificuldade de justificar as próprias obras para além de um discurso 

mimético em relação ao “padrão” modal do momento. Recordemos que 

Cesariny, referindo-se às primeiras manifestações artísticas no Café 

Hermínius, lhes atribuía um estatuto de ignorância em relação à História 

de Arte, nomeadamente, em relação aos movimentos surrealistas e ao 

dadaísmo, onde se vieram a arrumar, e que Ana Hatherly se dá conta 

mais ou menos do mesmo quando começa a investigar o período 

barroco. Volto a citar as suas palavras:  

 

Mas o que é interessante nisto é que nós estávamos a fazer como eles sem os ter 

visto. O maior choque da minha vida foi quando eu tinha publicado aquelas 

variações sobre a Leonor de Camões, tem lá textos iguais aos que já estão feitos 

na Idade Média, só que eu nunca tinha visto os outros. Só que os outros eram à 

mão, enquanto que os meus eram em tipografia147. 

 

                                                 
147 Idem. 
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Também Ernesto de Sousa se vai interessar por esta temática, um 

pouco aliás para, como dissemos atrás, justificar a importância per si da 

vanguarda portuguesa: 

 

Sabia Ana Hatherly que um ano depois de ter publicado o seu alfabeto estrutural 

(1967), Etiemble expunha em conferência (só publicada em 73) uma proposta de 

vocabulário muito semelhante ao seu? Que anteriormente aos seus simbólicos 

cartazes rasgados da Alternativa Zero já tinha havido uma escola de laceradores 

de cartazes? Que Fontana rasgara mil telas antes da sua performance na 

Quadrum? Nenhuma importância. Pelo contrário, o seu caso é – repito-o – 

exemplar (num mau filme de ficção científica diz a Eva tentadora para o 

astronauta exemplar ‘Disseram-me que Você é um paradigma de virtude, e eu 

nunca conheci um Paradigma…’) …Bom, é isso, a Ana é um Paradigma. E 

digamos desde já que aquelas comparações (como muitas no género que se 

fazem para aí: os artistas andam a imitar os vanguardistas internacionais …) são, 

no geral, superficiais e provincianas. Porque, principalmente: as paredes de 

Lisboa são as paredes de Lisboa. E não só as paredesdilaceradasesperançadas 

de Abril ou Maio ou … Também as que já lá estavam e o Sítio de onde estas 

desapareceram quotidianamente. (1998, p. 206). 

 

Hoje, quando se começam a “ressuscitar” estas antigas e, afinal, 

novas formas híbridas de arte, numa espécie de morte do cisne148, talvez 

o que falte ainda seja uma abordagem do contexto da arte do híbrido, um 

pouco como Ernesto de Sousa pretendia, mais descolada das suas 

várias ancoragens disciplinares, que possa permitir uma leitura mais 

                                                 
148 No sentido referido por Ana Hatherly na entrevista citada na nota de rodapé anterior: 
“Há tempos a Assírio & Alvim fez um inquérito aos poetas. Acho que há toda uma 
cultura herdada em que a poesia está incluída que está a morrer. Já Mallarmé dizia no 
final do século dezanove que o livro acabou, que a literatura já acabou, mas morre 
devagar. Eu também a pratico com essa consciência, actualmente está a morrer 
devagar. Esta cultura não é a cultura que interessa aos séculos seguintes porque eles é 
que têm que descobrir a sua própria maneira. Nós estamos no século XX e o século XIX 
ainda não terminou. É uma morte linda, é a morte do cisne, eu própria também dou os 
meus pios, faço os meus poemazinhos. Acho que de futuro as artes vão estar mais 
entroncadas e como vemos, hoje a arte do espectáculo é mais importante do que a arte 
do texto. É no sentido da cultura de massas, que esta vai evuluir, porque as elites vão 
desaparecendo. O livro e a poesia vão manter-se durante muito tempo como um objecto 
raro. A palavra é preciosa, no seu duplo sentido positivo e depreciativo. Tenho 
consciência que esta já acabou, que é uma morte muito bonita, mas não quer dizer que 
os mortos não venham a ser respeitados no futuro. Eu pela minha parte respeito muito 
meus antepassados, sem os quais eu não seria o que sou. Viva o Cisne, morra bem!” 
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horizontal dos protagonistas e não a leitura mais evidente que é a de 

partindo de cada área fazer uma espécie de hierarquização dos 

personagens da História. Por outro lado, talvez para se tomar 

consciência disso seja necessária esta condição de ignorância, que de 

algum modo representa uma morte da memória histórica, um 

apagamento, uma tábua rasa, talvez seja importante ou pelo menos 

inevitável para determinados momentos do percurso artístico, para que 

novas relações sejam construídas com a história149. Essa perspectiva 

não deixa de se inscrever no próprio momento actual da história de arte 

que alguns autores denominam de Pós-História. Como menciona Hans 

Belting, em Art History after Modernism, esta nova situação da história de 

arte foi assim definida em 1960, na Alemanha, por Arnold Gehlen, no seu 

livro intitulado Zeitbilder (Imagens do Tempo) onde este profetizou que “o 

que virá, já aconteceu: o sincronismo de um conjunto de todos os tipos 

de estilos e possibilidades ― Pós-história” (2004, p. 182). Neste 

contexto, onde a obra de arte já não tem de fazer prova de ruptura e por 

isso não tem de se inscrever numa história “de fins, maturidade ou 

começos” (idem, p.174), o discurso sobre a obra ganha novos sentidos. 

As exposições começam a desenvolver-se sem estarem 

                                                 
149 Muito importante é também a reflexão de Lyotard sobre os sentidos do pós. Diz este 
autor “sabe-se que o domínio das artes, por exemplo, e mais precisamente das artes 
visuais ou plásticas, a ideia dominante é a de que hoje se acabou com o grande 
movimento das vanguardas. Combinou-se, digamos, sorrir ou rir das vanguardas, que 
são consideradas expressões de uma modernidade ultrapassada. 
Tal como as outras pessoas, não gosto do termo vanguarda, com a sua expressão 
militar. No entanto, observo que o verdadeiro processo de vanguardismo foi na 
realidade uma espécie de trabalho, longo, obstinado, altamente responsável, orientado 
para a procura das pressuposições implicadas na modernidade. Quero dizer que, para 
compreender bem a obra dos pintores modernos, digamos que Manet e Duchamp ou 
Barnett Newman, seria preciso comparar o seu trabalho com uma anamnese no sentido 
da terapêutica psicanalítica. Como o paciente tenta elaborar a sua perturbação presente 
associando livremente elementos aparentemente inconsistentes com situações 
passadas, o que lhe permite descobrir sentidos ocultos da sua vida, do seu 
comportameto – também podemos considerar o trabalho de Cézanne, Picasso, 
Delaunay, Kandinsky, Klee, Mondrian, Malévitch e finalmente de Duchamp como uma 
“perlação” (durcharbeiten) efectuada pela modernidade sobre o seu próprio sentido.  
Se nos abandonarmos uma tal responsabilidade, é certo que nos condenamos a repetir 
sem nenhuma deslocação a “neurose moderna”, a esquizofrenia, a paranóia, etc., 
ocidentais, fonte das infelicidades que conhecemos durante dois séculos. 
(…) entendido assim, o ‘pós’ do ‘pós-moderno’ não significa um movimento de come 
back, de flash back, de feed back, ou seja, de repetição, mas um processo em ‘Ana’, um 
processo de análise, de anamnese, de anagogia, e de anamorfose, que elabora um 
‘esquecimento inicial’” (1986, p. 97-98). 
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necessariamente ancoradas a uma hierarquização histórica, o registo 

serve agora como elemento integrante de obras que são 

intencionalmente construídas para se eclipsarem no tempo (o caso dos 

happenings, das performances), aproximando, como refere Belting, 

“temporalidade” e “textualidade”. 

Desse modo, os referentes de cada um, seja ele o artista, o crítico, 

o comissário, etc., são agora também eles passíveis de serem 

reaquacionados de diversas formas, jogando performativamente com a 

História. Deixa, portanto de haver uma História única para se construírem 

várias Histórias ― inclusíve no próprio indivíduo. A vida de Ernesto de 

Sousa parece ter sido um referente nessa arte da transversalidade. Uma 

história que não escapando à história a rescreve em novos textos não 

lineares. Disso parece também dar conta Bernardo Pinto de Almeida 

quando verifica que os antecedentes da “nova paisagem artística no final 

do século XX” nas artes plásticas em Portugal são encontradas mais “em 

referências a artistas que só muito tardiamente foram recuperados ou em 

paisagens artísticas longamente tidas por marginais, quando não em 

aspectos esquecidos da arte ou da arquitectura popular moderna” (2002, 

p. 113). 

 

V.5. … À ARTE E VIDA COMO PERFORMANCE 

 

Esse papel activo, “aberto” e “móvel” (como denominaria Eco) 

inerente à Pós-historia relaciona-se no nosso entender com a hipótese de 

que talvez afinal a morte da performance enquanto género disciplinar, 

específico, não traduza realmente uma verdadeira morte, mas pelo 

contrário a sua ampliação total até nela caber tudo, arte e vida e, 

portanto, deixar de se poder destacar uma área específica. Títulos de 

livros recentes como Art as Performance (2004), de David Davies, ou La 

Performance, une Nouvelle Ideologie (2004), dirigido por Benoît 

Heilbrunn, com artigos que passam por temáticas como “a virtuosidade, 

núcleo da performance” do próprio Heibrunn, “homo performans” (Thiery 
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Melchior), “Ditos, Não Ditos e Interditos da Performance. Reflexões sobre 

a Imperfeição” (François Laplantine), “Performance e Singularidade” 

(Bernard Stiegler) são exemplo do seu efeito híbrido, transversal e 

omnipresente. Performance é afinal considerada “a nova palavra de 

ordem das sociedades ocidentais” (Heilbrunn, 2004, p. 5), a sua “morte” 

pode ser, afinal entendida como mais vida, continuamente efémera e 

presente, continuamente paradoxal e ambivalente. 

Este sentido aliás parecia já povoar a mente de Ernesto de Sousa 

sobre Portugal: “repensar (ou imaginar) Portugal é a grande performance 

que se espera (ou nela se está já)” (1998, p. 182). 
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CAPÍTULO VI 

 

DAS TRANSDISCIPLINAS ÀS TRANSPOLÍTICAS 

 

O prefixo “trans” ganhou o seu primeiro sentido na mesma raiz 

etimológica da palavra três; neste caso, “trans” é a superação do binário, 

das polaridades. Esta superação institucionalizou-se no campo da arte, 

pelo menos desde que Wagner no final do século XIX esboçou a sua 

ideia de obra de arte total, com a articulação numa só obra de várias 

disciplinas artísticas. Para Wagner era também já evidente a quem 

competia a promoção dessa arte quando defendia que “deveria ser 

atribuição do Estado e sobretudo da autoridade local providenciar no 

sentido de serem reunidos os recursos necessários à compensação (…) 

devida aos artistas pelas suas produções” [2000 (1849), p. 108]150. 

Porém, o mesmo não se verifica sobre os modos de relacionamento da 

criação artística com a esfera política. 

O binarismo, arte-política, que continuou e até foi reforçado nas 

correntes artísticas posteriores a Wagner, com os movimentos de 

vanguarda, tradução de uma modernidade artística empunhada sob a 

forma de inúmeros manifestos ⎯ futurismo, dadaísmo, surrealismo ⎯ e 

inúmeras práticas que tiveram uma relação estreita com os sistemas 

sociais, expressando-se através de uma posição política ou de possível 

aproveitamento político, quer à direita, com o fascismo, quer à esquerda, 

                                                 
150 Situação que antecede a problemática analisada por Walter Benjamim sobre a “obra 
de arte na Era da Reprodutibilidade Técnica” e a de Theodor W. Adorno sobre a 
“Indústria da Cultura”. Wagner chega na sequência deste pensamento a considerar que 
“quando tais recursos não forem suficientes é sempre preferível deixar que se fechem 
as portas dos teatros que só podem subsistir como empresas industriais, e não voltar a 
abri-las enquanto cada comunidade não conseguir chegar ao ponto de efectuar os 
sacrifícios colectivos imprescindíveis à satisfação dessa sua necessidade” (idem). 
Interessante será verificar o aproveitamento da obra de arte de Wagner pelo despotismo 
nazi que, como refere Lyotard, no nazismo, ao invés de educar a humanidade e de a 
tornar mais apta às Ideias, levou a uma representação sensível do povo para si mesmo 
que, favoreceu “a sua própria identificação como singularidade de excepção. As ‘festas’ 
nazis, monumentais ou familiares, exaltam a identidade germânica tornando sensíveis 
aos olhos e aos ouvidos as figuras simbólicas da mitologia ariana. Trata-se de uma arte 
da persuasão, que só conseguiu lugar eliminando as correntes vanguardistas 
orientadas para a reflexão” (1987, p. 66). 
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com o comunismo (com o proletkult, o artista como operário), apesar de o 

surrealismo aspirar idealmente a uma “liberdade louca”, sem tutelas. 

Embora o caso de Breton desminta esta aspiração. 

Esses mesmos regimes políticos, o fascismo e o comunismo, nas 

suas vertentes nazista e estalinista, apesar das suas diferenças, 

acabaram por ter um papel reaccionário em relação a estas práticas 

artísticas desenvolvendo mesmo, como vimos atrás, um “ataque contra a 

experimentação artística” em prol “da procura de realidade, ou seja, de 

unidade, de simplicidade, de comunicabilidade, etc.” (Lyotard, 1987, p. 

19)151. De facto, recuperando a análise de Benjamim (1992) à 

“estetização da política” proposta pelo nazismo, através do recurso às 

massas e à guerra152, o comunismo respondia com a “politização da 

arte”. 

                                                 
151 Lyotard distingue claramente os dois tipos de realismo procurados pelos 
totalitarismos — o nazi e o estalinista. No primeiro, em seu entender, está subjacente 
“Que toda a humanidade seja ariana. O ‘nós’ singular, nomeado, eleva a sua pretensão 
a dar o seu nome ao objectivo que a história humana persegue. É nisso que o 
totalitarismo é moderno. Não precisa apenas do povo, mas da sua decomposição em 
“massas” à procura da sua identidade através dos partidos que a república autoriza. 
Precisa do equívoco da democracia para inverter a república” (idem, p. 69). 
Quanto ao totalitarismo estalinista, Lyotard considera que “o modo de legitimação deste 
último permanece republicano quanto ao princípio. O socialismo é uma das versões da 
narrativa de emancipação universal que teve a sua origem na Declaração dos Direitos. 
A Primeira Internacional autoriza-se através de uma declaração dos direitos do 
trabalhador universal. O comunismo é uma filosofia da história da humanidade. O seu 
internacionalismo significa claramente que nenhuma legitimidade podia ser reconhecida 
a poderes locais, necessariamente despóticos, visto que eram singulares. Fazia-se um 
imenso esforço para dar realidade ao proletariado universal, além das classes operárias 
ainda ligadas às suas tradições nacionais e às reinvenções categoriais. Que esse 
esforço tenha falhado, que com o estalinismo e o bolchevismo se tenha tornado uma 
encarnação do chauvinismo, não implica que o modo de legitimação do poder soviético 
tenha alguma vez sido em princípio um “slogan” do tipo: Sejamos russos e Que a 
humanidade seja russa. Sempre em princípio, a própria ideia de povo sofria no 
marxismo uma crítica radical, graças ao conceito de luta de classes. O marxismo levava 
assim muito longe a decomposição da comunidade nominal singular, e isto dentro do 
espírito do republicanismo operário. (…) Não tem equivalente ao nazismo, que pelo 
contrário estruturou sólida e duravelmente os modos de vida e a realidade 
socioeconómica alemã em conformidade com o princípio despótico, o que provocou na 
Alemanha uma culpabilidade desconhecida das nações comunistas. O terror estalinista 
conseguiu durante muito tempo enganar porque parecia exercer-se no sentido da 
realização da república socialista. Justificava-se através do bolchevismo, primo marxista 
do jacobinismo das Luzes”. (idem, pp. 69-70).  
152 No epílogo do texto “A obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica”, Benjamim 
analisa a importância das massas e da guerra como processo de propaganda política 
do nazismo, recuperando mesmo o manifesto (à Guerra Colonial Etíope) de Marinetti 
sobre a estetização da guerra como consumação de l’art pour l’art, onde este artista 
professava: “há vinte e sete anos que nós, futuristas, nos manifestamos contra o facto 
de se designar a guerra como antiestética … por conseguinte declaramos: …a guerra é 
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As mutações sociais dos anos 60 e a subsequente fragmentação 

social e de imaginários (a crise das ideologias) vieram alterar esse 

entendimento dominante do papel da arte, com a entrada em crise da 

própria noção de vanguarda. Para o crítico italiano Achille Bonito Oliva 

(1982) é desse contexto que nasce a “transvanguarda”, movimento 

artístico dos anos 70/80, com especial incidência em Itália mas cujos 

reflexos atingiram a Europa em geral e os Estados Unidos, e que foi 

percursor do pós-modernismo no seu ecletismo mas, também, na 

descolagem do político em relação à arte. Se até aí a arte aparecia como 

uma expressão directamente política, a “transvanguarda” veio substituir 

essa ideologia dominante por “ideologias minoritárias”, mais 

individualizadas na figura do próprio artista. Esse processo fez, como 

refere Oliva, com que os artistas se tenham deslocado uma posição cujo 

centro se encontrava fora da própria arte por uma posição cujo centro já 

só podia ser a própria arte. 

Abre-se assim caminho para uma processo artístico que se 

sedimenta sobre a rememoração da História de Arte, num processo que 

mistura recuperação e de filtragem: “o problema não é o de combater a 

história com armas brancas ou com instrumentos inadequados ou com 

armas impróprias, mas sim o de alargar os espaços de criação, dilatando 

a óptica de revisão da cultura e intensificando a especificidade operativa 

da arte” (Oliva, 1988, p. 128). A transvanguarda é assim, para este autor, 

a única vanguarda possível, na medida em que “permite manter o seu 

património histórico no interior no leque de escolhas previsionais do 

artista, junto a outras tradições culturais que possam vivificar-lhe o tecido. 

O discurso crítico sobre o darwinismo linguístico das vanguardas não 

serve para destruir o seu glorioso passado mas pelo contrário para 
                                                                                                                                          

bela porque fundamenta o domínio do homem sobre a maquinaria subjugada, graças às 
máscaras de gás, aos megafones assustadores, aos lança-chamas e tanques. A guerra 
é bela porque inaugura a sonhada metalização do corpo humano. A guerra é bela 
porque enriquece um prado florescente com as orquídeas de fogo das metralhadoras. A 
guerra é bela porque reúne numa sinfonia o fogo das espingardas, dos canhões, dos 
cessar-fogo, os perfumes e os odores da putrefacção. A guerra é bela porque cria 
novas arquitecturas, como a dos grandes tanques, a da geometria de aviões em 
formação, a das espirais de fumo de aldeias a arder, e muitas outras … poetas e 
artistas do futurismo … lembrai-vos destes fundamentos de uma estética da guerra, 
para que a vossa luta possa iluminar uma nova poesia e uma nova escultura!” (Citado 
por Benjamim, 1936, p. 112). 
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demonstrar a sua inadequação na presente condição histórica como 

metáfora de resistência e de empenho político” (idem). “O maneirismo 

demonstrou de maneira exemplar, em 500, que é possível utilizar 

eclecticamente a grande tradição do Renascimento, através de um seu 

uso lateral: a citação das perspectivas do Renascimento. Um uso frontal 

teria tido o significado de uma nostalgia e um desejo de uma restauração 

antropocêntrica num momento histórico que, pelo contrário, tinha 

colocado em crise a centralidade da razão, propriamente exaltada pela 

precisão geométrica da perspectiva. O artista maneirista, pelo contrário, 

faz dela um uso oblíquo e arrojado, mediante uma citação que lhe 

descentra o ponto de vista privilegiado. A ideologia do traidor preside à 

obra maneirista, na arte e nos outros campos da criação cultural e 

científica, uma ideologia que privilegia a lateralidade e a ambiguidade. A 

transvanguarda retoma este tipo de sensibilidade, através de um retomar 

de modelos linguísticos que não são citados na sua pureza inicial, mas 

através de uma contaminação que lhes evita qualquer tom de celebração 

ou apologético que significasse identificação ou impossível regressão. 

Esta ambiguidade é a substância que sustém também as obras da 

transvanguarda, que oscila entre o cómico e o trágico, entre ‘prazer e 

pena’, entre o erotismo da criação e a horizontalidade cumulativa da 

realidade. O nihilismo é portanto o ponto de partida justo para o artista, 

mas um nihilismo activo que recupera Nietzsche sem desespero, o 

prazer, portanto, de rolar do centro para o x sem se aferrar a ancoragens 

impossíveis, mas antes resvalar em todos os declives da cultura 

mediante deslizes capazes de aumentarem o poder da contaminação da 

obra” (idem).  

Neste âmbito Oliva (1988) critica Lyotard de, no seu livro A 

condição pós-moderna”, a propósito da produção da história, manter um 

discurso de “catástrofe”, “paradoxo”, “evolução descontínua e não 

rectilínia” e da “ciência como produção do ignoto”, termos que indiciam 

segundo Oliva que Lyotard traria ainda “às costas o gravoso e genético 

fardo cultural da tradição cartesiana” (idem, p. 127), sem contudo 

prossegue Oliva lograr extrair daí as consequências precisas atardando-
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se na procura a todo o custo de um papel salvador para o intelectual e o 

artista, como “se por um lado estes devessem reconhecer lucidamente a 

ruptura do progresso linear da história e portanto da cultura e, por outro 

lado e contrariamente, devessem abrigar-se por detrás das superstições 

do experimentalismo para salvarem a própria alma. Mas como é possível 

tudo isto, a partir do momento em que a catástrofe é generalizada e é 

também semântica e portanto esvaziou o sentido de qualquer actividade 

ou papel? Lyotard, pelo contrário, com uma imperícia própria do filósofo 

com uma vista panorâmica sobre os jardins da produção artística, aferra-

se ainda às soberbas virtudes do experimentalismo, encontrando aí a 

possibilidade de um papel, justamente praticado em outras situações 

históricas, mas infelizmente impraticável na situação que, por outro lado, 

foi por ele mesmo descrita” (idem). 

Outros autores vêm destacando outras visões sobre esta relação 

entre arte e política, onde se inscreve o que podemos denominar de 

ideologia de mercado. Aí situa-se o criticado Lyotard, por exemplo, que 

no livro O pós-moderno explicado às crianças (1987) fazendo uma 

análise crítica desta mutação da vanguarda politizada para esta 

“transvanguarda”, nota que esta última é produto de um novo 

totalitarismo, imposto pelo capitalismo, que é ele próprio promotor da 

diluição dos critérios críticos: “misturando as vanguardas, o artista e o 

crítico julgam-se mais seguros suprimindo-as do que atacando-as de 

frente. Porque podem fazer passar o ecletismo mais cínico por uma 

superação do carácter, fundamentalmente parcial, das investigações 

precedentes. Se lhes quisessem voltar abertamente as costas expor-se-

iam ao ridículo do neo-academismo” (ob. cit., p. 16) 

Este processo, como refere Lyotard, é próprio da relação criada 

entre poder e capitalismo: “quando o poder se chama capital, e não 

partido, a solução ‘transvanguardista’ ou ‘pós-moderna’ no sentido de 

Jenks afigura-se mais adequada do que a solução antimoderna. O 

ecletismo é o grau zero da cultura geral contemporânea: ouve-se reggae, 

vê-se western, come-se McDonald ao meio-dia e cozinha local à noite, 

usa-se perfume parisiense em Tóquio, e roupa ‘retro’ em Hong-Kong, o 
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conhecimento é matéria para concursos televisivos. É fácil encontrar 

público para as obras ecléticas. Tornando-se kitsch, a arte lisonjeia a 

desordem que reina no ‘gosto’ do amador. O artista, o galerista, o crítico 

e o público comprazem-se juntos seja lá no que for, e a hora não é 

favorável ao rigor. Mas este realismo do ‘seja lá o que for’ é o do 

dinheiro: faltando critérios estéticos, continua a ser possível e útil medir o 

valor das obras em função do lucro que se pode obter com elas. Este 

realismo acomoda-se a todas as tendências, como o capital a todas as 

‘necessidades’, desde que as tendências e as necessidades tenham 

poder de compra. Quanto ao gosto não temos que ser delicados quando 

especulamos ou nos distraímos. A pesquisa artística ou literária está 

duplamente ameaçada: pela ‘política cultural’ uma vez, pelo mercado da 

arte e do livro, outra” (idem, p. 19-20). 

Vale a pena seguir um pouco mais esta análise, desocultando o 

que é afinal a base da obra pós-moderna. No entender deste autor: “uma 

obra só pode tornar-se moderna se primeiro for pós-moderna. O pós-

modernismo, entendido assim, não é o modernismo no seu estado 

terminal, mas no seu estado nascente, e esse estado é constante” (idem, 

p. 24). Neste entendimento, a obra pós-modernista é a obra que ainda 

não foi assimilada pelo próprio tempo, e cuja potencialidade não está 

esgotada. 

A fase pós-moderna inscrita assim leva-nos aos “toscos 

improvisos” introduzidos por Aristóteles como estando na origem das 

categorias. Há um momento da mistura que é introduzido na história 

como uma constante cíclica e mais do que cíclica, em espiral. Para 

Lyotard, “um artista, um escritor pós-moderno está na situação de um 

filósofo: o texto que escreve, a obra que realiza não são em princípio 

governadas por regras já estabelecidas, e não podem ser julgadas 

mediante um juízo determinante, aplicando a esse texto, a essa obra, 

categorias conhecidas. Estas regras e estas categorias são aquilo que a 

obra ou o texto procura. O artista e o escritor trabalham portanto sem 

regras, e para estabelecer as regras daquilo que foi feito. Daí que a obra 

e o texto tenham as propriedades do acontecimento, daí também que 
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cheguem demasiado tarde para o seu autor, ou, e vem a dar o mesmo, 

que a sua preparação comece sempre demasiado cedo. Pós-moderno 

devia ser entendido segundo o paradoxo do futuro (pós) anterior (modo)” 

(ob. cit., p. 26). 

Esta definição leva-o a uma crítica à obra pós-moderna no que ela 

reflecte e produz de um novo totalitarismo: “já pagámos o suficiente a 

nostalgia do todo e do uno, da reconciliação do conceito e do sensível, 

da experiência transparente e comunicável. Sob a procura geral de falta 

de rigor e de permissividade, ouvimos murmurar o desejo de recomeçar o 

terror, de realizar o fantasma de esmagar a realidade. A resposta é: 

guerra ao todo, testemunhemos em favor do ‘impresentificável’, 

activemos os diferendos, salvemos a honra do nome” (idem, p. 26-27). 

Essa “guerra” é feita portanto à incapacidade crítica, à 

incapacidade de estabelecer critérios estéticos para além da lógica da 

“criação” de acontecimentos que servem apenas a lógica da indústria 

cultural, onde todos possuem primordialmente como vector estético a 

lógica da troca económica: “o outro aspecto que ordena a minha 

argumentação e que tem, penso, muita importância para a inteligência do 

totalitarismo, é que cada frase, mesmo muito comum, chega como 

acontecimento. Quero dizer com isto, não que ela é excepcional, 

sensacional, e marca uma data, mas que não é nunca necessária no seu 

conteúdo. (…) 

O respeito por estas regras permite portanto encadear as frases 

para um fim genérico. Mas (…) essas regras de encadeamento só 

passam por respeitáveis (e mesmo assim) na poética e na retórica 

clássicas. Os escritores e os artistas modernos multiplicam as infracções 

a estas regras, precisamente porque concedem mais valor à procura do 

acontecimento do que à preocupação com a imitação ou com a 

conformidade. Com Auerbach, classificaria Stº. Agostinho entre os 

modernos, ao lado de Rabelais, Montaigne, Shakespeare, Sterne, Joyce 

ou Gertrude Stein. A infracção moderna não é interessante por ser uma 

transgressão, como acreditava Bataille, mas por retomar a questão do 

nada e do acontecimento (…)” (idem, p. 56-57). 
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No capitalismo o que se verifica é pois a densificação desse 

processo: “o princípio de que todo o objecto e toda a acção são 

aceitáveis (permitidos) se puderem entrar na troca económica não é 

totalitário em sentido político, mas é-o em termos de linguagem, visto que 

apela à hegemonia completa do género de discurso económico. A 

fórmula canónica simples deste último é: Cedo-te isto, se puderes 

contraceder-me aquilo. E este género tem a propriedade, entre outras, de 

apelar sempre a novos isto para entrarem na troca (por exemplo hoje os 

conhecimentos tecnocientíficos) e de neutralizar o seu poder de 

acontecimento através da sua liquidação (...) (idem, p. 70-71). 

O autor, no entanto, não equivale completamente ao pós-

modernismo um totalitarismo como o existente nos regimes políticos: “é 

superficial envolver no mesmo termo (totalitarismo) o nazismo e o 

capitalismo na sua fase pós-moderna. Talvez os dois se apoderem da 

totalidade da vida, mas o primeiro abertamente, sob o regime da 

“vontade”, ou seja, da faculdade de desejar, e portanto, politicamente, 

com o olhar fixo na sua fonte de legitimidade, o Völkisches; o segundo, 

como necessidade de facto (o mercado mundial), sem se preocupar com 

a legitimação, e perseguindo o desgaste do vínculo social moderno, a 

comunidade de cidadãos. Apesar da linha de resistência parecer idêntica 

nos dois casos (o vanguardismo; e mesmo assim não é certo), não teria 

de qualquer forma o mesmo alcance. O nazismo incendeia, assassina, 

exila as vanguardas; o capitalismo isola-as, especula sobre elas, e 

entrega-as, domesticadas, à indústria cultural” (idem, p. 86). 

Também Bruno Latour, através da formulação de que “jamais 

fomos modernos”, vem contribuir para esta análise não só 

desmistificando a diferença entre modernismo e pós-modernismo como 

indo mais longe, na abolição de uma ideia da existência de épocas sem 

“mistura” e sem “híbrido”.  

Nesse sentido, a sua análise engloba não só o pós-modernismo 

como os seus críticos, onde podemos dizer se inclui o próprio Lyotard: “o 

pós-modernismo é um sintoma e não uma nova solução. Vive sob a 

constituição moderna mas não acredita mais nas garantias que esta 
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oferece. Sente que há algo de errado com a crítica, mas não sabe fazer 

nada além de prolongar a crítica sem no entanto acreditar nos seus 

fundamentos. Ao invés de passar para o estudo empírico das redes, que 

dá sentido ao trabalho empírico que denuncia, o pós-modernismo rejeita 

qualquer trabalho empírico como sendo ilusório e enganador. 

Racionalistas decepcionados, os seus adeptos sentem claramente que o 

modernismo terminou, mas continuam a aceitar a sua forma de dividir o 

tempo e não podem, portanto, recortar as épocas senão através de 

revoluções que se sucederiam umas às outras. Sentem que vieram 

‘depois’ dos modernos, mas com o desagradável sentimento de que não 

há mais depois. No future, é o seu slogan que se acrescenta ao dos 

modernos, No past. O que lhes resta? Instantes sem referências e 

denúncias sem fundamento, uma vez que os pós-modernos não mais 

acreditam nas razões que lhes permitiram denunciar e indignar-se” (idem, 

p. 50). 

Uma outra solução surge, na sua opinião, a partir do momento em 

que se faz tábua rasa a uma ideia de modernidade, ou seja, nas suas 

palavras: “em que seguimos ao mesmo tempo a Constituição e aquilo 

que ela proíbe ou permite, a partir do momento em que estudamos de 

perto o trabalho de produção de híbridos e o trabalho de eliminação 

destes mesmos híbridos. Percebemos então que jamais fomos modernos 

no sentido da Constituição. A modernidade jamais começou. Jamais 

houve um mundo moderno. (…) Esta atitude retrospectiva, que desdobra 

ao invés de desvelar, que acrescenta ao invés de amputar, que 

confraterniza ao invés de denunciar, eu caracterizo-a através da 

expressão não moderno (ou amoderno). É um não moderno todo aquele 

que levar em conta ao mesmo tempo a Constituição dos modernos e os 

agrupamentos de híbridos que ela nega. 

A Constituição explicava tudo mas esquecia tudo o que estava no 

meio. (...) Mas os híbridos, os monstros, os mistos cuja explicação ela 

abandona são quase tudo, compõem não apenas os nossos colectivos 

mas também os outros, abusivamente chamados pré-modernos. (…) 
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‘Potencialmente’ o mundo moderno é uma invenção total e 

irreversível que rompe com o passado, da mesma forma que 

‘potencialmente’ as revoluções francesa ou bolchevique são as parteiras 

de um novo mundo. ‘Em rede’, o mundo moderno, assim como as 

revoluções, permite apenas prolongamentos de práticas, acelerações na 

circulação dos conhecimentos, uma extensão das sociedades, um 

crescimento do número de actantes, numerosos arranjos de antigas 

crenças. Quando olhamos para elas “em rede”, as inovações dos 

ocidentais permanecem reconhecíveis e importantes, mas não há o 

bastante aí para se construir toda uma história, uma história de ruptura 

radical, de destino fatal, de tristezas ou felicidades irreversíveis” (idem, p. 

54). 

Se o Transvanguardismo como o caracteriza o Achille Bonito Oliva 

se apresenta ainda como um período na história, o que Lyotard e Latour 

vêm fazer é progressivamente desmistificar essa ideia de ruptura, 

considerando que o híbrido é intrínseco ao próprio curso da História. 

Lyotard, como vimos, inscreve-o num totalitarismo mercantil que absorve 

tudo como produto comercial e assim abdica de critérios críticos. Uma 

espécie de qualquer mistura vale e, nesse sentido, enquadra-a ainda 

como um momento histórico. Latour analisa o próprio processo de 

hibridismo, presente em todos os tempos, o que o leva a questionar o 

próprio modernismo como um momento de ruptura. 

Da articulação destas diferentes abordagens, pode retirar-se uma 

outra tese: a de que qualquer época tem os seus processos de 

hibridismo e os seus híbridos, os seus inclassificáveis. O facto de hoje 

esses mesmos híbridos passaram a ser a norma conformando uma 

espécie de novo totalitarismo mercantil só significa que há menos filtros, 

ou mais dificuldade por parte da crítica de erigir quais os filtros 

pertinentes, o que gera uma multiplicidade de critérios possiveis pois que 

estes se sedimentam numa multireferenciação, a tal ponto que a própria 

transvanguarda que vinha promulgar a “arte sem política” ganha novos 

contornos políticos, os do mercado. 
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VI.1. O HÍBRIDO HOJE, ENTRE ARTE E POLÍTICA 

 

Passadas quase duas décadas sobre o início deste movimento de 

“transvanguarda” e em que a expansão do conceito, através do 

hibridismo, é feita por uma implosão de duplo sentido, quer intra-artística, 

quer extra-campo, a questão que se pode colocar é se a quebra do elo 

funcionalista da arte em relação às ideologias dominantes teve reflexos 

na revisão do papel das próprias políticas culturais. Ou seja, que relação 

é ainda possível, hoje, entre arte e política? Ou, de uma forma empírica, 

e pensando numa exposição como “O Poder da Arte”153, de que modo é 

que se pode estabelecer hoje a relação entre os lugares da arte e os 

lugares da política e no mesmo passo interrogar o papel desempenhado 

pelas políticas culturais? 

A resposta de diversos analistas sociais154 tem apontando para um 

quadro de institucionalização estatal que enquadra a relação entre as 

duas esferas e que se sedimenta no “monopólio legislativo do mundo da 

arte” (Becker, 1994, p. 116) ou no “monopólio do estado do uso legítimo 

da violência simbólica” (Bourdieu, 1994), que se repercute através de um 

sistema de uma política pública de apoio económico. Essa política 

pública da cultura reflecte uma estruturação hierárquica de princípios de 

valorização fomentada pelo próprio Estado que, por sua vez, reflectem o 

lugar relativo da Cultura em relação às outras esferas sociais num país. 

Recuperando aqui a análise desenvolvida por Raymond Moulin para o 

caso francês, este sistema público de apoio resulta do confronto de dois 

princípios de democraticidade nem sempre consensuais. O primeiro é o 

da democratização, em geral, o segundo é o da democracia cultural, em 

particular. No jogo destas democracidades as alternativas com que os 

poderes públicos são confrontados são, por conseguinte, as seguintes: 

ou o Estado responde, pela sua política artística, às expectativas da 

                                                 
153 Exposição apresentada na Assembleia da República entre 12 Janeiro a 16 de Abril 
de 2006, organizada pela Fundação de Serralves, sob o comissariado de João 
Fernandes. 
154 Desenvolvi uma análise mais aprofundada sobre esta questão no capítulo “Os 
programadores e as esferas do poder” in “Novos Notáveis: Os programadores Culturais” 
(2002). 
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maioria, tendendo a excluir as formas de arte dos criadores que rompem 

deliberadamente com os critérios de apreciação do público maioritário ou, 

(como é o caso francês) os responsáveis governamentais pela política 

artística intervêm para impor a orientação modernista à maioria dos 

cidadãos. Estamos, neste caso, perante um “Estado especialista artístico 

que sabe mais sobre arte, e sobre os seus exercícios mais herméticos, 

que a maioria dos seus contribuintes. O Estado protector dos artistas 

deve corrigir a sanção do mercado de tal forma que a história não possa 

evocar, daqui a 100 anos, os artistas malditos da nossa época. O Estado 

mestre-escola procura fazer sair as pesquisas do círculo das iniciativas 

actuais, subvencionando a difusão artística e multiplicando os 

mediadores. Enfim, a inquietação da grandeza nacional, fortemente 

ancorada na tradição cultural francesa, impõe aos seus governantes que 

a França não apareça como provinciana e retardada em relação à 

excelência artística contemporânea, internacionalmente definida” (idem, 

p. 93). 

 

VI.1.1. Políticas do Híbrido nas artes performativas em Portugal 

 

Este enquadramento entre arte e política definido por Bonito, 

Lyotard e Latour, é útil numa discussão sobre as políticas do híbrido em 

Portugal. No caso português, que segue de perto esta conflituosidade de 

critérios, a prática da transdisciplinaridade artística parece ter-se tornado 

uma realidade suficientemente evidente, especificamente durante os 

anos 90, para “forçar” uma posterior regulamentação transpolítica, ou 

seja, uma política para os projectos artísticos transdisciplinares (e 

também pluridisciplinares). De facto, se até aí as regulamentações dos 

apoios vinham seguindo predominantemente a “Poética” das grandes 

distinções disciplinares, foi a partir dessa década que a regulamentação 

para as obras ou projectos que não se enquadravam dentro dessas 

categorias se institucionalizou. Uma questão que se coloca é a de saber 

como é que, então, era apoiada a actividade híbrida ou “não disciplinar” 

desde o período que medeou o 25 de Abril de 74 até aos anos 90. Se a 
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resposta directa155 é a de que, de um modo geral, como vimos dos 

discursos inerentes à performance portuguesa, esta não era apoiada, 

uma resposta mais reflectida leva-nos a ser mais prudentes em relação a 

essa conclusão. De facto, se há indícios fortes de que o apoio era 

escasso, acontecendo mesmo que participações em Bienais 

internacionais só se verificassem com implicação monetária dos próprios 

criadores, tal não o torna, contudo, inexistente. A categoria, no entanto, 

dos projectos transdisciplinares, ainda não estava criada, o mesmo se 

podendo dizer dos projectos pluridisciplinares, sendo que todos os 

objectos artísticos que não se encaixavam nas categorias pré-existentes 

se inscreviam numa outra grande categoria, a das “actividades sócio-

culturais”. Daí que se possa dizer que a actividade de programador 

cultural e das actividades menos específicas, como a animação cultural e 

afins, ou a performance, fossem consideradas nesta categoria. O 

testemunho de João Vieira não só disso, como também da actividade 

existente nessa área “transdisciplinar” à altura: 

A Galeria de Belém pertencia ao Pelouro da Cultura da época. Era uma coisa 

que nós andávamos a construir e que infelizmente foi definitivamente destruída 

pelo Pulido Valente, os outros [políticos] que vieram depois também davam um 

jeitinho e tal e deixar andar, não eram muito cultos nesta área. O Gabinete de 

Animação Cultural tinha competências sobre a Galeria de Belém e quando me 

quiseram afastar do Gabinete de Animação Cultural onde tudo se passava, 

porque o Gabinete de Animação Cultural estava em relação constante, 

permanente, com os Gabinetes das especialidades artísticas, da música, das 

artes visuais, com os vários sectores do teatro, do cinema. Na Animação 

Cultural tentávamos organizar programas que incluíam os vários sectores 

artísticos que havia na Secretaria de Estado da Cultura, e acabaram com o 

Gabinete de Animação Cultural porque achavam que era uma coisa que mexia 

muito, e se mexia muito era melhor acabar. Mandaram-me para Belém, 

pensando que aí não chateava ninguém porque estava lá longe, aquilo em 

Belém não tinha nada, passou a ter, dediquei-me àquilo até que aquilo se tornou 

uma coisa muito importante e, portanto, os senhores correram comigo, 

mandaram-me para a prateleira e fecharam a Galeria. A Galeria esteve fechada 

durante 6 meses depois ardeu e eu tive a oportunidade de chamar nomes 

àqueles gajos todos e chamei os nomes mais violentos que pude, mas não havia 

                                                 
155 E mais fácil, à falta de documentação institucional, que se encontra de momento 
perdida. 
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nada a fazer. E ainda hoje, continuamos assim porque não há uma inteligência 

destas coisas todas, não há uma visão abrangente, há por um lado, uma procura 

frenética dos tachos para ganhar o seu dinheirozito, mas por outro lado, não há 

uma visão abrangente que permita colocar as pessoas e as coisas no seu 

devido lugar. Quando houve a fusão que deu lugar ao Instituto das Artes, de 

cruzar as outras artes com o teatro, eu achei aquilo de uma estupidez 

impressionante, não é através de uma fusão que se consegue andar para a 

frente, é através de uma articulação, a fusão é uma coisa que está na cabeça 

deles, é um assunto burocrático, não é um assunto estrutural ... Não vejo 

ninguém até hoje com uma visão suficientemente vasta para desenvolver 

qualquer coisa de jeito, a única coisa que há de jeito em Portugal é Serralves, 

que é uma instituição à escala mundial. (Entrevista a João Vieira) 

 

Neste âmbito foram criados a partir de 1975 vários centros 

culturais regionais em zonas social e culturalmente deprimidas, como 

Évora, Setúbal, Covilhã, Viseu, Caldas da Rainha, Viana do Castelo, Vila 

Real, Algarve, tendo sido também pensada uma estrutura para Lisboa 

Oriental. Estes centros culturais vieram a ter diferentes graus de 

implementação. A sua estrutura apesar de ter seguido de perto o modelo 

francês das Maisons de la Culture, onde tinham trabalhado alguns dos 

protagonistas destes centros culturais como animadores culturais não 

era, de um modo geral, de constituição profissional mas antes amadora, 

sendo constituída por associações locais ou pela cooperação de 

associações. Na sua base e, precisamente, porque se inscreviam em 

zonas de défice de actividades culturais, estava contemplada, em 

diferentes graus, uma ideia de pluridisciplinaridade e transversalidade.  

Esses diferentes graus eram resultantes quer da realidade onde 

eram implementadas, quer dos agentes colectivos ou individuais locais 

que lhe eram inerentes e sua organização, quer ainda da filosofia que 

emanava de alguns coordenadores do projecto a nível da Administração 

Central. Especificamente, neste último vector, sedimentaram-se duas 

perspectivas sobre qual o modelo a implementar para um centro cultural. 

Uma dessas perspectivas foi desenvolvida por Mário Barradas, e tinha 

como âncora o teatro, entendido como actividade polivalente, veiculando 

mais uma ideia de descentralização cultural. A outra perspectiva 
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resultava de um entendimento menos centrado numa única actividade 

artística, defendido por Madeira Luís. Numa análise reflexiva do processo 

e da filosofia implícita a estas diferentes perspectivas este último refere: 

 

para nós um centro cultural não era um ‘espaço’, era um projecto, uma estrutura 

de resposta às necessidades, até podia não ter um anfiteatro, embora idealmente 

a sua existência fosse importante. Muitas estruturas … até no teatro em Lisboa 

acabaram por ser centros culturais, a Comuna, por exemplo, que tinha outras 

actividades, o café concerto etc., portanto, estruturas que eram especializadas 

acabaram por ser transversais (a Amascultura também) e, por isso, é quase 

indiferente a discussão sobre se deve ser de uma maneira ou de outra, o que é 

importante é que ele dê resposta às necessidades da região, … que muitas vezes 

estão para lá da performance propriamente dita. 

O Mário Barradas entendia o teatro como qualquer coisa inerentemente 

transversal, polivalente e a realidade é que o manejo de uma estrutura polivalente 

é tão mais complexo do que a do teatro, que se arrisca sempre a ser mais 

medíocre. Mas a questão é: porque é que eu devo assumir o teatro e não a dança 

como esse pólo? Na minha opinião uma atitude de vanguarda acaba por ser 

assumida em cada momento histórico por uma linguagem artística. Eu lembro-me 

que, nos anos 60, o teatro foi o grande pólo aglutinador, mas, numa altura em que 

só existiam galerias de arte em Lisboa e Porto e que não existia um Museu de 

Arte Moderna, parece-me natural. E, no entanto as artes plásticas acabaram por 

ser mesmo assim muito importantes nessa transversalidade, com o mixed media, 

etc. A dança-teatro foi também muito transversal, a transversalidade é muito 

própria da vanguarda … (Entrevista a Madeira Luís) 

 

Também João Vieira corrobora esse conflitualidade entre dois 

modelos, um que se centrava no teatro e na sua transversalidade 

intrínseca e outro na transversalidade entendida como contiguidade de 

experiências artísticas no mesmo espaço: 

 

Os grupos de teatro eram os mais activistas de todos. A ideia era realmente 

aproveitar a dinâmica dos centros teatrais para meter coisas de outra ordem, 

outras disciplinas. Era uma ideia boa à partida, mas simplesmente a instituição 

mais importante que se conseguiu produzir naquela época foi o CENDREV, e o 

Mário Barradas lutava ferozmente contra a inclusão das Artes Plásticas naquela 

área, ... criaram-se alguns choques. (Entrevista a João Viera) 
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Na criação desses centros culturais estiveram subjacentes 

diferentes metodologias. De facto, se os primeiros, antes de 76, se 

constituíram como missões a partir do centro administrativo, a partir 

dessa data a metodologia passou a ser negociada com os agentes locais 

através do contacto com as associações locais ou com os animadores, 

constituindo-se cooperativas com planos de actividade, cuja estrutura 

(emanada a partir da administração central) não deveria ser a soma das 

diferentes coisas mas antes adoptar a estrutura de um projecto com 

algum grau de exterioridade. De forma a criar um projecto novo, 

independente das associações veiculadas (talvez para prevenir conflitos 

ou protagonismos), a actividade de um centro cultural foi pensada para 

traduzir a reorganização das “periferias” dos projectos de cada 

associação ou organização implicada, criando a partir dessas margens, 

dessas “periferias” um novo projecto comum.  

Apesar do seu “pioneirismo”, em 1990 essas estruturas já não eram 

apoiadas, e actualmente apenas existem os centros culturais de Viana do 

Castelo, Santarém, Setúbal, qualquer dos casos com cariz amador — 

sendo o projecto posterior da rede dos cine-teatros imbuída de uma 

lógica alheia a esse processo. Situação idêntica aconteceu com estes 

centros culturais em relação à dinâmica anterior dos cine-teatros mais 

vocacionada para o cinema, durante o período do Estado Novo. Esse 

sucessivo desfazamento de estruturas similares, que levou ao 

desaparecimento destes cine-teatros do período salazarista assim como 

à emergência e ao posterior desaparecimento dos centros culturais pós-

revolução, revelam-se explicáveis num momento histórico concreto de 

“luta de paradigmas políticos-sociais”, e no “desgaste” por ele provocado. 

Tal como verifica Ana Marin156, depois de 1974, a sociedade portuguesa 

assistiu a saltos qualitativos demasiados rápidos, que foram resultantes 

da não sedimentação de estruturas e projectos no sentido da sua 

                                                 
156 Responsável do Instituto das Artes que integrou o organismo de apoio às artes no 
período em que se deu a emergência dos centros culturais pós-revolução. 
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profissionalização e, nesse sentido, na inevitável substituição por novas 

estruturas. 

Se é verdade que existiram estruturas pensadas para desenvolver 

dinâmicas de pluriactividade e transdisciplinariedade, também se pode 

dizer que havia algum apoio estatal para actividades não disciplinares ou 

menos disciplinares, ainda que em moldes manifestamente menos 

regulamentados:  

 

um evento como a Alternativa Zero em 1977, ainda que tivesse algum apoio e, 

nomeadamente, a cedência de um espaço estatal, foi possível com cerca de 10% 

do que foi preciso para acontecer 20 anos depois a sua réplica em Serralves. 

(Entrevista a Madeira Luís) 

 

De facto, a estabilização dos apoios através de concursos nas artes 

performativas só se tinha verificado, antes de 1996, na área do teatro e 

só nessa data é estendida à área da dança. Posteriormente, em 1997, 

englobarão também a área da música. E ainda que em regulamentação 

datada de 1998157 fosse contemplada a possibilidade de outros apoios 

extra-disciplinares, só no ano de 2000 ela é veiculada, pela primeira vez, 

através de um Regulamento de Apoio financeiro às Artes do 

Espectaculo158. Possibilidade que veio a ser reforçada a partir da 

constituição de um Instituto das Artes, em 2003, que fundiu dois institutos 

de cariz diferente, um direccionado para as Artes do Espectáculo, outro 

para as Artes Visuais (IPAE e IAC). 

                                                 
157 No artigo 29º, do Cap. V referente às disposições gerais e transitórias, do DR, Iª 
Série- B, n.º 201, 1-9-1998, estabelece-se a possibilidade de outros apoios: “quaisquer 
outros projectos no domínio do desenvolvimento cultural, artístico e profissional no 
campo do teatro que não estejam abrangidos pelo âmbito dos concursos previstos 
neste Regulamento, nomeadamente no domínio da circulação e intercâmbio nacional e 
internacional, da formação, da pesquisa e investigação e da edição, devem ser 
apresentados aos serviços do IPAE, que os analisarão e informarão para decisão 
superior”. 
158 No ponto 2, artº 1º do anexo ao despacho normativo nº 23/2000, do DR, Iª Série- B, 
nº102, de 3-5-2000, pode ler-se: “os apoios financeiros previstos no presente 
Regulamento destinam-se a actividades que envolvem a apresentação pública nas 
disciplinas da dança, da música, e a actividades transversais às três disciplinas 
(transdisciplinares). 
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Se entre 1998 e 2003 o apoio por parte do Estado à área dos 

transdisciplinares se foi configurando progressivamente, o ano de 2004 

marca um momento de consolidação dessa nova categoria ― a área dos 

Transdisciplinares (e Pluridisciplinares) ― consolidação que ficou logo à 

partida aparentemente legitimada com o número considerável de 

projectos candidatos, por exemplo, em Lisboa: 47 ao concurso de 

projectos pontuais e 11 ao programa de apoio sustentado, para um apoio 

máximo, em qualquer dos casos, de 10 projectos. Tomando este ano 

para análise159, um olhar mais próximo revela, no entanto, que este 

avanço categorial, de índole administrativa, teve ainda dificuldades em 

abraçar com rigor suficiente esta nova (a)disciplinaridade. Desde logo, 

este volume de candidaturas não traduziu uma fotografia real da 

transdisciplinaridade artística, mesmo tendo só em conta as artes 

performativas, uma vez que existem diversos projectos e estruturas que 

tendo características semelhantes não foram apresentados nesta 

categoria, mas noutras áreas que, na prática, devem em parte o seu 

crescimento a essa mesma transdisciplinaridade. Nota-se até uma 

significativa oscilação entre as áreas administrativas onde são 

apresentadas as candidaturas ― o mesmo projecto tanto pode ser 

submetido à área do teatro como da dança ou aos transdisciplinares ―, 

não se tendo em consideração meramente as características dos 

projectos mas outros factores, nomeadamente, o número de apoios e 

montantes potenciais, que são diferenciados de área para área. 

Assim, verificam-se aqui dois movimentos divergentes mas que 

acabam por se complementar concorrendo para a diversidade do 

universo artístico. São eles: 1) o hibridismo que se manifesta em todas as 

áreas artísticas e 2) a diferenciação que dá origem a evoluções para 

novas ou renovadas categorias de criação, formação e 

produção/programação artísticas. A partir desses movimentos constata-

se, por exemplo, a existência de projectos transdisciplinares e 

pluridisciplinares em todas as áreas a concurso; a migração de projectos 

                                                 
159 Ano em que participei como Júri quer do programa de apoio pontual, quer do 
sustentado, do Instituto das Artes para a área dos Projectos Pluridisciplinares e 
Transdisciplinares. 



 346

e estruturas de outras áreas (teatro, dança e mesmo música) para a área 

dos transdisciplinares e pluridisciplinares; a emergência de 

projectos/estruturas com uma origem transdisciplinar ou pluridisciplinar; a 

passagem de projectos de criação a projectos mistos de criação e 

programação; uma maior diversidade e flexibilização de percursos 

profissionais dos criadores, produtores e programadores destas áreas. 

Nesta pluralidade de situações, a transdisciplinaridade (e a 

pluridisciplinaridade) configura-se como uma área de aposta política, que 

tem, ao mesmo tempo, como traço narcísico a necessidade de 

contrapartidas. As políticas para serem caucionadas (e visíveis) precisam 

da visibilidade das obras híbridas. Como refere Debray, “a visibilidade 

abre as portas do serviço do Estado”160 impelindo os artistas que tiveram 

apoios a tornarem transparentes as suas obras ou mesmo os seus 

processos quando os mantêm a nível laboratorial. Nesse último caso, a 

diferença é que em vez de se promover uma “obra aberta” (na expressão 

de Umberto Eco) se desenvolve um processo aberto onde cada um dos 

intervenientes (sejam os criadores, os programadores, os críticos, e 

também, ainda que indirectamente, os políticos) remete para as suas 

áreas de origem “janelas” de visibilidade.  

Nesse enquadramento, mesmo quando esta aposta política não 

esgota as obras ou processos artísticos existentes neste campo 

específico, como acontece na realidade portuguesa, trata-se de reforçar 

as garantias de legitimação desse mesmo campo através do 

estabelecimento de referentes, “promovendo” assim a criação de uma 

escala e níveis de acabamento mais sofisticados. Situação visível no 

facto destas transpolíticas incentivarem a encomenda de obras 

transdisciplinares para os circuitos internacionais, ainda que não se tenha 

chegado à plenitude do seu campo virtual, que é o da superação da sua 

área específica, a política, na mistura com áreas como a educação, a 

ciência, o ambiente, a saúde … Mas, esta aposta política, configura 

também uma área de risco, porque à evidente maior liberdade para os 

criadores, produtores, programadores e formadores acresce uma maior 

                                                 
160 Régis Debray, État séducteur, Paris, Gallimard, 1993, p.60 
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dificuldade em se sedimentar uma legitimidade na História. E assim, 

entre o afunilamento e a dissolução categorial, os “trans” vão fazendo o 

seu percurso.  

 

VI.1.1.1. Criar o híbrido: do espanto à obsessão  

 

A obra Comer o Coração (2004), que representou Portugal na 

última Bienal de São Paulo, pode ser classificada como uma criação 

singular de uma tendência geral da arte contemporânea: um híbrido. A 

sua geração não resultou, no entanto, de um acaso ou, mesmo, de um 

processo espontâneo, antes traduziu um “híbrido intencional” (Bakhtin, 

2004), uma construção consciente da mistura que se inscreveu num 

sistema de produção global onde confluíram várias estruturas do híbrido 

— desde o hibridismo artístico, representado pelo protocolo de 

colaboração entre o escultor Rui Chafes e a coreógrafa Vera Mantero, 

até ao hibridismo cultural, na esfera específica das relações culturais 

Portugal-Brasil, mas também no tempo contemporâneo de um 

“hibridismo como globalização” (Pieterse, 1994, pp. 161-184; 2004). 

Nesse contexto, esta criação supera o mero domínio do espanto, isto é, o 

domínio do confronto da recepção com o objecto híbrido, para se 

inscrever no domínio da obsessão, ou seja, no domínio das políticas 

culturais do híbrido. 

 

VI.1.1.1.1. Do espanto ... 

 

Comecemos pelo espanto: quando se olha para a obra Comer o 

Coração não se pode deixar de ficar surpreendido com o impacto que a 

obra promove na contínua desestruturação e reestruturação em 

categorias estéticas como artes plásticas/artes performativas, e, através 

delas, noutras como escultura/dança, matéria/corpo, inorgânico/orgânico, 

natureza/cultura, inanimado/animado, intemporal/efémero, 

transcendente/humano, grande/pequeno, pesado/leve, alto/baixo, 
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escuro/claro. É numa sequência quase inesgotável de relações 

paradoxais que alteram a todo o momento, entre outros, os referentes de 

“peso, tempo, espaço e fluxo” (Gil, 2001, p. 16). 

 

 

 

Comer o Coração (2004), Vera Mantero e Rui Chafes 

 

Nesse sentido, esta obra deixa clara a relação que o híbrido 

mantém com o monstro. Uma relação histórica, existente desde a 

mitologia grega até à ciência moderna e que faz reflectir como num 

espelho os seus elementos comuns de irregularidade e de estranheza: 

qualquer deles representa o resultado da mistura de 

coisas/objectos/práticas de ordem diferente; qualquer deles não se 

integra em categorias como “puro”, “fixo” ou “classificável”, senão nas 

suas categorias híbridas e/ou monstruosas. Assim, recapitulemos, se na 

etimologia originária de híbrido está a palavra grega hybris (nome que foi 
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também atribuído à deusa que representa o exagero e a insolência), da 

etimologia de monstro retiram-se dois sentidos: monstrum, que vai 

invocar um “efeito de exibição”, de mostrar, que emerge da relação com 

o fenómeno excepcional; e monestrum, que significa “advertir, prevenir, 

anunciar”. 

Isso faz dela uma obra difícil de descrever senão através de um 

esboço rude de uma peça escultórica monumental, com 1200 quilos, em 

ferro negro que é composta por duas esferas abertas por baixo, onde se 

encaixam uma espécie de pequenos assentos feitos à medida dos ossos 

da coreógrafa. O suporte de cada uma destas esferas (que podem ser 

dependendo de quem observa faróis, balões, torres, ninhos, entre 

inúmeras outras imagens) é feito por três pernas tubulares também de 

ferro negro, oblíquas em relação ao chão, com seis metros de altura. As 

duas estruturas estão unidas por um estreito corredor. Uma das esferas 

fica sempre vazia. A outra esfera é preenchida temporariamente pelo 

corpo da coreógrafa alterando, assim, a sua natureza de escultura para o 

de escultura-performance. É nesse período, de cerca de uma hora, que o 

corpo, suspenso, desenhado aparentando qualquer coisa entre o 

humano, o animal e o vegetal, se desmultiplica nos seus vários recursos 

transformando-se numa espécie de anima da peça. O movimento fluí da 

fúria à contemplação. A voz, do silêncio ao murmúrio, ao canto dos 

pássaros, depois ao som das palavras, ao canto lírico, ao grito. O corpo 

contorce-se no seu assento, eleva-se depois confrontando a gravidade 

do chão, por fim esmorece dessa dança impossível das alturas.  

A moldura para onde foi originalmente concebida esta peça é um 

espaço de circulação da Bienal de São Paulo, uma espécie de hall “em 

torno do qual se eleva em espiral a grande rampa que une os vários 

andares da exposição, permitindo assim ao visitante observar o trabalho 

a diferentes níveis de altura” (Melo, 2004), quer vazia, só escultura e, 

portanto, numa relação de circulação que tradicionalmente a galeria 

permite, quer preenchida pelo corpo da coreógrafa, palco então para uma 

performance que obriga à re-configuração desse espaço de circulação 

num espaço-tempo de paragem, de atenção para com o acontecimento. 
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É desse tempo de paragem que vive esta obra classificada pelo 

seu comissário como “única e inédita produzida especialmente para esta 

ocasião e para este espaço e lugar específicos” (idem). Já no século XVI, 

Fortunio Liceti, havia descrito essa compulsão comum entre os homens 

pela exibição do monstruoso: “(...) trata-se de um comportamento comum 

entre os homens que, quando alguém viu algo de maravilhosamente 

extravagante, o mostra aos vizinhos ou àqueles que encontra. E mesmo 

quando não encontra ninguém a quem contar a sua surpresa e espanto 

por ter visto esse monstro, não descansa até encontrar alguém a quem o 

mostrar. De tal maneira o homem gosta de mostrar a outro o que ele 

próprio viu de raro e surpreendente!” (Citado por Gil, 1994, p. 78).  

Foi também esta compulsão que esteve na origem da taratologia, 

da ciência dos monstros, que no seu percurso passou de uma primeira 

fase de mera observação externa dos monstros até uma fase posterior 

em que para melhor se estudar o fenómeno, e as suas múltiplas 

variantes, se passou à recriação das anomalias naturais em laboratório 

através do recurso a experimentações em embriões de animais ou a 

enxertias em plantas. Essa fase denominada “taratologia científica” 

parece ser, em analogia, a fase em que a arte contemporânea se 

encontra actualmente.  

 

VI.1.1.1.2. ... à obsessão 

 

Entremos então no domínio da obsessão pelo híbrido. Para que se 

verifique uma obsessão é necessário a existência de um pensamento 

e/ou uma acção dirigidas para um móbil específico. Fortunio Licetti, como 

vimos, indiciava nas suas palavras um efeito compulsivo de mostrar o 

monstruoso, de mostrar o híbrido, que levou ao seu estudo científico, à 

posterior naturalização do fenómeno, e mesmo, à sua criação, nalgumas 

áreas como a biologia genética inaugurada por Mendel em 1870. Esse 

processo levou a que uma representação tradicionalmente negativa do 

híbrido tenha sido gradualmente esbatida e, até, crescentemente 
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substituída por uma representação positiva, como uma abertura de 

possibilidades, chegando-se no século XX ao que Paul Virilio denominou 

na ciência e na arte a era da “monstração” (Virilio, 2003). A era em que já 

não há limites para a experimentação. Questiona Virilio: “depois de todos 

os grandes períodos da arte, depois das grandes escolas como a 

clássica ou a barroca, depois do expressionismo contemporâneo, não 

estamos nós actualmente a avançar para uma arte transgénica em que 

qualquer farmácia, qualquer laboratório lançará o seu próprio “estilo de 

vida”, as suas próprias modas transhumanas? Uma explosão quimérica 

digna de ser representada num qualquer Salão de Novas Realidades – 

se não mesmo no Museu da Arte Eugénica?” (idem, p. 61). Sem irmos ao 

extremo desta abordagem crítica da ciência e da arte, que é promotora, 

segundo Virilio, de um “novo expressionismo” que se situa entre o 

“contra-natura” e o “supra-humano”, é visível que em todas as áreas o 

híbrido, seja qual for a sua origem e forma, tem vindo a tornar-se, cada 

vez mais, uma das características dominantes do mundo em geral. 

De facto, se no campo específico da arte o território do híbrido 

emergiu logo no início do século XX161, como um território artístico 

transdisciplinar que levou, como nos refere Pierre Francastel (2000), 

diversos autores a verem neste tipo de arte “um monstro”, algo da esfera 

do “aberrante e incompreensível”, pois que inscrito num culto da dúvida 

metódica em relação a qualquer cânone artístico estabelecido, 

conteúdos, formas, técnicas, dispositivos, lugares de exposição, hoje o 

híbrido aparece como uma espécie de paradigma invasor que abrange 

tudo162. 

Nestor Garcia Canclini, por exemplo, num texto de 1995 

denominado Rethinking identity in times of globalization, falava-nos já de 

uma “engenharia cultural” que estava a reformular mesmo as identidades 

usualmente baseadas em tradições locais, no sentido do hibridismo. É a 
                                                 

161 Como vimos atrás, sob a forma de manifestos artísticos que reactualizaram de forma 
contínua e degenerativa a obra de arte total de Wagner ⎯ o Futurismo, o Dadaísmo, o 
Surrealismo, o Fluxos, entre toda a sucessão de movimentos de arte de vanguarda, ou 
de arte experimental. 
162 Como é aliás identificado por diversos autores que temos vindo a introduzir nesta 
análise, como Canclini (2001), Latour (1997), Pieterse (1994, 2004), Werbner (2000), 
entre outros. 
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partir dessa intensificação das relações entre local e global que, em 

Culturas Híbridas, como já referimos, Canclini vai defender a palavra 

híbrido para nomear todo o tipo de misturas, nomeadamente, as que 

reportam à introdução das tecnologias avançadas e dos processos 

sociais modernos e pós-modernos, que emergem especialmente nas 

“fronteiras” entre países e nas grandes cidades. Aqui, híbrido aponta, 

sobretudo, para processos e acções conscientes e, mesmo, artificiais de 

produzir mistura. 

É neste ambiente de hibridismo estrutural que podemos também 

analisar Comer o Coração. Trata-se, portanto, de superar o discurso 

celebratório da obra para analisar os termos da sua geração enquanto 

híbrido, desde o pensamento até às condições materiais de produção 

que deram origem à sua inscrição no mundo.  

 

 

 

 

VI.1.1.2. Pensar o Híbrido 

 

Antes da criação de Comer o Coração já o seu comissário, um dos 

sociólogos e críticos de arte que mais tem contribuído para a discussão 

desta temática em Portugal, Alexandre Melo, havia publicado numa obra 

de divulgação intitulada precisamente o que é Globalização Cultural que 

“o local e o global não se opõem em termos lógicos, conceptuais ou 

político-ideológicos. O local é global, o global é local – tudo está em toda 

à parte e como tal deve ser pensado” (2002, p. 38). É, de facto, um 

pensamento híbrido, que está inerente, como veremos, à concepção 

desta obra que parece encarnar tão bem, e a tantos níveis, a frase de 

Ulrich Beck da possibilidade actual de se “ter asas e raízes ao mesmo 

tempo” (Citado por Boyne, 2001, p. 48). 
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No livro citado, Alexandre Melo expõe através de um quadro 

tipológico os diferentes efeitos sociais da globalização no caso de uma 

condição “nem central nem periférica”, como é, no seu entender, 

caracterizada a situação dos artistas portugueses.  

A primeira tipologia, que denomina “legitimação pela obsessão”, é 

centrada na individualidade do artista, nas “características psicológicas 

estruturais” e “marcas biográficas decisivas” através das quais este 

define o universo artístico “obsessional” ⎯ temas, tendências, traumas, 

problemas, fantasmas ⎯ que vão modelar as características formais e 

estéticas do conjunto do seu trabalho. 

A segunda tipologia, que denomina “legitimação pela 

circunstância” é centrada na relação e capacidade de intervenção do 

artista com a conjuntura social, cultural e artística e na flutuação do seu 

universo artístico. Os indicadores apontados por Melo deste universo 

mais conjuntural são: o sucesso de mercado e a intensidade de presença 

nas grandes exposições internacionais, no circuito da mundanidade 

cultural e nos meios de comunicação, especializados ou não. 

O autor cruza a seguir estas duas tipologias com os “discursos 

cosmopolitas” (que apontam para uma integração da obra no ambiente 

artístico e cultural internacional) e “localistas” (que avançam na sua 

integração numa eventual tradição específica constitutiva de uma 

identidade cultural particular, eventualmente regional ou individual), com 

os quais chega a uma outra tipologia de combinações, mais complexa, 

que passamos a apresentar: 

 

(1) a combinação de individualismo e localismo produz os heróis 

míticos da história artística nacional, ignorantes em relação ao 

exterior, ignorados pelo exterior e pela actualidade.  

(2) A combinação de conjunturalismo e localismo produz os heróis 

mundanos da cultura oficial nacional do momento, ignorados pelo 

exterior e pela história. 
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(3) A combinação de conjunturalismo e cosmopolitismo produz 

animadores culturais importadores, vulgarizadores e miméticos, 

inconscientes ou deliberadamente indiferentes à construção de 

uma marca autoral ou de uma trajectória histórica. 

(4) A combinação de individualismo e cosmopolitismo produz 

trajectórias autorais que transcendem a situação cultural local, 

subsistem para além da sucessão das diferentes conjunturas e 

podem vir a gerar um reconhecimento não apenas local e 

momentâneo, mas também histórico e internacional. 

 

É esta última hipótese que Alexandre Melo elege, não só, como a 

mais adaptada ao objectivo de afirmação global do artista localizado no 

panorama cultural internacional como, também, aquela que as políticas 

culturais devem prosseguir. Diz Melo: “uma estratégia cultural que vise a 

valorização de um país com um nível de desenvolvimento intermédio 

implica uma deslocação de ponto de vista no sentido de considerar as 

dinâmicas do mundo e da cultura contemporâneas dinâmicas globais” 

(idem, p. 145). Portanto, “que cada situação determinada tenha de ser 

vista como local e global ao mesmo tempo” (idem). Conclui então “que o 

lugar da política cultural no quadro do processo de globalização cultural, 

sobretudo numa situação não central, é o lugar de acção e um lugar de 

intervenção voluntarista, contemporânea e cosmopolita” (idem, p. 151).  

 

 

VI.1.1.3. Criar o Híbrido 
 

Este pensamento veio a materializar-se através da escolha deste 

autor para comissário português da Bienal de São Paulo, em 

representação do Instituto das Artes, um instituto recente em Portugal e 

que caracteriza também ele um híbrido institucional, na medida em que 

resulta da fusão de dois anteriores institutos que regulavam 

separadamente as artes performativas e as artes visuais. Nesse 
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contexto, a obra Comer o Coração posiciona-se numa política cultural 

que inaugura o apoio à transdisciplinariedade, como um campo 

autónomo, e mesmo um referente para este novo território do híbrido. 

Mas, a obra posiciona-se também num contexto de inscrição, que 

havia também já sido objecto de reflexão de Melo que o havia 

caracterizado como um “centro de outro mundo”. Nas suas palavras: “a 

Bienal não pretendeu elaborar uma qualquer espécie de pura identidade 

da arte brasileira, nem um qualquer modelo de história ou visão da arte 

alternativo ou paralelo à versão dominante (…) mas oferecer uma 

hipótese suficientemente estimulante e aberta para dar mais riqueza e 

mais intensidade à experiência da diversidade das trajectórias artísticas 

que foram moldando a contemporaneidade. Não se trata de contrapor ou 

substituir centros e periferias, de aliar centros com periferias ou de 

alinhar centros contra periferias. Trata-se de propor conceitos mais 

abertos e mais complexos onde podem caber mais coisas de maneiras 

mais flexíveis” (idem, p. 130). E continua: “quando falamos de São Paulo 

como um centro não falamos de um novo centro ou de um centro 

alternativo. Falamos de um exercício prático de descentramento da 

noção de centro. Por isso falamos também de outro mundo, mas o outro 

mundo já não é o outro exótico do mundo – este – que seria o nosso. O 

nosso velho mundo eurocêntrico já não existe há bastante tempo ainda 

que muitos só agora se comecem a dar conta disso. Este outro mundo de 

que falamos é já hoje o nosso mundo. Foi este mundo que passou a ser 

outro” (idem). 

Foi neste duplo enquadramento híbrido, institucional e político, 

local e de mercado global que este autor e comissário escolheu dois 

criadores portugueses, de áreas criativas distintas, Rui Chafes e Vera 

Mantero, consagrados nacionalmente mas também com um percurso 

marcadamente internacional, para darem corpo a este pensamento 

através de uma obra única e inédita. 

É efectivamente na configuração deste manifesto híbrido que 

nasce o novo objecto. No catálogo da obra Comer o Coração, Alexandre 

Melo faz notar que: 
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não se trata, aqui, de conceber a transdisciplinariedade como uma espécie de 

cocktail experimentalista em que se mistura o maior número possível de 

ingredientes com vista a obter o mais extravagante efeito possível. Estamos 

perante dois autores com um universo autoral próprio, original e autónomo. 

O ponto de partida de Comer o Coração é a identificação dos pontos de 

coincidência ou complementaridade que existem entre os universos dos dois 

artistas, ambos com uma marca pessoal bem vincada, e a aceitação do desafio 

que lhes foi proposto para juntos criarem uma obra destinada a uma 

circunstância especial. (Melo, 2004, p.19) 

 

Mas a inscrição da obra Comer o Coração numa Bienal dedicada 

ao conceito de “Território Livre” é também motivo de análise. Para Alfons 

Hug, o comissário desta 26ª edição da Bienal de São Paulo, este 

“território livre” é um espaço de liberdade para a arte se poder desligar do 

mundo do dia-a-dia, uma estética de (re)centramento em si própria. 

Nesta interpretação ela recupera, por exemplo, a base do movimento de 

transvanguarda dos anos 80, onde, como nos diz Achille Bonito Oliva, a 

imagem “corre sem perguntar de onde vem ou para onde vai, seguindo 

pulsões de prazer e restabelecendo a primazia da intensidade da obra 

para além da técnica” (1982, p. 66). 

Essa “imagem que corre”, ou “imagem-fluxo” como lhe chama 

Christine Buci-Glucksmann (2003), é afinal, como nos refere ainda esta 

autora, uma tendência geral contemporânea. Essa “imagem-fluxo” 

inscreve-se no mundo tanto como na arte. E, mais do que isso, ela 

condensa, seguindo ainda o discurso desta autora, as características de 

“fluxo”, “transparência” e “efémero”. Ou seja, precisamente, as mesmas 

características que José Gil identifica na figura do monstro. Como nos diz 

José Gil: “o monstro mostra. Mostra mais que tudo o que é visto, pois 

mostra o irreal verdadeiro. O monstro é, ao mesmo tempo, 

absolutamente transparente e totalmente opaco. Ao encará-lo, o olhar 

fica paralisado, absorto num fascínio sem fim, inapto ao conhecimento, 

pois este nada revela, nenhuma informação codificável, nenhum alfabeto 

conhecido. E, no entanto, ao exibir a sua deformidade, a sua 
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anormalidade (…) o monstro oferece ao olhar mais que qualquer outra 

coisa jamais vista” (Gil, ob. cit., pp. 82-83). Comer o Coração é isso, um 

corpo monstro, ausente e presente, que se revela no seu fluxo, 

transparência, efemeridade e unicidade, como acontece, por exemplo, 

nos assentos feitos à medida dos ossos da coreógrafa. 

Para além desta imagem artística que não consegue desligar-se 

do seu tempo, há ainda a condicionante de que um trabalho híbrido no 

contexto de uma relação Portugal-Brasil não poder ser destituído de um 

imaginário social de grande afinidade. Ainda mais quando tem implícito a 

ideia de site-specific, de um “posicionamento local” específico. Nesta 

situação podemos sempre questionar se esta obra seria diferente se a 

relação não fosse Portugal-Brasil. O corpo da coreógrafa apareceria nu? 

Desenhado aparentando qualquer coisa entre humano, animal e vegetal? 

A escultura poderia aparentar proximidade a um ninho construído no alto 

de uma árvore? A ponte que liga a esfera vazia à esfera preenchida com 

o corpo da coreógrafa poderia levar-nos a pensar a ligação de 

proximidade e/ou distância entre estes dois países?  

É claro que é sempre discutível avançar com imagens de uma 

obra cujo sentido se construiu para ser aberto, para superar o social. Mas 

que diferenças existiriam se a obra tivesse como contexto outra relação 

cultural? Quando o trabalho foi transferido para Lisboa, não foi só a 

relação com o espaço físico do museu, que tinha no Centro Cultural de 

Belém uma outra configuração, que se alterou. Foram também as 

imagens, impressões, que as pessoas transmitiam da obra que se 

modificaram. Segundo os testemunhos dos próprios artistas, uma 

imagem de “liberdade” avançada recorrentemente no Brasil foi, muitas 

vezes, substituída em Portugal por uma imagem de “aprisionamento”. A 

obra na sua re-colocação espacial é já outra coisa, levando a concluir 

que se tivesse sido concebida desde o início para outro país, para outra 

História, seria outra coisa. 

É, portanto, de um hibridismo não só artístico mas também cultural 

que se trata. O Brasil é o produto de uma mistura que não é neutra. A 

existência desta obra no contexto da relação Portugal-Brasil pode 
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também ela ser lida sempre como a recuperação da tese positiva, ou 

negativa, do hibridismo, da “amalgamação”.  

De qualquer modo, não foi preciso mais do que estabelecer este 

protocolo de colaboração entre pensamento/prática, política/arte, 

intermediação/criação, nacional/internacional, Portugal/Brasil, Lisboa/São 

Paulo, local/global, conjugados com uma escultura/performance, para 

que Comer o Coração resultasse num processo transdisciplinar e 

transcultural. Ou, nas palavras de Paulo Cunha e Silva, o director do 

Instituto das Artes (2003), “um farol sobre os modos de fazer e entender 

a criação”163, espelhando o pensamento e política de um híbrido feliz. 

Mas, independentemente do valor da obra criada, o que nos 

parece aqui interessante interrogar é a possibilidade de esta poder ser 

diferente. O que leva à questão do que pode ser hoje a singularidade 

artística no mercado da arte global. O híbrido? O monstro? Vários 

autores têm vindo a dar conta da criação de uma nova hegemonia no 

mercado global da arte em torno do hibridismo, no que chamam as 

“novas convenções do hibridismo” (Mosquera, 2003) e mesmo “uma 

ansiedade fetichista pelo estranho” (Papastergiadis, 2003), inscrevendo-o 

numa relação paradoxal entre diferenciação/banalização. Uma 

hegemonia que é criada, a maior parte das vezes, através de uma 

grande uniformidade de critérios entre os vários pares que fazem parte 

do sistema da sua produção, o que torna as obras criadas previsíveis, 

mesmo quando são monstros. Na verdade, este sistema de produção 

funciona como uma espécie de laboratório, sendo o “risco” do resultado 

controlado. No topo deste laboratório está a figura dos intermediários 

culturais, que na sua relação entre local e global e no seu próprio 

posicionamento in between funcionam não só como elemento de 

tradução mas também, muitas vezes, como criadores de um pensamento 

e de um discurso híbrido. Um discurso que, como referem alguns críticos 

do hibridismo, como Friedman (2002; 2000; 1999) mas, também, Peels 

(1999, pp. 63-86), Van der Ver (2000), entre outros, não deixa de ser 

uma “representação posicionada da realidade”, de “uma ideologia 

                                                 
163 In catálogo da obra Comer o Coração, 2004, p.15. 
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dominante”, com grande afinidade mediática, que se deixa cair facilmente 

na “essencialização do híbrido” e que tem nele o seu “brinquedo 

cognitivo”.  

O valor referencial desta obra, vista à luz destas críticas poderia 

facilmente enquadrar-se aí: ela é uma materialização híbrida de um 

pensamento híbrido! Mas, tendo em conta que todos os pensamentos 

estão imbuídos de performatividade (os não híbridos também), o que é 

importante reter das críticas ao híbrido é que o hibridismo na sua 

essência heterogénea não deve degenerar em homogeneidade, ou em 

“novas formas mistas de cooperação” artificiais, que não espelhem a 

relação entre partes diferenciadas, nem entre o sistema dominante e a 

margem do sistema, fazendo falhar na sua base o pensamento e a 

política da diferença. Como refere Pieterse “a mistura ou hibridismo é 

aberta tanto em termos de experiência como em sentido teórico. A sua 

novidade significa que as suas ramificações no tempo são imprevisíveis 

porque não se encaixam num paradigma estabelecido ou numa matriz 

existente” (2004, p. 56). 

Hoje vive-se numa obsessão global pelo híbrido, nalguns casos, 

total e quase-perfeito. Mas, talvez essa obsessão traduza apenas um 

momento de espera para outra coisa. Na verdade tendo em conta a 

História longa do híbrido não podemos deixar de colocar a hipótese de 

novos ciclos menos híbridos, mas no futuro tudo é possível ... 
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PARTE IV 

O HÍBRIDO E AS SUAS DIMENSÕES: 

AS ESTRUTURAS/PROCESSOS 
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CAPÍTULO VII 
 

DIMENSÕES DO HÍBRIDO NAS ARTES PERFORMATIVAS 

 

 

Hoje é notória a inscrição, quer “circunstancial”, quer “obsessiva”, 

das obras e objectos híbridos, que permite a relativa delimitação de um 

universo específico resultante de um movimento duplo — interno à 

própria criação mas também externo, inerente à mediação cultural e 

políticas culturais específicas;. Quem são então os criadores que fazem 

parte deste universo? De onde vêm? Para onde vão? O que os distingue 

de outros criadores? Como são formados? Que tipo de mercado 

constituem? Que relações estabelecem? Que processos criativos 

privilegiam? 

 

VII.1 FORMAÇÃO DOS HÍBRIDOS 

 

Hybrids, o livro de Robert J. Sawyer, aborda a problemática da 

“formação” do híbrido, no seu sentido mais intencional: dois seres de 
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espécies diferentes – um Neandertal e uma Homo Sapiens – encontram-

se, apaixonam-se e pretendem procriar. A diferenciação genética dos 

progenitores é um problema, sendo só passível de resolução através de 

um mecanismo exterior, uma máquina de mediação, que permita a 

selecção e a equiparação genética para que a formação híbrida aconteça 

dentro de patamares de “controlo” e de “normalidade”.  

Neste nível, da “ficção científica”, a ficção experimenta 

possibilidades da ciência sem o necessário recurso à experiência 

laboratorial, mesmo que incorporando os mais avançados conhecimentos 

da ciência, como o comprovam os agradecimentos feitos pelo autor a 

vários cientistas, de antropólogos a geneticistas. Mas, enquanto exercício 

de imaginação, ele espelha um tipo de formação intencional 

suficientemente interessante para problematizar por analogia a formação 

dos artistas híbridos.  

 

 

VII.1.1. Contexto para o híbrido  

 

Procurando essas formações híbridas intencionais nas trajectórias 

dos criadores, dois eixos se encontram. Um de contexto geral, inerente 

às dinâmicas societais. Outro, individual, que percorre escolhas 

profissionais. 

Começando pelo contexto, parece-nos útil caracterizar o que ele 

próprio contém enquanto potencial gerador destas novas formações 

híbridas. Richard Florida dá-nos algumas pistas para esta análise através 

da obra, já mencionada, The Rise of Creative Class. Segundo este 

economista, uma das grandes mudanças do século XX e, especialmente 

das suas últimas décadas, traduz-se na ampliação sem precedentes 

históricos do número de pessoas a desenvolver trabalho criativo pago, 

dando origem, especialmente em contexto urbano, à emergência de uma 

“classe criativa” onde se podem integrar, entre outros, os cientistas, os 

engenheiros, os artistas, os designers. 
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Na base desta emergência encontra-se uma mudança de escala 

na importância atribuída à criatividade, que paradoxalmente ainda 

continua a assentar na seguinte contradição: apesar de a criatividade ser 

algo intrínseco ao homem, num qualquer grau, e de superar 

condicionamentos sociais e individuais como os de género, raça, 

etnicidade, orientação sexual ou aparência, a nossa sociedade continua 

a encorajar principalmente os talentos criativos de uma minoria, enquanto 

negligencia as capacidades de muitos. Este é o debate que tem levado 

diversos peritos a insistirem na importância da educação artística nas 

escolas. Num recente encontro da Unesco (2006), em Lisboa, 

considerava-se a educação artística como tendo um papel fulcral para 

estimular não só as capacidades intelectuais e pessoais dos alunos como 

também as suas capacidades sociais. Criatividade, imaginação, 

expressão oral, memorização e interesse pessoal eram apresentadas 

como algumas das capacidades reforçadas por essa iniciativa. 

De qualquer modo, e mesmo apesar de este estímulo à 

criatividade ainda estar pouco rotinizado no sistema educacional, de 

acordo com Florida o apelo criativo cresce através de mudanças 

inerentes ao próprio processo do capitalismo tardio, tendendo a 

inscrever-se em todas as áreas, e em todos os tempos, do quotidiano. 

Para este autor essa inscrição é espelhada principalmente na procura de 

um “estilo de vida experiencial”, cuja fórmula base é a da “viver a vida” 

intensamente e a da procura de experiências memoráveis. Uma maior 

qualidade de vida, uma maior actividade e maior criteriosidade nas 

escolhas são características desse estilo de vida, que pode revelar-se 

por opções como andar de bicicleta ou simplesmente a pé em vez de 

carro, comprar uma peça de mobiliário única em vez de uma utilitária, 

comprar comida biológica, sair com pessoas diferentes, desenvolver 

atitudes de maior informalidade no trabalho, viagens com itinerários 

alternativos, etc. Situação que passa também por uma relação mais 

criativa com o corpo, aferida por indicadores que vão desde o maior 

recurso às inscrições no corpo através da tatuagem e do piercing, ou tão 

só à “escultura” do corpo através do recurso ao ginásio, como ainda, 
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podemos acrescentar, à utilização do corpo como expressão artística. De 

algum modo, este recurso à criatividade pretende traduzir um motor para 

a geração da diferença na vida.  

No cruzamento entre contexto e experiência outros autores são 

relevantes. Vale a pena lembrar aqui a análise de Walter Benjamim 

(1985) sobre o conceito de experiência, introduzida em textos como: 

Experiência e Pobreza ou o Narrador. A base da sua análise tem como 

eixo central a relação entre História e Experiência, sendo a sua tese 

ancorada na ideia de que a modernidade construída pela guerra 

estilhaçou essa relação, dando origem a uma experiência sem outra vida 

que não a vivida. Ou seja, que uma experiência inscrita na narratividade 

da História, através de uma ligação entre o passado e o presente, é 

substituída agora, por uma experiência vivida, espécie de tábua rasa sem 

inscrição na História. A sua tese é assim, se não a do fim da História, 

pelo menos a do empobrecimento do seu valor, que é ao mesmo tempo o 

do empobrecimento da experiência, já que em Benjamim há uma 

correlação forte entre os dois conceitos: mais consciência histórica 

equivale a mais experiência, da mesma forma que menos consciência 

histórica equivale a menos experiência. 

A articulação entre as duas teses, a de Benjamim e a de Florida, 

permite equacionar alguns dos paradoxos da experiência criativa na 

contemporaneidade. Se, por um lado, se verifica um maior 

empobrecimento da experiência, no sentido em que a experiência 

histórica sai diminuída, o que pode ter reflexos nalguma superficialidade 

da criação artística, por outro lado, e por isso mesmo, permite uma 

experiência mais liberta de constrangimentos em relação ao passado e à 

tradição. É também a partir desse espaço de liberdade em relação à 

História, de uma experiência centrada no presente, que podem emergir 

identidades compósitas únicas. Diz-nos Richard Florida sobre as vidas 

dos seus entrevistados (gente da “classe criativa” ― artistas, cientistas, 

designers, etc.) que estes não têm problemas em integrar uma 

multiplicidade de interesses e personagens. Nas suas palavras, “este tipo 

de síntese está implícita no estabelecimento de uma identidade criativa 
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única” (idem, p. 13). Sendo assim, o que dizer, então, dos nossos 

entrevistados? Dos criadores do híbrido? 

 

VII.1.1.1. Escolhas híbridas, entre a profissão e o acidente 

 

Quando analisámos no capítulo anterior o quase-fim da 

Performance portuguesa, um elemento destacou-se como propulsor 

desse processo: o ciclo de vida que afastava criadores do efémero para o 

mercado de trabalho e que colocava esta prática no lugar de quase-

hobbie. Nesse processo salvavam-se principalmente os que avançavam 

intencionalmente para a obra, como objecto vendável — pintores e 

escultores. Outra estratégia era a aposta na complementaridade com 

outras profissões, académicas e de investigação, especialmente, ou 

liberais, que lhes permitiam algum nível de disponibilidade para a 

manutenção da actividade artística. 

De alguma forma, esses artistas do efémero sentiam-se 

implicados em criar arte e até, muitas vezes, em pagar para participar em 

iniciativas artísticas, produzindo, eles próprios, programações onde se 

pudessem rever164. Esse processo foi mais ou menos geral em todas as 

áreas, inclusive em criadores que foram percursores do campo da dança, 

marcando um tempo de défice de mercado. 

Quando nos anos 90 em Portugal se dá o encontro/desencontro 

entre Performances ― ou seja, o encontro entre a Performance das artes 

plásticas e da poesia visual e a Performance das artes performativas sem 

que se reconheça entre os dois universos nenhum elo de ligação, seja de 

actores ou de continuidade criativa ―, o contexto profissional dos artistas 

tinha mudado, e o que mudou foi principalmente essa passagem de um 

sistema artístico amador para um sistema profissional de mercado. 

Regressando ao livro de Robert J. Sawyer, Hybrids165, e tendo em 

                                                 
164 Como é o caso paradigmático de Fernando Aguiar. 
165 A filiação deste livro está mais próxima do modelo do monstro de Frankenstein, da 
obra criada exteriormente, do que no modelo do Homem-Elefante, da obra acidental, 
como apresentámos no capítulo I, ainda que este segundo modelo não esteja aí 
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atenção que este se filia mais na criação intencional do que na acidental, 

percebemos que a analogia com esta obra nos serve apenas como 

referente geral para criar semelhanças e diferenças em relação aos 

percursos dos artistas do híbrido. Nesse carácter geral, entre intenção e 

acaso, ela é uma analogia fértil, que aliás se pode inscrever 

complementarmente no âmbito de propostas como as do sociólogo Eliot 

Freidson (1994), para o qual a actividade artística é um “híbrido anormal 

entre profissão e actividade de lazer”, que no caso dos artistas do híbrido 

parece ser o ideal-tipo mais que perfeito. 

De facto, são poucos os casos dos artistas que se identificam com 

este modelo formativo onde há uma intenção prévia de ser artista, de 

escolher esse caminho como um percurso, muitas vezes induzido por 

uma educação familiar — fruto de referências artísticas adquiridas em 

família, ou promovidas por práticas de lazer das crianças, que são 

continuadas através de uma espécie de formação exterior que se 

incorpora em consequência desse percurso, e, portanto, um misto que 

conduz até a uma situação de trabalho precoce.  

Embora, também nestes casos, o percurso para se chegar a artista 

híbrido surja da incorporação da diversidade de experiências de 

formação, como é evidente dos testemunhos seguintes:  

 

Eventualmente, teve a ver com o facto de o meu pai e de a família dele ter estado 

sempre ligado às artes. O meu pai fez cinema, poesia, pintura e desenho, foi actor 

e por aí fora (…). De facto, sempre houve da parte deles a preocupação e o 

interesse pelas artes e eventualmente eu, segundo contam as crónicas, comecei 

a desenhar primeiro do que a escrever, o que tinha a ver com a influência do meu 

pai. A música também começou muito cedo. Comecei a aprender música com 

quatro anos, mas essas diferentes formas artísticas foram particularmente 

determinantes para que eu, apesar de tudo o que nós vivemos hoje em dia, 

continuar a acreditar que é possível, seja o que for. Sempre me foi de alguma 

forma difícil em termos de contemporaneidade manter-me estanque, essas 

transversalidades para mim eram normais (…). (Entrevista a Carlos Zíngaro) 

 

                                                                                                                                          
completamente excluído, uma vez que a intenção nasce de um encontro de paixão 
acidental, inesperada, entre os progenitores. 
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Eu sempre quis ser bailarina, comecei a dançar ballet com quatro anos. Queria 

ser bailarina clássica e aos 14 anos fui para a Escola Ballet Teatro, escola 

profissional. Fiz a escola e vi que havia mais qualquer coisa para além da dança 

clássica. A contemporaneidade ali pode não ser a melhor, mas fiz a escola e não 

havia mais nada, era mesmo de end of the line, ou ficava a dar aulas lá na escola 

e entrava para a companhia, mas tinha que aceitar isso, ou arriscava e foi isso. 

Depois decidi vir para Lisboa, fiquei a dar aulas tinha 15 anos, e depois fazia 

cursos de Verão no Ginásio Clube Português. Nesse ano, assim por acaso, fui 

fazer um workshop com uma bailarina da Pina Bausch e (…) para mim foi uma 

linha completamente diferente de trabalho, foi uma grande surpresa quando ela 

me disse “vá lá diz-me o teu nome, a tua idade e faz uma dança a partir daí”. Fiz 

qualquer coisa a partir daí e ela ficou encantada, e eu pensei mas eu não estou a 

dançar, mas achei que havia montes de coisas que eu não sabia mesmo e achei 

que era assim que ia descobrir ... (Entrevista a Teresa Prima) 

 

São muito mais os casos em que os dois modelos de formação ― o 

intencional e o acidental — se cruzam. E aqui se actualiza também uma 

outra possibilidade histórica da experiência vivida, que é a de se 

poderem construir Histórias onde antes estas não seriam (ou quase não 

seriam) possíveis porque eram conformadas com uma tradição que 

condicionava caminhos formativos. 

 

Quando eu era miúda, (…) tive a sorte de ter um pai que despoletava em mim e 

na minha irmã esse lado criativo, inventar coisas, jogos, uma série de coisas, 

pequenos teatros, pequenos espectáculos e acho que (…) ele despertou muito 

isso em mim (…). Depois houve uma série de acasos que levaram umas coisas 

às outras. De facto, eu gostava muito de dançar quando era miúda, o meu pai 

brincava muito com isso, dançava muito, eu andava a tocar piano, os hobbies 

normais, clássicos, tocava piano e queria aprender a dançar, e levou-me à escola 

de dança para ballet clássico. Não pude entrar nessa escola, fui a outra e fiquei. E 

comecei a dançar ballet clássico tinha 13 anos, e então aí entrou o acaso ou não, 

talvez os dois, a professora que eu tive que foi a Luna Andermatt, com quem eu 

comecei que era uma professora excelente que me entusiasmou muito na minha 

aprendizagem e que acreditou muito em mim e desde aí começou a picar-me: 

“tens que aprender mais, tens que evoluir mais, mas se calhar aqui em Portugal é 

complicado, devias ir lá para fora” …, comecei-me a aliciar para ir para fora 

estudar, o que era fantástico. Era muito nova, ela tinha a filha dela a estudar em 

Londres, a Clara Andermatt, também houve essa ligação muito boa, ela começou-
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me a aliciar para ir para a escola onde a filha estava que já conhecia e pronto aos 

15 anos fui para fora estudar, aí começou o meu caminho na dança, mas foi muito 

bom, tive que viver sozinha, sem os meus pais, uma idade fantástica, perigosa 

por um lado, aliciante por outro, acho que foi muito importante e a escola era 

fantástica, era óptima, embora depois tenha mudado de escola … (Entrevista a 

Sílvia Real) 

 

E, nesse cruzamento entre intencional e acidental um factor maior 

parece ser o grau em que essa situação se verifica. De facto, o percurso 

destes artistas híbridos é variável nessa escala entre intencional e 

acidental, tendendo, no entanto, a ser mais acidental do que intencional o 

que leva, muitas vezes, o mundo da arte a ser retratado como uma 

espécie de um mundo paralelo e desconhecido que, quando descoberto, 

se torna um mundo natural.  

 

Foi por acaso, nada em mim quando vim para Lisboa em 96 me levaria a pensar 

chegar até aqui porque ainda por cima e ao contrário de muita gente, pessoas 

que vivem em cidades maiores, eu nunca tive acesso ao teatro, que foi por onde 

comecei, muito menos a espectáculos de dança, nem tão pouco a exposições de 

artes plásticas e outras coisas que agora eu sei que são muito importantes para a 

minha formação. Até aos 18 anos eu fui uma vez ao teatro em Braga, fui ver um 

teatro infantil. Eu vim para Lisboa completamente tábua rasa do que eram as 

artes performativas e aterrei assim completamente de pára-quedas no Teatro 

Universitário. E por fim era uma pré-definição minha, eu sabia que se na 

faculdade existisse um grupo de teatro eu iria entrar se não tivesse eu iria 

procurar outra faculdade e foi isso, cheguei a Lisboa e a faculdade onde eu fiz o 

curso de Comunicação Social tinha um grupo de teatro, entrei e comecei a fazer 

teatro. Chamava-se Grupo de Teatro do ISCSP que é o nome da faculdade, agora 

já não existe. (Entrevista a Rogério Nuno Costa) 

 

Aí, a escolha é feita, realmente, no momento da revisão das opções 

profissionais ou das opções de lazer próximas de opções profissionais, 

como os workshops, os seminários, os cursos de teatro, dança, etc. 

Opções que começam por ser paralelas a um percurso escolar, e que 

acabam por se sobrepôr, muitas vezes, representando um momento de 

desvio, já que muitos são os cursos superiores que não chegam a ser 



 369

começados, que não são acabados, ou que acabam por ser 

abandonados pelo amor à arte. Paixão tão mais forte quanto se descobre 

tarde, não tendo, por vezes, os criadores futuros um “habitus”, no sentido 

atribuído por Bourdieu, ou tão só o hábito da própria recepção dessa arte 

que acabará afinal por ser o seu modo de vida. A ruptura com a formação 

académica, e a rara deriva para cursos de artes, inscreve em muitos 

destes novos artistas o desconforto de não terem uma formação 

suficientemente sólida. Isso molda-lhes uma urgência do “fazer 

experimentando”, que geralmente é também reflexo de uma prática 

experimental da própria vida. 

Nos testemunhos seguintes destaca-se precisamente um interesse 

amador pela arte, complementar a um percurso académico, que vai 

evoluindo, crescendo invasivamente até se sobrepor como eixo central:  

 

Eu nunca tinha visto teatro até ter ido para Coimbra e numa ocasião especial, que 

foi Coimbra Capital do Teatro em 91, assisti a diversos espectáculos de teatro 

quando estava em Direito. Decidi inscrever-me no curso de iniciação ao Teatro, 

no CITAC e fui aceite por uma unha negra. Comecei a fazer o curso, um 

workshop com um actor, Paulo Lisboa, e acho que tive a nítida sensação, para aí 

ao terceiro dia, que queria fazer aquilo, não sei se foi uma sensação porque tinha 

que ser ou se foi simplesmente pelo facto de eu estar bastante perdido na 

universidade, no curso que tinha escolhido e depois acabei por fazer o workshop 

com o Paulo e acabei por fazer mais workshops até acabar o curso, que foi de 8 

meses acho, e entrei numa primeira produção no CITAC que foi encenada pelo 

Paulo, precisamente. A partir daí deixei quase tudo e passei a dedicar-me a 

tempo inteiro ao teatro Antes de me dedicar ao teatro, e é um pouco uma atitude 

de flâneur para quem não sente grande interesse pelo curso em Coimbra, tinha 

passado por várias coisas, contacto com o que se chama as tendências da arte 

contemporânea, um bocadinho também por força da Bienal de 1988 em Coimbra 

que trouxe muitas coisas novas e que foi de alguma forma arregimentador do que 

eu chamava a arte portuguesa. Eu não estava lá nessa altura, eu só vi os efeitos 

disso e entre sessões literárias, etc. Com esse encaixe e com a educação que 

tive eu comecei a dedicar-me ao teatro um bocadinho também sem saber se 

havia ou não de ir para o Conservatório, as coisas não se proporcionaram assim. 

Entretanto, comecei a trabalhar profissionalmente e fui convidado para ir para o 

Brasil e fui confrontado com isso muito cedo, eu fiz a minha primeira peça com 22 

anos e tive, desde logo, a possibilidade de jogar com todas as influências que 
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tinha de uma forma ingénua ou não e, por outro lado, sofri um bocadinho uma 

paranóia que acho que é típica, quem faz este percurso fica com uma espécie de 

complexo na cabeça que é o de que não tem curso nenhum, não tem qualquer 

tipo de sistematização, isso funciona como uma espécie de urgência de estar 

sempre a experimentar, sempre a questionar-se eu até tive uma sorte muito 

grande porque houve um conjunto de pessoas que quiseram ao mesmo tempo do 

que eu formar um grupo, as Visões Úteis, portanto, tive uma continuidade, do 

fazer, fazer como actor, fazer como encenador e ao mesmo tempo um espaço 

para ir experimentando (…) (Entrevista a Nuno Cardoso)  

 

Nós éramos uma espécie de turma de teatro, eram aqueles cursinhos que 

aconteciam uma vez por semana, como há imensos por aí, que na altura era dado 

por um grupo brasileiro que eram os Satyros, eles estiveram entre 92 e 98 mais 

ou menos e depois foram-se embora, tinham uma curso que era de formação 

teatral e nós fizemos aquele curso e decidimos logo formar um grupo, sem 

sabermos ainda nada. 

(…) foi em 95, eu estava em Arquitectura, a Cláudia Gaiolas estava em 

Sociologia, ninguém acabou curso nenhum, a Paula Diogo estava ainda no liceu, 

a Sofia Ferrão estava na António Arroio e tirava fotografias e são essas pessoas 

que ainda estão até hoje no Teatro Praga e fizemos uma espécie de exercício 

final desse curso que nós considerámos logo como o primeiro espectáculo do 

Teatro Praga, porque éramos uns estúpidos sem qualquer noção de nada, nem 

do que era um grupo de teatro, nem do que é que se fazia, nem quase do que é 

que era o teatro … era só essa ideia do fazer (…) (Entrevista a Pedro Penim). 

 

Neste processo, em que não há uma formação artística prévia, há a 

salientar ainda que esta falta de inscrição na História própria de cada 

género artístico, é vivida no começo do percurso artístico como um grau 

zero a partir do qual se estabelece depois um diálogo pessoal, uma 

procura quase arqueológica da sua filiação a essa mesma História. 

Mas ainda ao nível das escolhas, muitas vezes, há também um 

ciclo anterior de ligação à prática artística apenas como hobbie que, 

especialmente, no caso dos artistas híbridos oriundos da esfera da dança 

não chega a ser significativo para que o percurso profissional seja 

marcado por ela, senão na sua vertente de pré-disposição de gosto por 

um trabalho corporal. Tal factor de inconsequência do hobbie para uma 
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escolha precoce da profissão enquadrava-se na representação 

construída em volta da figura da bailarina ou bailarino clássico ─ que se 

ligava a um treino que devia ser iniciado enquanto criança e 

continuamente reforçado. A não acontecer essa formação padronizada, 

manifestava-se, desde cedo, uma censura de expectativas sobre a 

actividade de hobbie.  

A emergência de alternativas a esse modelo de formação clássico, 

divulgadas ou por professores de dança contemporânea, ou até por 

séries de televisão como a Fame e mais especificamente pelo 

surgimento de formações criadas para o efeito como é o caso do Forum 

Dança e mais tarde do CEM, ainda que a níveis diferentes, levou à 

criação de um sistema mais aberto e à possibilidade de uma ancoragem 

mais tardia de alguns criadores nesta área artística. 

 

Talvez um ponto crucial tenha sido o Forum Dança. Fiz o curso do Forum Dança 

em 94, eu tirei o Curso de Educadora de Infância, depois fiz Sonoplastia e em 94 

apareceu o curso do Forum Dança que juntava uma série de coisas e acho que 

foi aí, porque eu fiz composição técnica, mas também pedagogia, chamava-se a 

isso dança para a comunidade, a partir daí comecei a desenvolver projectos na 

área da pedagogia mas também em peças da Madalena Vitorino e a partir daí 

foram assim uma série de acontecimentos que me levaram a estar muito ligada à 

dança, depois trabalhei com a Paula Castro também na coreografia, depois em 97 

fui trabalhar com a Vera Mantero em duas peças e depois isso é como uma bola 

de neve se estás presente e se estás activo e vais fazendo coisas, convidam-te e 

é tipo bola de neve, mas eu desde pequenina que fazia dança, mas nunca tinha 

pensado nisso como uma opção profissional, fazia ballets na escola, depois 

lembro-me que a dada altura, devia ter para aí uns 15 anos, apareceu a dança 

jazz cá em Portugal e decidi também fazer e foi uma descoberta fantástica, depois 

a dada altura parei um bocadinho porque também me chateei desses tipos de 

dança e depois voltei a fazer dança outra vez, tecnicamente no Forum Dança em 

94 onde despoletei uma série de coisas. (Entrevista a Margarida Mestre) 

 

Aquelas aulas de dança Jazz que nós fazíamos era mais exercício porque havia a 

Fame, aquela série fantástica, eu nunca tinha feito ballet, foi com 12-13 anos e 

não tinha jeito nenhum e eram só duas aulas ou duas horas por semana, devia 

ser uma hora e meia e sei que não tinha jeito nenhum sentia-me mesmo 
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completamente patareca, sem coordenação, e depois continuei a fazer … mas eu 

não sei eu nunca quis ser qualquer coisa ou advogada ou médica, depois fui para 

História de Arte e não acabei o curso, o curso era terrível, que era variante de 

História nessa altura, só tinha cadeiras de História e que gostava mais que 

História de Arte. Mas entretanto depois com a continuação das aulas de dança 

Jazz no Babilónia com a Regina houve alguém que me falou na Pró-Dança que 

era no Marquês no edifício dos Bombeiros, que tinha imensas aulas na altura, 

Flamengo, ballet e foi quando entrei para a Faculdade que também entrei para lá 

já tinha 18 anos quando fiz ballet pela primeira vez, danças contemporâneas, a 

barra no chão, fazia tudo menos Jazz, tive a oportunidade de experimentar mas 

não tinha começado desde pequenina, para mim os bailarinos tinham que 

começar desde pequeninos e começar cedo e ter imensa técnica e a 

contemporânea eu ainda não percebia muito bem como é que funcionava. Mas 

nessa altura houve uma … ao fim de um ano houve uma professora que também 

era coreógrafa a Aldara Bizarro que foi quando eu apresentei um solo na 

Maratona para a Dança que foi assim uma coisa enorme no Maria Matos, 

fantástica e eu entrei e Ai! Ai! Ai! Nunca fiz nada disto e pronto lá fiz e correu 

muito bem e atravessei uma fase um bocado estranha e deixei a faculdade. 

Depois por portas e travessas voltei, fiz mais umas coisas, como intérprete, e 

depois entrei no curso de intérpretes do Forum Dança, que foi uma coisa 

fantástica de dois anos, entrei no 2º curso e nós tínhamos aulas das 10 às 6, 

tínhamos de tudo, com imensos coreógrafos de dança contemporânea, 

portugueses e estrangeiros, a Vera Mantero, o Francisco Camacho, foi fantástico, 

foram os momentos mais felizes da minha vida e foi incrível, tínhamos aulas de 

teatro também, tivemos aulas com a Fernanda Lapa, etc., vídeo, música, foi 

fantástico, mas eu sempre com aquela coisa de ser intérprete porque achava que 

já estava um bocadinho velha, porque já tinha para aí 25 anos… (Entrevista a 

Sónia Baptista) 

A esse factor específico da área da Dança junta-se um outro, geral, 

que se inscreve no enquadramento do sistema artístico. Nos anos 80 os 

artistas ainda viam na arte uma actividade mais próxima do lazer do que 

do trabalho, que na passagem para seres adultos e responsáveis na sua 

equivalência a trabalhadores em funções não artísticas tinham que 

abandonar ou desenvolver em regime de complementariedade. A partir, 

especialmente, dos anos 90, verifica-se uma mutação ao nível do valor 

da formação académica que aproxima a incerteza de uma formação e 

profissão artística à incerteza de um futuro garantido com um outro 

“qualquer” curso superior. Assim, nessa quase equiparação de 
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incertezas, onde a criatividade sai valorizada, e em que a actividade 

artística pode mesmo passar a ser um dos modelos referentes do 

trabalhador do futuro (Menger, 2005)166, aumentam as possibilidades de 

se poder escolher ser artista. A isso acresce o facto atrás referido de, 

entretanto, se estabilizar um mercado da arte assistido pelo Estado e por 

novas organizações culturais dirigidas para a arte.  

É, portanto, exactamente nesse momento formativo para uma 

profissão, geralmente num percurso académico independente das 

formações artísticas, que para o maior número de entrevistados é 

revelada a opção artística. Essa revelação inscreve-se, essencialmente, 

através de um processo de identificação e socialização com a sua 

comunidade de pares, tornando-se daí em diante o “acidente” numa 

intenção. 

Há ainda casos pós-formativos que implicam uma ruptura com um 

enquadramento profissional entretanto já estabelecido. Esses casos 

parecem estar mais presentes na área teatral, onde essa ruptura 

individual acaba por ser, também, muitas vezes, a ruptura com o sistema 

do género artístico onde se vão inscrever, traduzindo ao mesmo tempo 

uma representação de uma maior possibilidade de intervenção na 

sociedade e na arte. 

 

Eu comecei a fazer teatro na faculdade. Teatro Universitário. Tirei Direito e depois 

fui jornalista, nunca pensei seguir Teatro, achava que as pessoas de teatro eram 

uns pobres, as poucas pessoas que eu conheci quando andava na Universidade 

achava que eram muito pobres e fazia-me impressão. 

Depois não era nada muito feliz quando era jornalista, não estava a ser feliz, que 

eu queria muito ser jornalista naquela altura mas eu sempre quis ser imensas 

coisas, eu nunca quis ser uma coisa, mas depois desiludi-me imenso. Aquilo 

afinal não era para salvar o mundo e depois um dia fiz uma entrevista ao 

Agostinho da Silva sobre aquelas coisas de não ter de ganhar a vida … adorei 

gostei imenso dele, daquela calma e disponibilidade pronto depois estive 15 dias 
                                                 

166 Como refere Menger “nas representações actuais, o artista é quase como uma 
incarnação possível do trabalhador do futuro, é quase como uma figura do profissional 
inventivo, móvel, rebelde perante as hierarquias, intrinsecamente motivado, que vive 
numa economia de incerteza, e mais exposto aos riscos de concorrência inter-individual 
e às novas inseguranças das trajectórias profissionais” (Idem, p. 45) 
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a conversar com ele e ao fim desses 15 dias parei de fazer jornalismo e fui ser 

livre … Depois cheguei a ter fome, não tinha dinheiro para comprar nada e 

portanto não comia e depois fui apanhada pelo João Grosso que estava a fazer 

um projecto que não era uma coisa profissional, lembro-me dele dizer que era só 

de pesquisa e eu lembro-me de dizer então se é só de pesquisa está bem e 

depois era um grupo que se reunia ao fim de semana de manhã muito formal, 

pessoas que o João chamava para trabalharem com ele, e estive nesse grupo 

quase um ano e ao fim desse quase um ano fiz um espectáculo, “Mandrágora”. 

(entrevista Lúcia Sigalho) 

 

Foi no segundo ano da faculdade quando comecei a fazer um curso de Teatro 

Universitário e nessa altura e muito rapidamente, ao fim de um ano nem isso 

percebi que era por aí que eu queria ir, nem sabia muito bem se era encenação 

ou direcção, nem muito bem o que isso era ainda, a primeira coisa que eu 

comecei a fazer foi o trabalho de actor. 

Fiz o resto da faculdade ao mesmo tempo que fazia o curso superior técnico, fiz 

quatro anos, depois ainda estive no Conservatório, depois não acabei o 

Conservatório nem por sombras porque desentendi-me com eles, eles não 

aceitavam o estatuto de trabalhador-estudante e eu queria trabalhar, isso não foi 

possível, de maneira que saí continuei a minha formação por fora, nos estágios 

da Gulbenkian, eu formei-me em 84, comecei a trabalhar profissionalmente em 

86, em 87 tive a carteira profissional e foi assim, e em 90 pela primeira vez eu li 

um texto que gostei … em 91 e em 92 eu tento fazer uma encenação mas foi 

irrealizável e fiz em 93 a primeira coisa minha mesmo que foi o “Madala”. 

(Entrevista a Luís Castro) 

 

Os universos da dança e do teatro mantêm algumas diferenças no 

que diz respeito à formação dos seus agentes mais híbridos. Enquanto 

que, de um modo geral, o universo da dança tem uma aproximação mais 

precoce, ainda que nem sempre consequente directamente para uma 

profissão artística, já que essa aproximação faz-se, muitas vezes, 

enquanto hobbie, (na infância através da prática do ballet, ou na 

adolescência, através da prática de outros tipos de dança, como a dança 

Jazz, entre outras), o universo do teatro tende a ter uma aproximação 

mais tardia, muitas vezes, precisamente num percurso universitário, que 

é interrompido ou subalternizado pela actividade artística.  
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Nesta história de percursos salientam-se dois processos paralelos 

que concorrem para a sua diversidade e para o seu hibridismo: ao 

mesmo tempo que se verifica o empobrecimento da relação entre a 

História e a Experiência, esse mesmo empobrecimento funciona como 

elemento propulsor para se construírem novas alternativas históricas. É o 

caso de alguns criadores, que não tendo aprendido, na infância ou 

adolescência, técnicas clássicas viram abertas novas possibilidades para 

uma ancoragem artística posterior em áreas artísticas emergentes, como 

a denominada Nova Dança, mas também no Novo Teatro ou Nova 

Música. Possibilidades que se num primeiro momento aparecem 

desligadas da História, se ligam a ela na construção da sua 

singularidade. 

 

VII.1.2. Da dança híbrida ...  

 

Se considerarmos o paradigma do hibridismo como um paradigma 

coreográfico, como o faz Laplantine (2003) em relação à mestiçagem, 

que implica um pensamento da temporalidade, da mudança, das 

transições e da tradução, do devir, então percebe-se a grande 

centralidade que a dança pode ter quando se fala de objectos artísticos 

híbridos167. Assim, se é um facto que a Performance em Portugal já 

incluía esse pensamento, do devir, do efémero, no final dos anos 80 é 

efectivamente a dança que vai protagonizar e, principalmente, dar 

visibilidade a esse paradigma. No entanto, este não é um movimento 

homogéneo no campo da dança, ele acontece da permeabilidade maior 

que alguns artistas entretanto emergentes detinham face a correntes 

internacionais como o movimento da Nova Dança europeia. 

Permeabilidade que, pela sua diferença em relação aos cânones da 

dança portuguesa, vai constituir a base para a emergência de uma 

primeira geração híbrida na dança em Portugal. Como referiu João 

Fiadeiro: 

                                                 
167 Talvez por isso a alguns dos robots concebidos actualmente seja programada essa 
capacidade de dançar, num acto de humanização da própria relação homem-máquina. 
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não é todos os dias que tu és uma primeira geração. Estava no país certo. 

Não é todos os dias que podemos inventar alguma coisa168. 

 

Movimento que os outros campos artísticos, especialmente, o do 

Teatro, reflectiram só mais tarde, e sobretudo mais sobre o efeito de 

contaminação que de ruptura. Essa é, aliás, uma consciência que está 

inerente aos discursos dos criadores desta área.  

 

É fácil perceber que a Nova Dança (…) de alguma forma puxou o teatro, porque o 

teatro estava muitíssimo enquistado, (…). Houve muitos anos em que não 

aparecia grupo nenhum (…). Nos anos 80 não houve nada, só nos anos 90 é que 

as coisas começaram a aparecer e havia aquela ideia de que os actores deviam 

todos ser free-lancers e que deviam ser convidados por aquelas companhias que 

já estavam mais ou menos institucionalizadas mas depois conseguiu-se levar 

para a frente uma forma nova de encarar a criação, sim, mesmo os novos lugares 

de programação, as residências, etc. é tudo um legado para estes novos grupos 

de teatro, isso eu não tenho dúvidas de pôr as coisas desta maneira. E é 

estranha, por outro lado, porque a dança sempre teve menos dinheiro, … muito 

menos peso. (Entrevista a Pedro Penim) 

 

Ainda que esta emergência da Nova Dança em Portugal, tal como 

aconteceu com outras correntes artísticas anteriores, como o surrealismo 

ou a poesia concreta ou visual, tenha sido mais premente de 

singularidades artísticas diversas do que de um movimento único, nas 

suas características comuns estava implícito um quadro de ruptura em 

relação à dança que até aí se ia fazendo em Portugal: “[estes artistas] 

preconizavam uma nova atitude face ao corpo e à dança, que se traduzia 

no interesse por várias actividades motoras (como as quotidianas) e no 

uso de diversas técnicas de treino físico consideradas mais adequadas à 

sua expressão coreográfica do que a dança clássica ou a dança moderna 

(se bem que estas pudessem continuar a ser usadas por alguns, só que 

com diferentes propósitos); recombinavam de novas formas a dança com 
                                                 

168 Entrevista a João Fiadeiro no âmbito do programa televisivo Laboratório da Sic 
Notícias de 09-06-2005. 
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o texto, com a narrativa, com elementos de outras artes performativas e 

com as artes plásticas; e adoptavam uma atitude crítica face ao 

funcionamento das companhias de dança institucionais, nomeadamente 

a Companhia Nacional de Bailado e o Ballet Gulbenkian” (Fazenda, 

1997, pp. 14-15). 

Neste desenquadramento em relação ao cânone vigente da dança 

portuguesa do início dos anos 90, recupera-se (num “eterno retorno”) 

uma origem que fez coincidir, na Idade Média, dança e espectáculo total, 

até na sua capacidade de subversão que, tantas vezes, levou a Igreja e 

os monarcas à criação de regulamentação de modo a controlar-lhes a 

“pericolosidade” (Sasportes, 1979, p. 14). O híbrido inscreve-se, assim, 

numa história antiga quer por via da conjugação dos géneros (dança e 

teatro mas também música, poesia, etc.), quer pela conjugação de arte 

com religião, tendo, muitas vezes, como palco a procissão e como 

personagens figuras que quase se aproximavam a quadros vivos à 

Bosch, como terá dito Filipe III, em 1619, ao assistir em Lisboa a uma 

procissão em honra de São Julião169. Já na Renascença, onde se 

aprofunda o seu estatuto artístico, “a tendência para uma síntese das 

artes vinha da necessidade de se dar uma organicidade às formas 

espectaculares desenvolvidas tanto pela igreja como pela corte, nas 

quais se atropelavam e amontoavam dança, música e poesia. 

Divertimentos de que nem os príncipes nem o povo desejavam privar-se, 

mas que os organizadores das festas — poetas, pintores, músicos, 

coreógrafos — sentiam o gosto de tentar ordenar num espectáculo 

coerente” (idem, p. 24). Gil Vicente terá sido, à época, um dos grandes 

mestres dessa concepção híbrida, sendo ao mesmo tempo poeta e 

pintor, músico e coreógrafo. 

Actualmente, se se mantém, a diferentes graus, o hibridismo 

profissional nestes novos criadores, como veremos adiante, o propósito 

da mistura muda radicalmente. Esta mantém apenas nalguns casos uma 

aproximação à ideia de ritual e serve, ao contrário, para imprimir 

incoerência, disrupção. É nesse sentido um hibridismo que se pretende 

                                                 
169 Citado em Sasportes, idem, p. 17. 
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sem outra fórmula para além da ruptura com as fórmulas canónicas e 

sem outra ideia de totalidade senão a de parcialidade total, isto é, a do 

discurso fragmentário que em si mesmo produz renovados todos. Nesse 

sentido, a inexistência de um movimento na Nova Dança apresenta-se 

como o movimento possível numa História da Dança portuguesa que 

teve sempre dificuldades em ganhar um corpo autónomo. Assim, apesar 

de o século XX ser o século da dança, Portugal viu essa actividade ser 

restringida durante várias décadas ainda pela salazarista Política do 

Espírito que se restringia à importação de espectáculos ou à criação de 

danças folclóricas teatralizadas de que resultou o Verde Gaio: fórmula 

que pretendeu recriar os “bailados russos portugueses”170 com grandes 

fragilidades ao nível da formação ou da técnica, quer de coreógrafos, 

quer de bailarinos. 

Foi, de facto, na formação que maiores problemas se colocaram à 

dança. No capítulo intitulado “Do ensino da dança”, Sasportes traça-lhes 

o retrato. Desde logo, um atraso temporal da emergência de instâncias 

profissionais de formação para preparação de bailarinos — 150 anos em 

relação a França, 100 em relação à Rússia —, que quando se efectivou 

manteve uma estruturação débil pela falta de professores e escassez de 

alunos, factor que terá levado o Conservatório Nacional a ter de fechar as 

suas portas em 1869, trinta anos depois da sua abertura. De 1913 a 

1971, esse ensino reduziu-se ainda às aulas de um único professor e a 

uma única matéria, a técnica de dança, e só a partir dessa data se 

assistiu a alguma profissionalização formativa através de uma maior 

diversidade de professores e de uma programação formativa mais 

intensa e integrada, conjugando aprendizagem artística ampla com 

formação académica geral. Manteve-se, contudo, uma escassa 

integração no mercado, quer pela falta de articulação entre o 

Conservatório Nacional e o Teatro de São Carlos, com o concomitante 

                                                 
170 Como refere Sasportes, “sob a pressão de [António] Ferro, os bailados portugueses 
ambicionaram ser bailados russos portugueses e foi-lhes dada a possibilidade de 
recrutarem uma boa colaboração plástica e musical, dentro do que era a norma da 
concepção diaghileviana. Só que ao profissionalismo dos compositores e dos pintores, 
de Frederico de Freitas a Carlos Botelho, não correspondeu o profissionalismo dos 
bailarinos ou do coreógrafo — e era de dança que se tratava” (idem, p. 72). 
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défice de lugar de estágios, quer pela falta de diversidade e concorrência 

formativa. 

Esse retrato, ainda que actualizado, passou de várias formas para 

os artistas híbridos ancorados na dança nos anos 80, sendo a falta de 

uma oferta de formação nacional o “calcanhar de Aquiles” repetidamente 

referido no seu discurso e, ao mesmo tempo, o motor dos seus percursos 

formativos internacionais. Tornando-se o cosmopolitismo uma marca 

necessária e inevitável para a ruptura desse mesmo retrato. 

A reduzida dimensão do mercado da dança em Portugal, nos anos 

80, acaba por ser factor concorrente e potenciador para a saída de 

muitos bailarinos à procura de uma outra formação — novas técnicas de 

dança mais contemporâneas e até outras disciplinas artísticas que 

pudessem ser enxertadas aí (como o teatro). Essa pulsão para a saída 

não aconteceu de modo equivalente para os criadores oriundos na área 

do teatro, talvez porque a consolidação de um conjunto de Teatros ditos 

Independentes, e a possibilidade de trabalho como free-lancer em 

cinema e televisão, tenham permitido uma mais sólida constituição de um 

“campo artístico”. Ainda que essa noção de campo se tenha cristalizado 

nas instâncias formativas. O Conservatório Nacional, já nos anos 90, por 

exemplo, foi apresentado por alguns dos criadores que por lá passaram 

como uma espécie de filtro, que reduzia a ideia de campo às entidades, 

grupos e criadores mais sedimentados no terreno, numa hierarquia de 

valor onde não estavam contemplados os criadores emergentes. 

 

No conservatório temos essa ideia de uma coisa muito formatada, quando tu 

pensas o que é que isso faz por ti enquanto artista, cria-se um desconhecimento 

muito grande, ninguém vai tentar saber o que é que a Lúcia, ou o Jonas [João 

Garcia Miguel] andam a fazer … não são convidados para irem lá ao 

Conservatório. (Entrevista a Pedro Penim). 

 

Os anos 80 na dança, portanto, mais que no teatro, marcam uma 

época de reconfiguração das estratégias formativas. Essa reconfiguração 

começa por ter um carácter de experimentação do que existe para além 
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das fronteiras do seu centro de acção. Muitos dos criadores que primeiro 

experimentaram novas estratégias formativas no exterior foram bailarinos 

da Fundação Calouste Gulbenkian e tiveram mesmo bolsas desta 

instituição para ir estudar noutros países. Esse impulso experimental 

levou a que um grupo de dissidentes se constituísse com uma nova 

visibilidade ditada pela diferença. Vários nomes encabeçaram este grupo, 

entre os quais Vera Mantero, João Fiadeiro, e Francisco Camacho171. 

Uma década mais tarde, essa efervescência começa a dar mostras 

de uma sedimentação.  

 

VII.1.2.1. Degenerando – Géneros e Gerações  

 

Em 1997, num artigo que denominou “À espera da próxima 

geração – marcas de um contexto restritivo”, Maria de Assis escrevia que 

os descendentes dessa geração fundadora seguiram a mesma “fórmula”, 

havendo no seu entender uma “identificação excessiva entre uns e 

outros” que “não favoreceu a afirmação de vozes personalizadas”. Essa 

“fórmula” que se estendeu para além da geração fundadora consistia 

numa maior valorização do conceptualismo (que procurava abolir o 

decorativismo da dança), na contenção do movimento, na utilização de 

vocabulários do quotidiano, na utilização da voz e do texto e na carga 

teatral. 

Mais uma vez, a (deficitária) formação foi apresentada aqui como 

um eixo estrutural para a explicação desta quase não diferenciação entre 

gerações, com implicações quer a nível directo, quer a nível indirecto. A 

nível directo: “salvo aqueles que usufruíram de uma maior abertura por 

se terem formado fora de Portugal, a maior parte dos coreógrafos da 

primeira geração trabalharam o seu corpo dentro de moldes 

convencionais que depois complementaram com treinos alternativos, 

frequentando cursos de média e curta duração no estrangeiro. Com 

                                                 
171 Antes deles já Paula Massano e Margarida Bettencourt tinham tido formação 
internacional ajudando a contaminar um ambiente de procura pelos mais jovens de 
outro tipo de formação.  
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efeito, as poucas escolas oficiais de formação profissional existentes em 

Portugal continuam arreigadas, ainda hoje, a um currículo convencional 

(não existe até à data ensino regular das técnicas Cunningham, ‘release’ 

ou contacto-improvisação), ignorando a necessidade de introduzir novas 

metodologias e disciplinas complementares (como a dramaturgia ou o 

treino da voz), fundamentais para as formas de expressão entretanto 

surgidas. Confundindo opções estéticas com tipos de formação e 

influenciados pelos princípios defendidos pela primeira geração, muitos 

jovens afastaram-se dessas escolas, preferindo treinos alternativos, 

infelizmente só esporadicamente disponíveis no nosso país. Assim, 

acabaram por realizar uma formação segmentada, assente em cursos de 

curta duração e em workshops avulsos de diferentes técnicas, 

insuficientes para obterem o necessário domínio e conhecimento global 

do corpo” (Assis, 1997, pp. 86-87). 

A nível indirecto, através da não inclusão dos jovens bailarinos ou 

coreógrafos no mercado entretanto constituído, suporte necessário para 

a consolidação de um percurso: “outro aspecto fundamental para a 

preparação prévia de qualquer futuro coreógrafo reside na bagagem de 

conhecimentos e experiências que adquire enquanto intérprete de outros 

coreógrafos. Os coreógrafos da primeira geração passaram por essas 

experiências, mas muitos dos jovens que hoje se intitulam de coreógrafos 

não tiveram essa oportunidade. Com efeito, as saídas profissionais na 

carreira de interpretação, quer com companhias de reportório quer com 

companhias de autor, eram reduzidas. (…) quer isto dizer que foram 

‘obrigados’ a coreografar para poderem dançar e contactar com o 

público, mesmo antes de adquirirem qualquer experiência de palco” 

(idem, pp. 87-88) 

Como estratégia de afirmação e de superação deste cenário, para 

a autora, dois caminhos pareciam estar a configurar-se na emergência de 

alguns novos coreógrafos. Ou a inclusão como intérpretes em peças dos 

criadores da primeira geração ― e aqui refere-se a Sílvia Real, Filipa 

Francisco, Bruno Cochat, Aldara Bizarro, João Galante/Teresa Prima, 

Paulo Henrique — ou seja, uma legitimação pelos legitimados. Ou um 
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registo de trabalho que contemplava a intersecção de disciplinas (o 

movimento, o teatro, a música e o desenho cénico) que configurou uma 

ideia de espectáculo específica: “concebem episódios soltos que 

encadeiam sem lógica narrativa aparente, com variações sobre um tema 

central; exigem aos intérpretes uma intervenção criativa e polivalente 

enquanto actores, bailarinos e cantores; mais preocupados com a 

corporização das ideias que com a composição coreográfica, convocam 

os corpos para estar e agir, não para ‘dançar’ (trata-se por conseguinte 

de trabalhos exploratórios, interdisciplinares e fragmentados, mais 

próximos do conceito de performance do que de um espectáculo de 

dança); de uma maneira geral, apresentam visões cépticas em que até o 

humor é sarcástico; reflectem, talvez, a marca do contexto restritivo que 

descrevemos e o clima de perturbação que envolve este final de milénio. 

Acima de tudo o que os distingue são os territórios temáticos em que se 

movem” (idem, p. 97).  

Alguns anos após a publicação deste artigo nota-se neste campo 

um questionamento geral que potencia a degeneração geracional dos 

discursos e das práticas. Esse indício está presente no próprio discurso 

de alguns dos criadores das novas gerações: 

 

Acho que estamos em gerações de continuidade. Eu faço a distinção entre a 

minha geração e a geração dos pioneiros da Nova Dança Portuguesa. Agora em 

que geração é que eu estaria? Não sei, não faço a mínima ideia, isso para mim 

não é importante.  

[Essa distinção em relação à primeira geração] do ponto de vista do meu 

relacionamento com eles não é muito relevante, e do desenvolvimento do meu 

trabalho também não, agora do ponto de vista histórico sim, é como falar da 

experiência dos comunistas que fizeram parte da clandestinidade … É importante 

afirmar isso, mas depois não tem importância nenhuma. (Entrevista a Cláudia 

Dias) 

 

Esse sintoma encontra-se ainda presente na criação de formas de 

diálogo intra-pares, mais ou menos informais, quer através da existência 

de plataformas como a REDE, quer de grupos como por exemplo o 
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GIEPAC (Grupo Informal de Encontro, Pesquisa e Análise Coreográfica), 

desenvolvido em 2005 por Vera Mantero, constituído por coreógrafos 

(Ana Borralho, Cláudia Dias, Filipa Francisco, João Galante, João 

Samões, Joclécio Azevedo, Miguel Pereira) e por observadores (Bojana 

Bauer, Augusto M. Seabra, Cláudia Madeira) — palco para a discussão 

do panorama contemporâneo da dança nos suas diferentes dimensões. 

De algum modo, a constituição deste grupo espelha alguma diversidade 

geracional existente no campo da dança, sem contudo deixar precisar 

quantas gerações não estão aí contempladas.  

 

VII.1.2.2. Políticas da amizade 

  

O GIEPAC começou por se constituir num princípio geral 

equivalente a muitos outros grupos de política da amizade (Derrida, 

1985), onde a afinidade e interesses é orientada através das diferenças e 

semelhanças como nos encontros de amigos em que se restituem 

memórias — partilhadas por uns, reproduzidas por outros — sendo a 

diferença de experiências potenciadora do discurso e mobilizadora de 

novos elos. O grupo propôs-se assim funcionar como uma plataforma 

entre o passado, o presente e o futuro da dança, constituindo-se numa 

corporeidade discursiva colectiva, ou seja, num grupo de reflexão que 

pudesse vir a ter voz pública. Essa corporeidade foi, desde logo, 

manifesta na reacção pública ao artigo que se propunha fazer “um 

balanço nacional em vésperas do Dia Mundial da dança”, em 2005, a que 

a jornalista Cláudia Galhós denominou “o Pós-Nova Dança”172. Este 

artigo procurava fazer um retrato a várias vozes (com testemunhos de 

diversos criadores, críticos, programadores) do panorama da dança 

desde a emergência da denominada Nova Dança até à actualidade da 

Pós-Nova Dança. O artigo abria com um tom escuro sobre a realidade 

actual que se contrapunha a um tom claro que correspondia a um tempo 

                                                 
172 “O pós-Nova Dança – um balanço nacional em vésperas do Dia Mundial da Dança”, 
texto de Cláudia Galhos, Cartaz, Expresso, 25 Abril 2005. 



 384

de emergência desse mesmo panorama, caracterizado por uma maior 

efervescência criativa.  

Foi essencialmente sobre esse tom escuro, de uma situação “pós”, 

apresentada como um equivalente a um esvanecimento do campo — “a 

dança contemporânea hoje não existe”173 — que se gerou uma nova 

arena em que diversos agentes implicados se viram mobilizados para 

apresentar a sua visão desse panorama. O campo foi assim 

desmultiplicado em posições públicas que atestaram pelo menos duas 

posições174. 

A primeira foi introduzida pelo artigo de Galhós, que indiciava um 

quadro de análise estrito ao campo da dança. Uma outra, do GIEPAC, de 

contra-resposta que ressaltava alterações de contexto e a maior 

articulação do campo da dança com o sistema global de arte.  

A primeira análise apontava para uma realidade de transição — 

“talvez em direcção a um novo momento de ruptura. É neste impasse de 

procura que se encontra a dança portuguesa contemporânea”175. As 

razões apontadas em diversos testemunhos para esta fase de impasse 

ou menor criatividade na dança relevavam da falta de um enquadramento 

institucional em termos de políticas culturais e em termos formativos 

sustentável e sustentado. Ou seja, a falta de estruturação e investimento 

na formação, dinamização e divulgação criavam um contexto 

empobrecedor para a criatividade artística. Esta realidade surgia, 

portanto, em contraposição a um tempo de emergência do grupo Nova 

Dança Portuguesa, apresentado como “um movimento de contornos 

vanguardistas que surgiu no final da década de 80 em Lisboa, em ruptura 

com o que então representava o mundo da dança em Portugal: 

conservador, imobilista, de gosto duvidoso e isolado do mundo”176, 

                                                 
173 Excerto do artigo “O pós-Nova Dança” ... 
174 Vide os artigos “O pós-Nova Dança” ...; Carta dos Leitores “Nova Dança Portuguesa: 
antes a morte que tal sorte” assinado pelo GIEPAC, Grupo Informal de Encontro, 
Pesquisa e Análise Coreográfica., in Cartaz, Expresso, 30 Abril 2005. Pela mesma 
altura surgiram ainda outras manifestações como a de José Laginha, também no jornal 
Expresso, uma semana depois da carta dos leitores desenvolvida pelo GIEPAC e 
diversas entrevistas a agentes do campo. 
175 Excerto do artigo “O pós-Nova Dança” ... 
176 Idem 
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suportado por uma formação internacional e acolhimento pelas estruturas 

existentes em Portugal. Este retrato de efervescência, sustentava-se 

também em factores de fabricação não espontânea. Entrevistada nesse 

mesmo artigo Vera Mantero refere que “não nascemos de geração 

espontânea fomos muito bem alimentados”177. Jorge Salavisa, ex-director 

do Ballet Gulbenkian e da Companhia Nacional de Bailado refere que 

alguns dos nomes da Nova Dança foram “mentiras suas”178: “precisava 

mentir nessa altura e as pessoas ainda acreditam nisso”179. 

No artigo-resposta, ainda que não se avançasse com uma 

alternativa em relação à existência de uma realidade de transição, 

procurou-se questionar as realidades de “emergência” e “fim” da Nova 

Dança Portuguesa, no sentido da complexificação e aprofundamento da 

análise. Em primeiro lugar, procurando desmistificar a leitura nostálgica e 

a visão mitificada da existência de uma Nova Dança Portuguesa que 

afinal existiu sempre menos enquanto especificidade portuguesa do que 

enquanto processo internacional e, portanto, condicionada às 

competências cosmopolitas dos seus agentes.  

Ao invés de marcar uma posição afirmativa, o discurso 

apresentava-se principalmente sob a forma de um questionamento dos 

indicadores de actividade: “Não existem novas estruturas de 

programação? Não existem novas redes entre estruturas, projectos ou 

agentes? Não existem novos coreógrafos? Não existe circulação 

internacional de coreógrafos portugueses? Não há até estruturas 

estrangeiras que são co-produtoras de novas criações de tais 

coreógrafos? Não existem novas estruturas de formação? Não existem 

novos grupos de reflexão sobre o campo coreográfico?”180. 

Paralelamente, chamava-se a atenção para um contexto de maior 

transdiciplinariedade e hibridismo que superava a própria área da dança, 

disseminando-se por todas as áreas e dando origem a modelos híbridos 

                                                 
177 Idem 
178 Idem 
179 Idem 
180 Excerto do artigo “Nova Dança Portuguesa: antes a morte que tal sorte”. 
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e alternativos, como os laboratórios e as obras em processo, por 

contraposição aos objectos acabados. 

Outros factores puderam ser avançados noutros textos181, sendo 

de destacar a amplificação do número de estruturas e a sua precariedade 

em termos orçamentais, factores que, conjugados com os anteriores, se 

apresentavam como hipóteses para qualificar as alterações do contexto 

criativo da dança, nomeadamente retirando-lhe especificidade e 

diminuindo-lhe a visibilidade. 

Sendo este o contexto de emergência do GIEPAC, ainda que 

acidental, acabou por marcar um ambiente de questionamento das 

estruturas artísticas vigentes em Portugal, nomeadamente, no que diz 

respeito ao panorama de formação. Para Vera Mantero o próprio grupo 

devia constituir-se como uma espécie de “grupo de estudos”, o que 

indiciava a necessidade de reflexão sobre um trabalho anterior e um 

novo reposicionamento face a esse trabalho. A não efectivação desse 

propósito através deste grupo, que na realidade representou uma 

primeira etapa de outros grupos que a coreógrafa desenvolveu, cada vez 

mais próximos de uma procura reposicionamento artístico (que 

enunciaremos de seguida), não invalidou o apontar de alguns factores 

explicativos da fragilidade formativa com os seus reflexos na 

“criatividade” contemporânea da Dança, tais como: 

― o contínuo desfasamento entre escolas de formação e a 

realidade criativa emergente (a que se aliava a dificuldade de as 

primeiras gerações da Nova Dança se apresentarem como professores); 

― a escassez de possibilidades de formação, investigação e 

interpretação dos novos coreógrafos que possuem ainda um sistema 

pouco diverso e estruturado, mantendo-se a necessidade de formação 

internacional; 

a superação do métier pelo pensamento; 

                                                 
181 Eu própria destaquei alguns destes factores à jornalista Ana Vitória, que publicou 
sobre isso um artigo denominado “Hibridismo marca novas tendências”, no Jornal de 
Notícias, do dia 30 de Abril de 2005.  
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― a mistura como propulsora de dificuldade de aprofundamento de 

uma área disciplinar; 

― a falta de espaços-tempos de discussão efectiva dos 

espectáculos, num tipo de mercado ainda estruturado especialmente em 

função do produto e da produtividade; 

― a resistência à História da Dança. 

Foi especialmente neste último ponto, da História da Dança, que 

“desembocou” e também que acabou por se desvanecer este grupo. 

Numa dessas reuniões finais, a coreógrafa Vera Mantero referia que no 

seu trabalho criativo sempre procurou mais referentes noutras áreas 

artísticas (teatro, música) do que na dança — “eu sei que tenho um 

preconceito com livros de dança que tem a ver com um preconceito com 

a área da dança em si”. Essa deriva para as margens da dança traduziu-

se no “anulamento” de um certo tipo de História e, portanto, de um certo 

tipo de experiência, necessário para a experimentação. Essa espécie de 

recusa automática de uma História da Dança Clássica que se 

apresentava dissonante da prática da Nova Dança, já que esta era 

precisamente uma prática de ruptura com a História, encontra no 

contexto contemporâneo um abalo. Não parecendo haver o que romper, 

porque se está num contexto de continuidade, de absorção e remistura, e 

não de ruptura, a História volta a fazer falta para não “empobrecer a 

experiência”, no sentido benjaminiano. “Ao recusar os livros estou a 

perder coisas que me são úteis”, refere Vera Mantero, que equipara essa 

necessidade actual à formação técnica em dança clássica, que ela teve 

mas a maioria das gerações seguintes não teve: “tu tens que saber o que 

está em jogo naquela forma de arte (dança clássica), só assim vais 

perceber o porquê das diferentes respostas àquela forma de arte, senão 

o teu discurso criativo fica frágil”. 

As diversas reuniões consubstanciaram-se, desse modo, na 

apresentação e questionamento dos processos coreográficos de cada 

um, acabando precisamente numa sessão sobre a História da Dança. 

Quase como se a comunicação não pudesse ser senão caótica quando 

se trata de arte e a partir de determinado momento necessariamente 
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focada aí, nesse patamar histórico que pode levar agora a um outro 

“saber dos corpos”. 

Esta relação paradoxal entre a necessidade de uma ligação à 

História para depois a romper, e uma ruptura que para se manter precisa 

novamente de ser informada pela História parece confirmar a 

complementariedade das teorias de Florida e de Benjamim. Afinal, a uma 

componente de experimentação “existencialista” e quase-naif, parece 

juntar-se agora uma necessidade de voltar à História para enriquecer e 

densificar a “experiência actual”. O perigo que aí renasce, como bem 

alertou Ruth Rosengarten (1987), é o de assim o trabalho artístico se 

poder tornar “massudo com o peso morto da consciência de si próprio” 

(citado por Monteiro, 1996, p. 122). 

Depois desta experiência Vera Mantero desenvolveu dois outros 

grupos, numa aproximação cada vez maior à obra artística. O primeiro 

deu lugar ao evento denominado Um mergulho, pensamento, poesia e 

corpo em acção, que aconteceu no âmbito do Festival Alkantara (2006) 

no Teatro Municipal São Luís182. Sobre este evento podem ler-se os 

objectivos da coreógrafa no programa deste festival: 

 

No seguimento de uma “carta branca” que o Mark Deputter me propôs para 

imaginar um evento no Teatro São Luis, surgiu este ‘dia de múltiplas faces’, um 

dia que pudesse reflectir os vários elementos que se cruzam no meu trabalho, 

tanto ao nível formal como ao nível daquilo que cria uma determinada 

perspectiva sobre o mundo. Sendo que na mesma altura estou a começar os 

ensaios de uma nova peça, resolvi tornar este evento parte inerente do 

processo criativo e vice versa. 

Assim os meus convidados são colaboradores desta peça, ‘os fazedores’, além 

de uma série de pessoas cujo pensamento admiro e necessito, e a que 

chamarei ‘os pensadores’. Haverá certamente entre uns e outros alguma troca 

de papéis ao longo do trabalho ... Todos tentamos reagir a duas perguntas tanto 

abrangentes como fundamentais na minha perspectiva: 

                                                 
182 Onde participaram André Lepecki, Augusto Seabra, Brynjar Bandlien, Bojana Bauer, 
Cláudia Dias, Loup Abromovici, Marcela Levi, Nadia Lauro, Pascal Queneau, Peter Pál 
Pelbart, Suely Rolnik, Toja Livingstone, Vítor Rua, Yves Godin, entre outros.  
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― o que acham importante, talvez urgente, dizer neste momento, tanto em 

termos do que vivemos neste mundo quanto em termos de experiência do 

fenómeno performático? 

― o que sentem deveria estar presente neste momento no trabalho 

performático que está a ser feito? 

Com palestras e filmes nos dois dias e finalizando com um evento performativo, 

o programa é o resultado de uma série de encontros, virtuais e reais, trocas e 

‘encomendas’ mútuas que os participantes iniciaram com vários meses de 

antecedência ou alguns dias apenas antes do evento. As formas e temáticas 

vão das palestras aos filmes, da política à poesia, do pensamento à voz. Todos, 

juntamente com o público, mergulharemos numa interacção entre pensamento 

e experiência, entre reflexão e acção. Tentaremos fazer deste teatro um 

espelho destas nossas visões e anseios. 

 

Deste evento-instalação que invadiu todo o espaço do Teatro, do 

seu palco aos seus bastidores, até aos camarotes, zona de entrada, etc. 

com frases (de filósofos, de políticos, de artistas, etc) coladas em 

pequenos papéis e múltiplas acções performativas, num imenso “caos de 

possibilidades”, resultou um outro grupo que deu lugar ao espectáculo 

até que Deus é destruído no extremo exercício da beleza apresentado 

em Novembro de 2006 na Culturgest, depois de uma residência artística 

no Espaço do Tempo em Montemor-o-Novo. 

 

VII.1.3. ... à dança das artes híbridas 

 

Voltemos então à formação dos híbridos nessa inevitabilidade dos 

modelos internacionais como motor da mudança. É verdade que na 

análise da formação dos híbridos em Portugal não se pode deixar de 

discutir a importância de modelos externos, sejam estes disseminados 

através da emigração ou através da recepção. Em Portugal, tal como 

vimos nos vários quase-movimentos do híbrido, sempre se processou 

uma relação com o sistema de arte internacional para formação quer de 

forma directa ― através da procura de escolas ou universidades 
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especializadas — quer de forma indirecta ― através do contacto com 

criadores internacionais ou tão só da recepção das suas obras.  

Na busca de formação conta ainda o factor cosmopolitismo como 

característica intrínseca do método artístico. Se no período pré 25 de 

Abril essa procura tinha ainda subjacente o exílio político, no período pós 

25 de Abril focava-se efectivamente na inexistência de uma formação 

estruturada. A emigração em qualquer dos casos constituiu-se por redes 

de proximidade, tendo havido agentes (alguns professores e criadores) 

que tiveram aí uma posição central: ou porque, estando em Portugal, se 

mantinham informados do que se passava internacionalmente, ou 

porque, tendo emigrado, serviram de ponte para outros criadores, 

permitindo um primeiro contacto com a comunidade de chegada. 

Em qualquer dos casos, é a partir daí, do momento de chegada ao 

lugar da formação, que se procede a um processo de construção, de 

ajustamento sucessivo do tipo de formação pretendida, e por isso o 

percurso foi-se modificando numa maior aproximação aos métodos, que 

hoje lhes são estruturantes enquanto criadores. 

Qualquer dos três casos seguintes, que representam gerações 

diferentes, é significativo dessa diversidade formativa que rompia com a 

noção de formação existente em Portugal. 

 

Uma rapariga em Londres: 

 

(…) primeiro escrevi para muitas escolas da Alemanha, França e Inglaterra a 

partir das línguas que falava, e depois percebi o que havia e o que não havia, 

vinham assim umas brochuras muito impessoais e os meus pais estavam nos 

Estados Unidos e também não me ajudavam muito e eu descodifiquei aquilo 

sozinha e a dada altura percebi que havia uma escola em Inglaterra que me 

respondeu pessoalmente, não eram a brochuras impessoais mas foi uma 

directora da London Scholl of Contemporary Dance que me escreve e me diz ok 

se tu queres estudar dança, então anda cá fazer uma audição, e eu achei o apelo 

muito forte e é com 17 anos que eu me meto num comboio e vou para Inglaterra 

fazer uma audição, e fiquei lá três anos, e estudei dança, e estive dois anos nessa 

escola e depois passei para aquilo que tinham sido as indicações da minha 
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professora alemã que no fundo era a escola em Londres que ensinava o método 

expressionista. 

(…) o que aconteceu foi que eu vim em 80, portanto eu fiz esta licenciatura e uma 

série de cursos, workshops e em Londres nos anos 70 vivia-se uma atmosfera 

fantástica de grande produção de criadores muito experimentais, de produção de 

workshops e acontecimentos e eventos e espectáculos e cursos e em que as 

pessoas estudavam (...) com pessoas que hoje até são muito conhecidas na 

história da dança britânica e americana, como o Bill T. Jones (...). Portanto, tive 

oportunidades incríveis de poder estudar e estar com pessoas que são 

referências importantíssimas. Inglaterra com a sua tradição democrática dava 

acesso a tudo isso, tive aulas com o Merce Cuningham e o Jonh Cage na minha 

escola, e vários outros criadores … chamavam-se Master Classes, que eram 

espaços de grande privilégio, mas que não custavam nada, às vezes eram 

centenas de alunos a ouvir e a ver aquela aula e portanto nisso tive muita sorte. 

(Entrevista a Madalena Vitorino) 

 

Um rapaz em Nova Iorque: 

 

Eu estive nos Estados Unidos em diferentes fases. Numa primeira fase, em que 

era mais novo e mais estudante e, de facto, não sabia muito bem porque é que ia 

para lá …, na altura tinha conhecido o Rui Horta, foi com ele que comecei a 

trabalhar e o Rui tinha uma relação com Nova Iorque muito intensa e na altura ele 

propôs-me ou eu propus-lhe ir lá, o Rui na altura estava muito ligado à dança 

Jazz, e depois eu entrei para a Gulbenkian e aí tive outras informações mais 

interessantes, na prática houve uma primeira fase que não foi muito interessante 

e esteve ligada, ou fez parte de um primeiro processo que eu andava mais 

perdido do que à procura, tinha a ver com a própria vida de adolesceste, um 

pouco perdido … porque a própria entrada para a dança foi um pouco violenta no 

meu percurso normal enquanto adolescente rapaz, e de repente a minha entrada 

para a dança foi um desafio grande mas eu sabia que precisava de uma ruptura 

com um certo tipo de rotinas que eu tinha mas não sabia bem porquê. Os 

primeiros anos foram um pouco à volta disso e Nova Iorque não fugiu à regra, de 

alguma maneira foi a razão que me fez sair da rotina em que me encontrava e 

entrar na Nova Dança, teve a ver com a saída de Portugal para ir para Nova 

Iorque, para mudar, para sair, para ser confrontado com outra coisa qualquer que 

não era aquilo onde eu estava. Depois em Nova Iorque há uma progressão, 

conheço um tipo de influências mais ligadas à dança de entretenimento, mas 

depois começo a descer na cidade, e saio daí. Entro num trabalho mais da dança 

clássica, da dança moderna e aí senti-me bem porque esse era um trabalho 
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estrutural, e foi bom, foi um trabalho mais das técnicas base de qualquer bailarino, 

e houve um outro momento que eu ainda fui mais abaixo mais Downtown, para a 

Village e aí comecei a trabalhar com os pós-modernistas, com a técnica 

Cunnigham, … e portanto houve toda uma evolução em Nova Iorque que 

acompanhou a minha evolução sensível daquilo que era a dança. (Entrevista a 

João Fiadeiro) 

 

Outra rapariga em Londres: 

 

(…) eu conheço as escolas de cá por alto, acho que evoluíram imenso, que há 

uma maior abertura para as artes contemporâneas, que já não há aquele lado 

conservador, clássico, (...) , só que não têm o lado que eu acho fundamental de 

uma cidade de Londres e acho que isso é muito importante para o crescimento de 

uma pessoa, para o crescimento artístico e em geral, eu comecei a ver coisas a 

que aqui não teria jamais acesso, a ver espectáculos, a falar com pessoas 

estrangeiras, tudo isso é um crescimento … Depois ao nível da escola em si, 

pronto isso é o lado da cidade, que eu acho que é mesmo muito importante, a 

escola também tocou mas obviamente foi mais a vivência em Londres do que às 

vezes a escola, a escola eu acho que a mim o que ficou para sempre, tinha aulas 

de clássico e contemporâneo, pronto nessa primeira escola tinha também Jazz e 

canto, era uma escola mais vocacionada para desenvolvimento de espectáculos 

musicais, uma abordagem muito especifica, depois a outra escola que eu tive é 

que era mais, com clássico sempre mas tinha mais técnicas contemporâneas, 

Cunnigham, mais técnicas especificas no contemporâneo, o que me ficou, a 

diferença entre a escola portuguesa e a escola lá fora, ou pelo menos Londres 

que é a experiência que eu tive, e Nova Iorque é a disciplina, há uma rigidez de 

horário que eu duvido que exista aqui, também tem ver com cultura inglesa, e 

com outros factores, mas isso é uma coisa que eu acho que é fantástica, 

independentemente depois dos percursos que prosseguias a seguir àquele tempo 

de cinco anos, ou quatro anos no sítio foi bom. (Entrevista a Sílvia Real) 

 

Para além da própria formação em sentido estrito, está subjacente 

também nestes discursos uma outra noção de formação mais ampla que 

remete para a dinâmica cultural do contexto onde se procura essa 

mesma formação. Londres, Nova Iorque, Paris, Berlim funcionam assim 

para estes criadores como plataformas de sociabilidades criativas, 
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permitindo-lhes escolher ou gerir os seus percursos dentro de uma 

diversidade maior.  

Esse movimento de saída acaba por se inscrever nos seus 

percursos como uma inevitabilidade, mesmo para criadores à partida 

mais resistentes a essa relação com o internacional. Nalguns casos, 

superado o preconceito da saída chega a haver mesmo uma espécie de 

rendição ao mercado internacional, fixando mesmo a sua actividade fora 

de Portugal.  

 

(…) eu detestava, principalmente, nos anos 90, quando tinha colegas a dizer “Fui 

a Londres ver isto”, “Londres é que é”, “Ai Paris, estão a fazer isto”… eu sempre 

detestei isso, sempre procurei não ir para o estrangeiro fazer formação e dizia que 

estava mais interessado em aparecer com uma coisa minha de Trás-os-Montes. 

Há uma coisa que eu acho que é muito interessante nisto que é “Eu viajo cá 

dentro”, não preciso sair do país e então eu sempre tentei procurar uma 

linguagem minha, própria, não que me preocupasse em ser original, (...) mas que 

fosse mesmo uma coisa minha. Eu nunca fui em grandes modas, (…) eu fiz o 

Müller numa altura em que não era moda fazer o Müller, eu lembro-me que a 

seguir à Cornucópia fui eu que fiz o Müller, (...) as primeiras versões do Müller 

com o Luís Miguel Cintra tinham tido pouco impacto, não tinha sido nada em 

grande, eu nunca fui muito de modas e agora ainda menos. (Entrevista a Paulo 

Castro) 

 

Nesse caso, há uma alteração do discurso, com a justificação que 

essa saída afinal é a forma de se manter num lugar de vanguarda. 

 

(…) fiquei um bocado farto do panorama nacional. O panorama nacional é muito 

claustrofóbico, esquizofrénico, as pessoas neste panorama nacional devoram-se 

umas às outras, é quase aquela questão do escritor que diz que a solução nunca 

chega a ser feita porque as pessoas se vão devorando umas às outras, porque 

eles se vão traindo uns aos outros, não chegam a levar a missão para a frente, 

não chegam a terminá-la. E em Portugal há problemas de organização, não há 

coisas com princípio meio e fim a nível organizativo, temos microcosmos, temos 

poderes, que depois as pessoas destroem esse mesmo poder quando saem do 

“trono”, agora destruo o Acarte, agora destruo esta estrutura, esta e esta. 



 394

(..) É outra coisa que eu procuro, procuro uma coisa para perder esta 

claustrofobia e Berlim é uma cidade muito liberta nisso, é uma cidade em que 

criar é normal, em que ter espaços para criar é normal, há uma inter ajuda de 

artistas em Berlim que eu nunca vi aqui em Portugal. (Entrevista a Paulo Castro) 

 

Mas, o efeito dos modelos internacionais não se verifica só ao nível 

da procura de formação externa ou de reposicionamento geográfico. Ela 

também se verificou através da disponibilização em Portugal de 

programações híbridas, nomeadamente, através dos Encontros Acarte, 

que funcionaram, como vimos atrás, como um importante estímulo para o 

reforço e de espectáculos híbridos em Portugal, e ainda como 

impulsionador de saídas para formação. Há, portanto, uma vertente forte 

de formação enquanto espectador que pode levar a um percurso criativo 

ou, quando este já existe, consolidá-lo.  

 

O Acarte foi extremamente importante para os protagonistas desse movimento da 

Nova Dança, que na minha perspectiva não (…) coincide com estilo ou género. 

Ora esses espectáculos [do ACARTE] foram muito importantes para legitimar o 

trabalho de alguns criadores que (…) tinham decidido ir estudar para o 

estrangeiro, como a Paula Massano, e outros anteriormente, que estavam já a 

fazer as suas experiências com outras ideias de corpo e com processos de 

composição diferenciados daqueles que se faziam nas companhias de reportório. 

Ora isso, por um lado, veio legitimar e dar força ao seu trabalho, de modo a não 

se sentirem sozinhos, por outro lado, esse festival que mostrava o que outros 

jovens iam fazendo era essencial porque estava a criar um público potencial para 

aquele trabalho. Ora os criadores portugueses poderiam emergir doutro contexto, 

de outro tipo de situação mas o que é facto é que se não houvesse público para 

eles …. (Entrevista a Maria José Fazenda) 

 

Os referentes, especialmente para os criadores mais jovens, têm-se 

vindo a multiplicar, o que tem a ver quer com o maior número e 

diversificação das organizações culturais, quer com a maior 

acessibilidade à informação. Algumas das novas organizações 

referenciadas, como o Olho, o Lugar Comum, a ZDB, as Danças na 

Cidade, a Culturgest, entre outras, articulam de uma forma mais estreita 
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as esferas da criação e da recepção, constituindo-se como organizações 

com um papel promotor de práticas experimentais: 

 

(…) não há assim nenhuma instituição que eu possa eleger. Eu diria que a 

Gulbenkian continua a ter um papel importante, Serralves, o CCB em algumas 

coisas. Mas, eu acho que há uma coisa que não tem bem esse carácter, não é a 

esse nível uma instituição com essa dimensão, mas é o Lugar Comum, que é 

uma instituição que tem muito mais a ver com produção e com criação e que eu 

acho que mesmo atendendo às dificuldade que eles têm de vária ordem são 

importantes nessa dinâmica, porque dão muito apoio a jovens, a pessoas que 

estão a começar a fazer estes tipos de trabalho, eu basicamente nos trabalhos 

que têm mais a ver com a desenvolvimento da performance, os trabalhos de 

produção foram feitos lá (Entrevista a Ricardo Jacinto). 

 

Estes referentes, naturalmente, para os criadores oriundos de fora 

de Lisboa são outros, sendo de destacar aqui o facto de na área teatral o 

estímulo para a criação contemporânea acontecer, muitas vezes, a partir 

de outras áreas artísticas, nomeadamente das artes plásticas. 

 

O Porto é uma situação completamente diferente, com contornos que não têm 

nada a ver com o resto do país. 

Para falar do Porto é preciso ver o que era o Porto nos anos 80, não havia o 

Teatro Nacional, não havia o Teatro Rivoli, havia exclusivamente o TECA, 

chamado ANCA na altura, onde tudo era feito, não havia o Balleteatro como é 

hoje, não havia … estruturas que permitissem … e houve um acontecimento 

importante que eu não sei dizer as datas que aconteceram por iniciativa da 

Câmara Municipal, foram organizadas as primeiras jornadas de arte 

contemporânea do Porto, comissariadas por João Fernandes, 1992, já tinha sido 

criado o Rivoli e digamos que as jornadas foram um pretexto para haver um 

primeiro contacto com o público, isso incluía a área da dança, da música, das 

artes visuais, e excluía o teatro, isso foi uma opção do João Fernandes, não sei 

explicar porque é que o teatro não tinha um lugar na arte contemporânea, eu 

como sou da área do Teatro foi uma coisa que me perturbou. Do ponto de vista 

até internacional as grandes rupturas fazem-se por espectáculos de franja, 

introduzem outros elementos, como hoje em dia toda a linha do circo 

contemporâneo. (Entrevista a Isabel Alves Costa) 
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De qualquer modo, esses dois factores, a formação internacional e 

a existência nacional de organizações de divulgação de obras 

internacionais permitiu a constituição de uma plataforma com contornos 

internacionais. Na Nova Dança, nas gerações posteriores à “geração 

fundadora”, a não existência desse percurso internacional, de diversidade 

de formação, tem sido apontada também como estando na origem de 

uma maior fragilidade criativa, pois não permitiu aos jovens criadores 

perceber o trabalho invisível que estava por trás de alguns trabalhos 

aparentemente simples dessa primeira geração, que apenas 

mimetizaram, sem ruptura e sem contextualização. 

 

VII.1.3.1. Scarto - o movimento do cavalo no xadrez 

 

Na área teatral consolidou-se um sistema polarizado 

principalmente por um conjunto de teatros independentes, emergentes 

nos anos 70. Sistema ao qual, mais tarde, se verificou por parte dos 

novos criadores alguma reactividade, que teve reflexos também como 

veremos ao nível da formação. Esta reactividade não se apresentou, no 

entanto, como um ataque ao sistema estabelecido. Ela inscreveu-se 

antes em novas regras “de um novo jogo” a partir das margens desse 

sistema, permitindo assim um alargamento do mapa teatral. 

À definição de Roger Caillois [1989 (1958)] de que a ideia de jogo 

evoca uma actividade sem consequências na vida real no sentido em que 

se opõe ao carácter sério da vida, outros autores, como Michel Maffesoli 

(2001) têm vindo a contrapor que “a vida como jogo é como uma espécie 

de aceitação de um mundo tal como ele é. Ou seja, também um mundo 

marcado pelo efémero” (2001, p. 78). Aceitar a vida como jogo, na sua 

efemeridade é, podemos acrescentar, aceitar a serendipidade (Merton, 

1970) da própria vida, isto é, a descoberta acidental de soluções 

imprevistas para um problema. A inscrição no mercado teatral de grupos 

como o Teatro Praga ou projectos como os desenvolvidos por Patrícia 

Portela (alguns através da Associação Cultural Prado), nesse sentido, 
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obedece ao surgimento de novas regras que eles próprios procuraram 

criar. 

Nalguns casos, como é exemplo o Teatro Praga, essa reactividade 

manifesta-se na estruturação de um grupo fluído, onde se cruzam regras 

colectivas mas também individuais de trabalho. Sendo um grupo de dez 

criadores, subdividem o seu trabalho artístico por grupos mais pequenos, 

em que os restantes elementos que não vão “actuar” participam no 

processo através de um trabalho de bastidores, como técnicos de som, 

etc. Esse processo, que é cíclico (a cada projecto há um revezamento 

entre os que ficam no palco e os que ficam nos bastidores), pode levar a 

que duas ou mais peças do grupo (com criadores diferentes) possam 

estar em cena, em locais diferentes, no mesmo período temporal. Por 

outro lado, os criadores deste grupo abrem-se a colaborações com o 

exterior: quer participando individualmente noutros projectos como a 

Sensurround, os Cães, etc., quer procurando a integração de criadores 

exteriores nos seus projectos, como foi o caso, entre outros, de Catarina 

Campino ou Nelson Guerreiro. Essa complementariedade individual ou 

colectiva com outros criadores e grupos promove a entrada sistemática 

de novos inputs do exterior, numa espécie de formação contínua. Nesse 

sentido, essa experiência de articulação entre interior-exterior, eu-outro, 

permite o reforço da própria identidade grupal, sem perder de vista o 

desenvolvimento individual de cada criador: 

 

Nós tentámos estar a fazer formação de intérpretes noutros sítios, a Cláudia foi 

para a Garagem, a Paula esteve com a Lúcia Sigalho, a Cláudia depois também 

esteve com a Lúcia, eu estive no Teatro Aberto ... fiz alguns cursos da 

Gulbenkian, ir buscar a outros sítios e depois trazer, e continua a existir essa 

forma, trazer essa experiência e nunca foi essa coisa “Ai! Eu não posso ir 

trabalhar para fora porque estou neste grupo”. É uma questão de sobrevivência, a 

Cláudia esteve muito tempo na Sensurround e nos Praga, o André ainda faz parte 

da Casa Conveniente e do Teatro Praga, de maneira que há muitas ligações 

paralelas, há esta vontade de trabalhar com o Cão, com a Companhia de Sintra 

com a qual também trabalhei. É essa disponibilidade (…) e também essa vontade 

de sermos influenciados e de nos questionarmos a nós mesmos e vai tudo parar a 
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esse lado de questionamento da própria actividade (…) neste sentido de pôr em 

confronto o percurso de cada um. (Entrevista a Pedro Penim) 

 

Esse percurso formativo e profissional que se traduz num relativo 

nomadismo está também presente no percurso de Patrícia Portela. Neste 

caso o tabuleiro do jogo faz-se quer a nível internacional, numa 

constituição grupal que vai mudando de projecto para projecto e em que 

há diversidade de nacionalidades, quer a nível nacional na parceria com 

outros criadores, como foi exemplo a sua colaboração com projectos de 

Rui Horta. Estes grupos têm vindo assim a encontrar novas estratégias, 

mais flexíveis, de introdução e consolidação no mercado artístico, num 

movimento lateral, que lhes permite ganhar espaço e tempo para 

continuarem a produzir novos projectos. 

Há nestas estratégias um jogo táctico que é adaptado à conjuntura 

do mercado actual e que tem reflexos na própria noção de teatro. Em 

qualquer dos casos não se verifica a negação do teatro, antes a sua 

amplificação numa aproximação mais genérica à performance. 

Qualquer dos registos assenta no “questionamento do teatro”, que 

passa por uma procura de informalidade: através da minimização da 

separação entre palco e plateia, total ou parcial anulamento dos figurinos 

e tom teatrais (utilizam um tom coloquial), procuram estabelecer uma 

relação directa com o público ― olham-no nos olhos, interpelam-no 

directamente, procuram introduzir cenas em tempo real, etc.  

Por outro lado inscreve-se nessas apresentações um carácter 

lúdico, quase dadaísta. Por vezes, o espectador para assistir ao 

espectáculo tem de lançar dados para definir o preço que vai pagar pelo 

bilhete, outras vezes tem de negociar (e até assinar um contrato à 

entrada) se vai ser um espectador passivo ou se pretende participar 

activamente, outras vezes ainda tem de preencher um inquérito onde lhe 

perguntam que ingredientes gosta mais numa pizza (que se tiver sorte 

pode vir a poder comer durante o espectáculo).  
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Nestes mesmos princípios do lúdico e do imprevisível os próprios 

criadores podem utilizar um sorteio para definir imediatamente antes do 

começo do espectáculo que papel vão ter na peça. 

 

o jogo tem a ver com esse lado lúdico dos espectáculos. Tem a ver com o facto 

de nós nunca nos querermos sentir confortáveis no que estamos a fazer. Como 

fomos formados no Conservatório temos uma tendência para tentar resolver as 

coisas de uma forma teatral, e temos estes mecanismos que são basicamente 

para nos lixarmos a nós mesmos, criarmos um espaço, um território onde à 

partida já não nos sintamos à vontade. E isso é um jogo também de criar 

armadilhas suficientes. Algumas já sabemos que vamos encontrar outras não 

temos forma de saber e isso possibilita-nos sermos mais atentos, expormo-nos 

mais. Criar mais relações com os outros e com o público (...), para nos obrigar a 

estar desconfortáveis, a falhar ... é uma questão de tentar contrariar a ideia de 

eficácia”. (Entrevista a Pedro Penim) 

 

VII.2. O HÍBRIDO COMO (NÃO) CATALOGAÇÃO 

 

VII.2.1. Entre as práticas, as representações 

 

Analisar o hibridismo nas artes performativas em Portugal implica 

a ponderação não só das práticas mas também das representações 

sobre essas práticas, porque se o exercício de catalogação das práticas 

artísticas nos territórios do híbrido se apresenta relativamente óbvio num 

contexto contemporâneo amplificador de misturas, já as representações 

sobre essas práticas híbridas, e aqui refiro-me às produzidas pelos seus 

próprios agentes — criadores e intermediários da cultura — parecem 

fazer oscilar, como numa plataforma móvel, as contradições ontológicas 

do conceito de híbrido.  

As representações constituem avaliações cognitivas que 

inscrevem uma ligação do agente ao seu devir histórico: elas sintetizam 

experiências passadas, através de disposições e orientações 

interiorizadas; e através dessa síntese guiam e justificam os seus 
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comportamentos no presente e para o futuro (Almeida, 1990). Enquanto 

avaliações cognitivas para a prática elas estão em constante 

transformação em cada interacção pessoal e social nas quais se toma 

parte. Nessa acepção ganha forma uma perspectiva construtivista, onde 

se reconhece o carácter público e social da linguagem na construção da 

realidade (Hall, 1997). 

Ajustar a nossa análise a essa oscilação do conceito de híbrido, 

que configura a todo o momento novas e renovadas representações, 

inscreve o observador face a essa equação de práticas e representações 

no contexto analítico da estranheza. A citação proferida numa 

comunicação pela antropóloga Alcida Ramos (2006)183, retirada da 

introdução de Gayatri Spivak à obra de Jacques Derrida De la 

Grammatologie (1976) parece traduzir bem este contexto analítico: “ao 

examinar coisas estranhas chegamos a conclusões tão estranhas que a 

nossa própria linguagem é distorcida e dobrada mesmo quando nos guia. 

Escrever ‘sob rasura’ é a marca dessa contorção”. A mesma questão que 

norteou o discurso da antropóloga é válida para a análise das práticas e 

representações do híbrido. O que pode ser esse exercício analítico de 

escrever “sob rasura”? Acrescentamos: qual pode ser o seu interesse? A 

autora responde-nos: “no formato gráfico da escrita, passa-se um x sobre 

a expressão que se quer analisar, como que pondo-a entre parênteses. 

Uma palavra sob rasura não deveria ser mencionada, mas é preciso 

mencioná-la se quisermos transmitir a mensagem em questão. Sem ela, 

a ideia a ser transmitida fica incompleta ou não faz sentido. Mas, ao 

mesmo tempo, essa mesma palavra é suficientemente problemática para 

ser evitada. Isto agrava-se quando tratamos de coisas estranhas, não 

familiares”. A palavra “sob rasura”, o “x”, pode ser o híbrido. Essa palavra 

omnipresente mas quase inominável (porque nunca especifica o que se 

trata no particular) contudo inscreve em si toda a problemática.  

 

                                                 
183 Comunicação a que a antropóloga deu o título “Nomes Sanumá entre gritos e 
sussuros”, apresentada no âmbito do Simpósio Internacional Nomes e Pessoas: 
Género, Classe e Etnicidade na Complexidade Identitária, realizado entre 27 e 30 de 
Setembro de 2006, no Instituto de Ciências Sociais (ICS).  
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VII.2.1.1. O híbrido para os artistas híbridos 

 

E o que é esse “x” (híbrido) para os artistas “x” (híbridos)? Esta é 

uma das questões centrais que se coloca à análise deste universo, já que 

a ordem do discurso não traduz somente as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas também aquilo pelo qual e com o qual se luta (Foucault, 

1997, pp. 10-11). 

A questão sobre o que é o híbrido remete para um conceito a 

desconstruir de acordo com uma representação que tanto pode traduzir-

se: em definições abstractas, externas às próprias práticas, como em 

concretizações específicas; através da identificação de tendências 

gerais, colectivas, ou, pelo contrário, individuais (através de exemplos 

retirados do interior das práticas). Em aberto a questão da definição do 

híbrido pode ainda inscrever tanto uma representação de auto-inclusão, 

como uma auto-exclusão. Num jogo de proximidades e distâncias entre 

práticas e representações onde o conceito ganha um lugar plural. 

Interpretado como enquadramento social, espécie de pano de fundo 

das práticas, o conceito híbrido pode aparecer definido como tão 

abstracto como um “asterisco” ou tão natural como o “ar”: 

 

Híbrido é … um asterisco, no fundo o asterisco parte de um ponto (...). Acho que 

o meu trabalho é também um asterisco. (Entrevista a Sílvia Real) 

 

É uma palavra que já faz parte do meu vocabulário há tanto tempo que é como o 

ar, está sempre a entrar. Não é uma palavra que eu use muito, mas é um conceito 

que eu vivo muito. (Entrevista a Vítor Joaquim) 

 

Como sinal, “asterisco”, híbrido remete afinal para outra coisa, para 

outra informação, outra origem, ou seja, traduzindo qualquer coisa que 

precisa de uma plataforma maior ou mais profunda para a sua total 

interpretação. A partir desta representação signíca o conceito híbrido 

apresenta-se, portanto, ao mesmo tempo específico e a-específico, 
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espécie de “x” que pode ser a tradução de coisas infinitamente 

diferentes.  

Como “ar” o conceito remete para um estado vital, parte da 

natureza. Nessa perspectiva, onde se volta ao biológico, tanto na versão 

animal como na vegetal, frequentemente se associa aqui o princípio da 

reprodução:  

 
É aquilo que o ser humano é. Todos nós somos uma amalgama de hibridismo, em 

termos hormonais, em termos animais, todos nós temos sais minerais na nossa 

formação, saímos do pó e vamos para o pó, somos uma mistura de terra com 

vegetal, com animal, somos uma mistura de sexualidade, uma mistura de tudo. 

(Entrevista a Luís Castro) 

 

Híbrido são coisas que estão pouco definidas, mas por estarem pouco definidas já 

por si estão definidas. Se aplicares a nível pessoal, à questão do género, do 

sexual, aí pode haver um híbrido que, às vezes, se aplica a nível animal, também, 

outras vezes, a nível sexual. Pode ser híbrido quando as coisas se contaminam 

umas às outras e deixam de ser aquilo que originalmente as definiu e passam a 

ser uma terceira coisa. (Entrevista a André Murraças) 

 

Aí compreende-se ainda o hermafrodita, ou num processo induzido, 

a enxertia: 

 

Sugere-me plantas. Sugere-me verde, sugere-me hermafrodita. (Entrevista a 

Beatriz Cantinho) 

 

Pode ser uma coisa que mistura muitas coisas. Pode ser uma coisa que não 

caiba em mais nenhum lado. Pode ser uma coisa que contém tudo, por exemplo, 

uma nespereira misturada com uma laranjeira dá um fruto híbrido, não é? No 

entanto, esse fruto é qualquer coisa muito específica. (Entrevista a Margarida 

Mestre) 

 

Nesse estado vital, compreende-se ainda um outro conceito: 

contaminação, também dúbio na sua concomitante positividade e 

negatividade: 
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A palavra contaminação já está muito usada hoje em dia, está muito gasta, mas 

tem a ver com isso, tem a ver com algo que não se pode definir exactamente. É 

algo que tem a ver com a junção de vários elementos que poderão jogar bem ou 

não jogar bem, mas que são estranhos e que coincidem numa mesma acção ou 

mesmo espaço. (Entrevista a Paulo Mendes) 

 

Outras vezes, aparecem definições paradoxais, que parecem 

apontar ao mesmo tempo para direcções diferentes — “fechado, por 

nascer” (Paulo Castro), a evidenciar talvez uma genética embrionária, 

pré-definida, mas que ainda não ganhou forma. Nesse percurso do 

paradoxo chega-se, na sua versão mais negativa, até ao monstro:  

 

O termo híbrido sugere-me monstros. É bicho, mais homem, mais não sei quê. É 

mesmo a questão da palavra, se fosse a palavra fusão já não era monstro 

nenhum. Tem a ver com a história da palavra, híbrido tem a ver com indefinido, 

para mim fusão não tem necessariamente que ver com indefinido, mas pode 

querer dizer a mesma coisa. 

Não sei. É um bocadinho feia a palavra, dizer que um bebé é um híbrido, é 

pesado, duro. (Entrevista a Vera Mantero) 

 

E a meio caminho da representação paradoxal está o conceito de 

“mutação”, seja como qualquer coisa não fixada, que perturba 

negativamente uma leitura directa, seja como qualquer coisa que está 

sempre positivamente em recriação: 

 
Sugere-me uma coisa que não está definida, cujos limites não são claros. Uma 

coisa muito difícil de conhecer e de abarcar ou de aprender qualquer coisa com 

ela. Uma coisa que está mole, em mutação (…). Quando se conhece uma pessoa 

se essa pessoa se apresenta como um híbrido (…) tu não consegues fazer uma 

leitura tão forte e tão profícua quanto como se ela se apresentasse de uma forma 

aberta, intensa. E eu faço esse paralelo com a arte, porque eu vejo a arte como 

um encontro com o outro que eu não conheço (…). Quanto mais aberto for esse 

outro (...) que se materializa no objecto, mais intenso, mais forte, mais eu posso 

aprender com ele (Entrevista a Catarina Campino). 
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Penso que todo o tipo de arte contemporânea do mundo de hoje e provavelmente 

o meu trabalho também (...) é muito mutante e acho bom que seja, porque 

enriquece, não estagna (…) (Entrevista a Sónia Baptista). 

 

Ainda como enquadramento ele remete frequentemente para um 

“território” cuja cartografia não está formada, levando a que as 

coordenadas e os referentes não sejam facilmente perceptíveis:  

 

Sugere-me o território da ambiguidade onde não consegues identificar a geografia 

das coisas. Enquanto num processo que não é híbrido tu consegues identificar 

que eu estou aqui, tu estás aí, aquilo é um projector, aquilo é não sei quê … 

quando tu tens uma geografia baralhada tu deixas de ter essas referências e 

passas a pensar as coisas de outra maneira, por isso, se vês um projector já não 

pensas que aquilo é só um projector pensas que aquilo vai cair, ou se calhar é um 

actor. Obriga-te a pensar de outra maneira... O território híbrido nas artes 

performativas é isso, é baralhar tudo, os conceitos, baralhar os locais. (Entrevista 

a Pedro Penim) 

 

Esse território em formação não remete, contudo, só para o tempo 

actual, ou para uma cartografia nova. Ele é também caracterizado como 

fazendo parte do devir histórico, portanto, omnipresente, ainda que em 

modalidades variadas ao longo da História, nomeadas através de placas 

de identificação diferentes: 

 

Sugere-me um espaço muito grande onde pode caber quase tudo. O problema 

que poderá ter a palavra híbrido é a definição que lhe querem imputar, impor, 

porque híbrido à partida é um espaço fantástico para se fazer qualquer coisa. 

Mas, depois há a tal coisa, há um tipo de definição (…) transdisciplinar. Eu acho 

que ainda bem que existem projectos transdisciplinares e tudo o mais, mas o 

Brecht já falava de transdisciplinariedade. Não estou a ver qual é a diferença (…). 

Tem mais a ver com as referências das pessoas, há uns anos falava-se de mix-

media, (…) agora é mais cross-media (…). Agora híbrido como termo e sem se 

pensarem nestas diferenças só pode ser bom, só pode ser positivo (Entrevista a 

Patrícia Portela). 
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O Híbrido é definido também tanto pela sua formação como pela 

sua forma final. É representado como “uma reunião de coisas diferentes” 

(como o faz Francisco Camacho), ou como um “todo composto por áreas 

distintas” onde o todo, espécie de obra total, é mais do que a soma das 

partes: 

 

O híbrido é um todo composto por áreas distintas mas que (...) faz sentido porque 

o todo é muito maior do que as partes que lá estão enfiadas. O mais importante é 

a massa que unifica os factores. De certo modo, o híbrido não é fragmentário ele 

é visto unitariamente, sentido e percebido de uma forma unitária, o que tu sentes 

é que a massa colou aquilo … (Entrevista a Rui Horta) 

 

Há aqui uma tentativa de superação da noção mecânica de 

agregado, para a substituir pelo conceito de misto ou composto, onde 

contrariamente exista uma coesão interna singular. Nesse processo, 

todavia, parece verificar-se na representação da fabricação do híbrido um 

“excesso de função” – que retira a capacidade de nomeação da coisa:  

 

(…) houve uma altura que fazia muito sentido falar no híbrido, porque era 

novidade, porque as artes se cruzavam a medo. De repente, tinhas uns 

“pezinhos” de teatro na dança, vias a dança a “querer entrar” ali no concerto de 

música e aí tornava-se muito fácil perceber o que seria um híbrido ou uma 

tentativa de híbrido. Hoje em dia as coisas já se “mesclaram” tanto que é muito 

complicado definir um híbrido (…). O que eu acho engraçado quando tu perguntas 

aos artistas, há uns que dizem: “faço espectáculo” e não querem saber dos 

híbridos. Há outros que “batem o pé” e dizem “eu faço isto” (…). Mas é muito raro 

tu veres o artista a dizer que é um híbrido. 

(…) eu por exemplo, quando faço uma peça nunca me passa pela cabeça que 

tipo de espectáculo é, ou “fazer um híbrido”… Eu penso é que aquela ideia à qual 

eu me propus inicialmente tem que passar para o público, ou gostaria muito que 

passasse (…) (Entrevista a Beatriz Cantinho) 
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Do mesmo modo, verifica-se também uma representação de “falta 

de função”, por o termo híbrido não precisar, não especificar do que se 

trata; ou, ainda por apenas traduzir uma nova catalogação genérica, 

retirando algum do valor per si da obra, alguma da sua singularidade: 

 

O termo híbrido parece-me já uma categoria, não digo desfasada e 

completamente fora de texto e de contexto, mas acho que houve um movimento 

geral em que a toda a gente “queria” ser híbrido... fusões, manipulações. Mas, 

híbrido quanto a mim não me diz assim tanto, preciso de algo mais. Enquanto 

categoria preciso que ela me mostre mais coisas, híbrido assim não me preenche, 

preciso de mais alguma coisa além desta coisa, deste conceito, mas acho que 

não se esgota, tem de ser posto num “ringue” com outros termos. (Entrevista a 

Nelson Guerreiro) 

 

Eu sou um bocadinho avesso a essas definições. Porque (…) todos estes termos 

(…) estão outra vez a catalogar coisas. (...) 

Eu acho que é muito fácil ter esta pulsão em formar as coisas, em juntar, em 

agregar, em encontrar semelhanças. E é uma coisa contra a qual não podemos 

fazer nada porque faz parte da nossa natureza e isso naturalmente quer nas artes 

plásticas, quer nas artes performativas. (...) fazer teorias sobre as coisas tem 

muito a ver com a forma como analisamos, como agregamos. Logo à partida 

quando se começa a fazer este exercício está-se a perder a diferença, é um mal 

menor, mas mesmo assim perde-se muito. (Entrevista a Ricardo Jacinto) 

 

Esse não precisar próprio do termo híbrido é, no entanto, visto por 

outros artistas como inerente à inventividade das práticas artísticas que 

superam a História de Arte estabelecida, baralhando as leituras possíveis 

sobre as obras e criando no espectador um fascínio:  

 

É tu não reconheceres absolutamente e totalmente um género legitimado pela 

História de Arte, ou seja, tu não reconheceres logo que é teatro, não 

reconheceres logo que é cinema. Para mim isso é sinónimo de um híbrido. Umas 

coisas vão buscar às outras e conseguem transformar-se numa outra que tu não 

identificas logo, por exemplo, o Urinol do Duchamp, é artes plásticas ou é o quê? 

Isso é o exemplo máximo. É tu não reconheceres logo de imediato (…) porque 

não tens os códigos todos dessa origem. Porque eu só admito uma obra de arte 
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quando revejo a História de Arte nela, mas estamos no século XXI, há uma 

história de arte do século XX muito forte, nem eu tenho pretensão de a 

reconhecer toda, mas tento não é. Quando, por exemplo, não reconheço logo que 

não é documental nem ficcional, baralha-me. Agora nem tanto porque também se 

banalizou. Isso é primário mas o facto de me baralhar e não reconhecer, para 

mim é híbrido. (Entrevista a Rui Otero) 

 

Sugere-me alguma coisa que ainda não tem um rótulo, uma “musa” e, por acaso, 

as coisas que são híbridas fascinam sempre porque são diferentes, porque o 

híbrido traduz sempre o que é diferente e ainda por cima corre o risco de nunca 

ser igual. Pode ser uma peça híbrida ou podem ser duas, totalmente diferentes, 

mas continuam a ser híbridas. (Entrevista a Eunice Gonçalves Duarte) 

 

Essa imprecisão do híbrido leva contudo outros artistas à renúncia a 

este conceito como elemento de classificação das obras artísticas, e 

portanto à sua própria auto-exclusão da classificação de artistas híbridos. 

Para estes artistas a catalogação de híbrido aparece como um escape, 

um salva-vidas: 

 

Eu tenho muitos problemas com isso. Não gosto de espectáculos híbridos. Não 

gosto que digam que os meus espectáculos são híbridos. O híbrido é um escape. 

Quando não sabes o que queres dizer dizes que são espectáculos híbridos, é 

uma espécie de “salva-vidas”: (...) a palavra híbrido é uma espécie de engodo, um 

espectáculo é híbrido quando não se sabe bem dizer o que é que é, quando não 

sabes bem questioná-lo, quando aquilo te faz pensar demais, é híbrido. Eu tenho 

dificuldades com a palavra. É com essa e com outras, como performance, irrita-

me bastante, também quando não sabem muito bem como hão-de classificar os 

espectáculos dizem que é uma performance, e não é de todo. A Performance é 

um movimento das artes plásticas que se passou numa época exacta. Se dizes 

que os teus espectáculos são performances caem-te os artistas de artes plásticas 

em cima e por isso é que eu digo: no teatro e na dança deve-se assumir que isso 

é teatro e é dança, e assumir-se essa continuidade histórica que as coisas têm. 

(Entrevista a Tiago Guedes) 

 

Se nalguns casos essa renúncia se deve à inexistência de uma 

história do híbrido enquanto género disciplinar específico, noutros, 



 408

contudo, a renúncia ao termo deve-se à incorporação no discurso sobre o 

híbrido dos elementos negativos da sua história ontológica, 

nomeadamente, a premissa da sua esterilidade (apesar de esta já ter 

sido ultrapassada pela ciência em muitas áreas). Recupera-se então 

dessa sua ontologia histórica o seu motor, o cruzamento, mas nega-se a 

sua fertilidade. A premissa de que todos os híbridos são estéreis aparece 

assim como factor para a exclusão do termo, sendo a História de Arte, 

enquanto entidade de estabilização e legitimação de classificações, 

considerada como entidade responsável pela má adopção do termo nas 

artes:  

 

Híbrido é uma má palavra porque é sinónimo de estéril, e eu não considero que 

vivamos num tempo estéril, nem que os meus trabalhos sejam estéreis, nem que 

os espectáculos contemporâneos que surgem do cruzamento de linguagens 

sejam estéreis. Apesar de [o híbrido] fazer parte do discurso académico, um 

discurso que sabe História de Arte, que quer ver a realidade não como ela é, mas, 

como a fonte de produção de saber julga que é, acreditando que as artes sejam 

híbridas, ou seja, estéreis. Não são estéreis, ao contrário, são precisamente os 

artistas que arriscam fora do seu campo artístico, ou seja, que arriscam o seu 

cruzamento com outras linguagens, com outros criadores que estão a abrir 

caminho para a evolução das tecnologias, das comunicações, da economia e da 

sociedade. Um exemplo muito simples, os telemóveis de terceira geração são 

usados como objectos recreativos, como máquinas fotográficas, como máquinas 

de jogos. Este uso não surgiu da cabeça de engenheiros, surgiu da cabeça de 

artistas. A Sony, por exemplo, tem artistas residentes para usar as suas 

tecnologias como bem lhes apetecer porque sabe que são os artistas que mais 

descobrem no mundo das tecnologias, portanto, o trabalho dos artistas não é 

híbrido, é altamente profícuo, altamente regenerador das próprias capacidades 

das tecnologias. (...) Muito do trabalho híbrido é na realidade o cruzamento de 

formas artísticas e de formas tecnológicas e não tanto entre artistas, é mais um 

cruzamento orgânico, inorgânico, do criador humano e dos meios que utiliza. 

Híbrido desenvolve muito mais a ideia de hybris do excesso, mas híbrido significa 

estéril porque para os gregos o único pecado que consideravam era o pecado do 

excesso, eu não considero como um pecado, sobretudo o pecado é criativo, o 

pecado é o negativo, é o mau, ora do mau surge tudo, porque é o não 

regulamentado, é o caos e o bem é a ordem, o regulamentado, ora o bem está 
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condenado à morte sempre se não se cruzar com o caos, o caótico, o mau ou a 

desordem. (Entrevista a Miguel Clara Vasconcelos) 

 

Assim, esta mesma lógica não inscreve uma total auto-exclusão das 

práticas artísticas individuais como híbridas:  

 

[Os meus espectáculos] são híbridos. Cruzam a ordem com a desordem. Para 

mim o público é a desordem porque eu não o conheço. No sentido do cruzamento 

[os meus espectáculos] são híbridos, mas depois na ideia de estabilidade não são 

híbridos, porque eu procurei inseminar o espectador, para que quando o 

espectador saia tenha menos medo do caos e da participação no caos. Eu 

assumo que faço parte desse caos, e que é criativo não é negativo. O próprio 

espectáculo evolui a partir desse cruzamento, evolui no cruzamento com as 

tecnologias, (…). Prefiro a ideia de cruzamento à ideia de híbrido, mas sim se 

híbrido é sinónimo de cruzamento então os meus espectáculos são tão híbridos 

que eu tenho muita dificuldade em ser programado, em encontrar programadores 

que se interessem pelos meus espectáculos. [O meu trabalho] não se enquadra 

no conceito de teatro e não se enquadra no conceito de performance, de dança, 

ainda bem. (Entrevista a Miguel Clara Vasconcelos) 

 

Nem, contudo, inscreve uma destituição do hibridismo da História 

das Arte: 

 

A hibridação das artes não é uma coisa do século XXI, é uma questão de 

sobrevivência desde o início das artes, que se tornou visível por haver um estudo 

reflectido das artes. N’ O Bando há um cruzamento muito grande entre artes 

plásticas e teatro, no espectáculo em que participei dos vinte anos do Bando que 

ocorreu num Jardim cruzaram-se coisas de artes circenses com outras artes ... 

(Entrevista a Miguel Clara Vasconcelos). 

 

Deste modo, quando as representações sobre o conceito se 

traduzam numa ligação directa às práticas artísticas é ainda de uma 

mobilização disciplinar que se trata. Daí que o híbrido apareça definido 

tanto fora dos limites das disciplinas como no seu interior, como parte 

integrante dos géneros teatro, dança, música: 
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Híbrido sugere-me Teatro. O Teatro é o primeiro produto híbrido da história da 

cultura. A arte contemporânea é um híbrido, é uma espécie de espada que está 

na consciência de todos os agentes culturais e isso irrita-me profundamente. A 

última apresentação que eu vi do Peter Brook é mais contemporânea do que as 

performances ... o que é que é contemporâneo? (...) Esse exercício do híbrido 

está presente em todos os textos do Brecht, é um exercício que todos os agentes 

culturais [deviam ter presente] … porque não é nada contemporâneo (...). Parece 

que não há consciência histórica (...). (Entrevista a Nuno Cardoso) 

 

Essa representação também deixa vislumbrar os seus contornos 

políticos, constituindo-se, especialmente na identificação à expressão de 

projectos transdisciplinares, como uma moda: 

 

Eu acho que é uma moda chamar o nome à coisa, porque o transdisciplinar 

sempre existiu. O Teatro acho que é a arte pluri ou transdisciplinar por natureza. 

Acho que a moda é classificar dessa forma, dizeres que és isso. Eu gostava 

imenso que essa moda passasse, para mim o ideal era que o Instituto das Artes 

tivesse apenas uma categoria e que os projectos fossem avaliados todos 

misturados. Isto é altamente revolucionário, se calhar tem características 

logísticas graves, mas acho que um objecto artístico é um objecto artístico 

independentemente do que é. O que ele é depende da pessoa que o está a fazer, 

pode ser confrontado em pé de igualdade com os outros artistas sejam eles mais 

ou menos recortados em termos de catalogação. Eu sinto que existe muita gente 

interessada, tal como eu, em desligar-se dessa caracterização. Uma das pessoas 

que eu conheço mais de perto que tem essa [postura] é a Beatriz Cantinho. A 

grande luta dela é não ter que definir o objecto, não ter que dizer se é 

performance, instalação ou que é dança. É óbvio que ela vai concorrer aos 

transdisciplinares, portanto, à partida já está a definir qualquer coisa mas é 

porque tem mesmo que definir, por obrigatoriedades exteriores. Mas pessoas 

como ela e como eu, acho que há umas quantas agora. Sinto que é necessário 

haver uma preocupação da nossa parte de comunicar isso, penso que é uma 

coisa de estar fora do espectáculo, pode estar na maneira como tu fazes ou falas 

o espectáculo, nos textos que escreves sobre o espectáculo, no discurso sobre o 

objecto. Por exemplo, o Teatro Praga está preocupado em reflectir sobre o 

trabalho que está a desenvolver, que acho que é muito importante dentro do 

Teatro, e sinto que eles não comunicam isso, sinto que continuam a ter algum 
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pudor em cortar o cordão ... talvez cortar um bocadinho só. (Entrevista a Rogério 

Costa) 

 

Mas, também, deixa perceber um processo necessário de 

experimentação, onde se situam diversos posicionamentos no percurso 

artístico:  

 

sim, acho que as pessoas também estão muito à procura de coisas até 

encontrarem o seu caminho e, mesmo quando encontram o seu caminho, depois 

surge outra coisa. A procura, às vezes, é problemática, tenta-se fazer muita coisa, 

tenta-se fazer malabarismo com várias coisas e depois não resulta, mas é bom 

que as pessoas experimentem, é um processo de aprendizagem. (Entrevista a 

Sónia Baptista) 

Na plataforma oscilante do conceito de híbrido o confronto com uma 

auto-representação de si como artista híbrido, salvo raras excepções, 

aparece com alguma resistência, como qualquer coisa que não se pode 

deixar de ser. Daí que, ao contrário da reacção imediata dos artistas que 

se auto-excluem dessa definição, os que aí se incluem precisem de ser 

directamente questionados sobre se consideram as suas práticas e obras 

de arte híbridas, para que essa resposta apareça:  

 

(…) acho que mais dificilmente se inclui no teatro se os grupos forem a 

Cornucópia, Teatro Nacional, etc., do que propriamente num espaço híbrido. 

(Entrevista a Patrícia Portela) 

 

São e não são, porque todas essas ideias venham de onde vieram juntam-se num 

corpo que é o meu e numa mente que é minha, portanto, não me parece que 

sejam híbridos. (Entrevista a Margarida Mestre) 

 

Sim … se vires um híbrido como relação de várias áreas claro. Se estás a falar 

em relação às ciências sociais acho que sim também. Se estás a falar a nível de 

formato acho que sim, acho que há formatos que nos levam a uma coisa e que 

junto com outra … Depois ao nível de representação, no sentido de dúbio quando 

não se percebe se é autobiográfico se não é, … sim. Por isso, acho que sim, que 

os meus espectáculos são híbridos. (Entrevista a André Murraças) 
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Acho que o meu trabalho é mais ou menos híbrido. Eu acho que me insiro no 

teatro, mas (...) no teatro dizem-me que o meu trabalho é mais dança e na dança 

dizem que eu pertenço ao teatro, o que também não é verdade. (Entrevista a 

Eunice Gonçalves Duarte) 

 

Deste questionamento sobre se “se é híbrido” ou “quando se é 

híbrido” salientam-se duas posturas: a do artista que não quer ser 

rotulado e a de quem rotula. 

Na postura do artista está presente uma procura do controlo da 

imagem, através da escolha de uma designação, que lhe pareça mais 

adequada. Pode não servir híbrido, mas servir mistura, ou fusão, ou 

cruzamento, ou contaminação. Do mesmo modo, pode não servir 

transdisciplinar mas servir cross-media. Ou ainda, pode não servir 

nenhuma classificação ou, pelo contrário, essa classificação ser 

indiferente. Pode servir apenas a expressão espectáculo, ou obra de 

arte. 

No inventário das representações dos artistas em relação ao 

conceito de híbrido, destaca-se a existência de vozes incomodadas com 

a questão que temos vindo a analisar da classificação. Nesses casos, a 

classificação aparece como um reducionismo, um fechamento, um 

movimento contrário ao percurso em aberto da obra que pode a partir do 

lugar onde se está ir para a frente, para o lado, para trás. Desse 

processo em movimento pode destacar-se, então, uma direcção, que 

pode inscrever-se no quase-tipo híbrido, ou pelo, contrário, o movimento 

circular da rotunda, de onde não se sai, consciente ou 

inconscientemente, porque ou não se quer ir para lado nenhum, ou não 

se sabe ainda para onde se quer ir. 

Na perspectiva de quem rotula, do político ao investigador, e para 

além de todas as diferenças, há sempre uma necessidade de 

classificação, por um lado, porque se inscreve aí também a necessidade 

de uma leitura das obras que estão em construção. A tentativa de 

nomear uma experiência como o híbrido acarreta a vulnerabilidade de 
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qualquer coisa que não se deixa facilmente fixar, devido à sua natureza 

instável. Desse modo, a nomeação pode dar-se com o nascimento da 

experiência mas, também, pode ser adquirida com o tempo, pode ser 

mesmo modificada, substituída ou até sofrer de sucessivas nomeações 

durante o seu percurso de vida. A obra pode ter uma história mais ou 

menos longa, passando por nomeações variadas até à sua forma mais 

ou menos definitiva. Várias vezes um objecto artístico ou tão só um 

processo que nasce sobre a nomeação específica, como teatro, é afinal 

integrado em programações ou mostras de outras áreas, dança, artes 

plásticas. É possível também encontrar projectos que nascendo num 

meio laboratorial nunca chegam a sair desse seu casulo e só ganham 

alguma forma, mais tarde, através de outros projectos do artista. Nomear 

também pode ser uma espécie de antídoto contra o esquecimento, um 

traço autoral que fica marcado num percurso, uma potencialidade. É o 

caso da criação do termo perfinst (mistura de performance e instalação), 

desenvolvido por Luís Castro para designar as suas obras. 

Nomear apresenta-se aqui mais como uma evocação do que como 

uma significação estável: contém em si um processo dinâmico de 

tendências contrárias, conflituantes, ziguezagueantes, mas também por 

isso inventivas e criativas. 

 

VII.2.2. Ser artista, da catalogação geral … 

 

A representação de “ser artista” inscreve-se para estes agentes 

num âmbito geral onde a profissão está sempre presente e onde a 

representação do dom, na perspectiva romântica, desaparece, ainda que 

restem alguns casos de alguma indefinição, onde prevalece uma 

essência primitiva que internamente “força” ao aparecimento do artista. 

 

Ao conceito de artista eu não dou nenhum valor. É assim ou se fazem as coisas 

com espírito, porque para mim o artista é a pessoa que vem de dentro, eu não 

acredito naquela coisa da profissão de artista, agora tenho de fazer isto porque 

sou artista, agora tenho de fazer aquilo porque tenho a profissão de artista, não, 
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eu acho que esta coisa tem de estar lá dentro, tem de vir de dentro, eu nunca me 

preocupei em ser artista, nada disso. (Entrevista a Paulo Castro) 

 

A diferença geracional e de áreas disciplinares, no entanto, influi 

nesta representação. Se, como referimos atrás, a actividade artística 

aparece, geralmente, como paralela a uma outra profissão nos activistas 

da Performance184, para as criadores mais recentes ela surge em si 

mesma como uma actividade profissional, desmultiplicada, no entanto, 

em actividades colaterais, como o ensino ou a formação, a interpretação 

em trabalhos de outros, etc., num percurso experiencial, isto é, onde 

todas essas actividades comungam na efectivação do processo artístico. 

Isso não invalida que ela apareça indefinida e percorrida por princípios e 

fins em aberto, que retratam, especialmente, a insegurança de um futuro 

artístico, porque inscrita num percurso às vezes demasiado recente e 

com grande imprevisibilidade em relação ao futuro. Por causa desta 

mesma indefinição e complementaridade com outras áreas, alguns 

artistas dizem rever-se mais na palavra criador, considerando-a mais 

democrática, mais uniforme, mais agregadora, na medida em que 

qualquer pessoa acaba por ter essa dimensão criativa. 

Assim, a par da recorrência de ser caracterizada como uma 

actividade normal, que está relacionada com o fazer, com uma prática 

que implica procedimentos profissionais, de disciplina, de quase rotinas, 

aparece a recorrência de uma essência, de um sentido, desse fazer. 

 

Eu sempre tive um bocado dificuldade em considerar-me artista, como caí neste 

percurso um bocado acidentado, incoerente e contraditório e nunca foi uma 

questão que me preocupasse muito, mas, ser artista é fazer umas coisas e fazer 

com que essas coisas tenham uma implicação na própria vida, na minha e na dos 

outros. (Entrevista a Vasco Diogo) 

 

                                                 
184 Como está presente na entrevista a Fernando Aguiar: “A formação que tenho é de 
design. No meu caso é uma coisa que eu fiz desde sempre. A arte é uma coisa que é 
sempre um acessório, qualquer coisa paralela, nunca é a actividade principal. Para mim 
foi sempre assim desde os 18 anos. Nunca deixei o Ensino mas não foi por isso que 
deixei de fazer outras coisas, exposições, livros, etc.”. 
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eu não encaro a profissão de artista como uma profissão de carreira, eu sou uma 

artista agora e apetece-me fazer peças e faço peças porque é um veículo que eu 

arranjei para comunicar coisas que me são emergentes e que tenho de “vomitá-

las”, mas não me admirava nada se amanhã fosse plantar batatas ou couves ou 

alguma coisa assim do género, para mim ser artista eu não enquadro num 

formato muito específico, há uma necessidade qualquer… 

(…) há uma hipersensibilidade em relação à realidade, as coisas atravessam-nos 

duma forma muito forte e é tão forte a forma como elas nos atravessam que 

depois de sermos atravessados por elas há uma necessidade de comunicar esse 

atravessamento e eu acho que isso é que é ser artista, é uma necessidade muito 

grande de comunicar, mas não acho que seja um dom de Deus ou uma carreira 

ou assim uma coisa mais transcendental do que tão só essa necessidade de 

comunicação muito premente. (Entrevista a Beatriz Cantinho) 

 

Para os criadores em que essa indefinição profissional já não se 

põe, ser criador aparece como uma espécie de ligação entre dois 

mundos, o mundo real e o mundo da ficção. 

A criação torna-se assim uma inevitabilidade para o próprio, muitas 

vezes, com o carácter político de tentar dizer alguma coisa, de tentar 

mudar visões do mundo. Nesse aspecto, alguns destes criadores 

apresentam-se como uma espécie de mobilizadores de um ethos político. 

 

É ter um espaço privilegiado de relação sensível com o mundo, no fundo. Como 

se fossemos médiuns entre a realidade real e a realidade sensível e temos 

responsabilidades porque somos aqueles que têm uma espécie de chave para 

decifrar os tais 99,9% que nós enquanto seres reais não compreendemos e não 

atingimos e que tendemos a preencher o espaço vazio ou essa incompreensão 

desse mundo menos claro com soluções avulso quer a nível de ready made, 

através de produtos feitos, da televisão das coisas que nos oferecem, quer a nível 

da imagem que produzimos, representamos coisas de forma a pertencer ao 

mundo, o tal 1% que está mais ou menos decifrado, delegando aos outros a 

capacidade para devolver esse espaço imenso, mas temos essa responsabilidade 

e é um privilégio imenso como é evidente. Depois há também a possibilidade 

mais social se quisermos da consciência política e cívica porque estamos a lidar 

com o ser humano com a sua componente mais nuclear, anterior à própria 

definição de identidade, estamos a lidar com tudo o que tem a ver com o que é 

que sermos tempo, tudo o que tem a ver com a base de quem nos tornamos, 
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temos alguma responsabilidade de chamar à atenção, não digo de denunciar, 

chamar à atenção para certo tipo de mundos e de práticas que compensem 

outros mundos e outras práticas que são violentas, são muito violentas para as 

pessoas. E, portanto, é um espaço que pode ser de imensa riqueza, quer para o 

artista, é evidente, mas sobretudo para quem entra em contacto com o que o 

artista faz, e nesse aspecto quem entra em contacto com o artista torna-se artista, 

no fundo acho que o artista tem essa função de criar o espaço para que os outros 

que queiram embora não sejam artistas, sejam interessados, ou críticos, ou seja 

quem for se tornem artistas por estarem envolvidos no pensar artístico. 

(Entrevista a João Fiadeiro) 

 

VII.2.3. ... à impossibilidade de catalogação particular 

 

Esta grande abertura sobre o que significa ser artista, reflectida ao 

nível dos discursos quer pela introdução de uma pausa acentuada, quer 

pelo “não sei”, aponta para “qualquer coisa que se vive” mais que 

qualquer coisa que se possa representar ao nível discursivo. Podendo 

até a palavra em si, artista, traduzir a antítese da prática criativa, ficando 

reduzida ao seu aspecto caricatural: 

 

Ser artista é igual a ser isto ou aquilo ou aqueloutro. Essa palavra até a usamos 

às vezes a gozar, não é? “Ah! ele é um artista”. Como se nos colocássemos de 

fora do contexto dessa palavra. É curioso como usamos essa palavra. “Ai! Tu és 

um artista … não sei quê”. Pessoas que estão ligadas a expressões artísticas, 

usamos essa palavra colocando-nos fora dela, gozamos com essa palavra porque 

a utilizamos como o senso comum a utiliza. “Ai! tu és um artista” ─ porque ages 

com as características e comportamentos associados a essa ideia. Eu essa 

palavra não a uso de facto. Eu não sei aquilo que faço agora, não sei se vou 

continuar a fazer amanhã ou depois. Faço agora porque estou nesse meio, nesse 

mundo, dá-me prazer, aprendi também a fazer isso, estou completamente 

embrulhada nisso, mas acredita não faz muito sentido. Tu sabes-me explicar o 

que é que é um artista? Eu acho que não existem fronteiras, é como se 

pudéssemos pôr um saquinho com o rótulo artista e puséssemos palavras dentro, 

eu não sei onde é que essas fronteiras começam ou acabam. Não sei se um 

artista é artista para toda a vida. Podemos dizer que um artista é aquele que lida 

com as expressões artísticas, também podemos perguntar o que é que são as 
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expressões artísticas e quais são. Percebes? Portanto, não me chamo esse nome 

mas também posso estar dentro dele. (Entrevista a Margarida Mestre) 

 

Esse “ser artista” vai, então, ter reflexos numa espécie de 

impossibilidade de catalogação profissional específica. Que, mesmo 

quando existe através do género (teatro, dança, música), existe porque o 

interior do género onde o criador se situa se tornou poroso, abarcando 

“quase tudo”.  

Nesses casos, em que se faz referência a um género original (o que 

acontece especialmente nas gerações de artistas híbridos mais 

sedimentadas no mercado), a catalogação aparece como uma 

reivindicação de um espaço profissional, de uma existência estatutária.  

 

 
Eu não sei ... só agora é que estou a ter consciência que sou coreógrafo e 

bailarino do ponto de vista profissional, nós vivemos numa sociedade, em 

Portugal, tão desrespeituosa em relação ao artista que quase me habituei a ser 

tratado como “não profissional”, “não cidadão”, sem direitos, sem benefícios, sem 

responsabilidades, sem enquadramento legal e profissional. Enquanto bailarino foi 

mais ou menos fácil contextualizar-me porque estava no Ballet Gulbenkian que 

tinha um enquadramento profissional muito claro mas a partir daí apercebi-me 

que estava na terra de ninguém e fui trabalhando às vezes aceitando esta 

condição de minoria, … fui aceitando esta condição, depois fui entrando numa 

rotina quase no sub-mundo da profissão que tem a ver com as rotinas do 

mercado ligado à compra e venda de mercado em que eu fui mais ou menos bem 

sucedido, não vivi na pele como outras pessoas que eu conheço a angústia de 

não sobreviver pela profissão. Nesse aspecto tive algum privilégio de manter-me 

à tona e só agora é que eu começo a sentir que de facto eu devia estar 

enquadrado (quando digo agora quer dizer nos últimos cinco anos) numa lógica 

qualquer que o meu tipo de profissão fosse respeitada e incluída num sistema. 

Portanto para responder à tua pergunta directa isso também tem a ver com a vida 

de bailarino, nós somos muito novos quando começamos e mesmo quando 

acabamos, e normalmente somos bailarinos por reacção por ruptura com 

qualquer coisa e então por ser uma ruptura achamos que merecemos o rótulo de 

outsiders, não é? Fui avançando, criando as minhas próprias coisas e aceitando 

esta minha condição de outsider sendo que agora começo a perceber que há 

muitos mais como eu, não só na dança mas em todas as áreas. A noção de 
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trabalhador precário tem uma conotação um pouco estranha, mas esta condição 

do trabalhador intermitente é a grande percentagem de trabalhadores no geral, as 

pessoas são intermitentes e até deviam ser, para que a sua qualidade de vida 

fosse mais saudável mas o mercado não permite. Mas acho que isso é algo que 

tem que ser olhado de outra maneira, o intermitente quer do espectáculo, quer de 

outra profissão. (Entrevista a João Fiadeiro) 

 

Nos outros casos, onde a catalogação por disciplina artística 

aparece como algo artificioso, sendo os projectos despojados (quer 

internamente, quer exteriormente) dessas fronteiras de género, há uma 

espécie de recuperação do arquétipo do alquimista, que experimenta 

misturar mundos, para lá dos limites desses mesmos mundos.  

 

(...) nos nossos espectáculos somos dois, de diferentes áreas. E porque é que é 

dança? Porque é que não é música e dança? Quer dizer … estamos de facto os 

dois a construir as coisas, eu não tenho um papel nada mais importante do que 

ele … portanto, o que eu acho que é importante é as pessoas definirem e é isso 

que eu gostaria do nosso trabalho é Sílvia Real e Sérgio Pelágio, cuja formação é 

bastante híbrida, ele próprio é músico mas já escreve os argumentos das peças e 

muitas vezes ajuda-me na direcção do espectáculo, eu às vezes dou-lhe ideias … 

As coisas misturam-se tanto, aliás a companhia com que nós trabalhamos, um é 

da área do design mobiliário, professor, faz o design gráfico, faz a cenografia, não 

é a área dele e faz a cenografia, outra pessoa que é de moda de repente é que 

faz produção, faz também os figurinos mas também a produção dos nossos 

espectáculos, outro é da área do cinema mas também faz luzes, há uma confusão 

de linguagens tão grande mesmo nas pessoas com quem nós trabalhamos para 

além de nós que o trabalho tem que ser esta confusão não é? Não faz sentido de 

repente fazer uma coisinha de uma linguagem, e acho que colocando isso numa 

coisa muito pessoal minha, quando eu era pequena e que me diziam na escola, 

no infantário, numa festa de Natal “pronto agora podes cantar, podes dançar, 

podes ser nossa Senhora, o que é que queres ser?” E eu não conseguia decidir 

queria ser tudo. Era um dilema, chorava:. “não, mas eu também quero ser” … 

“não podes!” Portanto há que evoluir e crescer com esse dilema e fazer de 

repente uma coisa que não tenha isso, por isso eu senti necessidade de estudar 

Teatro, de vez em quando sinto necessidade de aprofundar qualquer coisa, tenho 

que estudar qualquer coisa, tenho que ler aqueles livros e não sei quê, acho que 

preciso desses espaços de respiração para alimentar o trabalho, o trabalho é uma 

junção de tantas coisas. (Entrevista a Sílvia Real) 
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Esse processo de mistura aparece na própria forma como se 

procede à investigação. Uma investigação que não se restringe a uma 

disciplina artística mas antes que tem por base uma poética que se 

metamorfoseia em diversas formas, passando pelos diversos estados 

que medeiam do concreto e físico ao não concreto e efémero: 

 

Não sei... Eu acho que há projectos de natureza diversa e que vou fazendo ao 

mesmo tempo, quando eu estou a fazer um trabalho de arquitectura naturalmente 

o contexto é (...), muitas vezes, ligado meramente à prática arquitectónica e às 

implicações que isso tem. Eu tento fazer uma coisa que é ao mesmo tempo, na 

maior parte do meu trabalho, de várias disciplinas, mantenho uma espécie de 

actividades pontuais que funcionam como se fossem pequenos laboratórios 

dentro de algumas das coisas que eu faço e tudo depende do meio onde estou 

inserido, há caixinhas dentro de outras nos diferentes meios, são coisas muito 

pontuais que às vezes utilizo noutros trabalhos. (Entrevista a Ricardo Jacinto). 

 

A obra aparece assim como o objecto indefinido, objecto, coisa em 

si. 

 

Para mim é indiferente, é a ocasião, eu não consigo à partida colocar os trabalhos 

exactamente num ponto, talvez no campo do indisciplinar, isso tem também a ver 

com a questão da preponderância duma área face às outras e eu não consigo 

fazer de facto essa separação, porque eu começo a trabalhar num projecto e 

começo logo a pensar que áreas é que eu quero utilizar, se quero utilizar vídeo, 

se quero ter fotografia, se quero ter alguém mais ligada à questão do espaço. 

Portanto como eu não estou formado nem em dança, nem em teatro, nem noutra 

arte qualquer, julgo que também nunca tive essa preocupação de me “ancorar” 

numa área. Como espectador sou muito mais espectador do teatro do que das 

outras áreas, não tenho problema em me situar numa determinada área, mas 

acho que é um percurso que se vai fazendo e já aconteceu trabalhar no domínio 

da performance, mas posso também fazer um espectáculo de teatro, mas que 

incorpore também esse corte, esse corte em termos convencionais de que isto 

possa ser teatro ou então que questione o que é que pode ser teatro, também 

questiono muito nisso, interesso-me muito nisso, em saber porquê é que se 

chama, não estou interessado em anular essas categorias clássicas, não, porque 
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não me parece que faça sentido, agora é necessário saber porque é que existe 

teatro. (Entrevista a Nelson Guerreiro). 

 

Nesses casos de indefinição do objecto artístico pode gerar-se uma 

pluri-catalogação, que em muitos casos quando se circunscreve a 

actividades performativas é condensada na definição de performer. 

Nesse sentido, a definição de criador mais do que a de artista apresenta 

uma maior plasticidade, e isso tanto acontece em situações onde não 

houve uma formação artística prévia, como nos casos em que ela existiu. 

Essa impossibilidade de catalogação específica é reflexo também da 

diversidade de situações profissionais que estes artistas híbridos têm que 

desempenhar para assegurar essa existência artística. Muitos deles, para 

conseguirem apresentar as suas obras, têm de desenvolver a quase 

totalidade das funções inerentes à produção do projecto, desde a 

concepção até à divulgação, acrescentando como “extensões naturais” 

ainda outras actividades, como as de formação, programação, ou 

mesmo, “extensões mais artificiais” como seja a de direcção artística em 

empresas de publicidade, arquitectura, design, etc… Situação frequente 

é a de já se ter feito “um pouco de tudo”. 

O projecto artístico, para estes criadores, é mais um “problema a 

resolver”, que na sua resolução implica a superação dos códigos restritos 

dos géneros artísticos. 

 

É uma questão complicada porque tudo depende dos códigos sobre os quais nos 

orientamos para definir as coisas é evidente que se tivermos na nossa cabeça 

tudo bem enquadrado ao teatro, à dança, ao cinema, às artes plásticas e tu ou 

pertences a uma coisa ou pertences a outra, é evidente que estar num sítio ou 

noutro cria … agora eu não vejo assim, eu tenho em mim um movimento crítico, 

eu tenho um olhar sobre as coisas, metodologias de trabalho que pretendo 

aperfeiçoar e sou confrontado com problemas que precisam de soluções. Bom, é 

evidente que quando o Jorge [Silva Melo] me propôs a primeira peça eu, 

exactamente porque estava a pensar que não era a minha área embora tivesse já 

uma experiência com ele enquanto seu assistente, considerei um risco, mas uma 

vez passada essa primeira experiência percebi que impliquei tudo o que sabia 

num outro problema e não senti grande diferença. É claro que há enormes 
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diferenças. Para já a dança começa do nada e vai compondo, enquanto o teatro 

já está no ponto, o teatro tem uma dramaturgia estabelecida que lhe serve de 

suporte é algo de uma novidade enorme para mim que vim de um estúdio vazio 

que não existe … onde tenho que começar a perceber para onde é que vou, isso 

não é mais complexo ou menos complexo do que outra coisa qualquer e portanto 

é um problema, pode ser que o facto de o teatro lidar com o corpo tal como a 

dança e lidar com o tempo real, ou seja com a presença ao vivo do espectador e 

do fazedor, pode ser que seja por isso que eu não sinta tanto um choque tão 

grande, mas já fiz uma pequena experiência com o Pedro Costa e espero 

continuar pois senti-me perfeitamente à vontade, há elementos técnicos que não 

domino, é evidente, mas senti-me bem mas também estamos a falar de um corpo, 

de corpos, é evidente que se falares de literatura aí já não há o corpo, portanto, 

enquanto estivermos no corpo eu sinto-me bem. (Entrevista a João Fiadeiro).  

 

Neste sentido, recupera-se aqui a perspectiva inerente à arte 

experimental, onde a obra de arte surge como uma “problemática” e uma 

“dificuldade técnica” [Francastel, 2000 (1956)] a resolver.  

O encenador Jorge Silva Melo também deu conta dessa questão 

referindo-se à participação de João Fiadeiro nos seus trabalhos: “há 

quatro anos que nos meus espectáculos colabora o João Fiadeiro. 

Quando chega a altura de enviarmos a ficha técnica para o programa, 

volta sempre a mesma, divertida dúvida. Como designar o que ele faz? 

Ele é coreógrafo, mas nestes espectáculos não organiza o movimento, 

nem propõe danças. Acabamos sempre por ficar insatisfeitos com o 

nome que encontramos (uma vezes ‘movimento’, outras coreografia, 

outras colaboração mas nenhuma cobre a densa fabricação das nossas 

relações)” (Melo, 1998, pp. 79-80). 

 

VII.2.4. Homo performans 

 

Leonardo da Vinci moveu-se pelo próprio movimento da 

experimentação e invenção, fosse ela criativa ou científica. Apesar de 

haver condicionantes contextuais que fazem diferir os percursos entre os 

artistas híbridos desde o seu tempo, de algum modo parece verificar-se a 
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possibilidade de caracterizar estes artistas pela sua fidelidade apenas à 

experiência performativa, mais que a uma forma ou disciplina, mesmo 

quando o valor da disciplina ainda é invocado. No programa do último 

espectáculo de Vera Mantero até que Deus é destruído pelo extremo 

exercício da beleza apresentado na Culturgest, pode ler-se: 

 

Para Vera Mantero a dança não é um dado adquirido, acredita que quanto 

menos o adquirir mais próxima estará dela, usa a dança e o trabalho 

performativo para perceber aquilo que necessita de perceber, vê cada vez 

menos sentido num performer especializado (um bailarino ou um actor ou um 

cantor ou um músico) e cada vez mais sentido num performer 

especializadamente total, vê a vida como um fenómeno terrivelmente rico e 

complicado e o trabalho como uma luta contínua contra o empobrecimento do 

espiríto, o seu e o dos outros, luta que considera essencial neste ponto da 

história. 

 

As experiências artísticas dos criadores do híbridos 

desmultiplicam-se num bouquet diverso, apresentando diversas 

colorações, harmonias e dessintonias. Homo performans neste sentido, 

pode ser trabalho, política e lazer, ou simplesmente traduzir as múltiplas 

facetas do teatro do ser.  

Neste contexto, como refere Artus (2003) “o artista 

contemporâneo, como o da Renascença, não considera que o seu 

campo de acção se reduza ao da arte, mas face à heterogeneidade dos 

saberes, ele não se posiciona como um ‘homem total’, simbolizado pelo 

homo universalis de Leonardo De Vinci”. E explicita: “nem tudo é arte, 

mas tudo pode doravante servir para criar uma obra: o artista 

contemporâneo apresenta-se como comanditário, colaborador, gestor, 

até mesmo como chefe de empresa. Ele convoca os saberes de técnicos 

altamente especializados, joga com as fronteiras das disciplinas, desloca 

o sentido dos objectos que utiliza fazendo-os sair dos seus contextos e 

revela assim os questionamentos por vias diferentes das desenvolvidas 

pelos especialistas” (idem, pp. 192-193). 
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VII.3. MERCADO DOS HÍBRIDOS 
 
 

O mercado é o lugar onde se estabelecem as trocas, simbólicas e 

económicas, o lugar onde se estabelece o valor. E, nesse sentido, o 

mercado é o lugar de posicionamento hierárquico, como Bourdieu (1989) 

o define através do conceito de campo. É também um lugar construído 

colectivamente dentro de redes de agentes que o constituem como 

mundo, como Howard Becker (1982) o caracteriza. Da articulação entre 

estas análises ― a primeira apontando para uma leitura vertical desse 

posicionamento, a segunda para uma leitura horizontal ― surgem as 

coordenadas através das quais se pode mapear este mercado. Pode-se 

estar fora do mercado, numa situação de quase-amador, de participante 

acidental; pode-se estar dentro do mercado, e mesmo assim inscrever-se 

numa situação periférica, marginal, de outsider; pode-se ainda estar 

dentro do mercado, apenas a nível local, ou circular a nível nacional, ou 

ainda a nível internacional. Mas, também se pode circular apenas a nível 

internacional e circular pouco a nível nacional e “não ter”, nesse sentido, 

um mercado local ou um mercado original.  

E as diferentes posições face ao mercado não têm que se manter 

no tempo, antes acompanham as trajectórias de forma performativa, isto 

é, evoluem consolidando-se ou, pelo contrário, desvanecendo-se. Nesse 

processo performativo podemos dizer que o mercado híbrido é ao 

mesmo tempo um mercado emergente e um mercado antigo. É 

emergente porque é reflectido sempre por novas estruturações ― 

actualmente dos transdisciplinares. Mas é também antigo porque antes já 

havia sido reflectido pela área da Nova Dança, antes ainda pela 

Performance e assim sucessivamente noutros “movimentos” que lhe 

antecederam (futurismo, surrealismo, etc.) onde estava presente essa 

mistura entre géneros e tipos inclassificados. 

Nesse sentido, o mercado híbrido contém uma dinâmica dupla. Se 

por um lado parece estar sempre em movimento para o seu 
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desvanecimento, porque a um qualquer momento o processo estabiliza-

se numa nova categoria, por outro lado, enquanto movimento estrutural, 

ele parece ser omnipresente.  

 

VII.3.1. Posicionamento “bola de neve” 

 

Muitas vezes, o primeiro contacto dos agentes com este mercado 

específico do híbrido faz-se de forma acidental, através, por exemplo, de 

uma aproximação como espectador ou de uma experiência de formação 

ou profissional, que despoleta uma positividade suficiente para se 

continuar um percurso. O posicionamento vai-se reforçando através de 

um processo tão cumulativo como filtrante, de socialização comunitária 

com os pares desse mesmo mercado. 

Parte-se geralmente de uma disponibilidade para a experiência 

que foge à lógica do mercado no sentido meramente económico, 

substituindo-o por uma lógica simbólica, do prazer de participar, de criar, 

de conhecer. Nessa lógica, adere-se aos “desafios lançados”, 

construídos sobre uma plataforma de afinidades.  

Este primeiro nível é o tempo ainda do descobrir e do mostrar o 

que se tem para oferecer. É o tempo em que se arrisca tudo, porque tudo 

serve como experiência. É um tempo de mercado porque o mercado, 

numa parte considerável, é constituído também por essas experiências.  

Este nível é a base de um “sistema piramidal” (Melo, 1994, p. 104) 

constituído por muitos na base e poucos no topo, que por essa mesma 

razão, para alguns criadores, tende a prolongar-se no tempo. Mas que 

traduz um nível de projecção, de procura da visibilidade suficiente para 

começar a ser requisitado no mercado através da sua componente 

económica. Vários mecanismos têm sido criados pelo mercado para 

averiguar os valores emergentes desse primeiro nível, como sejam os 

concursos ou mostras para jovens criadores, os workshops, etc. 

Mecanismos que, muitas vezes, são a única forma de compensar a falta 
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de espaços de integração desses novos criadores, como companhias ou 

grupos de acolhimento. 

Esses mecanismos de substituição ou compensação do mercado 

profissional têm contribuído para a aceleração dos processos de criação, 

levando a que criadores que nunca foram intérpretes surjam 

directamente lançados nesse segmento do mercado, um segmento que 

podemos chamar de mercado-teste, como coreógrafos ou encenadores, 

numa espécie de projecção sem rede. Esse processo de auto-

posicionamento que para os vanguardistas, futuristas, dadaístas, etc. era 

um grito contra o mercado, que os libertava do poder de legitimação dos 

críticos, é agora parte constituinte do próprio mercado185. 

Esse primeiro nível é ainda traduzido pela maior aceleração do 

tempo de produção dos espectáculos, nalguns casos o tempo de 

conceptualização e ensaio não chega a ser de um mês. Nesse sentido, 

esse “primeiro nível” é também o tempo em que há mais 

constrangimentos sobre a adopção de uma auto-denominação de artista, 

que se sedimenta aí mais numa categoria híbrida entre amador e 

profissional. 

Só num momento posterior, de maior integração no mercado, de 

maior profissionalização, esse tempo é progressivamente dilatado, mais 

de acordo com o tempo de criação de cada um. Para essa passagem 

contribui a tomada de consciência do mercado enquanto sistema global, 

já que a internacionalização, conjugada com um circuito nacional, permite 

ao criador apresentar os seus trabalhos em carteira, ganhando mais 

tempo para novas criações.  

O tempo de consolidação do artista no mercado traduz-se num 

processo de grande empenho pessoal em que a obra ou o espectáculo 

constitui um todo que supera em muito a componente artística e se 

desdobra em múltiplas actividades de bastidores inerentes à sua 

produção. 

                                                 
185 Ainda que, como indicia Sedas Nunes (2003), numa análise sobre os concursos de 
arte jovem, mesmo quando se atinge o patamar dos jovens consagrados e se é 
premiado tal não impede a futura destituição dos valores, na medida em que não se 
verifica a partir dali um “efeito de trinco”, uma ancoragem no mercado profissional. 
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É um processo que requisita grande espartilhamento de energia 

criativa (já que a desmultiplicação em actividades de conceptualização, 

criação e, por vezes, interpretação, conjugadas com actividades de 

produção e divulgação implicam um esforço suplementar). Esse processo 

funciona, em muitos casos, como um momento de investimento que 

salva o percurso artístico, permitindo a execução do projecto (à falta de 

orçamento) embora noutros casos, precisamente, porque não se é bom 

em tudo também possa comprometer o seu futuro. Daí que se verifique 

até alguma ocultação desse trabalho. Alguns artistas utilizam “máscaras” 

que separam essa divisão de funções produtivas, de índole técnica e/ou 

económica-financeira, das funções criativas. 

 

Portugal ainda está muito atrasado em relação aos timings de programação, e 

da forma como se organizam. Lá fora as pessoas trabalham a um ano e meio, 

dois anos, ora se não sabes se vais ter uma peça feita … dá para contornar, 

mas é preciso um jogo de ajustes muito grande e não são todas as produtoras 

que conseguem fazer isso. Em Portugal há duas produtoras que conseguem 

fazer isso associadas a pessoas que têm tido um percurso internacional, a Vera 

[Mantero] e o João [Fiadeiro], mas mesmo assim … eu falo com o João, ele 

também disse que nos anos 90, era uma coisa muito engraçada: ele fazia a sua 

própria produção só que assinava com outro nome, porque ele não achava que 

devia fazer a produção. Não dá para fazer as duas coisas bem ao mesmo 

tempo, ou seja dá mas é em esforço, não consegues estar cinco ou seis horas 

num escritório e depois passar para um estúdio, ou vice-versa, eu fiz isso 

também, só que é muito esforço, e depois como tens que trabalhar na produção 

a outro nível não dá mesmo, uma coisa importante nos produtores é que 

acreditem de alguma forma no teu trabalho … que seja uma coisa mais 

acompanhada, uma pessoa que perceba o que tu estás a fazer … é complicado 

cá em Portugal, mesmo os produtores acho que ainda não se 

consciencializaram bem que podem ser produtores a tempo inteiro, como não 

tem havido mercado, agora sim alguns trabalham oito, dez horas, nós temos 

uma que trabalha dez horas por dia. E também faz falta pessoas que se 

dediquem mesmo à produção e especializadas nisso, a produção tem sido 

encarada como um filho bastardo e numa peça tens uma pessoa a fazer a 

produção, noutra já tens outra. (Entrevista a Tiago Guedes) 
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Essa lógica do artista-produtor de si próprio contrapõe-se à lógica 

do artista-autocentrado na arte, ou seja, centrado na investigação dirigida 

ao “criar sem objectivo”, com reflexos, nalguns casos, até nos conteúdos, 

uma vez que como estratégia de facilitação da entrada no mercado se 

procura também, muitas vezes, adequar as obras à novidade que o 

mercado procura. Uma parte da adesão aos transdisciplinares é também 

reflexo dessa procura, estimulada por uma aposta político-administrativa. 

Há nesse aspecto um ajustamento contínuo ao mercado, gerando-

se inúmeras estratégias de sobrevivência face aos constrangimentos 

impostos por esse mesmo mercado, que passam por um estado de 

intermitência estrutural geralmente que os fragiliza em relação ao “nível 

dos rendimentos”; “à segurança dos contratos” e “durabilidade da 

carreira” (Maria de Lourdes Lima dos Santos, 1994, p. 418). 

Na área teatral tem-se constituído mesmo, como já foi referido em 

relação à formação, uma reactividade ao sistema estabelecido, que 

passa por uma noção de jogo com novas regras. São criados 

agrupamentos abertos, fluídos, ancorados na ideia de projecto. Exemplo 

paradigmático, como também vimos, é o Teatro Praga, grupo que se 

subdivide internamente e externamente em vários grupos contemplando 

assim os interesses individuais dos diversos elementos, não só na 

concepção de projectos criativos, como através de colaborações com 

outras companhias e grupos num processo de formação pessoal de cada 

elemento que tem retornos de reflexividade para o grupo no seu 

conjunto. Há nesse sentido um metamorfoseamento contínuo da 

estrutura.  

 

Há pessoas que dão aulas, ou workshops, o Teatro Praga permite isso. Nós 

somos dez, nem com o subsídio da Cornucópia conseguiríamos trabalhar a tempo 

inteiro no grupo mas o grupo também não é isso, é uma espécie de ponto de 

passagem, há uma estrutura de produção que põe as coisas de pé, mas nós não 

somos fixos, não temos nenhum cargo digamos assim, acontece normalmente é 

que discutimos a nossa programação e depois discutimos entre nós e 

participamos nalguns projectos e noutros não, … e acabamos por passar um 

bocadinho por várias actividades, mas também já encenei só, já fui só actor e 
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encenado por outra pessoa do grupo, já fiz traduções, mas acho que cada um vai 

fazendo também o que quer e que pode porque há pessoas que não querem 

fazer determinadas coisas e não fazem, não querem nem traduzir, nem pensar, 

mas daqui para a frente também não temos mais encenadores, os próximos 

projectos não contemplam o encenador, de maneira que também conseguimos 

ajustar a própria maneira de fazermos os espectáculos às pessoas, todas as 

pessoas eram actores então nós somos essencialmente um grupo de actores 

(Entrevista a Pedro Penim) 

 

 

VII.3.2. Uma geografia artística voltada para fora  

 

O mercado híbrido é um mercado acentrado, no sentido em que 

não é específico a um contexto local, apesar de ser condicionado por 

esses localismos. Um referente mais visível desse acentramento está 

presente, por exemplo, em plataformas de programação como o Festival 

Alkantara onde se estimulam colaborações criativas entre artistas de 

diversos países (Portugal, Brasil, Grécia, Cabo Verde, Japão, etc). 

Constitui-se assim um cruzamento entre nacional e internacional, num 

universalismo relativo, restrito a uma cultura cosmopolita cujo eixo central 

é sempre global. Mas que é transversal a todos os discursos a um nível 

micro.  

 

A partir do momento em que comecei a apostar na divulgação internacional dos 

meus trabalhos, acho que o mercado internacional tem tido mais importância do 

que o mercado nacional. Ao mesmo tempo tenho explorado um bocado essa 

divulgação ao nível do mercado nacional, isto também porque tenho uma certa 

dificuldade em olhar para as coisas que faço como dirigidas a um mercado ou 

também por fazê-lo há relativamente pouco tempo e por no fundo ser produtor de 

mim próprio ou responsável por estabelecer contactos, propostas e iniciativas. 

Mas, de forma geral, faço as coisas para o mercado global. (Entrevista a Vasco 

Diogo) 

 

A inscrição geográfica destes criadores do híbrido no início do seu 

percurso é variável. Se em muitos casos essa inscrição corresponde à 
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sua cidade de origem, em muitos outros casos depende do local onde foi 

feita a formação, especialmente quando esta foi feita internacionalmente. 

Ou seja, ele tanto se inscreve num primeiro momento em Portugal e 

ganha depois visibilidade externa como se inscreve fora para depois ter 

reflexos em Portugal. Em qualquer dos casos, o mercado internacional 

funciona geralmente como um princípio legitimador das trajectórias 

artísticas: mostra que o artista nacional entrou efectivamente no mercado 

artístico. Isso faz com que, especialmente no início do processo artístico, 

haja um grande empenho por parte dos criadores para conseguir ganhar 

uma posição externa que lhes permita sedimentar a sua posição interna. 

Sintoma desse princípio é o discurso de alguns criadores de que “o 

mercado nacional não existe” e que é o mercado internacional que 

permite a ancoragem para se “ser artista”. 

 

Se não tivesse existido internacionalização da minha carreira (…) acho que a 

minha carreira simplesmente não tinha existido. Uma coisa está ligada à outra. 

Todas as oportunidades que tive, mesmo em Portugal, foram devidas a essa 

internacionalização. Todos os eventos que permitiram que algumas das pessoas 

da Nova Dança portuguesa continuassem a trabalhar ao longo dos últimos dez 

anos foram eventos internacionais: a Europália foi um evento internacional; 

Lisboa’94 foi um evento com dinheiros europeus; a própria Expo também; quando 

fomos a Frankfurt também. Sem o investimento internacional, sem a circulação e 

o interesse internacional do nosso trabalho seria absolutamente impossível 

pensar-se em carreira. (Fiadeiro, 2000, p. 17) 

 

O mercado nacional é retratado por esses criadores como um 

mercado frágil, havendo pouca confiança inclusive na capacidade de 

reorganização do mercado através, por exemplo, da rede de cine-teatros 

conseguir modificar o sistema assente em pólos de produção efémeros e 

sem continuidade cujo referente máximo desse retrato metafórico são os 

mega-eventos, que acontecem quer como meio de divulgação do que se 

faz cá dentro lá fora, como é o caso da Europália, em 1991 que ocorreu 

na Bélgica, quer do que se faz cá dentro mas com uma projecção 

internacional, como aconteceu com Lisboa’94, Expo’98, Porto’2001, para 

além das Cidades Capitais Nacionais da Cultura como Coimbra’2002 e 
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Faro’2005. Face a estes projectos há um posicionamento ambíguo de 

adesão-repulsa, na medida em que estes eventos são percepcionados 

como não sustentados, assentes na construção de um mercado 

artificial186. 

A internacionalização em qualquer dos casos traduz-se assim no 

alargamento dos palcos de visibilidade, não só através dos públicos 

directos mas, especialmente, por via de uma publicitação jornalística e 

crítica. Esse posicionamento está já inscrito na concepção de muitos 

destes projectos que hoje recorrem, ao nível da interpretação, à língua 

inglesa ou, mais raramente, à francesa, para que o processo de 

internacionalização seja facilitado. Este factor acontece especialmente 

nos laboratórios artísticos onde, muitas vezes, se convidam 

programadores internacionais para assistirem ou participarem nos 

encontros, workshops, apresentações informais ou programações. 

Essa internacionalização serve ainda o propósito da “normalização” 

da repetição das obras, ajudando a consolidar a história do artista no 

mercado. Já que uma outra característica deste mercado é a dificuldade 

de sedimentação das obras no tempo. Muitas das obras e espectáculos 

são concebidos para programações com um número limitado de 

apresentações, e sem um circuito de difusão que dilate a sua temporada 

artística. Por vezes, esse processo só acontece mais tarde, depois do 

artista ser reconhecido no mercado, e nesse caso, constituindo-se como 

uma espécie de levantamento arqueológico do seu trabalho. A partir daí 

algumas obras, do início da sua carreira, passam ao estatuto de obras 

“históricas”: 

 

                                                 
186 João Fiadeiro, por exemplo, refere “em 98 fiz essa ruptura [com os mega-eventos], 
porque achava insuportável a forma como nós e não era só eu ... Olhava à minha volta 
e sentia que as pessoas não discutiam umas com as outras, fazíamos criações umas 
atrás das outras e as obras que eram apresentadas ficavam muito aquém daquilo que 
eu sabia que as pessoas tinham enquanto talento, enquanto capacidade. Portanto 
achava estranho que houvesse um investimento tão grande e uma opção tão grande 
pela apresentação, pela visibilidade das coisas, e não houvesse nenhum outro 
investimento”. (Fiadeiro, 2000, p .20) 
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No outro dia perguntei a uma aluna: “Quando eu fiz este solo em 91, que idade 

é que tu tinhas?” e ela respondeu: “Tinha seis”. É incrível aquilo que nos parece 

actualidade, de repente por haverem umas pessoas que nascem depois já não 

é … para nós actualidade é aquilo que nós e os outros à nossa volta viram ─ as 

pessoas da minha geração e mais velhas viram ─ e depois há pessoas que 

nunca viram nem podiam ter visto e para elas é História, não é nada actual, é 

História. (Entrevista a Vera Mantero) 

 

 

VII.3.3. Desistir ou persistir? 

 

Sendo o percurso profissional destes criadores percorrido por 

dúvidas, desistir ou persistir são sempre hipóteses possíveis. Porém, a 

hipótese de desistir é mais ponderada quando se verifica a inexistência 

de “condições materiais” de sustentação da condição artística. Nesse 

contexto, a persistência equaciona-se sempre na possibilidade iminente 

de desistir, mas também na expectativa de um reconhecimento artístico 

futuro. 

Os momentos críticos dessa ponderação, entre o desistir e o 

persistir, tomam diversas formas. A nível individual, são reflectidos, por 

exemplo, em consequência de acidentes pessoais, incapacidades físicas, 

ou mesmo em consequência de um sentimento de esgotamento do 

imaginário artístico das suas obras, ou de uma originalidade singular, que 

não seja apenas tradução de uma tendência geral. Mas também como 

meio de revisão da área em que se está ─ ou porque já se domina a área 

e se pretende descobrir novos modus operandi, ou porque não há uma 

identificação total com a área, ou ainda porque surgem novas áreas. 

 

Da actividade artística não [pensei desistir], mas de fazer teatro sim. Há 

também aqui uma coisa que é a postura do burguês, “ai eu vou parar, vou para 

o deserto, vou meditar” e quem é que paga essa meditação? É uma atitude 

demasiado burguesa de que eu também não gosto. Se parasse era para ir 

trabalhar para um café ou para uma cozinhas a lavar pratos ou ir para Trás-os-

Montes cavar batatas, mais nessa perspectiva e não na de “um retiro”. Agora já 
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pensei realmente em abrandar a actividade teatral e dar talvez um pouco mais 

importância à actividade fílmica. (Entrevista a Paulo Castro) 

 

Estes momentos críticos podem também ser ponderados 

colectivamente e estar na origem de rupturas, como aconteceu com a 

emergência da Nova Dança. No caso dos grupos de teatro ou dança, 

essa ponderação entre o desistir e o persistir coloca-se em momentos 

críticos de sustentação do todo, por exemplo, na passagem de um 

sistema amador, de hobbie, para um sistema profissional, de sustento 

pessoal. Nesses casos, em que a decisão depende de vários elementos 

do grupo, situações como a obtenção de apoio estatal ou mesmo a 

atribuição de prémios são muitas vezes a forma da resistência ao 

desistir. 

 

VII.3.4. Dos mercados das Artes e do mercado Híbrido  

 

O mercado híbrido constitui-se também do esboroamento ou 

“degeneração” interna dos géneros. Tal factor faz dele um mercado ao 

mesmo tempo transversal, porque percorre todas as áreas artísticas, e 

fragmentado, porque não anula completamente a lógica das disciplinas. 

Assim, se há artistas que reconhecem a existência de uma espécie 

de “comunidade” do mercado híbrido, traduzindo este um grande 

conjunto cujas fronteiras se encontram esbatidas permitindo a circulação 

informal de agentes de diversas áreas, esse reconhecimento não deixa 

de acontecer ainda em referência ao género e à disciplina.  

 

Acho muito artificial considerar-se o teatro como uma actividade isolada. (...) Nós 

tentamos reunir todos os que receberam apoios anuais no teatro e era uma 

conversa de surdos porque não havia um entendimento comum. Essa categoria 

tornava-se muito mais artificial do que a proximidade à dança, porque com a 

dança nós podemos partilhar preocupações comuns do processo de criação, da 

estrutura. Eu não posso fazer isso com quase ninguém no teatro, quando nós 

procuramos parceiros como o Cão Solteiro ou … são um oásis dentro de um 
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panorama teatral onde não consegues conversar … Mas as pessoas têm medo 

dessas categorias de comunidade, de transversalidade. (Entrevista a Pedro 

Penim) 

 

Existem claramente essas comunidades. Quer dizer, se entendermos comunidade 

como um conjunto de pessoas que não sabem ou não estão interessadas em se 

situar ou, então, por que “saltitam”, digamos assim, em termos de intervenções 

artísticas em diversas áreas, acho que sim. Que há claramente um conjunto de 

pessoas que cruza e que salta e que incorpora essas várias disciplinas. Em 

relação a essa questão parece-me que esses agentes artísticos híbridos de facto 

estão disseminados por diversas áreas artísticas, ou seja, não estão 

concentrados só nas artes do espectáculo, muito pelo contrário. Nos últimos anos 

temos vistos artistas visuais a serem convocados e agenciados para eventos 

performativos. A Arquitectura ultimamente, por exemplo, tem-se vindo a aproximar 

muito de outras áreas e a convocar performances. Eu diria que é um movimento 

geral, não é um movimento situado numa área com a barreira do híbrido mais alta 

que as outras. (Entrevista a Nelson Guerreiro) 

 

Outro factor concorrente para a amplificação deste mercado é a 

indefinição entre novidade artística e moda ─ que faz do fenómeno do 

hibridismo nas artes emergentes um tendência quase inevitável. Um 

fenómeno de distinção e singularização mas também de integração num 

tempo.  

 

É engraçado porque até finais dos anos 90, cá em Portugal, se tu tentasses 

misturar as áreas diziam-te logo, “isto é teatro, isto é dança, isto é artes plásticas”, 

“isto não tem texto então é dança” e agora penso que o panorama está muito 

“misturado”, tem dança, tem texto, tem tudo, há uma preocupação que isso agora 

é que é. Eu acho que quando há uma preocupação das pessoas fazerem alguma 

coisa do tipo, terem a preocupação de serem modernos, é quando menos o são, 

porque não estão preocupados em criar nada de novo só estão preocupados em 

ser modernos. (Entrevista a Paulo Castro) 

 

A questão do híbrido, no entanto, pela sua História longa põe em 

causa essa ideia de colagem a uma modernidade, ele esteve sempre 

intrinsecamente presente na História. No entanto, face às características 
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próprias da nossa contemporaneidade de aumento da velocidade dos 

encontros, começamos a ter dificuldade em dar nome às coisas. Há 

ainda nomes para dar nome quando se inventam continuamente e a uma 

velocidade tremenda novas coisas, produto dos encontros? Como nos 

diz Simmel no seu ensaio sobre a moda trata-se de uma mesma 

dualidade de base que se manifesta na imagem biológica pela oposição 

entre herança e variabilidade: “sendo a primeira portadora do geral, da 

unidade, da igualdade tranquilizadora entre as formas e os conteúdos 

vitais, enquanto a segunda engendra a agitação, a multiplicidade de 

elementos particulares, a inquieta transformação que, a partir de um 

conteúdo de vida individual, gera um outro” [2004 (1904), p. 96]. É caso 

para dizer: multiplicam-se os encontros, multiplicam-se os híbridos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
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ESTRUTURAS E/OU PROCESSOS: OS LABORATÓRIOS 
ARTÍSTICOS 

 

 

Quando procuramos mapear os lugares do híbrido nas artes 

performativas em Portugal, percebemos rapidamente que as 

coordenadas para esta identificação, mesmo que para um esboço rude, 

são não só variadas como porosas; logo, um eixo possível de ligação 

entre esses lugares só poderá ser ele próprio um híbrido. E, de facto, a 

cultura do híbrido tem ganho em Portugal, especialmente desde os anos 

80, uma cartografia de ampliação e diversificação no território artístico, 

abrangendo desde grandes instituições culturais de acolhimento187 como, 

mais recentemente, os denominados laboratórios artísticos. Neste último 

caso, onde as noções de estruturas e processos parecem dissolver-se, o 

factor de analogia entre esquemas de trabalho em ciência e esquemas 

de trabalho em arte não só deixa revelar a introdução de um princípio de 

legitimação do que pode ser a experiência no mundo da arte, como pode 

até reforçar o processo de ligação entre conceitos como os de híbrido e 

monstro e de híbrido e mestiço.  

Por um lado, porque da mesma forma que no progressivo 

questionamento de quais os elementos geradores dos elementos 

teratogénicos, isto é, das origens do monstro, a ciência foi criando formas 

de reproduzir as anomalias naturais em laboratório através do recurso a 

experimentações em embriões de animais ou de enxertias em plantas; 

hoje, nas artes performativas, onde o corpo é a matéria central, o 

laboratório aparece como um lugar privilegiado de experimentação para a 

construção de objectos híbridos ou de novos monstros artísticos. Daí 

considerarmos os laboratórios artísticos como plataforma de observação 

privilegiada para avaliar os vários elementos presentes no efeito de 

exibição dos híbridos, essa forma de dar destaque, visibilidade, que 

                                                 
187 Instituições cuja importância foi central, quer numa primeira fase para a importação 
dos híbridos internacionais, quer na fase actual enquanto pólo de difusão de novos 
híbridos internacionais e nacionais. 
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chega até a traduzir uma preocupação de constituir um registo ou mesmo 

um arquivo documental que perdure, para além do próprio evento, como 

um património, e que, por outro lado, deixe ver algo mais para além da 

transparência equívoca, da simultânea revelação-ocultação (Gil, 1994, 

pp. 82-84), que o efeito de fascínio pelo anómalo produz, numa primeira 

aproximação. 

Por outro lado, o carácter transnacional e de estímulo à viagem 

dos laboratórios artísticos garante-lhes também uma proximidade à ideia 

de mestiçagem, já que através do encontro entre culturas muitos híbridos 

têm sido gerados. 

 

VIII.1. LABORATÓRIOS ― MAS ARTÍSTICOS 

 

Na obra Olhar, Ouvir, Ler, Claude Lévi-Strauss cita uma metáfora 

criada pelo violinista, compositor e também filósofo de arte do século 

XVIII Michel-Paul-Guy de Chabanon, quando, para exprimir a importância 

da experimentação sensorial, se refere à aranha que “colocada no centro 

da sua teia, se corresponde com todos os fios, vive de certo modo em 

cada um deles, e poderia (se, como os nossos sentidos, eles fossem 

animados) transmitir a um deles as sensações que os outros lhe 

tivessem dado” (1995, p. 82). Esta imagem parece traduzir bem a 

escultura denominada Árvore do Conhecimento da artista de bio-arte 

portuguesa Marta de Menezes, que representa neurónios vivos de 

embriões (de ratos), que continuam a crescer dentro de uma estrutura de 

vidro e cuja forma aparenta uma teia de frágeis ligações, que se vão 

ligando e desligando. Pode servir também como metáfora para a própria 

noção de laboratório, já que o próprio laboratório pode também ser visto 

como a “teia” privilegiada da ciência moderna, na medida em que traduz 

o lugar de controlo e de “purificação” da actividade e do conhecimento 

científico. Seguindo a definição proposta pelo sociólogo João Arriscado 

Nunes, o laboratório veio designar “os cenários em que se ‘faz’ a ciência, 

através de manipulações experimentais ou de actividades de observação 
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controladas, perante testemunhas ‘modestas’ e imparciais, materialmente 

ou virtualmente presentes, dispostas a suspender suposições e 

preconceitos para se deixarem convencer pela evidência da 

demonstração científica” (2001, p. 34). 

Hoje, quando os estudos críticos da ciência têm vindo a identificar 

limites a um território homogéneo e puro188 da produção científica, a 

expressão e a própria prática do laboratório tendem a alastrar com a sua 

“autoridade” (Nunes, 2001) a outros lugares189 e campos do saber, factor 

que tem muito a ver com o crescente aumento de circulação e 

acessibilidade dos textos científicos. O mundo da arte não tem escapado 

a esse tráfico, quer introduzindo-se nos próprios laboratórios científicos, 

                                                 
188 Sobre este assunto destacam-se as seguintes obras: Enteados de Galileu? A 
Semiperiferia no Sistema Mundial da Ciência (2001), nomeadamente, o texto 
introdutório de João Arriscado Nunes e Maria Eduarda Gonçalves onde é desenvolvida 
uma leitura crítica que tende a caracterizar o território científico como “desunido” e 
“plural”; e Os Limites da Ciência (1999), onde Sebastião Formosinho, num texto 
denominado “Ciência pura, Ciência aplicada e Ciência estratégica”, faz referência à 
ciência como um território cada vez menos “puro” face aos apelos do mercado 
tecnológico, que a têm tornado dependente de fontes de poder e dominação exteriores. 
Destaca-se ainda o texto escrito por Pierre Bourdieu em 1975, La specificité du champ 
scientífique et les conditions sociales du progrès de la raison, onde este autor já indicia 
um questionamento sobre a ficção oficial desenvolvida pela comunidade científica. 
189 Como referem Catarina Selada e José Rui Felizardo num artigo denominado “E se 
uma cidade for um ‘Laboratório Vivo’?”, do Jornal Público de 25 de Setembro de 2006, 
recentemente há novas áreas laboratoriais que são abrangidas pela noção mais lata de 
“Living Labs” ou “Laboratórios Vivos”, cuja génese é atribuída a William Mitchell do MIT 
Media Lab, que lançaram laboratórios deste género na área das “casas do futuro”, ou 
“casas inteligentes”. Estes laboratórios traduzem-se em ambientes abertos de inovação 
onde os organismos públicos, as empresas, as universidades, os institutos tecnológicos 
e os cidadãos colaboram no desenvolvimento, prototipagem, validação e teste de novos 
serviços e aplicações associadas às Tecnologias de Informação e Comunicação em 
contexto real, nomeadamente nas zonas centrais de uma cidade ou até numa região, 
constituindo-se como plataformas de integração dos processos tecnológicos, 
económicos, sociais e humanos da inovação. Nestes laboratórios, os utilizadores finais 
ganham o estatuto de “co-produtores” da inovação associada às TIC. 
A experimentação acontece assim em contexto real e de interacção, tendo por objectivo 
soluções inovadoras para resolução de problemas locais/regionais mas orientadas para 
mercados globais, em áreas tão diversas como a saúde, o ensino e a aprendizagem, a 
cultura, o turismo, a segurança ou a governação. Neste âmbito, agendou-se a 
constituição em Novembro de 2006 de uma Rede Europeia de “Living Labs”, estando 
em fase de implementação para a preparação dessa rede o projecto “CORELABS – 
“Co-creative Living Labs for Collaborative Working Environemments”, apoiado pelo 6º 
Programa Quadro da União Europeia. 
A actualidade do fenómeno está presente na existência de iniciativas de cooperação 
europeia complementares, nomeadamente a “Living Labs Europe” da empresa 
Interlace-Invent. Portugal encontra-se a dar os primeiros passos nesse processo, tendo 
sido constituída na Escola de Engenharia da Universidade do Minho uma “Living Labs 
Minho” que pretende ser um espaço de ensaio de novos serviços de informação 
baseados em tecnologias móveis.  
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como é o caso paradigmático dos laboratórios de arte biológica190, entre 

outros, que fazem a junção de cientistas e artistas191, quer criando os 

seus próprios laboratórios artísticos. Siân Ede, um dos responsáveis do 

programa Two Cultures, desenvolvido em 1997 pela Fundação Calouste 

Gulbenkian em Londres, em homenagem à obra com o título homólogo 

do cientista e romancista C. P. Snow (1959), e que surgiu com o 

objectivo de encorajar os artistas a relacionarem-se com as novas formas 

de pensar e as novas práticas da ciência, resumiu assim os porquês da 

aproximação e interesse dos artistas pela ciência:  

 

Porque não há um só dia sem que haja uma grande notícia a anunciar que os 

‘cientistas descobriram que …’ 

Porque as revelações da ciência são curiosas e inovadoras … 

Porque a ciência fornece visões do mundo transformadoras … 

Porque as implicações políticas e práticas da ciência requerem consideração 

urgente … 

Porque alguns artistas querem ardentemente trabalhar com a ciência, as suas 

ideias, os seus novos materiais, as suas oportunidades para se envolverem 

num mundo do trabalho diferente … 

Porque um exame à ciência força-nos a ver a arte de novas perspectivas (Ede, 

2000).  

 

No seu recente livro Art & Science (2005), este autor refere ainda 

que essa mesma visibilidade da ciência se traduz numa maior informação 

do público geral acerca da ciência contemporânea do que sobre a arte 

contemporânea: “enquanto que as ideias científicas são todos os dias 

                                                 
190 Sobre este assunto, destacam-se a revista Art Press, que dedicou todo um número 
temático à Éthique et esthétique de l’art biologique e a recente revista Nada, 
coordenada por João Urbano, que inaugura em Portugal esta mesma temática. Em 
qualquer destas revistas é referenciado o projecto SymbioticA, um laboratório pioneiro 
de pesquisa conjunta de arte e ciência sedeado num departamento de investigação em 
Biologia, a Escola de Anatomia e Biologia Humana da Universidade da Austrália 
Ocidental, fundado no ano 2000 por Oron Catts (artista), Miranda D. Grounds e Stuart 
Bunt (cientistas). 
191 Só em Inglaterra surgiram, entre outros, programas laboratoriais híbridos como o 
Interalia (1990), Medicine, Wellcome Trust, em Bristol, o Arts Catalyst (1993), o 
Laboratory at the Ruskin School of Drawing and Fine Art na Universidade de Oxford e o 
Programa Two Cultures da Fundação Calouste Gulbenkian, em Londres. 
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inteligentemente arejadas, a arte não é explicada ou discutida nos seus 

termos próprios excepto como um item de fecho das notícias onde é mais 

provável ser apresentada pelo seu aparente sensacionalismo infantil ou a 

sua ironia reflexa, ser vagamente referida pelo seu decorativismo, ou 

algum tipo de inacessível santidade. Nós somos muito mais seriamente 

persuadidos, movidos, preocupados ou deslumbrados pela ciência” (Ede, 

2005, p. 2). 

Este “tráfico”, contudo não parece ter só um sentido. Também do 

lado da ciência se verifica alguma mutação do vocabulário, numa 

aproximação à criação onde a “criação científica” pode vir substituir 

vocábulos como “descoberta” ou mesmo “pesquisa” científica (Moles, 

1957; Barbosa, 1995). Num artigo denominado “A dimensão dramática, 

literária e visual do trabalho científico: alguns exemplos”, Paulo Filipe 

Monteiro (1989) identificou mesmo nas ciências sociais e exactas linhas 

comunicantes com dimensões como a emotiva e a estética, de que dá 

exemplos: a metáfora, as técnicas dramáticas, linguísticas e literárias 

utilizadas na elaboração de artigos científicos ou mesmo o papel-chave 

dos esquemas de visualização das teorias (através de desenhos). 

Em Portugal, apesar de estarmos ainda a dar os primeiros passos 

no estádio da interacção directa dos artistas com o campo de trabalho 

dos cientistas, como tem acontecido internacionalmente, onde se 

posicionam nomes como a portuguesa Marta de Menezes192 (directora 

                                                 
192 Esta artista portuguesa, sem formação científica de base, tem desenvolvido o seu 
trabalho internacionalmente em diversas instituições laboratoriais artísticas e científicas, 
como a SymbioticA, na Universidady of Western Australia, em Perth, o Centro de 
Ciências Clínicas do Imperial College em Londres, ou o Instituto de Ciências 
Evolucionistas e Ecológicas, da Universidade de Leinden, Holanda. Algumas das suas 
obras que traduzem essa relação entre arte e ciência são: Nature?, A Nuvem Interior, a 
Proteína Marta, Árvore do Conhecimento. 
Em Nature?, a artista desenvolveu experiências com o DNA e manipulou os padrões 
das asas de borboletas criando espécimes híbridos sem tradução espontânea na 
natureza. Sobre esta obra, desenvolvida ainda na sua licenciatura em Belas Artes na 
Universidade de Lisboa, a artista refere no seu site pessoal ter procurado “as 
possibilidades e constrangimentos do sistema biológico, criando (no âmbito dos 
possíveis) diferentes padrões que não são o resultado de um processo evolucionário”. 
Neste processo a artista diz não ter procurado criar borboletas mais bonitas do que as 
que existem na natureza. Considera ser uma forma de arte que literalmente vive e 
morre sendo simultaneamente “arte e vida; arte e biologia”. Já n’A Nuvem Interior, que 
se apresenta num pequeno tubo transparente, a nuvem é constituída pelo ADN da 
artista que ao ser precipitado no tubo contendo etanol forma uma estrutura semelhante 
a uma nuvem quase a desfazer-se. Por seu lado, a Proteína Marta é uma espécie de 



 440

artística do primeiro projecto português do género denominado Ectopia, 

do Instituto Calouste Gulbenkian), Leonel Moura193 (que partilha um 

percurso nacional com um internacional), ou da coreógrafa francesa 

Kitsou Dubois194, têm vindo a desenvolver-se diversas experiências 

artísticas cuja base de trabalho é, também, a estrutura laboratorial. 

 

RAP (Robotic Action Painter), Leonel Moura 

 

                                                                                                                                          
auto-retrato que utiliza proteínas. E, por fim, na Árvore do Conhecimento, uma estrutura 
em vidro é preenchida com um gel onde são introduzidos neurónios vivos de fetos de 
ratos, que continuam a crescer no interior do gel.  
Numa reportagem sobre o seu trabalho, esta artista refere ainda pretender criar em 
Portugal um laboratório de experimentação – a Ectopia, que irá nascer no Instituto 
Gulbenkian de Ciência - aberto a outros artistas que pretendam desenvolver projectos 
em parceria com laboratórios científicos nacionais. 
193 Como se pode ver no seu site www.lxxl.pt/index_pt.html, Leonel Moura tem vindo a 
desenvolver diversos ensaios e projectos artísticos em parceria com cientistas, 
nomeadamente, na área da arte robótica, como são exemplo os seus robots pintores, 
um dos quais, RAP (ver figura), integra o espólio actual do American Museum of Natural 
History em Nova Iorque. E é seu o projecto de criar o primeiro museu de robots em 
Alverca, o Robotorium, que já entrou em funcionamento.  
194 Em casos extremos o artista pode mesmo chegar a tornar-se membro de uma 
equipa científica de pesquisa, como aconteceu, por exemplo, com a coreógrafa 
francesa Kitsou Dubois, que, tendo primeiramente sido atraída pela ciência para 
explorar a sensação de movimento na gravidade zero, num programa francês de treino 
para astronautas, acabou por vir a integrar esse programa, tendo desenvolvido 
protocolos de dança para astronautas, assistindo-os nas debilidades provocadas pelo 
espaço. 
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É este o caso de eventos singulares no contexto das artes 

performativas, de que são exemplos, entre outros: os LAB - Projectos em 

Movimento, desenvolvidos pela companhia RE-AL desde 1993; o 

projecto CAPITALS que se realizou entre 2002 e 2003 no ACARTE com 

o comissariado de Märten Spängberg; o projecto COLINA - Collaboration 

in Arts, que teve a primeira de três edições em 2003, desenvolvido por 

Rui Horta, no Espaço do Tempo, sedeado no Convento da Saudação em 

Montemor-o-Novo e, que teve posteriormente um desenvolvimento 

internacional; o projecto Mugatxoan, desenvolvido numa parceria entre a 

Fundação de Serralves (Porto) e a Arteluku (Donostia - San Sebastián), 

desde 2002; o Festival Percursos, desenvolvido pelo Centro de 

Pedagogia Infantil do CCB direccionando-se para o público jovem, que 

decorreu entre 2002 e 2004, em diversos pontos do país, ou o Festival 

Alkantara, que substituiu e amplificou em 2005 o conceito inerente ao 

Festival Danças na Cidade com parcerias por muitos espaços culturais 

de Lisboa e cujo âmbito é o da interculturalidade artística. 

 

 

VIII.1.1. Um método comum para ciências e artes 

 

Qualquer destes projectos laboratoriais apresenta como motor 

principal para a sua existência o método experimental, cujo processo se 

consolidou no campo da ciência moderna195, mas que, especialmente 

                                                 
195 Num texto de Maria Teresa Cruz denominado “Arte e Experimentação – 
Tecnociência e os Laboratórios de Arte” (2001), esta autora faz um pequeno historial 
deste processo: “as condições para este percurso entre técnica e metafísica 
dependeram em muito do percurso da própria ciência moderna, a qual cunhou o 
conceito de ‘experimentação’ no seu uso moderno. Este uso foi fixado por Francis 
Bacon, em 1620, em nome de uma ‘scientia experimentalis’. Mais do que o início de 
uma ciência de observação de base empírica, tratou-se então de argumentar em favor 
de uma ciência que se deveria interessar pelos aspectos ocultos da natureza, aqueles 
que precisamente não se encontram imediatamente visíveis ou acessíveis e que é por 
isso necessário desocultar para trazer à observação. Ora, tal requer ‘arte’, ‘magia’, ou 
artifício, condições de disposição específica dos particulares e controlo dessas 
condições – ‘experiment’ dizia Bacon – e não apenas especulação ou observação. 
‘Nature revels herself more readily under the vexations of art than when allowed to go 
her own way’, pode ler-se num dos aforismos de Bacon. A referência ao ‘oculto’, em vez 
de ao meramente aparente, e à ‘arte’, em vez de à mera observação, evoca 
inevitavelmente toda uma tradição curiosamente pré-moderna, ligada à magia natural, 
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durante a segunda metade do século XX, confluiu (por importação) na 

denominada arte experimental196 (ou na arte de vanguarda), tendo vindo 

a institucionalizar-se e a radicalizar-se através do culto da dúvida 

metódica em relação a qualquer cânone artístico estabelecido 

(conteúdos, formas, técnicas, dispositivos, lugares de exposição, etc.), a 

procura dos objectos (ou misturas) novo(a)s. 

Em Dezembro de 1974, numa entrevista de Ernesto de Sousa a E. 

                                                                                                                                          
nomeadamente à alquimia. Com efeito, a noção de experimento tinha já conhecido 
partidários durante a Idade Média, nomeadamente com Roger Bacon e o seu mestre 
Robert Grosseteste nos séculos XII e XIII, em Oxford. A ideia de uma ‘sciencia 
experimentalis’, que recomenda um certo tipo de investigação e inquisição da natureza, 
ela própria produtiva dos factos a observar, não é, pois, totalmente estranha a uma 
manipulação da natureza por um mago, na tentativa de revelar os seus segredos 
ocultos e as suas possibilidades de transformação. Aliás, em The Advancement of 
Science, Bacon admite mesmo que ‘the aim of magic is to recall natural philosophy from 
the vanity of speculations to the importance of experiments’” (Cruz, 2001, p. 34). 
Max Weber, por seu turno, no seu livro “Ciência e Política – duas vocações”, identifica 
os percursores da noção de experimentação em Leonardo da Vinci e Galileu, mais 
próximos do campo artístico: “foi porém, o Renascimento que elevou a experimentação 
ao nível de um princípio da pesquisa como tal. Os percursores foram, 
incontestavelmente, os grandes inovadores no domínio da arte: Leonardo da Vinci e 
seus companheiros e, particularmente e de maneira característica no domínio da 
música, os que se dedicaram à experimentação com o cravo, no século XVI. Daí, a 
experimentação passou para o campo da ciência, devido, sobretudo, a Galileu e 
alcançou o domínio da teoria, graças a Bacon; foi a seguir, perfilhada pelas diferentes 
universidades do continente europeu, de início e principalmente pelas da Itália e da 
Holanda, estendendo-se à esfera das ciências exactas. 
Qual foi para esses homens, na aurora dos tempos modernos, a significação da 
ciência? Aos olhos dos experimentadores do tipo de Leonardo da Vinci e dos 
inovadores do campo da música, a experimentação era o caminho capaz de conduzir à 
verdadeira natureza. A arte deveria ser elevada ao nível de uma ciência, o que 
significava, ao mesmo tempo e antes de tudo, que o artista deveria ser elevado” [Weber, 
1998 (1967), pp. 33-34]. 
196 Para uma análise mais detalhada sobre o que é a arte experimental, veja-se, por 
exemplo, o capítulo de Umberto Eco “Experimentalismo e Vanguarda”, incluído na sua 
obra A Definição da Arte, ou ainda a obra Teoria da Vanguarda, de Peter Burger (1993). 
Ainda sobre as relações entre arte e técnica, veja-se a obra de Pierre Francastel [2000 
(1956)] onde este refere que, “como as matemáticas, a obra de arte é, em primeiro 
lugar, uma problemática. O artista visa, antes de mais nada, resolver uma dificuldade 
técnica. Coloca-se no plano experimental. Vence quando encontra uma primeira 
solução. Parte, a seguir, dessa solução, que é necessariamente de ordem técnica, para 
tentar reproduzi-la, alargando-a e abordando novos problemas (…). Os problemas que 
se põem a um artista são, pois, em primeiro lugar, problemas de ofício e de 
enriquecimento de meios”. Veja-se ainda a obra de Richard Wagner [2003 (1849)], A 
Obra de Arte do Futuro, anterior ao modernismo, onde este estabelece os princípios 
diferenciadores da ciência e da arte, numa abordagem onde Wagner demonstra possuir 
uma perspectiva essencialista da arte, na medida em que considera que há um ponto 
de ligação entre arte e ciência mas que esse ponto onde se inscreve a “busca”, a 
“investigação” não representa a sua essência. Essa “essência” transcende a mediação 
racional e inscreve-se numa identificação “natural” e “imediata”, portanto, “emocional” do 
artista com a sua obra.  
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M. de Melo e Castro197, este poeta visual refere-se à importância da 

investigação experimental dizendo ser esta tão importante no campo da 

arte como no campo da ciência. Sendo o contexto da entrevista um 

momento de transição para um período democrático, Melo e Castro 

justifica o fechamento e hermetismo desta experimentação laboratorial 

artística para o público português pelo próprio autarcismo imposto pela 

ditadura, que desfavorecia a significação aberta da arte. Nesta entrevista, 

o próprio artista mostra que essa experimentação se democratizou com a 

democratização: nas suas palavras, o laboratório experimental no 25 de 

Abril “saltou para a rua”, através de uma explosão de manifestações 

públicas, políticas, visuais que se inscrevia, por exemplo, nos sinais de 

trânsito a que se acrescentavam signos que lhe davam outros 

significados, retirando-lhes a sua carga unívoca. Era assim que a um 

sinal de “stop” tinha sido acrescentado a frase “à reacção”, ganhando o 

sinal outra significação social e política. O contexto revolucionário 

amplificava assim a noção de laboratório artístico para o social. Foi 

também nesta base que nasceu o projecto documental de Ana Hatterly, 

Revolução (com a qual participou na Bienal de Veneza de 1976), filmado 

com uma câmara de 8 mm, onde sobrepõe ao som de música de 

intervenção, aos fragmentos de discursos políticos, gritos de palavras de 

ordem e do hino nacional, a filmagem de pinturas, grafittis e cartazes 

políticos das ruas da cidade. 

Apesar de essa democratização, traduzida enquanto movimento 

social espontâneo, ver o seu espectro reduzido apenas a práticas 

artísticas ou quase-artísticas como, por exemplo, a street art198, no 

                                                 
197 In cópia do documentário “19 e 33” onde Melo e Castro é entrevistado por José 
Ernesto de Sousa no âmbito da exposição “concepto incerto”, na Galeria Buchholz em 
Lisboa, Dezembro de 1974, reposta na exposição de Serralves O caminho do leve em 
torno da obra de Melo e Castro, 2006. 
 
 

198 Num site português denominado www.absolutpropaganda.pt, um excerto de Trintan 
Manco, autor dos livros Stencil Graffiti e Street Logos demonstra, no entanto, a 
diversidade e mutação da arte visual pública: “a arte de rua está em constante mutação. 
Manchas de tinta bem frescas e novos posters aparecem da noite para o dia nas 
cidades de todo o Mundo (...). De Estocolmo a Tókio, Barcelona a Los Angeles, 
Melbourne a Milão, as paredes urbanas são superfícies que respiram novas formas 
gráficas e tipográficas à medida que os artistas vão pondo em prática as suas criações 
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entanto, o método experimental é hoje sobejamente aceite pelos artistas 

contemporâneos. Neste âmbito várias questões se podem, no entanto, 

colocar. O que traz hoje de novo o formato do laboratório artístico na 

aproximação à metáfora científica? O que o aproxima/distingue do 

laboratório científico? Qual é o seu papel e que transformações e 

inovações traz ao panorama artístico português? 

 

VIII.1.1.1. Uma estrutura comum entre laboratórios de ciência e 
laboratórios de arte 

 

A existência de uma estrutura comum entre ciência e arte através 

do laboratório encontra antecedentes históricos, por exemplo, na ilha de 

Brahe, comunidade científica constituída por Tycho Brahe no século XVI, 

na Dinamarca, onde se misturaram competências de erudição (através 

da colaboração de cientistas de diversas especialidades) e artesanato 

(através da colaboração de mestres artesãos de diversas áreas), ou seja, 

entre ciência e arte. Através dessa mistura na Ilha de Brahe emergiram 

alguns dos mais avançados intrumentos de observação astrológicos; 

jardins repletos de plantas exóticas; edifícios construídos com ambições 

artísticas; laboratórios desenhados para a experimentação e 

aprendizagem farmacêutica sistemática e mesmo prensas tipográficas 

para a publicação de resultados científicos.  

Na ilha de Brahe a ciência ganhou visibilidade. Por toda a Europa 

este centro de investigação era aclamado como um importante pólo de 

inovação que combinava um conjunto de estudiosos com diferentes 

competências e interesses. Um lugar híbrido que formava identidades 

híbridas (Hard e Jamison, 2005). 
                                                                                                                                          

diárias. O graffiti actual tem como reflexo o Mundo que o rodeia. Utilizando novas 
técnicas e materiais, estes artistas estão a criar uma linguagem de formas e imagens 
original, que se funde com a ilustração e o design gráfico contemporâneo (...). Têm 
vindo a substituir os tags com logotipos mais pessoais e evoluindo de uma forma de 
comunicação tipográfica para uma iconográfica. Desenhos espontâneos, símbolos 
poderosos e caricaturas curiosas representam uma imparável galeria mundial de arte 
gratuita”. Outro site português que apresenta também toda esta diversidade mutante 
pode ser consultado em www.fixaçãoproibida.blogspot.com. 
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Assim, verificamos que, de modo mais ou menos análogo com o 

que acontece em ciência, fazem parte do laboratório artístico os mesmos 

elementos configuradores: 

1) acontecem em contextos espacio-temporais específicos, ainda 

que no geral em termos temporais mais curtos do que acontece em 

ciência, mas de abrangência multilocal, pois que cruzam as esferas local, 

nacional e transnacional (através da origem diversificada dos seus 

participantes). 

Os LAB que se sedearam desde 2005 no Atelier Re.Al, na Rua 

Poço dos Negros, 55, tiveram antes um percurso nómada que passou 

pelo Lugar Comum, em Barcarena, e residências anteriores no CCB 

(1998), Ginjal (1996 a 1997) e na Malaposta (1993 a 1995). A fixação em 

espaço próprio levou também a uma alteração do formato laboratorial, 

que actualmente tem um carácter mais contínuo no tempo, onde cada 

artista ou grupo tem cerca de um mês de residência, que culmina com 

uma apresentação informal, dando lugar a uma outra residência. Este 

processo inscreve uma expansão temporal da ideia de laboratório, que 

passa portanto de uma filosofia de concentração — nas edições 

anteriores os LABS aconteciam no geral durante duas a três semanas de 

trabalho de vários artistas em simultâneo, ainda que em salas diferentes 

dentro do local do laboratório – para a ideia de atelier laboratorial. 

O projecto CAPITALS apresentou-se como um “arquipélago” 

programático, um formato novo para substituir os Encontros ACARTE, de 

cariz bi-anual. As suas “ilhas” tiveram durações curtas e intermitentes no 

tempo, também entre uma a duas semanas, ainda que aqui se tenha 

combinado um formato de apresentações informais e um formato de 

apresentações programáticas199. 

                                                 
199 Este foi aliás um factor menos positivo deste projecto que apresentou num espaço 
temporal curto dois tipos de mostras, a primeira (exclusivamente composta por 
trabalhos portugueses) em que o público podia ver os espectáculos por um preço 
irrisório sob o pretexto de se tratar de obras experimentais em processo, a segunda 
paga (composta por obras nacionais e internacionais) sob o pretexto de se tratar de 
obras finais, apesar de o seu estatuto experimental não tornar evidente a diferenciação 
nos preços entre as duas mostras, uma vez que a diferenciação no tipo de 
apresentações também não era evidente. Esta confusão, que o preço dos bilhetes 
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O projecto COLINA decorreu durante duas semanas em 

Montemor-o-Novo, tendo também apresentações e conversas informais. 

Do mesmo modo, o Mugatxoan teve residências artísticas curtas 

na Fundação de Serralves (Porto) e Arteleku (Donostia - San Sebastián), 

mas aqui estas consubstanciaram uma programação própria. Foram 

apresentados espectáculos pagos pelo público e outros de entrada livre.  

O Festival Percursos — projecto artístico europeu para um público 

jovem ―, que decorreu entre 2002 e 2004, teve diversas residências com 

participantes internacionais e nacionais, algumas com um tempo de 

duração mais alargado200, em várias partes do país (Lisboa, Évora, 

Coimbra, Viseu), sobre as quais se constituiu uma programação paga.  

O Alkantara, que substituiu em 2005 o projecto Danças na Cidade, 

abrindo-se assim a um carácter assumidamente transdisciplinar, viu 

essas residências acontecerem em diversos países, nomeadamente 

Portugal e Brasil, dando depois origem a uma mostra de obras em 

processo e a um Festival em Lisboa (2006) onde se cruzaram obras 

finais e obras em processo. 

Em qualquer dos casos esses espaços laboratoriais acabaram por 

se formatar como lugares de confronto de culturas e nacionalidades 

diferentes, sendo o inglês a sua língua franca. 

2) têm por base uma problemática de experimentação 

transdisciplinar ─ onde confluem as artes performativas (teatro, dança, 

música), as artes plásticas, as artes numéricas (informáticas) e ainda 

outras esferas do saber (ciências sociais, ciências exactas, etc). 

A diversidade de áreas artísticas é geralmente a sua base, ainda 

que haja também projectos laboratoriais em que o hibridismo acontece 

dentro da própria área disciplinar, numa espécie de híbrido inter-

específico. 

3) detêm agentes que se predispõem à pesquisa partilhada e à 

                                                                                                                                          
acabou por legitimar, levou a que o projecto fosse muito discutido, nomeadamente 
sendo-lhe apontado um forte pendor paternalista. 
200 Houve residências artísticas que aconteceram durante períodos diferenciados em 
tunas académicas, lares da terceira idade, em escolas, etc.  
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intermutabilidade de papéis e catalogações profissionais. 

Frequentemente, nestes laboratórios os artistas experimentam outras 

actividades. Por exemplo, artistas plásticos podem ser intérpretes de 

alguns projectos performativos de criação quer individual, quer colectiva; 

acontece ainda que espectadores, críticos ou programadores vêm no 

decurso da sua participação nestes laboratórios estas catalogações 

serem dissolvidas, metamorfoseadas, sendo por vezes uma coisa e por 

vezes outra, em graus de implicação diferentes, havendo espectadores 

que se tornam criadores ou programadores, criadores que se tornam 

também programadores, entre outras combinações possíveis; 

4) detêm recursos, ou seja, espaços e meios técnicos 

necessários201. Geralmente estes laboratórios têm lugar em espaços 

equipados com grande capacidade técnica e promovem a evasão dos 

artistas em relação aos seus espaços originais de trabalho, numa 

espécie de atopia; 

5) e apresentam resultados, ainda que preliminares, dessas 

pesquisas aos seus públicos. Sejam eles os próprios participantes, 

especialistas ou simples curiosos. Encontram-se com regularidade os 

mesmos artistas, especialistas e espectadores em espaços laboratoriais 

diferentes, funcionando como um micro art-world, cujo sistema é a rede e 

cuja forma se aparenta a uma tribo nómada. 

 

VIII.1.1.2. Especificidades dos laboratórios artísticos 

 

Mas os laboratórios artísticos, tal como se apresentam aqui, não 

fazem parte da dinâmica normal da produção artística, ou antes, ainda 

que sejam cada vez mais frequentes no campo artístico, eles 

representam um formato complementar e, ao mesmo tempo, descontínuo 

em relação ao trabalho contínuo de criação individual dos seus 

participantes, pois superam a ideia de experimentação individual do 

                                                 
201 Sendo este factor muitas vezes uma das mais valias identificadas pelos participantes 
emergentes, já que muitos destes agentes raramente encontram espaços onde a 
produção aconteça nas melhores condições. 
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artista que experimenta e promovem revoluções no seu espaço privado e 

na sua condição geralmente solitária ou restrita202, para lhe trazer uma 

componente colectiva e pública (ainda que para um percurso individual a 

explorar mais tarde) de partilha de processos e resultados num 

programa/projecto comum, resultando num espaço ao mesmo tempo de 

evasão (em relação às rotinas quotidianas) e de 

condensação/intensificação da experiência. 

Esse factor faz com que este novo formato híbrido promova uma 

suposta elevação exponencial das diferenças existentes entre o próprio 

método experimental científico e o artístico, na medida em que evidencia 

um território e um objectivo essencialmente provisório, portanto, não 

universal203 ou mesmo conclusivo. Embora essa suposição só tenha o 

seu verdadeiro espaço numa ideia não relativista da ciência. A arte, 

contudo, não pensa outro espaço. Märten Spängberg, o comissário de 

CAPITALS, por exemplo, questionando a topografia do “território” 

CAPITALS, destaca esse objectivo não fixável, indefinível, de 

questionamento contínuo: 

 

Lugar de transacção: de convenções, de perspectivas, de estratégias. Lugar de 

paradoxos: de tempo, de sentido, de lugar. Talvez seja um lugar problemático 

                                                 
202 Mesmo na área do espectáculo, onde a criação raramente é individual, o tipo de 
investigação colectiva é de outra ordem, pois reflecte geralmente um propósito 
específico, de focagem na resolução de um espectáculo. No caso do laboratório 
artístico a investigação colectiva ganha outras dimensões: embora não perca 
necessariamente a base da investigação pessoal do artista mistura essa investigação 
com conhecimentos divergentes e disruptivos, criados colectivamente no laboratório, 
que possam abrir novos caminhos para a sua obra. 
203 Perspectiva que alguns autores consideram não traduzir uma diferença substancial 
entre ciência e arte. Nelson Goodman, no seu livro Modos de Fazer Mundos [1995 
(1978)], defende que as artes, enquanto modos de descoberta, criação e alargamento 
do conhecimento, devem ser levadas tão a sério como as ciências e, portanto, 
concebidas como parte integrante da metafísica e da epistemologia. Mas tal não 
significa, argumenta, que a arte e ciência sejam idênticas, antes que as diferenças 
apontadas tradicionalmente não são completamente defensáveis. Para este autor, a 
tarefa comum a ambas é “a construção de mundos através de sistemas de símbolos e o 
valor de qualquer delas depende da correcção das construções realizadas. Ambas 
podem ser correctas e incorrectas de diferentes maneiras; ambas podem ter um 
domínio de aplicação universal: para ambas existem critérios de aceitabilidade e testes 
e experiências a que podem ser submetidas; em nenhum caso há garantias definitivas”. 
Esta perspectiva encontra-se também recenseada por diversos autores como 
Boaventura Sousa Santos, Bragança de Miranda, Foucault, Feyerabend, entre outros, 
no capítulo “A ciência em diálogo com a arte” do livro Os Outros da Arte de Paulo Filipe 
Monteiro (1996). 
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na medida em que apresenta soluções transitórias para problemas como uma 

incapacidade de compreender ou, pelo contrário, como desafios à 

compreensão? (Märten Spängberg in jornal da ILHA 3) 

 

Esse “lugar problemático” onde se criam “soluções transitórias” é o 

lugar, como refere ainda David-Alexandre Guéniot, produtor da 

Companhia Re.Al, onde quer o criador quer o espectador podem esperar 

encontrar não uma obra artística final mas uma “matéria”: 

 

O aviso é claro para cada interveniente do LAB, assim como deve sê-lo para 

cada espectador: o que será apresentado, ‘feitas as contas’, não será um 

objecto artístico formalizado, muito menos uma ‘obra’, logo, não é um 

espectáculo, nem mesmo uma performance, mas tão somente uma matéria. 

(David-Alexandre Guéniot in editorial do LAB10) 

 

Também Rui Horta refere este mesmo carácter provisório, onde a 

componente mais produtivista inerente à dinâmica normal de uma 

programação de difusão é suprimida pela ampliação da criação pela 

criação, ou do processo pelo processo. Nesse sentido, o objectivo pode 

ser mesmo a ausência de objectivo:  

 

O objectivo do laboratório pode ser até o ‘não objectivo’, pode ser só o 

experimentar (…), o que me parece mais interessante aqui é o facto de não 

haver obrigatoriedade de se apresentarem resultados. (Entrevista a Rui Horta) 

 

Neste território, por oposição ao que acontece supostamente com 

a ciência, e desde que assim seja legitimado pelas instâncias próprias, 

como os críticos ou os programadores, tudo pode ser se não arte pelo 

menos acto artístico, inclusivamente o próprio processo. Assim, 

contrariamente a uma perspectiva essencialmente racionalista e objectiva 

da ciência204, o laboratório artístico funda-se numa perspectiva 

                                                 
204 Perspectiva que tem vindo a ser questionada por diversos autores, nomeadamente, 
Latour, que tem demonstrado o carácter essencialmente relacional e dominantemente 
social da produção científica. 
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assumidamente relacional e subjectiva (própria de uma análise 

culturalista), o que o torna um espaço, mais que experimental e 

metódico, “experiencial” (Couchot, Hillaire, 2002). Esse é o sentido que 

se pode retirar do discurso dos fomentadores desses laboratórios, que 

vêm neles um percurso do indivíduo artista:  

 

O grande objecto em consideração no processo em laboratório não é o objecto 

artístico em si, é a pessoa, o elemento de vida, o grande consumar de tudo é o 

indivíduo, ou seja, eu faço x colaborações com x pessoas e vou aprendendo, 

mas o que fica, o lapso que fica, fica no indivíduo. O indivíduo depois reúne em 

si cada imagem, cada experiência e ele torna-se o interface e isso é que eu 

acho interessante, isto é que gera criadores diferentes, criadores abertos, com 

outros tipos de conhecimentos, com outro tipo de visão global das coisas e esta 

nova geração de pessoas que fizeram muitos projectos colaborativos e, 

também, laboratoriais, mas que não perderam o seu discurso artístico pessoal, 

acho que serão pessoas que no futuro terão uma palavra a dizer, dentro das 

linguagens artísticas, são aquelas que conseguiram incorporar nelas estas 

experiências. (Entrevista a Rui Horta) 

 

Trata-se de um percurso de incorporação da experiência como 

finalidade em si, onde arte e vida se confundem, já que embora 

aparentando ser um “ensaio de meios”, o experimentalismo artístico 

traduz-se afinal num “ensaio de finalidades”, sinónimo de um “ensaio de 

liberdade” (Maria Teresa Cruz, 2001, p. 36) de experimentar e aproveitar 

ou não essa experiência. O laboratório artístico, nesse sentido, condensa 

um sentido “prático e moral e, por isso, toda a estética pensa a arte como 

uma propedêutica da vida, onde a relação do homem a si mesmo e ao 

mundo pode ser testada e preparada” (idem). 

Assim, enquanto o método experimental científico é fundado no 

encadeamento das hipóteses e na sua verificação, o método 

experimental artístico traduz uma “dialéctica do previsível e do 

imprevisível” (Couchot, Hillaire, 2002) que se instala na própria 

experiência de experimentar, o que faz com que o epíteto de 

experimental sirva melhor ao percurso desenvolvido pelo próprio artista 

do que às suas obras, pois não há uma maneira certa de fazer o que 
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quer que seja em arte. É afinal o próprio real que parece estar aqui em 

teste, já que, como refere ainda Maria Teresa Cruz, se, por um lado, 

“uma imensa diversidade de objectos e gestos quotidianos e banais são 

trazidos para o seu interior, desarticulados, reavaliados, negados e 

reinventados”, por outro lado, “as possibilidades artísticas geradas por 

esse laboratório (...) poderiam disseminar no espaço da experiência real, 

sem grande distinção aparente, não fora os museus continuarem a 

coleccioná-las”. Assim, conclui esta autora, “uma certa dualidade 

moderna que opõe tradicionalmente arte e ciência, ou arte e técnica, não 

tem, pois, toda a razão. Arte e tecnociência estão pelo menos unidas 

nesta experimentação laboratorial da vida, que tende a desmultiplicar e 

disseminar o possível” (2001, p. 35)205.  

Como refere ainda esta autora “apesar de ser estético, e não 

técnico, o experimentalismo artístico só poderia, de facto, acontecer com 

a modernidade e revelar-se plenamente na era da penetração da 

experiência pela técnica. Mas enquanto que a metafísica da técnica é em 

si mesma realizante, a metafísica da arte, centrada sobre a ideia de 

                                                 
205 A autora começa mesmo por dizer: “se através de um certo furor inventivo, a ciência 
moderna parece aproximar-se da arte, na negação da mimesis, nem por isso ambas se 
afastam da metafísica. Na verdade, tanto a arte como a tecnociência, pelo seu traço 
experimentalista, se unem, como vimos, a alguns desígnios fundamentais dessa 
tradição metafísica, nomeadamente pelo desejo de intervir na fronteira e na passagem 
entre o real e o possível. É como aparato para intervir nessa passagem que ambas, arte 
e tecnociência, instalam um laboratório, isto é, forçam a criação de um espaço, de uma 
zona de indecisão entre o real e o não real, onde os possíveis são retirados do seu 
mutismo e trazidos a uma certa forma de presença. Neste espaço do laboratório, pelas 
condições específicas e artificializadas que aí se impõem ao existente e à própria 
experiência, ocorre antes de mais uma negação: a negação do próprio real, que como 
diz Avital Ronell, ‘é posto em causa, aguardando confirmação’. O laboratório é, neste 
sentido um espaço radicalmente exterior a todo o espaço, uma espécie de atopos de 
uma experiência ‘proto-real’. No laboratório testam-se, portanto, as hipóteses da ciência, 
a própria tecnologia que dela decorre, mas também o real, enquanto algo que se 
adequa ou não às suas explicações e exigências. Aliás, e como diz ainda Ronell, se é 
verdade que entre tecnologia e teste existe uma relação de ordem essencial, e por isso 
‘não há nenhuma tecnologia que não seja testada’, é também verdade que, ‘uma vez 
testada, a tecnologia deixa de ser em si mesma teste’, isto é, torna-se real, pois o 
objectivo de toda a experimentação técnica é o de tornar uma dada experiência 
possível, através de um conjunto de condições controladas, para poder reproduzi-la e 
dissiminá-la, à semelhança dos próprios autismos da natureza. (...) O permanente 
funcionamento deste estranho círculo da experiência e da experimentação tende a 
abolir a diferença entre ambas ou, pelo menos, a disseminar crescentemente o 
laboratorial na experiência , de modo mais ou menos invisível, ou seja a impor tão 
rapidamente o possível como real (através da sua concretização tecnológica) que é o 
real que tende a tornar-se uma modalidade do possível e não o inverso” (Maria Teresa 
Cruz, 2001, p. 35). 
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liberdade, entrega-se aos jogos dos possíveis. Em qualquer dos casos, o 

real encontra-se sob teste e é, em última análise, negado. Como 

experimentação do fundamento da própria vontade, isto é, da liberdade, 

a arte não pode por sua vez deter-se em nenhuma obra, ou seja, realizar-

se, e por isso não é nunca senão vestígio, traço frágil de uma experiência 

possível, sempre deferida” (Cruz, 2001, p. 37). 

Desta forma o laboratório artístico aparece, desde logo, formatado 

para a construção de um território impuro, que se alimenta da relatividade 

ao invés da universalidade206 ─ uma causa para os mais variados efeitos 

e para as mais variadas interpretações ─, sendo um formato 

organizacional privilegiado para o paradigma invasor do híbrido. O apelo 

ao híbrido, à mistura, emerge, ainda que nem sempre seja assim 

objectivado, como sintoma de experimentação e de pesquisa por 

sobreposição a categorias puras, fixadas, ou classificáveis, e por isso, 

emerge essencialmente como princípio de mudança, transformação, 

inovação.  

Nesse sentido, o laboratório pode ser lido como um “imaginário 

colectivo”207, criado pelo próprio ambiente específico formado entre o 

lugar e os participantes e que é colonizador da inovação, na medida em 

que o seu principal objectivo não é necessariamente tornar um artista 

num cientista mas estimulá-lo a romper com a possível cristalização do 

seu imaginário individual e com possíveis formas pré-estabelecidas e 

recorrentes de experimentar, como indicia o repto desenvolvido por Rui 

Horta aos seus convidados, durante a residência no projecto COLINA: 

“Mudem o vosso universo, mudem para um novo contexto, novas áreas. 

Façam a pergunta ‘e se’?”. 

                                                 
206 Mesmo que no futuro esse processo permita a construção de obras artísticas que 
possam funcionar como “universais concretos”, na expressão que Hermínio Martins 
toma de Hegel, para avançar com uma singularidade universal da obra de arte (2001, p. 
62). 
207 Como refere Augé (1998), “o imaginário e a memória colectivos (IMC) constituem 
uma totalidade simbólica por referência à qual um grupo se define e através da qual se 
reproduz de modo imaginário ao longo de gerações. O complexo IMC informa muito 
evidentemente os imaginários e as memórias individuais” (idem, p. 65). Nesse processo, 
como refere ainda Augé, também o complexo IMI (imaginário e memória individuais) 
pode influenciar e enriquecer o complexo colectivo. Um e outro processo influenciam-se 
mutuamente. 
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O que se procura, portanto, com o laboratório artístico é permitir 

que, através da repetição da pergunta e do experimentar novas formas 

de a colocar e novas terminologias, o inovador se permita entrar no 

território do outro, deixando-se contaminar pelas suas obras e reflexões, 

pesquisando zonas de contacto que alimentem a inovação nos seus 

projectos individuais, no que isso significa de “ser, estar e agir de modo 

novo, diferenciado, numa atitude de antecipação e de prospectiva 

diferente da reacção e da adaptação” (Benavente, Leão, 1993). Resulta 

daqui a possibilidade de se gerarem em torno do laboratório artístico 

concepções híbridas, imbuídas na sua génese das contradições de uma 

cultura pós-moderna, por um lado, agregativas, porque incluídas numa 

regra de experimentação e contaminação geral (de conteúdos, técnicas, 

sensibilidades), um “paradigma” [Kuhn, 2003 (1962)]208 adisciplinar, mas 

por outro, tendencialmente alternativas, porque construídas no sentido da 

diversificação de estilos individuais.  

Possuindo os inovadores um ethos essencialmente individualista 

─ eles são caracterizados genericamente enquanto “pessoas abertas a 

novas ideias e a novas experiências, dispostas a assumir riscos, de forte 

personalidade, pouco presas às normas de grupo, individualistas e 

criativas, em geral rebeldes, isoladas e excessivamente idealistas. (...) 

indivíduos que acreditam no conhecimento científico, nas fontes 

impessoais de informação e na sua própria competência e aptidão para 

dominarem o meio que os envolve” (Benavente e Leão, 1993)209 ─ 

coloca-se a questão de qual a justificação para a sua participação nestes 

laboratórios colectivos. 

Uma possível justificação da sustentação desta relação 

aparentemente paradoxal existente nestes espaços de inovação 

colectiva, que tendencialmente enquanto espaços colectivos se 

contraporiam ao ethos individualista dos inovadores é encontrada: 
                                                 

208 Tipo de estrutura definida por Thomas Kuhn que serve a organização do trabalho 
científico, providenciando identidade institucional e forma, estruturando a realidade em 
enquadramentos de conhecimento. 
209 Esta caracterização representa uma síntese desenvolvida pelas autoras (1993) num 
texto denominado “Inovadores e Pioneiros: viver em projectos” que teve por base 
estudos que autores como H. Mendras, M. Forsé e S. Moscovici desenvolveram sobre 
processos de mudança social e institucional contemporâneos na ciência. 
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― em primeiro lugar, no seu posicionamento, que se constitui 

essencialmente como um território-rede, ao mesmo tempo central e 

periférico, concentrado e fluído; 

― e em segundo lugar, em concomitância, na própria selecção das 

equipas dos laboratórios210, constituídas por agentes cosmopolitas 

(Nunes, 2001) e de diferentes nacionalidades ─ na generalidade 

convidados pelo programador ou curador do projecto num processo 

próximo do potlatch (espécie de desafio lançado aos convidados por 

parte daquele que convida e que os “obriga” a retribuir) ─ que 

trabalhando num domínio de complexidade amplificado (pela proliferação 

e mutação acelerada de novas variáveis no seu trabalho) vêem na 

agregação de agentes, com diversas especializações, não só a 

possibilidade de um enriquecimento mais rápido do seu processo 

individual de criação como uma possibilidade de identificação de 

parcerias (actuais ou futuras) mais eficazes, portanto, uma sofisticação 

do próprio processo enquanto techné, mais especificamente, enquanto 

ferramenta experimental que potencialmente pode vir a ser (re)utilizada 

em processos artísticos futuros. 

Na base desta aproximação do artista à sua comunidade de pares, 

através da participação nestas estruturas laboratoriais em rede, parece 

estar, portanto, uma tentativa de atenuar a dificuldade da actualização 

numa sociedade globalizada dominada pela explosão informativa, na 

medida em que os artistas, sob pena de surgirem como naїfs, têm, como 

observou Bourdieu, “inevitavelmente de se situar em relação a todas as 

tentativas anteriores, de ir mais além das que se efectuaram na história 

do campo [artístico] e no espaço dos possíveis que o mesmo campo 

impõe aos recém chegados” (Bourdieu, 1989). O que faz com que 

actualmente, ao contrário do preconizado por este autor, o que acontece 

no campo artístico tenha deixado de estar estritamente ligado à sua 

história específica, ainda que numa trajectória de sobrevivência deste 

campo, para ser cada vez mais contaminado por outros campos e 

                                                 
210 Sobre similaridades entre percursos profissionais de artistas e cientistas, veja-se o 
artigo de Idalina Conde (1998) “Artistas e cientistas: Retrato Comum”. 
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instrumentos, de que é aqui exemplo a ciência e, através dela, o 

laboratório. 

Estes laboratórios contam mesmo, entre si, com a repetição de 

participantes ─ é o caso, por exemplo, entre inúmeros outros, de João 

Garcia Miguel, que participou nos LAB, no CAPITALS e no Colina, mas 

também de artistas mais emergentes no campo artístico como Catarina 

Campino, Ricardo Jacinto, Adriana Sá, que participaram quer no projecto 

CAPITALS, quer no projecto COLINA, ou ainda de Märten Spängberg, 

que tendo sido comissário de CAPITALS fez também uma apresentação 

como actor e autor na edição Mugatxoan de 2006. 

Em torno do laboratório forma-se, portanto, uma componente ritual 

que promove uma identidade relativa entre os intervenientes que ─ 

embora oriundos de nacionalidades, áreas artísticas ou científicas e de 

gerações diferentes ─ se encontram numa plataforma onde se torna 

possível identificarem-se entre si e distinguirem-se de outros. Por outro 

lado, essa componente ritualista não deve significar fechamento. Como 

verifica Marc Augé, “uma cultura que se reproduz em termos do idêntico 

(uma cultura de reserva ou de gueto) é um cancro sociológico, uma 

condenação à morte, do mesmo modo que uma língua que já não é 

falada, que já não adquire nada fora de si própria, que deixa de inventar 

é uma língua morta”; “as culturas vivas são receptivas às influências 

externas; em certo sentido todas as culturas foram culturas de contacto; 

mas o que é interessante é o que fizeram das influências recebidas” 

(idem, pp. 20-21). 

Num registo laboratorial, qualquer que ele seja, portanto, a 

especialização individual encontra no confronto com os pares um 

instrumento reflexivo, competitivo e amplificador. Como refere Latour 

(1987) numa tradução da abordagem cultural de Augé para uma análise 

sobre o contexto científico, a noção “de especialista isolado” é uma 

contradição nos termos pois ou este se mantem isolado e perde muito 

rapidamente a qualidade de especialista, ou mantem-se especialista mas 

tal implica que não se possa manter isolado. Esta contradição —

“especialista isolado” ― é, neste sentido, a condição inversa do 
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“comunalismo”, um dos princípios normativos da ciência identificado por 

Robert Merton (1942)211. E este novo regime, de estímulo da curiosidade 

e inovação através do trabalho em equipa que é próprio da ciência, e que 

é também, por outro lado, um “garante de segurança” para qualquer 

“sistema pericial” (Giddens, 1992), parece estar a passar através deste 

novo formato de laboratório, ainda que não fechado mas antes liminal e 

ubíquo [Turner, 1969; Canclini, 2001 (1990)], para o mundo artístico, 

sintoma de uma sociedade pós-moderna tão “inclusiva” (Lipovetsky, 

1989) como exclusiva. 

 

VIII.1.1.2.1. Os locais do híbrido 

 

Os locais laboratoriais são aqui também importantes. Eles não só 

inauguram um contexto de divulgação mais integrado — porque fazem a 

articulação entre criação, intermediação e recepção ―, como introduzem 

um tipo de visibilidade geralmente associado à História, uma 

(re)“aurização”, seja ela da esfera do sagrado, no caso do COLINA, 

sedeado no Convento da Saudação212, ou da esfera do profano, como 

acontece noutros eventos como Monsaraz Museu Aberto213, ou ainda da 

esfera da consagração artística, de um novo sagrado, quando se trata 

dos museus, como aconteceu quer com o CAPITALS, quer com o 

Mugatxoan, quer ainda na última Bienal de São Paulo, com a obra 

“Comer o Coração” do escultor Rui Chafes em parceria com a coreógrafa 

e bailarina Vera Mantero, onde o corpo da coreógrafa traduziu uma 

espécie de anima da peça escultórica em ferro negro monumental mas, 

ao contrário do que acontece num teatro, onde há um tempo delimitado 

para a recepção, aqui, no espaço do museu, esta obra entre a exposição 

                                                 
211 Robert Merton identifica cinco princípios normativos do ethos científico: 
comunalismo, universalismo, desinteresse, originalidade, cepticismo. 
212 Tal só se mantem no plano simbólico, pois que as funções originais do convento 
estão inactivas. 
213 Onde é a própria paisagem alentejana e o seu casario típico que ganha esse 
carácter histórico. Esta programação inscreve diversas intervenções artísticas em 
Monsaraz e inclui o festival Escrita na paisagem, cruzando artes performativas e artes 
da terra. 



 457

e a performance não limita o tempo da recepção214, ainda que implique 

uma pulsão para o nomadismo no espaço, o que faz com que os 

espectadores tenham que captar em circulação (para se permitirem ver 

outras peças da exposição) os sentidos de Comer o Coração. 

De certa forma, a entrada dos artistas performativos nestes 

espaços traduz um efeito de naturalização da esfera do híbrido em muito 

paralelo ao desempenhado pelas primeiras exposições de monstros nos 

Museus de História Natural. Veja-se, por exemplo, a colecção 

apresentada, em 1696, no Museu de Copenhaga, que incluia, entre 

outras coisas215: um fígado seco; a orelha de um elefante medindo três 

pés e meio por dois e meio; sandálias feitas com pele humana; unhas 

monstruosas de um adolescente de Copenhaga; duas mãos de uma 

sereia; uma pedra proveniente de um rim humano pesando 12 libras e 

meia; um feto petrificado que uma mulher originária da França tinha 

carregado no ventre durante 28 anos, embriões do tamanho de uma 

polegada e de sete polegadas, uma salamandra e vários bezoares, tanto 

orientais como ocidentais.  

Com estas exposições tão peculiares e que foram paralelas à 

emergência dos chamados freek shows inaugurou-se um espaço de 

registo histórico, de documentação do fenómeno do monstruoso, do 

efémero, que antes só existia ao nível da exposição ao vivo restrita216. 

                                                 
214 A escultura, ocupada pelo corpo da performer ou vazia, mantinha-se sempre no 
espaço. No entanto, quando estava ocupada, definia um espaço de performance, a que 
se podia ficar a assistir até esta terminar. No CCB, aliás, esta configuração de 
performance sobrepôs-se ao de exposição (devido às próprias limitações do espaço em 
que a peça foi instalada, uma sala pequena e que dificultava a circulação de pessoas no 
espaço). 
215 Lynn Thorndike, A History of Magic and a Experimental Science, Nova Iorque, The 
Macmillan Company, T. VI, p. 269, citado por José Gil (1994, pp. 70- 71). 
216 Como fica expresso na análise de Ieda Tucherman, na sua já citada Breve História 
do Corpo e dos seus monstros, p. 120, informada pela obra de L. Fiedler, Freaks: 
mythes and images of secret self, New York, Anchot, 1993: “‘A exibição dos freaks 
existe, é claro desde a Antiguidade, e como outras práticas pagãs foi revivida na Europa 
durante a Idade Média’. Inicialmente os freaks eram exibidos nas suas casas e nas 
cortes dos príncipes. Eram exibições estritas. Foi a Igreja, compreenda-se bem o poder 
didáctico que ela entendia poder realizar, que lentamente, começou a aumentar as 
audiências a que eram expostos, exibindo-os em ‘dias festivos e sob solo sagrado’. 
No entanto, vale a pena lembrar: os freaks não se constituem em atracção pública 
naturalmente e será apenas após a restauração inglesa (1660) que passarão a ganhar 
notoriedade como atracções. Neste momento formam uma categoria que dispõe de 
certa flexibilidade para acolher self-made freaks, que englobam estrangeiros assim 
como homens e mulheres tatuados. ‘As apresentações étnicas também são incontáveis, 
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Como refere Armand Marie Leroi, em Mutants, nos séculos XVI e XVII, os 

monstros estavam por toda a parte: os príncipes coleccionavam-nos, os 

naturalistas catalogavam-nos, os teólogos transformavam-nos em 

propaganda religiosa e os académicos inscreviam a sua ocorrência e 

significância em livros de coisas esquisitas (2005, p. 6). Segundo este 

autor, Francis Bacon, em 1620, no seu Novum Organum já havia 

procurado classificar a história natural em três tipos: o estudo da 

natureza normal (a que denominava Liberdade da natureza ou da 

História dos Nascimentos), da natureza aberrante (Erros da natureza ou 

da História dos Nascimentos Prodigiosos) e a natureza manipulada pelo 

homem (onde inclui a História das Artes, frequentemente chamada 

Mecânica e Arte Experimental). No seguimento desta classificação, 

Bacon recomendava mesmo que os monstros e os produtos prodigiosos 

deviam ser coleccionados para que se pudessem estudar as leis da 

natureza. A entrada no Iluminismo fazia apelo, portanto, a uma nova 

“metafísica da uniformidade da natureza” e a uma “nova sensibilidade 

estética” (Daston e Park217, citados por Costa, 2005, pp. 1-2).  

Este processo não aconteceu de forma linear em todos os países, 

como indicia a historiadora Palmira Fontes da Costa (2005). Seguindo as 

principais tradições definidas por Jean Céard218 na interpretação do 

nascimento dos monstros, esta autora faz notar que, se em países do 

centro da Europa, como Inglaterra e França, se aprofundava já uma 

explicação científica219, em Portugal, no mesmo período, em contra-

                                                                                                                                          
seres de todas as cores, de aldeias negras, indianas, árabes ou outras. Isso sem 
esquecer as mulheres-girafa, asiáticas que tinham o pescoço com pelo menos 25 cm de 
comprimento encerrado dentro de anéis de cobre’. Será o início do freaks show, cujo 
ápice se dará no século XIX, marcando de maneira mais que sugestiva a nossa relação 
com a alteridade”. 
217 Como refere Palmira Fontes da Costa (2005), este entendimento levou autores como 
Lorraine Daston e Katharine Park em Wonders and the order of nature - 1150-1750, a 
defenderem precisamente uma desvalorização dos monstros e de outras singularidades 
durante o Iluminismo. Factor que a autora explica não pela anulação do problema do 
interesse da ciência ou do domínio público mas de uma outra atitude face ao problema, 
que pretendia uma maior distinção, podemos dizer, entre o real e a ficção.  
218 Citações de Palmira Fontes da Costa do livro de Jean Céard La nature et les 
prodiges: l’insolite au XVI siécle. Géneve, Libraire Droz, 1996 [1977]. 
219 Numa linhagem de explicação da origem dos monstros que se filiava na obra de 
Aristóteles (384 -322 a.C) A geração dos animais — na qual os seres monstruosos são 
descritos como factos da natureza com origem acidental e destituídos de significado 
moral, numa tradição que apela às causas naturais para explicar a sua origem. 
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corrente, verificava-se o apogeu da discussão do monstruoso filiado 

ainda noutras duas tradições analíticas: 

― a do prodígio como presságio ou como lúdico. A tradição do 

presságio remonta à época clássica e, em particular, à obra De 

divinatione de Cícero (106-43 a.C.) onde se considerava a ocorrência de 

monstros e/ou outros fenómenos extraordinários da natureza como tendo 

uma origem sobrenatural, marca de uma transgressão moral grave 

acompanhada do presságio de um castigo divino, recuperando a 

etimologia monere que significa prevenir, ou avisar, a que se 

adicionavam razões politico-religiosas muitas vezes associadas à 

literatura de viagens. Duas razões que os portugueses mantiveram 

presentes na sua História e que diversos factores reforçaram, como a 

Inquisição, as guerras santas, os Descobrimentos, o Terramoto, o 

sebastianismo; 

― outra tradição esteve também presente ao sabor mais popular 

através de um esquema interpretativo que remonta à História Natural de 

Plínio e à Cidade de Deus de Santo Agostinho, que fazia apelo à 

“criatividade da natureza” e, “à sua faculdade de ‘brincadeira’: lusus 

nature – desportos da natureza, exemplo para Plínio da generosidade e 

da exuberância da natureza e para Santo Agostinho das maravilhas da 

natureza.  

Este estado analítico, de acordo com Palmira Costa, só vai sofrer 

alterações com a implementação de medidas de teor iluminista 

emanadas do Marquês de Pombal através da criação de uma Real Mesa 

Censória, em 1768, onde se visava a “irradicação da superstição, 

fanatismo e charlatanismo” através de uma reforma do sistema de ensino 

onde se incluía o estudo científico do fenómeno. Para esse efeito foi feito 

um convite ao italiano Domingos Vandelli (1735-1816), autor de uma 

dissertação sobre seres monstruosos (1776), para que este leccionasse 

em Portugal tais matérias na disciplina de História Natural integrada no 

Curso Filosófico e criasse um gabinete de História Natural na 

Universidade de Coimbra onde esses seres ou formações constituíssem 

uma parte integrante. Esse propósito foi explícitado desta forma: 
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Sendo manifesto que nenhuma coisa pode contribuir mais para o adiantamento 

da História Natural do que a vista contínua dos objectos que ele compreende, a 

qual produz ideias de mais força e verdade do que todas as descrições as mais 

exactas e as figuras mais perfeitas, é necessário, para fixar dignamente o 

estudo da Natureza no centro da Universidade, que se faça uma colecção dos 

produtos que pertencem aos três Reinos da Mesa Natureza. 

Por esta razão Hei por bem, e sou servido a ordenar, que o Reitor, tanto por si 

como junto com a Congregação da Faculdade e com a Congregação Geral das 

Ciências, tenha o cuidado de procurar fazer a dita colecção do modo mais 

completo que for possível, e de a enriquecer cada vez mais com os novos 

produtos da Natureza que se acharem tanto nas suas operações regulares 

como nas monstruosas220 . 

 

À semelhança da peculiar exposição de Copenhaga, da colecção 

do museu da Universidade de Coimbra vão fazer parte, por exemplo, um 

feto duplo feminino, um gato com duas cabeças e um cão com sete 

patas, sendo a sua descrição acompanhada das respectivas ilustrações 

em estilo naturalista (Costa, pp. 21-22). Note-se que hoje a arte é ela 

própria promotora deste tipo de exposições. Em 2005, no Museu de 

Belas Artes de Berna, um artista plástico, Xiao Yu, apresentou uma 

“estranha” escultura composta pelo cabeça de um feto abortado e o 

corpo de uma gaivota numa caixa de formol, que surtiu tanta polémica 

que acabou por ser censurada e retirada da exposição,  

Esta passagem do monstro, e actualmente das artes 

performativas, para o espaço da História, através da sua colecção e 

exposição, pode ser vista como uma progressiva integração destes 

fenómenos na ordem natural das coisas. No caso das artes 

performativas, como uma aceleração da visibilidade e consagração 

destes criadores. Aliás, é um percurso consonante com a própria História 

do Museu, que primeiro se apropriou de características como a reunião 

colectiva da igreja enquanto local “onde todos os membros de uma 

                                                 
220 Esta referência a Marquês de Pombal, apresentada por Palmira Fontes da Costa, é 
citação de Rómulo de Carvalho, A História Natural em Portugal no século XVIII. Lisboa, 
Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1987. 
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sociedade podem comungar na celebração de um mesmo culto” 

(Guillaume, 2003, p. 62), para consolidar-se “como uma das instituições 

cuja função consiste em criar um consenso em torno dessa maneira de 

opor o visível ao invisível”221. Processo de visibilidade que se tem 

alargado substancialmente para diversos campos. Nas palavras de Marc 

Guillaume, “são procurados e valorizados objectos cada vez menos 

antigos, e o mesmo acontece com objectos simplesmente pitorescos. Os 

critérios de valor estético tornam-se menos restritivos e mais vagos. Os 

próprios museus abrem-se a um espectro cada vez mais amplo de 

objectos, aceitando inclusivamente colecções desde que a sua regra de 

constituição (e não a natureza das coisas conservadas) seja 

suficientemente singular” (idem).  

Neste processo está ainda presente o factor de entretenimento, 

fazendo eco ao que Vandelli referenciava sobre as dificuldades inerentes 

à organização de um museu (do híbrido) na sua Memória sobre a 

utilidade dos museus de história natural : 

 

Sendo o museu de história natural feito principalmente para instruir, e servindo 

também para divertir, devem ser dispostas as produções naturais com gosto, e 

que interessem os curiosos, e que possam instruir, e inspirar novas ideias aos 

sábios: mas satisfazer todas estas vistas, sem apartar-se muito das ordens da 

natureza, isto é muito dificultoso [Vandelli, 2003 (1787), p. 62222, citado por 

Costa, 2003, p. 22].  

 

Do mesmo modo que o coleccionismo destes fenómenos, 

alargado a uma rede de agentes (médicos, farmacêuticos, clérigos e até 

comerciantes), se centralizou numa instituição (a Academia Real das 

Ciências) que permitia a recolha de informação e de espécies destinadas 

a gabinetes de história natural e a laboratórios, hoje, também nos 

museus como refere ainda Guillaume, “chega-se (...) a tratar os objectos 

do passado recente e mesmo do presente no modo de um futuro 
                                                 

221 Idem, p. 62. 
222 Artigo de Vandelli denominado “Memória sobre a utilidade dos museus de história 
natural”, in Cardoso, José Luis (coord.), Memórias da História Natural. Domingos 
Vandelli, Porto, Porto Editora, 2003, pp. 59-65. 
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passado (em museus de actualidade) para adiantar e compensar o seu 

desaparecimento programado. A estratégia industrial do efémero imbrica-

se assim na estratégia patrimonial do perdurável”223. 

Cria-se aqui uma relação que funciona entre os conceitos museu-

universidade-teatro. Pieterse, num artigo denominado “Multiculturalism 

and museums – discourse about others in the age of globalization” 

(1997), refere que a arte pós-moderna é ainda mais dependente do 

museu que o foi o modernismo pois é mais próxima da perspectiva da 

“arte pela arte”, e onde simultaneamente o multiculturalismo domina. 

Assim, este autor pergunta: “qual é o modelo para o museu, a 

universidade ou o teatro? Isso lembra-nos a afinidade entre museu e 

teatro. Foi observado que a produção de uma exposição é mais próxima 

da produção de uma peça de teatro do que de outra qualquer forma, 

enquanto outros insistem que o museu se aproxima mais da universidade 

do que do teatro. Os museus podem ser lugares onde a universidade e o 

teatro se encontram. Melhor ainda, eles podem ser intermediários e 

laboratórios para experimentar novas combinações culturais e encontros” 

(1997, p. 140). 

Esse sentido de musealização do efémero, da História presente, 

verifica-se também nos laboratórios artísticos que temos vindo a analisar. 

No caso do festival Percursos, podemos acrescentar aos exemplos já 

citados, esse processo é desenvolvido por exemplo em projectos como: 

Museu do Tempo ou Colecções de Momentos224 com os objectos de 

meninos de cidades históricas como Viseu e Évora ─ objectos que se 

enterram e que ficam para sempre na história que liga aquele pequeno 

indivíduo à sua cidade ─ ou Museus Nómadas, que viajam pelas cidades 

vindos de países imaginários como a Turákia, com objectos estranhos 

que têm que se explicar (numa espécie de descodificação antropológica) 

a quem os vê pela primeira vez, ou ainda os Museus Sensíveis como o 

concebido por António Catalano, um projecto entre artes plásticas, teatro 

e vida, presente, por exemplo, numa mostra pública em Évora de 

                                                 
223 Idem, p. 35. 
224 Projecto concebido pelo espanhol José António Portilho. 
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grandes quadros onde se mistura o imaginário marítimo das sereias às 

fotografias das senhoras de um grupo de idosos do Recolhimento 

Barahona das planícies alentejanas225. 

VIII.1.1.2.1.1. Experienciar o lugar 

 

Nos livros Homo Sapiens (1977) e Metamorfoses do Vídeo (1986) 

pode revisitar-se o hapenning de Alberto Pimenta de 1977226, através de 

uma fotografia que mostra o poeta sentado numa cadeira, com um copo 

na mão. Numa mesa ao seu lado está um livro e uma garrafa. Esta 

situação passa-se numa jaula do Jardim Zoológico, ao lado da qual, 

numa outra jaula, é possível ver um chimpanzé, também sentado. 

Afixado nas grades da jaula de Alberto Pimenta está um papel que o 

cataloga como Homo Sapiens. No livro pode ler-se a biografia do artista 

do seguinte modo: 

 

José Alberto Resende de Figueiredo Pimenta, cidadão nacional n.º 727697, 

                                                 
225 Como se pode ler no catálogo deste projecto laboratorial, durante duas semanas em 
Évora, Catalano “partilhou a magia e a beleza do seu universo, pintando longas caudas 
de sereia e distribuindo cores e alegria pelos residentes do Recolhimento. Por base a 
ideia de que ‘a beleza está nos olhos de quem vê’ sustentada no desejo de homenagem 
a todos os idosos falecidos no verão passado, vítimas da vaga de calor que assolara a 
Europa. (...). 
D. Antónia, uma idosa simpática e pequenina que se movimenta com destreza, tem um 
pequeno aparelho no ouvido mas não denuncia qualquer dificuldade de audição. Fala 
da Arte contemporânea como ‘algo diferente daquilo a que estamos acostumados a 
ver’. Regressa repetidas vezes ao pátio para ver as obras de Catalano. 
Hoje, quando D. Beatriz desceu ao pátio, Giacomo [um dos programadores de 
Percursos] não resistiu a mostrar-lhe o seu retrato enquanto Sereia do Alentejo. ‘Que 
pensa do seu quadro D. Beatriz?’ ‘É muito bonito. Estão todos muito bonitos’ comenta 
Beatriz, afirmando-se como uma das maiores defensoras da beleza de todas as obras. 
Catalano olha por uns segundos para a imagem fotográfica colada na placa de madeira. 
Dirige-se para a lata de tinta azul clara e com um pincel grosso desenha, sem 
hesitação, a cauda de mais uma sereia. Segue-se o azul escuro, mesclado com o claro, 
para trazer mais densidade à cauda. Depois avança com o estuque que, aplicado à 
espátula, vai recortando a cauda da sereia e transformando o fundo do quadro num belo 
mar revolto. (...) 
No dia da inauguração da exposição vivencia-se, no Recolhimento Barahona, uma 
alegria especial. D. Antónia, desejosa de participar da mostra, traz o seu quadro 
bordado em 1935, onde figura um cão sorridente. Depois mostra-me um pequeno 
pedaço de papel de jornal onde está inscrito o poema Évora de Florbela Espanca. E 
antes de dar por conlcuída a sua intervenção lê[o] (...)”. 
226 Hapenning que antecedeu em muito a experiência The Human Zoo (2005) 
desenvolvida por três homens e quatro mulheres que se instalaram num Zoo de 
Londres, sendo alimentados pelos tratadores e observados pelos visitantes, tal como os 
outros animais. 
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natural do Porto, soldado sem instrução incorporado na reserva territorial, 
licenciado em filologia germânica pela universidade de Coimbra, esteve 

exposto, no dia 31 de Julho de 1977, entre as 16 e as 18 horas, numa jaula 
do Palácio dos Chimpanzés do Jardim Zoológico de Lisboa. 

 

Pode também aceder-se ao pensamento do artista: 

 

a entrada requer uma certa curvatura de cabeça, à semelhança de tantas outras 

entradas. Quem quer que entre olhando em frente (apesar da curvatura) vê 

diante de si as grades e, lá fora, quem o está também a ver, olhando em 

seguida para trás, vê a entrada transformada em saída. esta última é uma visão 

confortante, que aligeira tudo, embora não transforme nada: o que aqui está a 

acontecer não é transformável nem realizável noutro lugar. apenas aqui, numa 

destas jaulas: por exemplo, nesta. da qual se vêm aproximando os visitantes. 

olho de relance para alguns, pergunto: que é que está a acontecer comigo? e 

também: que é que está a acontecer aqui? e ainda: que é que está a acontecer 

aqui com eles? com estes homens? sei no entanto que não sou eu, mas sim 

eles, quem tem de achar as respostas. Fui eu que entrei aqui, mas são eles que 

me vêm ver. São eles, estes homens, que saíram do lugar que habitam e 

vieram aqui com a intenção de ver os habitantes destas jaulas, e hoje um 

desses habitantes sou eu. 

 

Assim como a algumas das “reacções dos transeuntes”, talvez 

entre a ficção e o real: 

 

─ Já cá venho com os meus filhos há 4 ou 5 anos e nunca vi um homem numa 

jaula, é a primeira vez. 

─ É um macaco que sabe ler. 

─ É algum literato. 

─ Em todo o caso é maluco. 

─ É estrangeiro. Estão aí metidas nisto umas meninas estrangeiras. 

─ Assim já percebo. 

─ Eu tenho a impressão que é um homem normal. 

─ Não, normal não pode ser, senão não estava ali. É maluco, anda à solta. 
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─ Ou tarado sexual. 

─ Deve ser um daqueles que escrevem. 

─ O que é que isso interessa? Está a fazer figura de urso. 

─ Deve é ser a falta de habitação, é para alertar a malta. 

─ É para alertar que andamos todos a viver como ele. 

─ Se calhar quer viver em paz e sossego, não quer que o incomodem. 

─ Mas o que é isto de “homo sapiens”? 

─ Eu venho cá muitas vezes, mas ainda não conhecia isto. 

─ É, isto é novo cá no jardim. Não deve ser nada. 

─ Deve ter algum fundamento. 

─ Deve ser homem político, já está habituado às macacadas. 

─ Se calhar matou alguém. 

─ Então estava na cadeia. 

─ Isso era dantes. 

─ É de partir o coco! Deve ser testemunha de Jeová. 

─ Como é que é permitido isto é que a gente não percebe. 

─ Antes do 25 de Abril não havia disto. 

 

E ainda a alguns relatos da Imprensa, como vêm referidos no livro 

Homo Sapiens: 

 

Em primeira mão, o jornal A Luta de 11 de Agosto de 1977, pela pena de Jorge 

Listopad, que considerou a operação Homo Sapiens uma ‘aposta, ascensão-

queda, feita de sonho, de sabedoria, de vontade’. 

 

A revista francesa L’Express de 29 de Agosto/ 4 de Setembro de 1977, a qual 

transformou as duas horas que a operação durou num inteiro week-end. É de 

crer que os seus leitores não se satisfariam com menos do que isso. 

 

O jornal A CAPITAL de 31 de Agosto de 1977, o qual corrigiu a notícia da 

revista L’Express, mas deu à operação uma nota inesperada, ao chamar ao seu 

autor ‘padre Alberto Pimenta’ (nihil obstat). 
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Este happening situa-se num período temporal, os anos 70, em 

que a ocupação do espaço topográfico pela arte partia da intervenção 

directa dos próprios artistas. Uma intervenção sem mediações para além 

da relação entre criação-recepção, que, no caso de Homo Sapiens, 

contempla, como vimos acima, tanto as vertentes de observado-

observador como de observador-observado, uma vez que podemos 

aceder, através da documentação (ainda que com algum enviesamento), 

aos dois lados dessa relação.  

O efeito experimental já estava aqui presente (apesar do próprio 

artista, como vimos no capítulo sobre a Performance, se demarcar da 

identificação da sua obra artística com o conceito de experimental). 

Trata-se de uma experiência sobre a reacção a um fenómeno anormal ― 

um Homem numa jaula de animal ― e do relato dessa experiência. Mais 

recentemente, o papel do intermediário227, entre criação e recepção, tem 

ganho uma relevância maior na inscrição desse carácter experimental 

artístico no espaço público. É o caso de Paulo Cunha e Silva. Sendo 

médico de formação, também professor e chegando mesmo a ser 

Director do Instituto das Artes (2003-2006), o seu papel de comissário 

destacou-se com projectos assentes no conceito de laboratório, 

verdadeiros híbridos programáticos entre arte e ciência:  

 

As opções [programáticas] no meu caso passam por compor vários registos que 

são eles próprios também híbridos, ou seja, podem já recorrer a objectos 

híbridos mas a composição final é um híbrido ou um meta-híbrido. (Entrevista a 

Paulo Cunha e Silva) 

 

A sua programação artística, que o próprio define como 

assumidamente “activa”, porque “interventiva” e mesmo “criativa”, 

desenhou-se sobre a plataforma da ciência através dos eixos do lugar e 

do corpo. Organiza em Janeiro de 1997 o colóquio O Lugar – evidência e 

                                                 
227 Seja ele configurado pela figura do programador ou gestor cultural, comissário, e 
também, nalguns casos, de artista-programador ou artista-comissário. 
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eclipse, em Serralves, onde dá início ao debate sobre estas temáticas. 

Em 1998, na Fundição de Oeiras, apresenta a exposição Anatomias 

Contemporâneas. Aqui a linha programática desenvolve-se sobre a 

metáfora criada por Artaud, um corpo sem órgãos. Metáfora ampliada 

para o seu reverso, criando-se espaço de exposição também para um 

corpo com órgãos. Nesta bipolaridade de opostos e paradoxos ― um 

corpo com e sem orgãos ― vários artistas, teóricos e comissários foram 

convidados a centrar-se, quer teoricamente, quer através de 

manifestações artísticas, na “condição contemporânea do corpo”. Em 

2001, como comissário da iniciativa Porto – Capital Europeia da Cultura 

desenvolve vários projectos onde a ciência aparece como núcleo a partir 

do qual se podem discutir, numa perspectiva global, as Pontes para o 

Futuro, mote desta Capital Cultural, onde a noção do híbrido é enxertada 

como qualquer coisa para pensar não só o presente mas também o 

futuro. Articulam-se nesta iniciativa as várias esferas do saber, seja a 

ciência na sua vertente exacta ou na sua vertente social, seja a arte na 

sua vertente reflectora e amplificadora da realidade: 

 

tentar desmultiplicar o significado das pontes e reflectir sobre pontes é reflectir 

também sobre híbridos porque as pontes são o crossing-over que é um termo 

da hibridização e da genética, [que traduz] (...) justamente o momento em que 

uma parte de um cromossoma passa para outro, em que uma margem passa 

para a outra margem, há a possibilidade de trocar de margem. E, em relação ao 

[conceito de] futuro, tentar que os discursos artísticos possam ter [várias] 

perspectivas, numa espécie de balanço para o futuro. (Entrevista a Paulo 

Cunha e Silva) 

 

O balanço para o futuro parece ser mesmo uma das 

características das programações do híbrido, já que algumas destas 

mostras contemplam esse papel recenseador dos mapas emergentes. 

Durante a Expo’98 em Lisboa, onde o mote se centrava nos Oceanos, 

esse mesmo intuito esteve presente na programação Mergulho no 

Futuro, que pretendia perspectivar um contra-balanço ao balanço que 

tinha sido dedicado ao século XX, no âmbito do Festival dos 100 Dias. 
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Na programação de Paulo Cunha e Silva, em torno das Pontes 

para o Futuro, através da noção de laboratório articulou-se teoria e 

prática. De forma a dar visibilidade aos lugares onde se faz a ciência foi 

construído um mapa da ciência sobre o mapa da cidade do Porto, cujos 

percursos foram definidos conceptualmente em seis coordenadas: “do 

gene ao corpo”, “do corpo ao espírito”, “do espírito à criação”, “da criação 

à técnica”, “da técnica ao controlo”, “do controle ao gene”. Percursos que 

configuraram depois: “microlugares”, “lugares do corpo”, “lugares do 

espírito”, “lugares da ciência”, “lugares da tecnologia”, e também 

“metalugares”, numa desmultiplicação de escalas em que o espectador 

podia entrar nos laboratórios, ver a ciência enquanto ela se faz, 

questionar os seus instrumentos, dar-se conta das suas controvérsias, 

perceber a relação desta com a realidade quotidiana: 

 

Não era através de palestras era através de experiência imersiva. Podia-se 

entrar e circular nesses laboratórios que tinham uma pessoa que estava afecta 

ao projecto e que explicava o funcionamento da investigação nesse espaço, o 

que permitia responder às questões que aquele ponto no mapa ia colocar. 

(Entrevista a Paulo Cunha e Silva) 

 

Desenhou-se ainda uma rede de conferências denominada O 

Futuro do Futuro onde se fixaram linhas de pensamento traçadas numa 

espécie de mapa do metro: 

 

(...) associámo-nos a várias instituições científicas e culturais da cidade, criando 

uma rede de temas e personalidades provenientes das mais diversas áreas do 

saber e da acção que, tendo estado associadas à criação de múltiplos futuros, 

pudessem corporizar esse desejo de passagem. A partir de uma inicial 

dispersão temática, identificámos 10 linhas que remetem imediatamente para 

um plano de metro. Estas linhas (do genoma, do corpo, da técnica, da 

consciência, da ética ...) identificam um conjunto de questões que, além de 

estarem na ordem do dia, criam a ordem do dia. Cada linha, orientada de 

acordo com o eixo do tempo, tem um conjunto de estações que correspondem a 

outras tantas conferências e interlocuções. Além disso, e para assegurar a sua 

eficiência, cada linha conta também com um maquinista (moderador) que dá 
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sentido (orientação) a um conjunto de estações, impedindo o descarrilamento 

da discussão. Quando duas ou mais linhas se cruzam, dois ou mais 

maquinistas encontram-se, convidando os passageiros (o público) a fazer a 

correspondência. Este novo sistema de mobilidade (o pensamento é o veículo 

mais rápido para circular numa Capital Europeia da Cultura) passa pelo 

pressuposto de que “o futuro do futuro” é o lugar de todos os encontros e de 

todas as passagens. E a sua organização em rede, que acaba por simular 

também a própria organização do sistema nervoso central (o local onde a 

matéria se transforma em pensamento), funciona como uma curiosa metáfora 

sobre a cidade e o conhecimento, ou de outra forma o Porto em 2001228. 

 

Dois outros projectos também de cariz topográfico inscreveram-se 

manifestamente no domínio da arte. Um deles, denominado A 

Experiência do Lugar, articulou artes plásticas num percurso performativo 

pelos lugares da ciência do Porto, dando a ver a ciência, e o seu reflexo 

artístico, numa outra relação com o espaço:  

 

A Experiência do lugar coloca a questão da cidade, enquanto espaço de 

circulação, no centro da discussão. (...) E, ao associar o tempo à natureza da 

ocupação do espaço (é preciso tempo para se circular entre os espaços), passa 

também a ser uma performance. (Paulo Cunha e Silva, 2001, p.25) 

 

Nesse mapa foram destacados dez locais da cartografia urbana do 

Porto, relacionados com a prática científica: desde locais de natureza 

laboratorial como a Faculdade de Farmácia, passando por locais 

museológicos como o Museu de História da Medicina da Faculdade de 

Medicina, de arquivo e organização do saber como a Biblioteca da 

Faculdade de Letras, pela demonstração como o Jardim Botânico ou o 

Planetário, pela aferição do saber, como a sala de exames da Faculdade 

de Ciências, ou ainda pela utilização do saber, como a Faculdade de 

Engenharia ou o Instituto de Medicina Legal.  

No interior dos laboratórios, salas de aula, bibliotecas desses 

                                                 
228 In dossier da rede de conferências Futuro do Futuro – da Matéria ao Pensamento 
que decorreram na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, entre 23 de Fevereiro e 22 de 
Dezembro, no Porto em 2001. 



 470

locais foram criadas um conjunto de intervenções artísticas que 

procuraram dialogar com o espaço e a função desses locais, sendo como 

refere Paulo Cunha e Silva o diálogo entre estas duas pós-naturezas, a 

arte e a ciência, a matéria desta exposição.  

Deste projecto destacam-se, por exemplo, obras como Pharmacia 

de Pedro Tudela, onde o lugar vazio da actividade de uma farmácia é 

misturado com os sons desse lugar físico em actividade, sons 

fantasmagóricos que entram como banda sonora e ocupam o espaço.  

No âmbito ainda deste programa foi desenvolvido o projecto Elogio 

da Loucura, no Hospital Psiquiátrico do Conde Ferreira, no Porto, que 

juntou projectos de pintura, fotografia, instalação, vídeo, performance, 

teatro, dança, jardinagem. O diálogo entre estas diferentes áreas teve 

como pretexto a relação entre o título Elogio da Loucura, retirado de uma 

obra de Erasmo229, e os conceitos vigiar e punir de Foucault (presentes 

na sua obra em torno do hospital psiquiátrico e das organizações 

prisionais, onde se inscreve o efeito panóptico). 

Aqui, o hospital psiquiátrico, enquanto instituição específica, 

enquadra os projectos artísticos. Neste âmbito, Lúcia Sigalho e a 

Companhia Sensurround desenvolveram o projecto Fora de mim. Este 

projecto desenvolveu-se tendo por base a ideia de uma “criação” próxima 

da “natureza”. Criou-se assim na primeira semana de residência um 

jardim: 

 

plantaram-se quatro mil pés: sálvias, tomilhos, relva japonesa, amores perfeitos 

brancos, santolinas, verbanas, tapiens e margaridas. Antes transplantaram-se 

quatro buxos e três alecrins. Limpou-se o saibro. Refez-se o desenho do jardim 

para quadrado e fez-se um círculo à volta da árvore. Cavou-se o jardim todo. 

Limpou-se o lixo que havia à volta. Tiraram-se alguns vasos antigos que ali 

estavam encostados às paredes. Desenhei no chão do jardim: eu estou aqui/ a 

cantar/ vejo o céu/ é tudo muito simples/ as nuvens atravessam o pátio/ e sei/ 

que sou/ feliz/ para sempre. O Alfredo, internado há dois anos, desenha de 

repente um pássaro no chão 230. 

                                                 
229 Autor originário de Roterdão, Capital Cultural congénere com o Porto em 2001. 
230 Lúcia Sigalho in Catálogo Porto 2001, Capital Europeia da Cultura. 
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Na segunda semana, passa-se ao diálogo através de entrevistas 

com os agentes da instituição: 

 

Começam as entrevistas dentro do hospital, aos utentes do espaço: pessoal 

auxiliar, carpinteiros, visitantes e, sobretudo, doentes231.  

 

Esses diálogos são depois fragmentados e mais tarde enxertados 

nesse jardim: 

 

As palavras deles vão ficar penduradas nos ramos do jardim abandonado, sem 

identificação.232 

 

Há a partir daí um processo de maior aproximação, de observação 

em profundidade, de compreensão dessa outra realidade vivida no 

hospital:  

 

Depois de termos visto não podemos dizer que não sabíamos. Portas fechadas 

à chave, separação por sexos e por grau de gravidade. Ainda há solitárias. 

Também ainda há electrochoques e lobotomias. Há muita coisa. A loucura é 

uma espécie de fim da linha da segregação. A tinta descascada nas paredes. O 

que é que eu tenho a ver com isto? Televisões sempre ligadas, muito alto, os 

jardins fechados são mato. Pessoas paradas nos corredores, agachadas nos 

corredores, a olhar pelas janelas nos corredores. Sítios onde não se pode 

entrar. Abrem as portas à nossa frente, fecham as portas atrás de nós. Como 

uma prisão. A mesma estrutura. Alas auto-suficientes233.  

 

Há neste processo criativo uma espécie de submersão que revela 

uma perspectiva etnográfica de relação eu-outro, do observador que 

enquanto observa se expõe também intensamente à observação, e 

reflecte necessariamente essa observação. Nessa reflexividade do seu 
                                                 

231 Idem. 
232 Idem. 
233 Idem. 
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papel enquanto pessoa e enquanto artista aparecem a Lúcia Sigalho 

figuras estranhas num mundo estranho — que se posicionam entre Alice 

e o Monstro das Sete Cabeças — mas num cenário revertido: 

 

A única coisa que ficará sempre claríssima para mim, aconteceu logo no início 

deste projecto, há quase um ano, na primeira visita ao Hospital e às 

enfermarias: num hospital psiquiátrico, eu sou o outro. Aqui sou eu a excepção, 

a especial, a minoria. Aqui posso querer observar, posso até convictamente 

aplicar-me a fazê-lo, mas sou sempre eu a observada, a estudada e a vigiada. 

Como noutros contextos foram observados Alice, Edward Livingstone ou o 

Monstro das Sete Cabeças. E o mesmo com o público que vier ver. Eu aqui sou 

a diferente, e a minha diferença aqui sinto-a irremediavelmente intrusa, injusta e 

precária. Por isso fiz o jardim e pus a abóbora no jardim. Para me transformar, 

para deixar qualquer coisa que se transforma, para vencer esta distância. 

Depois foi falar, pensar, pensar e reduzir os gestos, dar a ver. Este é o meu 

país. Tentar só não ser engolida. Por isso nunca um espectáculo num lugar 

como o Conde de Ferreira. Por me dar vergonha. Mas, e também por isso, 

impossível recusar esta proposta no Conde Ferreira.234 

 

Neste lugar há um excesso de presença da artista que a leva a 

questionar: 

 

Ser ou não ser ... uma artista piranha? Ser ou não ser .... vampirella do 

conceptual, .... urubú da arte, o reality show? Ficou a questão ...235 

 

E que a conduz à procura do mínimo de intervenção criativa ─ o 

jardim funciona aqui como um outro universo ― apaziguador desta 

relação observador-observado: 

 

Espero que fique também alguma beleza, porque as flores ficam depois de mim, 

e mudança, porque sei e dou a saber ...236 

 

                                                 
234 Idem. 
235 Idem. 
236 Idem. 
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Diferente do apelo de Paulo Cunha e Silva, porque menos 

científico e mais ao encontro dos universos sensíveis, podem ainda 

destacar-se o espectáculo Sensurround que deu origem à Companhia de 

Teatro com o mesmo nome e o projecto da Famiglia Sfuggita, A Comida 

no Escuro, no Festival Percursos, onde o espectador, em qualquer dos 

projectos, ao entrar num espaço em escuridão total, perde a sua 

faculdade de visão, para desse modo poder experienciar a sua outra teia 

de sentidos.  

 

VIII.1.1.2.1.2. Lugares virtuais?  

 

Pode o ciberespaço ser um novo palco para as artes 

performativas?237 Para responder a esta questão é necessário precisar 

quais as características do ciberespaço. Sendo este uma espécie de não 

lugar, de “atopos”, à semelhança do próprio laboratório, como refere 

Maria Teresa Cruz, ele constitui-se essencialmente como um espaço de 

experimentação “onde uma multiplicidade de possibilidades podem ser 

actualizadas sem remeter decisivamente a outras para uma irrecuperável 

negatividade. Nesta medida, ele dá expressão, pela primeira vez, a um 

dos ideais da estética: experimentar com a própria experiência, sem 

negar a vida” (idem, p. 38). Desse modo, não se prepara nele tanto um 

espaço de realização, ou um “proto-real”, como se instala um “ambiente 

virtual” ─ “que pode ser experienciado e experienciado como uma 

actualidade plástica, isto é, transformável, reformável, variável ou 

singularizável, o que permite reconstituir uma certa imanência da 

experiência e do acontecer. A isto se vem chamando, mesmo nas suas 

expressões mais limitadas, as possibilidades interactivas da tecnologia 

cibernética. Um tal espaço, parece responder, assim, ao desejo 

crescente que a arte manifesta de se instalar, de se transformar ela 
                                                 

237 A questão foi também colocada por Eunice Gonçalves Duarte num texto, colocado 
no site http://po-ex.net/alletsator/artigos.html, que denominou Metamorphoses of the 
Mimesis: Drama in the Electronic Age237: “o que podem as novas tecnologias, os seus 
instrumentos electrónicos tais como os computadores e seus componentes, oferecer a 
uma arte tão humanizada como o teatro? Em quê e como alteram a dramaturgia?”.  
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própria numa arte do espaço e da experiência” (idem, p. 39).  

Nesse sentido, como refere ainda esta autora “no panorama 

actual, estética e técnica convocam-se assim mutuamente, no espaço de 

um mesmo laboratório e de uma mesma aventura experimentalista. A 

este encontro parece mais justo chamar uma tecno-estética, do que uma 

arte tecnológica” (idem). 

Novas formas, novas coisas híbridas têm sido acrescentadas pelo 

recurso às novas tecnologias contemporâneas, como o comprova a 

última Ars Electronica 2005 denominada precisamente Hybrid – living in 

paradox. Nesse mundo novo a centralidade do híbrido não é estranha, 

como tem vindo a ser disseminado desde há muito pela ficção fantástica 

e científica mais ligada à tecnologia, que nos invadiu de figuras 

estranhas, híbridos imaginários238. No catálogo desta exposição Derrick 

de Kerckove (2005) humaniza esta condição chamando a atenção para o 

facto de que o primeiro híbrido é o homem e que a humanidade está em 

permanente processo de hibridização, consciente e insconscientemente. 

Kerckove apresenta-nos como “comida” para esta hibridização a 

arte, já que ela traduz e transporta os modos de uma cultura para outra, 

misturando-as: “sampling não é apenas uma das técnicas do digital, 

tornou-se mesmo uma forma de vida. E nós temos DJs da cultura, se 

bem que operando em ritmos de longo termo. O que é que as pessoas 

podem fazer para além do sample num ambiente em que tudo é sempre 

possível?” (idem, p. 11). 

Um exemplo deste território híbrido está na capa do catálogo 

Hybrid – living in paradox. Uma obra de Daniel Lee, da série Origem, 

onde se vê um homem fundido com um macaco. Esta obra é uma de 

entre várias que procura sugerir uma evolução humana baseada na 

imaginação do artista, passando pelas formas de peixe, réptil, depois 

transformando-se em macaco e humano. É, também, uma entre várias 

                                                 
238 Vejam-se nas artes, por exemplo, os vários exemplos de Arte Fantástica que Walter 
Schurian (2005) compilou, ou a obra de HR Giger (2004), cujas figuras mostruosas 
deram origem a filmes como Dune ou Alien. 
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expressões de híbridos criadas pela fusão entre imaginação artística e 

novas tecnologias. 

As artes performativas têm também vindo a aproximar-se deste 

espaço tecnológico e cibernético. Todavia, nas artes performativas a 

relação com esse novo espaço virtual só pode nascer paradoxal, pois, 

em pressuposto, se a efemeridade ainda se mantém, a presença, a 

relação física, tende a desaparecer239.  

Centremo-nos para esta análise na obra Alletsator XPTO-

KOSMOS 2001, do português Pedro Barbosa. Professor, investigador, 

escritor e artista híbrido, Barbosa tem desenvolvido uma espécie de 

teoria-prática que se inscreve no método experimental e na ideia de 

laboratório, que podemos situar entre uma poesia experimental e uma 

ficção científica teatral, próximo talvez do Théâtre d’androїdes de 

Maeterlink. 

A análise desta obra leva-nos para uma viagem de deriva, que é 

afinal o que a obra intrinsecamente propõe. Dela, como acontece 

geralmente das obras performativas, encontra-se mais facilmente o texto 

que lhe deu origem do que o seu registo. Esse texto teve por base, como 

afirma o próprio Barbosa (2001), um sintetizador textual automático 

denominado Sintext-W, que permitiu a fixação de textos generativos a 

partir de um motor textual. Esse motor, que tem por base o conceito de 

intertextualidade, transforma uma matriz numa outra coisa, numa 

metamorfose constante. 

Essa matriz dá assim origem a inúmeras novas formas, novos 

híbridos, sendo a questão da autoria constantemente recriada, já que o 

leitor-utilizador passa a ser um leitor-escritor numa actividade criativa que 

perde especialidade. A questão aqui é a de se saber se é possível 

substituir receptor por criador, ou co-criador, sem cair no lugar-comum de 

que a performance é consumada pelo receptor (Gianetti, 1995) que a 

recria à sua medida. Já que aí dois perigos surgem: a de que toda a 

                                                 
239 Veja-se sobre esta temática a coletânea de textos Performance and Tecnology – 
Practices of virtual Embodiment and Interativity (2006), editada por Susan Broadhurst e 
Josephine Machon. 
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recepção vale (perspectiva que não tem em conta os limites da recepção) 

e a que toda a recepção se equivale (perspectiva que não tem em conta 

que há interpretações que iluminam mais do que outras). É afinal a 

relação de passividade ou actividade do receptor que é aqui questionada.  

A partir desse exercício intertextual estabilizou-se um texto que 

originou um espectáculo com algumas cenas pré-codificadas e outras em 

que os actores tinham que interpretar/dizer os textos produzidos através 

desse mesmo sintetizador, em tempo real. No início desta “ópera 

cibernética para actores, músicos e outros animais”, que aconteceu no 

âmbito da Porto’2001, Capital Europeia da Cultura, é o caos. Não se 

sabe se é o começo ou fim do mundo: 

 

Kaos: o caos à entrada dos espectadores para a nave-cósmica «XPTO».  

Grande explosão inicial: começo ou fim do Mundo?  

Terramoto. O Grande Portão de entrada cai com estrondo metálico abrindo 

a sala-porão ao acesso do público foragido. Os espectadores são varridos 

por uma tempestade de sons, luzes, sombras, chuvas e trovoadas. Gera-se 

o pânico no claro-escuro. Forte ruído de ventos ciclónicos e águas revoltas: 

helicópteros e aviões rasantes, sirenes de guerra, brigadas de socorro, 

derrocada de prédios e colisão de veículos. Fogo de artifício, chuva de 

morteiros. O público é imerso neste caos de sensações e refugia-se na 

nave-bunker XPTO, orientado e conduzido por personagens animalescas de 

uma nova Arca de Noé preparada para o Grande Salto Cósmico. 

Animais, Animais, Animais (com escafandro e vestes espaciais): vozes de 

animais.  

A nave intergaláctica XPTO prepara-se para a sua ascensão: tripulação e 

passageiros (espectadores) são os últimos sobreviventes da tragédia 

planetária. A sua rota será o planeta ORUTUF ORP. 

Faz-se silêncio súbito. O caos dá lugar ao cosmos: começa a ouvir-se a 

"música das esferas" sobre a qual será entoado o Coro dos Filhos do 

Espaço.  

Entretanto, numa gigantesca projecção de raios-laser, a palavra MIF vai 

rodando no espaço até se converter na palavra FIM. 

Início da viagem cósmica em direcção a «ORUTUF ORP»: o êxodo. 
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A seguir há um narrador que reposiciona o lugar do espectador, 

num outro universo e num jogo com regras desconhecidas:  

 

Indecifráveis amigos: 

 

Sois os únicos sobreviventes da loucura. 

Os livros todos cantam em coro a morte térmica do universo, tendes nuvens 

de electrões à volta do cabelo. As cadeiras vão adormecer-vos o traseiro. 

Sois o retrato do espectador pós-moderno que assiste parado à grande festa 

das imagens: envolto numa poalha de sinais. Por favor, desliguem os vossos 

telemóveis, bips e relógios com sinal sonoro. Não é permitido registar 

imagens, sons ou qualquer outro tipo de informação desta viagem final. As 

notícias do milénio vão ficar para trás. Preparem-se para a Grande Viagem: a 

nave XPTO levar-vos-á até um novo planeta. Na Terra que deixais desfralda-

se já o anúncio: “Planeta aluga-se. Queiram pois acomodar-se, prezados 

sobreviventes: isolem-se bem das coisas reais que gritam lá fora. 

Arquivem estas palavras convexas. Abandonem-se ao universo dos sinais. 

Tentem ser felizes …Até já. 

 

Advoga-se um acabar e começar, qual Beckett, num novo mundo, 

um mundo onde o código enlouquece, as imagens disparam mas onde 

ao espectador pós-moderno só assiste a passividade. Apenas uma 

mensagem alerta para uma acção, a de que é preciso desligar qualquer 

coisa electrónica que desvie a atenção para a plateia, ou que registe 

qualquer coisa do palco. A acção é assim a de fim da acção activa. O 

espectador sabe então que nada pode registar desta viagem final. A 

proposta é de uma entrada, sem volta atrás, no mundo da ficção. Uma 

entrada num outro “universo dos sinais”. 

Esta entrada em teatro não sai, no entanto, do seu registo 

convencional. Sobrepõe-se ainda o antropocentrismo ao cibernético, 

através de actores humanos em palco240, ainda que próximos a 

                                                 
240 Tendência que como refere Philip Auslander no artigo “Afterword: Is there Life after 
Liveness?”, da colêntanea citada atrás Performance and Tecnology – Practices of virtual 
Embodiment and Interativity (2006), editada por Susan Broadhurst e Josephine Machon, 
se mantêm até quando existem actores não-humanos em palco, na medida em que a 
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andróides. Também aqui o drama podemos dizer, não fora a forma como 

foi gerado o texto e o processo, é também convencional, inscrevendo-se 

no mundo factish (Latour)241 da ficção científica (Tucherman, 2002)242 ─ 

naves cósmicas, viagens para novos universos, finais apocalípticos, 

personagens híbridas, monstruosas ─, conjugado com a ficção bíblica 

das origens ─ arcas de Noé, primeiro homem, primeira mulher.  

Recupera-se aí o princípio subjacente à teoria-prática de La 

Mettrie, em O Homem-Máquina [1982 (1747)], onde se apresenta uma 

“uniformidade da natureza” em que se desenvolvem analogias mecânicas 

entre o reino Animal e o Vegetal, quer do homem, quer dos outros 

animais, quer das plantas, que vieram em parte a ser reconstruídas, por 

exemplo, por Donna Haraway (1985) na figura do cyborg, quando esta 

refere que “somos todos cyborgs”, uma espécie de máquinas-sujeitos 

aparelhadas por outras máquinas243 que destroem uma identidade una. 

Assim, como se recupera ainda de La Mettrie as relações entre 

materialidade e linguagem, do ponto de vista da significação, ou do uso 

(acto) da linguagem. Como escreve Fernando Guerreiro na introdução à 

versão portuguesa da obra de La Mettrie: “uma maior proximidade por 

parte das palavras em relação ao referente (a abstração do signo torna-

se meramente notacional, esquemática)” (1982, p. 33), ao mesmo tempo 

que também se desenvolve “uma concepção de ‘performance’ não como 

acto meramente linguístico (ou de sentido) mas como implicação, 

articulação, ‘prise’ da linguagem sobre o mundo. No processo das coisas 

                                                                                                                                          
tecnologia tem dificuldade em tomar o lugar da presença humana no coração da 
performance; antes “é melhor usada para expandir as capacidades dos performers 
humanos, para permitir à performance explorar ou evocar respostas da experiência 
psicológica ou física não acessível directamente de outra forma” (2006, p. 197). 
241 José Augusto Mourão recupera esta expressão de Latour para falar dos “quase-
objectos”. Um factish é, portanto, um “quase-objecto que tem de ser fabricado e 
inventado. O factish vem demonstrar a associação entre humanos e não humanos e 
vem recusar a oposição desastrosa entre sujeito e objecto” (2001, p. 289) 
242 Afinal uma selecção que entronca com a matriz base da ficção científica: o fim do 
mundo e dos tempos, os paradoxos temporais, as desconstruções múltiplas das 
diferenças entre natural e artificial, humano e não humano, vivo e não vivo, real e virtual, 
etc.  
243 Veja-se também o artigo de Edmond Couchot, “Tecnologias da Simulação – Um 
sujeito aparelhado”, in Revista de Comunicação e Linguagens, n.º 25-26, org. José 
Bragança de Miranda, 1998. 
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e da linguagem, participando desse processo, transforma a realidade ou 

é-a, já por ela transformada” (idem). 

Nesse processo, como refere José Augusto Mourão, o “Império 

dos Signos” substitui o “Império do Meio”, na medida em que tudo está a 

ser objectualizado pela imagem. Tal factor leva a um semi-simbolismo 

“que trabalha sobre a associação, a correspondência de categoria a 

categoria. Um sistema semi-simbólico resulta da combinação entre uma 

categoria da expressão (rítmica, v.g) e uma categoria semântica de 

natureza axiológica, havendo sistemas semi-simbólicos muito complexos 

que combinam texto, imagem, linguagens verbais e não verbais” (2001, 

p. 300) 

O público tem refúgio, ainda que temporário, na nave-bunker 

XPTO, na qual é orientado e conduzido por personagens animalescas de 

uma nova Arca de Noé preparada para o grande apocalipse. Este registo 

utópico e mitológico parece ser também recorrente no teatro cibernético, 

como refere Ricardo Domingos244: “aqueles de nós que trabalham no 

domínio virtual são constantemente levados a obedecer ao sonho 

Utópico do mundo novo onde não há classe, sexo e nem temáticas de 

identidade. Alternativamente somos alimentados por visões apocalíticas” 

(2003, p. 109).  

A intenção discursiva do agit-prop nesta obra portuguesa também 

está lá. Procurou-se até juntar a efemeridade dos dois registos, o do 

virtual e do presencial. Ficou por aferir se nessa junção de registo, nessa 

“metaformance” (Gianetti, 1995) foi possível manter a densificação 

interactiva, activa, nos moldes próprios do virtual ou se a manifestação 

estética tendeu a “degenerar numa forma de virtuosismo magistralmente 

espectacular” (idem, p.53). 

 

VIII.1.1.2.1. As memórias do híbrido 

 

                                                 
244 Fundador do Electronic Disturbance Theatre, espécie de teatro interactivo on-line 
baseado no movimento agit-prop zapatista. 
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Os laboratórios artísticos, enquanto espaços eminentemente 

efémeros, apresentam também, tal como o campo científico, uma 

preocupação de constituir um arquivo que lhes permita dar visibilidade ao 

seu processo de trabalho mais invisível. Neste sentido, eles continuam a 

invocar a necessidade da memória do espectador, como elemento 

natural: 

― quer a memória privada, da experiência de vida, do espectador 

comum (informado ou convidado para o evento) que aqui, muitas vezes, 

ganha um papel activo, de partilha ou de discussão do projecto com os 

criadores ─ como salienta João Fiadeiro: “os laboratórios [artísticos] 

sempre tiveram esta necessidade de colocar o público na berlinda, fazê-

lo ver o objecto laboratorial e não o deixar sair sem que tenha de 

explicar-se sobre o que viu”245.  

― quer a memória pública, que é introduzida nestes eventos 

através da figura do especialista convidado (programador, crítico, etc.) 

que tem, para além de um papel de observador, intermediário e 

sintetizador de experiências, também um papel de documentar o evento;  

Outra das estratégias de visibilidade utilizados nestes laboratórios 

é o elemento de registo, captação dos processos laboratoriais em 

suporte multimédia, seja ele: 

― em vídeo ou digital, que nalguns casos, como aconteceu no 

COLINA, deu lugar à produção de um DVD e de um CD-ROM onde 

foram apresentados os momentos principais do evento, assim como uma 

síntese do trabalho desenvolvido por cada um dos participantes; 

― ou mesmo através da difusão destes eventos em canais de 

difusão televisivos dentro de programas cujo título remete directamente 

para estas práticas artísticas, como aconteceu com o programa 

“Laboratório” desenvolvido pela SIC Notícias (2004), e promovido pelo 

próprio Instituto das Artes, onde se deu destaque a estes projectos 

híbridos 

                                                 
245 Excerto retirado da entrevista “Uma Coreografia da Dúvida”, conduzida por Sara 
Dionísio a João Fiadeiro e publicada na OBS, nº8, de Julho de 2000. 
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Um outro modo de registo surge sob a forma de um meta-

comentário com a criação de publicações próprias em formato papel, 

como são exemplo o DOC.LAB PROTÓTIPO, que surgiu no âmbito do 

LAB8 com o objectivo de constituir uma “forma legível do processo 

eminentemente invisível da prática laboratorial”; os jornais inerentes à 

divulgação das “ilhas” do CAPITALS, que pretendiam dar a conhecer não 

só o programa mas também conteúdos introduzidos pelos participantes 

(programadores, criadores, críticos), ou a sua publicação final, o 

CAPITALS BOOK, que registou também o olhar do espectador 

especializado (ensaístas e outros). A estes documentos juntam-se ainda 

sites na internet, como aconteceu, também, com o COLINA. 

Em qualquer destes últimos exemplos de arquivo ─ o digital, o 

textual e o virtual ─ é criada, tal como acontece na divulgação científica, 

uma possibilidade de constituir o que Latour [1997 (1991)] denomina de 

um “móvel imutável”, isto é um “objecto de fronteira” que possa circular 

em diferentes contextos, sendo partilhável com uma comunidade de 

pares, mesmo para além do fim do evento, e que serve, ao mesmo 

tempo, de suplemento de memória cognitiva, tornando o espectador mais 

livre para utilizar a sua memória no universo das memórias e 

sensações246. Para os criadores esta inscrição documental representa, 

ainda, uma possibilidade de registo de autoria de processos de 

investigação que podem conduzir em potência a futuras obras artísticas, 

num processo de reciclagem de processos.  

Assim, de um modo geral, podemos dizer que este registo plural 

se pode inscrever como uma das estratégias de visibilidade actuais dos 

híbridos das artes performativas, já que, situando-se num in-between 

entre a presença e a ausência, entre o efémero e a História, representa 

uma forma de abertura da obra ao exterior: faz integrar durante o 

processo de criação outras leituras fornecidas pelo papel do espectador 

                                                 
246 Na medida em que, como nos diz Vani Kenski , registando “uma parcela razoável da 
sua própria memória humana nos equipamentos, o homem está novamente livre para, 
sem remorsos, esquecer. Esquecer principalmente a carga cognitiva e factual de 
conhecimentos e informações de que se sobrecarrega em múltiplas interacções 
quotidianas. Torna-se livre também para utilizar a sua memória para, selectivamente, 
reter o universo de emoções e sensações” (1998, pp. 25-26). 
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ou do especialista; expõe a esses espectadores e especialistas e, 

também, ao público em geral que tem acesso aos livros, DVD’s, sites, 

programas televisivos, o processo que levou à obra, à composição do 

híbrido, porque não é óbvio que este só por si, enquanto categoria que se 

afasta do puro, possa dar a ver as linhas, as filiações, que foram 

apagadas, as suturas que lhe foram infligidas (Miranda, 1995). Mas, 

estas estas estratégias de visibilidade também representam uma forma 

de ganhar um futuro, na medida em que, nessa exteriorização 

arquivística dos restos do efémero cria-se “um artifício de retorno ao 

efémero” (Guillaume, 2003, p. 33) em que cada obra na sua efemeridade 

dilatada se pode tornar um princípio activo, melhor diríamos reactivo, 

ganhando sentidos e campos de aplicação até desconhecidos dos seus 

próprios criadores e difusores. Pois, como refere Marc Guillaume, “a 

conservação dos vestígios, sejam eles quais forem, apresenta sempre 

uma dimensão funerária, ou seja, no fundo uma função de protecção dos 

vivos. Trata-se sempre de gerir um espaço e de organizar práticas que 

retenham nele tudo o que possa exceder os limites da vida: memória, 

discursos, história, obras, objectos” (idem). No reverso, essas estratégias 

de visibilidade garantem-lhe, também, inevitavelmente, um estatuto de 

naturalização247 que os torna menos alternativos e diferentes (Bot, 1990), 

menos transcendentes e eternos … banais.  

 

VIII.1.1.2.3. As formas híbridas  

 

A diversidade do híbrido inscreve-se na sua própria forma, apesar 

de ser difícil estabilizar à sua volta uma tipologia que não reduza a sua 

essência fugidia a essa mesma tentativa de catalogação. Tal como 

acontece na natureza, também a arte forma mono-híbridos, bi-híbridos e 

pluri-híbridos nos seus processos próprios de fabricação das coisas 

                                                 
247 Esta naturalização compreende duas dimensões: por um lado, o objecto não perece, 
sobrevive no suporte através do registo documental, fotográfico, vídeo ou digital e, 
nesse sentido, permite que ele esteja sempre disponível. Por outro, pelo registo tem-se 
acesso aos bastidores, à criação e à produção da obra híbrida tornando-a mais 
compreensível. 
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híbridas. E ainda que o nosso interesse seja referente aos híbridos 

criados pelo imaginário, não os podemos destituir de uma relação ao 

contexto natural das coisas, que é afinal o seu contexto social.  

 

 

VIII.1.1.2.3.1. Mono-híbridos 

 

O Mugatxoan ou os LABS são exemplos de laboratórios artísticos 

onde se promovem essencialmente os mono-híbridos. Aqui os projectos 

individuais de cada criador são estimulados quer por conferências e 

workshops, quer pela apresentação dos projectos dos vários criadores 

presentes. Há, portanto, uma espécie de núcleo pessoal que é aberto ao 

entendimento do outro, confrontado com outras “perspectivas” e que 

pode aproveitar essa mesma dilatação para a sua consolidação interna. 

Nas edições mais recentes dos LABS essa situação é mesmo 

monotorizada por orientadores, ainda que esse papel não seja vinculativo 

para o culminar do processo já que a última palavra cabe sempre ao 

criador. O orientador, tal como acontece também em ciência, coloca 

novas questões, aponta fragilidades de forma a ‘testar’ a consistência do 

projecto. Por outro lado, existe neste projecto laboratorial a partilha de 

um ideário constituído pela metodologia de Composição em Tempo Real 

desenvolvida por João Fiadeiro, o que garante a todos os participantes 

uma espécie de filiação. 

 

VIII.1.1.2.3.2. Bi-híbridos 

 

Os processos colaborativos entre criadores de disciplinas 

artísticas distintas não são novos na História de Arte. É disso exemplo a 

parceria entre o coreografo Cunnigham e músico Cage, a partir dos anos 

50, cuja herança se pode verificar actualmente em obras como a já 

referida “Comer o Coração” de Rui Chaves e Vera Mantero, em que se 
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verificou uma complementariedade de medias para a concretização de 

uma obra, ainda que neste caso através da intermediação de um 

comissário que estabeleceu o elo entre estes dois criadores de artes 

diferentes, a escultura e a dança. No entanto, hoje a colaboração 

aparece como uma espécie de motor programático promotor da diferença 

(veja-se que o tema da última Bienal de São Paulo (2006) é justamente 

Como Viver Junto, inspirada nos seminários de Roland Barthes no 

Collège de France, em 1976-1977, bienal cujo objectivo, segundo a 

organização, é “estabelecer a comunicação entre grupos e nações que 

se escutam cada vez menos”). Um motor que se amplifica mesmo a 

áreas tradicionalmente menos permeáveis à colaboração, como é o caso 

das artes plásticas, onde, como refere André Guedes (2005), o 

comissário-artista (e também participante) do projecto a2ois, “o processo 

[artístico] é cada vez menos isolado”. Sendo que, quer dentro, quer fora 

dos laboratórios são cada vez mais estimulados os processos de 

colaboração. 

De facto, o projecto a2ois é um bom exemplo de uma outra forma 

de se estimular a colaboração. Ele parte de residências artísticas de 

criadores que partilham do mesmo media (as artes plásticas) e mesmo 

de afinidades artísticas entre os criadores, sendo o próprio processo de 

colaboração que confere aqui uma dinâmica performativa. Este é 

também um caso em que a documentação, organizada num catálogo, 

vem dar visibilidade ao processo de criação nas residências artísticas, 

desocultando o seu percurso. 

Tendo participado em laboratórios artísticos transdisciplinares 

como o Mugatxoan, André Guedes, acabou por configurar a2ois como 

um projecto de residências a pares para artistas de artes plásticas, com o 

objectivo de proporcionar o encontro entre criadores sem contudo definir 

um pressuposto teórico ou estético externo. O encontro foi apenas 

condicionado pelo enquadramento espacio-temporal, que estipulou uma 

permanência física, no espaço do CENTA (Centro de Estudos de Novas 

Tendências Artísticas de Vila Velha de Rodão), em 2003, sendo o 

desenvolvimento das residências a definir dentro da própria dinâmica 
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interactiva do encontro entre os artistas, do qual poderia resultar uma 

obra comum, colectiva ou, pelo contrário obras individuais, em que o dois 

representasse apenas a soma distinta de 1+1. 

O papel do comissário sofre assim um apagamento relativo, 

esboçando-se apenas na escolha de criadores que considerava terem 

afinidades electivas. Verificou-se, contudo, em todos os casos, a 

completude desse trabalho de colaboração, o que permite colocar em 

suspenso a premissa de que em boas condições relacionais e de 

contexto os criadores detêm uma maior pulsão para a criação. 

Suspensão apenas porque a configuração do projecto incluía de forma 

inerente um protocolo com o Museu Francisco Tavares Proença Júnior, 

onde seriam inscritas as apresentações finais. 

Na residência das artistas Frederica Bastide Duarte e Susana 

Mendes Silva ─ que nunca tinham trabalhado em situações de parceria ─ 

a questão do encontro artístico traduziu-se numa radicalização do 

trabalho “a dois”, através da partilha “dos seus próprios corpos”. As 

artistas, tendo subjacente a figura (e a problemática inerente) dos 

“gémeos siameses”, propuseram-se utilizar a residência como um 

processo de comunhão, de pensamento e de prática conjunta:  

 

O caso prático que investigámos foi o dos gémeos siameses. Os que 

sobrevivem têm obviamente duas cabeças, mas têm que saber partilhar um só 

corpo.(...) 

Isso é um exemplo extremado e radicalizado do que é ser a dois. E são um ou 

são dois? São dois, porque têm duas cabeças e duas vontades, e mesmo assim 

acabam por ter dois corpos, mas têm que partilhar determinadas coisas 

obrigatoriamente248. 

 

As artistas, em conversa com João Queiroz249 sobre o seu 

processo artístico, referiram o exemplo de um texto de Mark Twain que 

                                                 
248 Excerto da conversa entre João Queiroz e as artistas Frederica Bastide Duarte e 
Susana Mendes Silva, documentada na publicação a 2ois, organizada pelo CENTA. 
249 Artista plástico e professor, que tem sido convidado para a discussão destes 
projectos de âmbito laboratorial. 
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trata dos primeiros gémeos siameses conhecidos no Ocidente ─ Chang e 

Eng ─ que terão emigrado para os Estados Unidos no século XIX, vindos 

do Sião, o que supostamente lhes conferiu a catalogação de “siameses”. 

Desse exemplo as artistas identificaram alguns factores condicionadores 

inerentes a essa partilha do corpo, como o facto de estes gémeos 

siameses, apesar da inevitabilidade de partilha, terem gostos e hábitos 

diferentes: 

 

Eng era alcoólico e o Chang nunca bebia álcool, só que entretanto 

embebedavam-se os dois, pois partilhavam o mesmo sangue250. 

 

Foi sobre esse mesmo princípio que as artistas procuraram 

desenvolver o seu processo de criação, numa espécie de uma partilha de 

corpos para um movimento conjunto: 

 

Fazíamos tudo juntas (...). 

O vídeo é um caso concreto. Como tínhamos de partilhar o corpo, neste caso a 

mão, para fazermos o vídeo. Tivemos que decidir uma série de coisas. Primeiro, 

de que modo é que o nosso corpo se ligava. Depois, quem é que começava, 

quem segurava na câmara? E o que fizemos foi trocarmos de posições251. 

  

Nesse processo de filmagem de um desenho em papel feito a 

duas mãos criou-se, nas palavras das próprias criadoras: “uma coisa 

muito física (…) quase uma espécie de dança, uma coisa coreografada 

pelo movimento do desenho”, “uma coreografia espontânea”, “um 

improviso”. 

Do pensar em conjunto surge, portanto, um processo inerente de 

negociação e jogo cujas regras vão dando lugar a uma prática, que é ao 

mesmo tempo una e plural. Esta questão remete para a fabricação dos 

próprios gémeos conjuntos que segundo Leroi (2005) ― e é esse o caso 

                                                 
250 Idem. 
251 Idem. 
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específico de Eng e Chang ―, ainda que pareça traduzir bem a máxima 

utilizada para a sua publicitação à altura que emergiram pluribus unum 

(de entre muitos, um), na realidade eles são antes um caso de uno plures 

(de entre um, muitos). Tudo o que é preciso afinal para que se verifique 

esta unidade específica é a existência de dois organizadores num único 

embrião. Como refere Leroi, há uma diversidade espectacular do modo 

de os gémeos se ligarem entre si, sendo a mais extrema denominada de 

parapagus diprosopus252, na qual a fusão é tão íntima e intensa que os 

debates acerca da individualidade perdem sentido.  

Uma outra forma de vida destes “gémeos conjuntos” é a 

parasitagem. Situação que também podemos identificar na parceria, 

desenvolvida entre as artistas de artes performativas Patrícia Portela 

(teatro) e Sónia Baptista (dança), iniciada no projecto COLINA, em 2005, 

e continuada no A8Lab de Torres Vedras do mesmo ano. Estas criadoras 

experimentaram partilhar os seus imaginários para parasitarem todos os 

outros projectos artísticos inerentes a esses laboratórios artísticos. Elas 

próprias se definem deste modo:  

 

‘As parasitas’ são mutantes, apresentam-se e recriam-se constantemente, 

nasceram do contacto feliz entre o espaço e os espectadores envolvidos. 

as parasitas contaminam o espaço 

provocam curiosidade 

preparam-se 

cozinham para todos 

escrevem por encomenda 

são sempre visíveis e invisíveis, mas sempre presentes. 

E fazem muita coisa, mas não dá para ver tudo. 

São parasitas especiais, mentais desejativas, desadjectivas, não existem por si 

próprias, nunca se concluem, e sobretudo, dependem do seu público para se 

manterem vivinhas. 

 

                                                 
252 Segundo este autor, nalguns casos, a única evidência externa é uma coluna espinal 
em parte duplicada, um nariz extra e, por vezes, um terceiro olho. 
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Este processo sugador de parasitagem traduz-se na presença, na 

observação e no diálogo com os restantes projectos laboratoriais, de 

forma a aprender com eles, mas, ao mesmo tempo, de não se fixar lá 

senão quando lhes é oportuno. É ainda um processo que remete para o 

próprio cerne destes projectos de investigação artística onde se encerra 

também a temática da contaminação. No caso, trata-se de uma 

contaminação intencional, de apropriar os projectos dos outros. 

Outros casos de colaboração artística a dois podem resultar, 

inversamente, no que podemos chamar de desencontros criativos. 

Reflexo, por vezes, de uma reacção dos artistas à forma demasiado 

formatada e exteriorizada da produção, por parte das instâncias de 

programação, desses encontros, cuja dinâmica nem sempre resulta num 

processo de empatia entre os criadores. Foi o caso da colaboração 

internacional entre o coreógrafo português Miguel Pereira e a coreógrafa 

egípcia Karima Mansour, cujo título da apresentação foi Karima meets 

Lisboa meets Miguel meets Cairo. 

Os excertos de cartas que os artistas se dirigiram mutuamente 

durante o processo de colaboração para esta produção, incluídos no 

programa do Festival Alkantara (2006), alertam logo o possível 

espectador para uma relação difícil entre dois artistas de duas 

nacionalidades e culturas diferentes que se tinham proposto criar algo em 

conjunto:  

 

Olá Karima, 

Desculpa não ter escrito mais cedo, mas tenho andado muito atarefado com 

todas estas viagens e trabalhos tão próximos. Tenho pensado muito na nossa 

colaboração e na forma como as coisas acabaram no Rio - para mim pelo 

menos - e fiquei com uma sensação estranha. Na verdade, apercebi-me de 

que a nossa colaboração não é definitivamente um problema cultural, mas sim 

pessoal, daí a minha dificuldade em lidar contigo enquanto pessoa e não com 

a tua cultura. E não é o caso de medo ou desistência. Normalmente até gosto 

de desafios, mas não acho saudável castigarmo-nos (pelo menos eu). (...) 

Peço desculpa por ser tão frontal. Gostava que tudo tivesse sido diferente, 

mas não posso mudar o que se passou. Espero que tudo esteja bem contigo e 
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aguardo notícias tuas brevemente.  

Beijo, Miguel 

 

Olá Miguel, 

(...) concordo que temos de procurar uma forma de continuar esta colaboração 

e/ou decidir se vamos em frente com isto ou não. Quanto a uma colaboração 

pacífica, pessoalmente não tenho nenhum problema com isso, nem sinto que 

tal deva existir. No meu ponto de vista conversámos e decidimos fazer 

experiências separadamente, o resultado foi bom e algumas coisas ficaram 

claras para mim. Penso que podemos continuar a falar sem ressentimentos, 

que iriam definitivamente interferir com todo o processo e torná-lo impossível. 

O que estou eu a dizer? Bem, se decidirmos continuar a trabalhar juntos, 

temos que passar pelo bom e pelo mau juntos (como um casamento)! Não 

quero assustar-te, mas pensar que tudo irá correr às mil maravilhas é ingénuo 

da nossa parte! A questão é, até que ponto conseguimos ser tolerantes um 

com o outro? Quanto de nós próprios estamos dispostos a pôr nisto? Que 

riscos estamos dispostos a tomar? Como lidar com as nossas fraquezas? 

Quantas questões destas reconhecemos e admitimos? Será que esta 

colaboração é mesmo relevante para o nosso desenvolvimento artístico? Se 

sim, porquê? Se não porquê? 

Beijos, Karima 

 

Estas cartas deixam intuir no processo colaborativo uma 

controvérsia entre processos de trabalho artístico, onde se misturam 

culturas e modos de ser diferentes, que levam a dificuldades no processo 

negocial e a que se coloque também a questão da desistência do 

projecto comum. E se esta desistência não se efectivou foi porque se 

encontrou nesse percurso de colaboração não um resultado, uma obra 

comum, mas dois discursos performativos sobre esse desencontro. Foi 

assim que na apresentação pública que desenvolveram separadamente, 

ainda que de seguida, em dois espectáculos a solo no espaço Negócio 

da ZDB, o que ressaltou foi precisamente um meta-discurso, de estilo 

quase confessional, do confronto de universos que não conseguiram 

entrecruzar-se. 

Vestido de negro, com uma peruca escura, com o cabelo 
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encaracolado e sem rosto próprio (anulado por uma espécie de capuz 

negro), num travestismo caricatural da sua parceira artística, Miguel 

Pereira desenvolveu num solo falado em inglês uma sátira ao processo 

dessa “não colaboração”, onde reflectiu a formatação dessa relação 

inerente à programação do próprio Festival, o seu desenvolvimento ao 

longo do tempo e dos espaços que percorreram, assim como as suas 

posições individuais face à dança contemporânea. Esse processo 

confessional dá a ver as contradições e paradoxos inerentes ao processo 

colaboracional. Seguidamente, Karima Mansour apresentou-se em palco, 

vestida de forma informal, reflectindo o seu mal-estar em relação ao 

processo colaborativo, através da leitura da prescrição de uma espécie 

de antídoto contra todos os males. A coreógrafa não sai do palco sem 

antes questionar directamente o público sobre qual o seu papel ali. 

 O crítico Augusto Seabra sobre este espectáculo coloca no 

horizonte analítico outras interrogações sobre qual o futuro destas 

fórmulas programáticas: 

 

Eu receio de que, com a melhor das boas-vontades, haja um circuito 

internacional que esteja de facto a formatar um conjunto de intérpretes 

‘adequado’ ao programa ‘multicultural’. E mantenho-o até depois de uma das 

propostas mais inteligentes que vi nestes primeiros dias [do Festival Alkantara] 

Karima meets Lisboa meets Miguel meets Cairo, ou a história do encontro que 

esteticamente não chegou a existir, de um desencontro, entre Miguel Pereira e 

Karima Mansour, e que sucessivamente cada um relata e reconstrói. 

Miguel Pereira é um caso de talento para o ‘comedy act’; isso também faz com 

que brilhe na ‘arte do desenrasca’, e face a uma tentativa de outra densidade 

coreográfica que foi Corpo de Baile, o presente trabalho não deixa de trazer a 

interrogação sobre a capacidade de (não) responder a solicitações conformes a 

uma imagem de si já estabelecida; não deixa de ser efusivamente brilhante. 

Karima Mansour é o contraste, a força da recusa em ceder a uma imagem 

programada, daquela que viria fazer ‘dança contemporânea egípcia’. Uma coisa 

não existiria sem a outra. O desencontro criou um objecto que para além do 

prazer imediato é uma interrogação ao horizonte de expectativas de festivais 

como o Alkantara253. 

                                                 
253 O artigo crítico publicado no jornal Público, a 12 de Junho de 2006, denominou-se 
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VIII.1.1.2.3.3. Poli-Híbridos 

 

Nas artes performativas a colaboração é, geralmente, parte 

inerente dos projectos artísticos. No teatro, por exemplo, é frequente a 

relação entre música, artes plásticas (cenários, figurinos) e mesmo 

dança. No entanto, tal como refere Nelson Goodman, quando outras 

artes são incorporadas no teatro perdem o seu “direito de prioridadade”: 

“a pintura, portanto, submetida às intenções do palco, deixa de ser 

pintura, e é ― como a luz, a música, a arquitectura ― um dos tantos 

meios utilizados pelo teatro para melhor se exprimir e se estruturar” [1995 

(1978), p. 196]. Contudo, quando não “subordinada” a uma única área 

artística essa colaboração entre várias artes produz um híbrido. Assim, 

tendo presente que hibridismo pode traduzir, de uma forma genérica, 

cruzamentos e imprecisões, como poli-híbrido definiremos o espectáculo 

de fronteira, onde se esboçam os processos translinguísticos das várias 

artes e discursos do conhecimento. Encontram-se aqui demasiados 

exemplos, que podem também eles ganhar as formas mais variadas. 

Por exemplo, o trabalho de colaboração artística desenvolvido por 

Ana Borralho e João Galante na trilogia No Body, Never Mind apresenta-

se como um processo performativo de quase osmose, processo que é 

reflexo aqui da sua condição de “casal”, como bem expressou Rui 

Catalão, sobre a primeira parte desta trilogia: 

 

Reconhecer em João Galante e Ana Borralho não tanto uma dupla de artistas 

mas um casal é central para a compreensão do seu trabalho. A dupla 

pressupõe, ou pelo menos admite, a conjugação de duas forças, enquanto 

neste casal esta conjugação torna-se uma só. Não é impunemente que em 

todos os seus trabalhos em conjunto eles nunca estejam frente a frente. O 

frente-a-frente, em Galante-Borralho, é o de um casal com o seu público. 

                                                                                                                                          
Exposições, desencontros e interrogações. 
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Mesmo em No Body Never Mind, 001, em que o público os rodeava num 

círculo, Galante estava virado para uma metade do público, e Borralho para a 

outra. Tal como nos retratos de família, eles não se olham – eles olham-nos. 

Essa é uma das razões para que o feminino e o masculino, no seu trabalho, 

seja simultaneamente revelado e invertido. Eles não operam na dicotomia, mas 

no símbolo unificado. Também não se trata de um jogo de máscaras de quem-

é-quem. O trabalho de Galante-Borralho não é dois-em-um, mas uma unidade 

separada em dois corpos. A identificação de um implica a iconografia contida no 

outro. Sem cara não há coroa254.  

 

Os três espectáculos que compõem esta trilogia (que 

aprofundaremos mais à frente no cap. VIII.1.2.3.) vão tomando diferentes 

modelações, numa partilha cada vez mais intensa deste trabalho 

performativo de “casal” com um terceiro elemento, introduzido pela 

composição sonora e/ou musical. No primeiro espectáculo da trilogia, a 

versão 001, a sonoridade é intrínseca à própria tatuagem dos corpos dos 

dois performers. No segundo espectáculo da trilogia, a versão 002, a 

música ainda aparece quase como pano de fundo da performance, 

apesar da presença do músico em palco. No último espectáculo desta 

trilogia, a versão 003, amplifica-se e intensifica-se a diluição entre som 

natural e som artificial ─ produzido pela audição externa da respiração e 

batimento do coração dos performers, possível através de um dispositivo 

que liga os corpos a uma mesa de mistura onde se verifica a 

mediação/manipulação dos sons pelo compositor.  

Já a performance Entre água e pó desenvolvida a três entre a 

coreógrafa Sofia Neuparth, o músico Vítor Rua e o actor Miguel Borges, 

apresentado no Festival Urbano Pedras D’Água em Julho de 2006255, 

constituiu-se como um processo de improvisação em que os artistas 

tentaram partilhar os limites de cada disciplina artística no seu contacto 

com as outras. Nessa plataforma comum em que todos se propõem 

“dançar”, “tocar”, ou “representar” independentemente da sua área 

artística cria-se também, por outro lado, uma “desespecialização” e 

                                                 
254 Rui Catalão in folha de sala entregue no LAB11 desenvolvido no Atelier Re.al, no dia 
30/04/2005. 
255 Que também teve subjacente uma processo de investigação artística colectiva. 
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diluição que torna qualquer uma das áreas artísticas e até o seu conjunto 

irreconhecível disciplinarmente.  

Exemplo maior para o que podemos denominar uma pré-

fabricação de híbridos são programas de formação como o projecto 

Thierry Salmon da École des Maîtres. No âmbito deste projecto foi 

apresentada, no CCB (31 de Agosto 2006), uma aula aberta orientada 

pelo encenador António Lattela. Um público restrito teve acesso à 

apresentação de Péricles, de William Shakespeare por um grupo 

constituído por jovens actores de cinco países ― Bélgica, Espanha, 

França, Itália e Portugal. De Portugal participaram neste exercício Paula 

Diogo, Martim Pedroso e Luís Godinho. A aula-apresentação, assistida 

pelo encenador, teve uma componente transdisciplinar (constituída como 

uma plataforma híbrida, complementando teatro com outras disciplinas 

artísticas, como dança, acrobacia, canto, música), e translinguística 

(várias línguas europeias foram faladas durante este exercício), onde 

excertos encenados foram complementados com cenas improvisadas256. 

António Latella construiu para este processo um método a partir 

das suas próprias dúvidas em relação a um método, cuja estrutura se 

sustentou ainda no texto e no autor referencial, ainda que tal base não 

represente uma âncora mas antes uma espécie de estímulo à “viagem” 

(deambulação criativa a partir do texto) e ao “encontro” (com o “outro”, 

seja esse outro o autor, o encenador, ou os outros artistas). O próprio 

refere na folha de sala desta aula-apresentação que: 

                                                 
256 A propósito desta experiência Martim Pedroso, numa nota sobre a sua participação 
neste exercício, colocada no site http://omelhoranjo.blogspot.com, refere: “aproveito para 
dizer que estes 45 dias de viagem foram definitivamente uma experiência fundamental 
para a minha formação pessoal e profissional. Independentemente do resultado de aquilo 
que foi uma ‘aula aberta’ disfarçada de espectáculo no CCB repito ‘aula aberta’, repito, 
mais uma vez, ‘aula aberta’ disfarçada de espectáculo no CCB, em que se viam e 
sentiam mais os nervos de ter de apresentar qualquer coisita gira à nata da 
intelectualidade e da criação portuguesa do que efectivamente aquilo que de 
interessante havia para mostrar dentro de uma lógica de trabalho que não foi a da 
objectivação de um espectáculo nem mesmo de um exercício, mas sim a de acumulação 
de experiências diversas que se centram numa prática quase atlética do actor, na 
‘escuta’ de grupo e na questão da comunicação e representação em línguas distintas. O 
que me ficou, mais do que tudo nesta experiência foi precisamente aquilo de que Latella 
falara no início do estágio em Saragoça... o encontro!! Há lá cousa maibela que o 
encontro??”. 
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o dever de um encenador (que é chamado a ser sobretudo um pedagogo) é o 

de procurar as condições adequadas para que nasça uma real e honesta 

possibilidade de encontro, e portanto de troca; entre os próprios actores, e entre 

os actores e os outros mestres, entre os actores e eu, mas, antes de mais, entre 

os actores e o autor. Assim, quanto maior é o autor, mais se multiplicam as 

possibilidades de aprender. Esta é a razão por que eu escolhi Shakespeare, 

que sempre considerei um mestre de vida de onde partir, para onde regressar 

cada vez que se sente a necessidade de reflectir, de renovar para recomeçar, o 

mestre que talvez, um dia, cansados do nosso viajar, chegaremos a atraiçoar. 

Este é o mestre que quero dividir com os actores-alunos, falar dele, discuti-lo, 

confrontá-lo … e é por isto que escolhi Péricles, um homem, um herói que 

debaixo dos pés quase nunca tem a terra, mas elege o mar como berço do seu 

peregrinar em busca de uma verdade, ou simplesmente de uma casa onde 

parar e, quem sabe, partilhar com os outros e consigo próprio; aquele que 

deixou de ser um reflexo no fundo do mar. Mais que ensinar aos hóspedes 

deste navio, espero que sejam eles a sabe-lo fazer boiar, para que me 

permitam aprender o mais possível, e talvez juntos, a cada porto, a cada 

imprevisto, a cada tempestade, conseguiremos sepultar uma das várias 

máscaras do nosso quotidiano, conseguiremos encontrar aquele impulso 

seguro, aquela exigência que nos fez embarcar pela primeira vez e ser viajantes 

entre as cortinas vermelhas, portos do mundo.  

 

Neste âmbito, do estímulo à “viagem” e ao “encontro”, qualquer 

base pode servir para a fabricação do híbrido, porque qualquer base 

pode ser continuamente recriada e misturada, tomando novas formas. 

 

VIII.1.1.2.4. A figura do mestre ignorante 

 

O princípio (a)metodológico referido por António Lattella (e que 

também encontra reflexos no discurso de alguns dos programadores, 

comissários, teóricos e até artistas que são chamados a integrar os 

processos laboratoriais) encontra eco no método que Jacques Rancière 

[2004 (1987)] denominou de o mestre ignorante.  

Método pedagógico excêntrico que nasceu fruto do acaso que 

levou, em 1918, Joseph Jacotot, enquanto revolucionário exilado e leitor 
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de literatura francesa na Universidade de Lovaina, ao confrontar-se sem 

falar holandês com uma turma de alunos holandeses que não falavam 

francês, a aplicar um método experimental, improvisado, de auto-

aprendizagem.  

Para o efeito utilizou uma revista bilingue publicada em Bruxelas, a 

Télémaque, que permitiu aos alunos aprender através da observação e 

comparação da língua francesa e da sua tradução. Como exercício de 

aferição do saber pediu aos alunos para construírem textos de reflexão 

sobre o que leram a partir dessa mesma base. O método teve sucesso. 

O que o levou a considerar que o poder da “vontade” é superior e, 

nalguns casos, suficiente para a aprendizagem, e, portanto, a relativizar o 

papel do professor. 

Este método foi também utilizado pelo artista plástico Jan Kopp 

que apresentou no espaço Negócio da ZDB257, para um grupo restrito de 

espectadores inerente aos Encontros Imediatos do projecto Alkantara 

(2005), um documentário que retratou o que podemos chamar um 

exercício empírico desse método: o processo inerente a um curso de 

dança contemporânea que este artista de artes plásticas se propôs dar, 

sem ele próprio possuir qualquer técnica de dança prévia e retirando 

dessa formação o recurso da comunicação estabelecida numa 

plataforma linguística reconhecível. O curso foi dado numa linguagem 

inventada pelo artista, levando os seus formandos a comunicarem 

também somente através de linguagens imaginadas. O documentário, no 

âmbito destes Encontros, serviu como objecto artístico e, ao mesmo 

tempo, como exercício de questionamento dos limites das linguagens.  

 

VIII.1.1.2.5. Linguagem  

 

Estes exercícios artísticos remetem para mutações na genética da 

linguagem que não se deixam limitar em códigos específicos. Ou seja, na 

genética artística, como na genética humana, muitas mutações destroem 
                                                 

257 Plataforma de discussão artística que decorreu em Lisboa e antecedeu os Festival 
Alkantara de 2006. 
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os significados codificados, através de processos análogos de “perda de 

função” ou do “ganho de função” (Leroi, 2005, p. 14), como é o caso, já 

referido, da “perda de prioridade” de uma disciplina específica ou, pelo 

contrário, da sua “excessiva representatividade”, noutros casos. Do 

mesmo modo, os mutantes artísticos também são aqueles que se 

desviam da perfeição, mesmo quando não há uma coisa como uma obra 

normal ou perfeita, já que também a arte se pode inscrever apenas numa 

escala de maior ou menor hibridez de acordo com um cânone 

estabelecido, que está ele próprio sempre em mutação. 

Assim, do mesmo modo que, como refere ainda Leroi, do conjunto 

de mutações que alteram o significado dos genes, uma minoria pequena 

será benéfica e tornar-se-á, com o tempo, mais comum, de tal forma que 

se torna difícil referirmo-nos a elas como “mutações” e em vez disso 

chamamos-lhes “variantes” (idem, p. 16), podemos dizer que na genética 

artística houve obras que tendo sido na sua emergência classificadas 

como incatalogáveis ganharam depois uma nomeação e estabilizaram 

uma nova categoria. É o caso da performance, da video-arte, entre 

inúmeros outros exemplos, que acrescentaram novas categorias ao 

território das artes. 

Ainda, tal como na genética, há na arte uma grande arbitrariedade 

sobre o modo como uma “mutação” se transforma numa “variante”. A 

uma questão sobre quais os limites entre uma “mutação” e uma 

“variante” artística a resposta pode ser dada pela própria ciência: “alguns 

de nós, por acaso, nascemos com um elevado número de mutações não 

usuais de dilaceração média, enquanto outros nasceram com muito 

poucas. E alguns de nós, por acaso, nascemos com apenas uma 

mutação de efeito devastador enquanto a maioria não. Quem são, então, 

os mutantes? Só pode haver uma única resposta, e essa consiste na 

nossa experiência quotidiana do normal e do patológico. Somos todos 

mutantes. Mas alguns de nós são mais mutantes do que outros” (idem).  

 

VIII.1.1.2.6. Serendipidade 
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O termo serendipidade258 tem servido essencialmente para 

descrever o processo de descobertas acidentais na ciência. Este 

fenómeno que autores como Merton (1970) e Eco (1998) analisaram, e 

que levou António Firmino da Costa a chamar-lhe “O padrão de Pedro 

Álvares Cabral na pesquisa sociológica” (1985, p. 735), tem subjacente 

um processo de investigação empírica que comprova não somente 

hipóteses teoricamente derivadas como fomenta novas hipóteses. Tal 

fenómeno tem sido chamado “efeito de serendipidade na investigação”, 

ou seja, a descoberta, por casualidade ou por sagacidade, de resultados 

válidos que não eram procurados. Especifica Merton que o efeito de 

serendipidade “se refere à experiência bastante comum da observação 

dum dado imprevisto, anómalo e estratégico, que se transforma em 

causa para o desenvolvimento de uma nova teoria ou para a ampliação 

de uma teoria já existente”, ou ainda que origina uma pressão sobre o 

investigador “para que dê novo rumo à pesquisa, a fim de ampliar a 

teoria” (citado por Firmino, 1985, p. 734). 

Alguns autores (Roberts, 1989), no entanto, têm vindo a 

considerar que muitas destas descobertas traduzem melhor um efeito de 

uma “pseudo-serendipidade”, ou seja, elas traduzem antes um processo 

de procura intencional que se reflecte em descobertas acidentais, cuja 

efectividade depende da sagacidade da pessoa que se deparou com o 

acidente e, principalmente, do que fez com ele. Na criação dessa 

sagacidade estão contemplados atributos como a curiosidade, a 

percepção, a capacidade de documentação laboratorial, a flexibilidade na 

interpretação, que permitem ao agente da descoberta estar preparado 

para identificar no acidente a descoberta. 

Há uns anos encontrando-me a observar o processo laboratorial 

de João Fiadeiro, para a peça I am here baseada na obra de Helena 

Almeida259, deparei-me com uma situação deste tipo de “Eureka!” 

artística, criada pelo efeito de “pseudo-serendipidade”. Sentada sozinha 
                                                 

258 Termo utilizado (e reapropriado), do conto de fadas Três Príncipes de Serendip, por 
Horace Walpole numa carta ao seu amigo Sir Horace Mann em 1754. 
259 Durante o último LAB que ocorreu no espaço Lugar Comum, em Barcarena (2004). 
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frente ao performer vi-o cobrir o chão do estúdio, em que se encontrava a 

trabalhar, com um papel branco, espécie de tela colocada na horizontal. 

Sobre essa grande tela Fiadeiro deitou o pó preto de tinta, que 

incorporou no processo numa ligação ao trabalho plástico de Helena 

Almeida. Apagaram-se as luzes e ouviu-se apenas o movimento do 

performer sobre essa tela. Quando as luzes se acenderam o performer 

dispôs esse papel-tela na vertical. Parte da tinta caiu do papel, mas para 

surpresa do artista, deixou lá impressa uma espécie de esboço histórico 

do movimento que Fiadeiro tinha acabado de experimentar pela primeira 

vez, criando assim uma outra ligação entre o seu trabalho e o de Helena 

Almeida. 

Nesse sentido, o método do mestre ignorante, ou seja, do mestre 

que por alguma razão tem que esquecer o método (até para si próprio), 

que muitos artistas incorporam como um processo de estímulo à 

criatividade e à emergência de alternativas artísticas, torna-se, muitas 

vezes, um elemento para a fabricação de fenómenos de “pseudo-

serendipidade”.  

 

VIII.1.2. LABORATÓRIO ENTRE “OBRA DE ARTE TOTAL“ E O “NADA”  

 

Ainda como lugares integrados ─ porque fazem a articulação entre 

criação, intermediação e recepção, em diferentes graus ─ estes 

laboratórios podem também estar a inaugurar um novo formato de 

divulgação consonante com o que autores como Nightingale (1998) 

consideram ser os espaços de difusão do futuro: progressivamente mais 

íntimos, informais e pequenos, a que acrescentaríamos como 

característica complementar ─ mais híbridos. Uma “teia” que procura no 

laboratório um formato, um processo de pesquisa e, em possibilidade, 

até ganhos de legitimidade através da comunidade de pares, 

reactualizando aqui, pelo menos em parte, a perspectiva wagneriana 

segundo a qual “o homem artista só pode satisfazer-se perfeitamente na 

união de todas as modalidades artísticas na obra de arte colectiva” 



 499

No entanto, se mantivermos a ligação à fórmula teórica defendida 

por Wagner para as artes, sabemos que não o poderemos fazer sem 

Nietzsche. Essa mistura paradoxal entre duas filosofias, que se 

entrecruzam e separam, parece traduzir bem o estado das artes híbridas 

hoje, que oscila em graus diferentes entre o todo wagneriano e o 

nihilismo nietzschiano, que promulga a “tábua rasa” na arte. Quando se 

trata de analisar a formação do híbrido nas artes ou a 

transdisciplinariedade, a teoria de Wagner mantém-se, pois, central, na 

medida em que exige à obra de arte a superação dos dualismos. Talvez 

por isso Ruggero Bianchi (2006), numa análise sobre a teoria e a prática 

da arte experimental, afirme que o corpo e a alma ainda se mantêm a 

caminho de uma arte total do aqui e agora260. Esse caminho não tem 

concerteza como ideal a totalidade que deu origem aos regimes políticos 

que criaram os rótulos da arte degenerada, porque como refere Bianchi 

esse caminho faz-se hoje num contexto em que há uma crise do conceito 

de universalidade, a que só pode sobreviver um conceito de uma 

universalidade particular e no presente, que os artistas procuram sempre 

de algum modo restabelecer. Nesta perspectiva, Bianchi defende que foi 

justamente o teatro “enquanto forma histórica e tradicionalmente ‘mista’ e 

‘contaminadora’, que joga com o som e o sentido, com o movimento e o 

gesto, com o visual e o plástico, e desde sempre aceite como 

inevitavelmente efémera, precisamente por ser dinâmica e não estática, 

processo e não produto, que se tornou pouco a pouco o modelo de 

referência maior: um modelo que contaminou a dança e até a própria 

música” (2006, p. 58). O autor toma o exemplo de Cage e Cunningham e 

realça o paradoxo de, no mesmo momento em que “privilegiam sem 

reservas o efémero, o aqui e agora, a fruição subjectiva, a arte do acaso, 

emergir neles a tentação de tornarem o seu trabalho menos provinciano, 

mais internacional, menos centrado no Ocidente, em suma: a busca de 

uma universalidade através do efémero” (idem, p. 59), numa linhagem 

                                                 
260 O título do artigo de Ruggero Bianchi (2006), incorporado na antologia sobre Pina 
Bausch, chama-se precisamente “Uma Assinatura do Corpo e da Alma: A Caminho de 
uma Arte Total do Aqui e Agora”. 
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que podemos filiar numa estética do estranhamento-“distanciamento”261 

que inscreve a montante nomes como Isadora Duncan, Meyerhold e 

Brecht e a juzante Richard Schechner, Bob Wilson, Richard Foreman, 

Jerzy Grotowski, Julian Beck e Eugenio Barba, Yvone Rainer, Kantor, 

Peter Brook, Pina Bausch e Meredith Monk, entre outros.  

É sobre esta plataforma artística que o autor se questiona ― se a 

experimentação segue ainda a via da modernidade entendida como uma 

renovação da tradição ou se constituirá antes um desvio: “estaremos 

perante o progresso de uma cultura fundada no Logos ou perante o 

nascimento de uma arte que já não se reconheceria no Logos, na sua 

acepção judaico-cristã, porque, como interroga William Burroughs, a 

palavra está infectada e é um vírus que nos contamina? Esta 

experimentação fará ainda parte de uma concepção da arte e da cultura 

que existe há mais de dois mil anos, constituindo uma espécie de 

‘jangada de Babel’ moderna, ou estará a lançar as bases de uma nova 

‘torre de Babel’? (…). ‘A contaminação’ (que é precisamente o inverso da 

aspiração à arte sintética e/ou total) será um factor de reconstrução ou de 

destruição?” (idem, pp. 64-65) 

Para Bianchi, responder a estas questões equivale a descobrir não 

só a chave que permita a compreensão das relações da dança com o 

teatro, mas também, de uma forma mais ampla, de toda a arte 

experimental do século XX. 

Parece, portanto, que hoje vivemos uma tensão entre o conceito 

de “totalidade” wagneriano e o conceito de “contaminação”. Em 1999, a 

revista portuguesa Número dedicava uma edição especial ao tema da 

contaminação, como conceito fecundo para definir uma certa 

contemporaneidade artística262. Podia ler-se no editorial:  

                                                 
261 Expressão aplicada por Eugénia Vasques (2003, pp.156-157) para referir a intenção 
inerente à apropriação por parte dos criadores ocidentais (e até semiólogos, Vasques 
refere também o exemplo de Roland Barthes que estudou a gestualidade de bunraku e 
Kabuki ) de técnicas não ocidentais. Meyerhold e Brecht deixar-se-ião deslumbrar pelas  
técnicas gestuais Chinesas e Japonesas, Artaud e seus sucessores pelas influências 
artísticas do  México e Bali, Sarte pela Ópera de Pequim e  Peter Brook pela Índia. 
262 Aí referenciavam-se entre os criadores de obras de contaminação portuguesas: 
Pedro Tudela, Paulo Castro, Paulo Henrique, João Peste, Paulo Mendes, Leonor 
Antunes, Miguel Flor. 
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Contaminação/ções com toda a sua carga positiva e negativa para definir algo 

contraditório, resultado de uma sobrecarga de memória, resultado de um 

sentido intrínseco de impureza, por vezes, mesmo de doença, em suma, de um 

sentido de mistura. 

 

Num texto de Yashushi Zenno incorporado nesta revista, 

denominado Essay on Contamination, afirma-se mesmo que a 

contaminação não é muito romântica, já que por definição ela significa a 

introdução de elementos indesejáveis numa previsível, controlada, 

tolerável ou até confortável, mistura de coisas. Assim, diz Zenno, não é 

possível contaminar “caos” porque o “caos” é sempre por definição não 

familiar e instável. O conceito de contaminação, continua o autor, 

também não deve ser misturado com a noção de impuro já que no seu 

oposto está a noção de pureza que levou à exacerbação de ideias 

românticas da “raça pura” e da “cultura nacional pura”. Factor que, na 

sua opinião, deve ser mais do que suficiente para não se colocar a 

contaminação como inversão desse ideal político de “pureza”. Mas, 

questiona o autor há alguma coisa de errado em querer beber água pura 

não contaminada? A sua resposta encerra uma outra questão: o que 

queremos dizer com a “água pura” de qualquer modo? Se existe, 

certamente não é “natural”. 

Estes discursos cruzados que põem a par e, ao mesmo tempo, 

contrapõem os ideários de arte total e de contaminação, e que advertem 

para os perigos de se voltar à equação entre puro e impuro, parecem 

inscrever ainda em si os preceitos antagónicos entre Wagner e 

Nietzsche. Como parece evidente da crítica deste último às afinidades de 

Wagner com o romantismo francês: “os primeiros artistas da Europa com 

formação literária universal ─, na maioria dos casos, até eles próprios 

escritores, poetas, mediadores e misturadores dos sentidos e das artes, 

todos eles fanáticos da expressão, grandes descobridores no reino do 

sublime, mas também do feio e do horrível, ainda maiores descobridores 
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no campo do efeito, da exibição, na arte das vitrinas, todos eles talentos 

muito para além do seu génio – virtuosos de cima a baixo, com acessos 

inquietantes a tudo o que seduz, atrai, constrange, derruba, inimigos 

natos da lógica e da linha recta, ávidos do estranho, do exótico, do 

monstruoso, de todos os narcóticos dos sentidos e do intelecto. Ao todo, 

um género de artistas atrevido-ousado, faustoso-veemente, de altos voos 

e bastante arrebatador, que teve, primeiro, que ensinar ao seu século – é 

o século da massa – o conceito de ‘artista’” (Nietzsche, 2000, p. 259). 

A esta arte espectacular que encarnou mais tarde os seus 

paradoxos na figura de Doutor Frankenstein criado por Mary Shelly 

(Hard, 2005), Nietzsche vai ripostar em defesa da emergência de uma 

outra arte, espécie de negativo desta, que se esquece das massas e é 

dedicada apenas aos seus criadores: “Não, se nós convalescentes, ainda 

precisamos de uma arte, pois é de uma outra arte – uma arte irónica, 

ligeira, fugaz, divinamente artificial, que irrompa num céu sem nuvens 

ardendo como uma chama pura! Antes de tudo o mais: uma arte para 

artistas, somente para artistas!” (idem, p. 271). Mais à frente exclamará 

mesmo: “oh!, como aprendemos, doravante, a bem esquecer, a bem não-

saber, como artistas!... (idem). 

A ruptura de Nietzsche com Wagner, contudo, dá-se 

principalmente, como afirma Deleuze (2000), na ordem da realização 

prática (uma vez que a arquitectura dramatúrgica de Wagner na óptica de 

Nietzsche subverte e desnatura o “movimento”) e não tanto na ordem da 

teoria. A essa realização prática Nietzsche vai contrapor “um teatro da 

descrença, do movimento como physis, um teatro da crueldade já” (idem, 

p. 55), cuja figura central é Zaratustra. 

Este pensamento de Nietzsche inscreve-se, como afirma John 

Richardson em Nietzsche’s New Darwinism (2004), numa perspectiva 

naturalista e evolucionista (no sentido darwinista) onde a aproximação da 

ciência à arte configura o plano da estética num estádio superior e 

essencial ao Homem. Essa perspectiva tem a sua base na ideia de que 

tanto a criação como a recepção artísticas têm como princípios activos a 

reprodução (biológica e social) e o êxtase. Princípios que, inscrevendo 
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uma dimensão sexual selectiva, permitem a emergência das atitudes de 

julgar e descriminar. Esta abordagem entronca, seguindo o ensaio de 

Norbert Elias, A Busca da Excitação no Lazer (1992), na leitura 

aristotélica segundo a qual a arte funciona como uma espécie de 

“pharmacon” para o Homem, já que o próprio Nietzsche via “no 

romantismo moralisante um falso fortalecimento” (Richardson, idem) que 

funcionava como narcótico. E o que ele propunha era antes um 

“pharmacon” activador, produzido por uma resexualização da arte e da 

experiência estética263. 

Hoje, podemos dizer que o laboratório artístico traduz uma nova 

forma de produzir os novos “pharmacons” (sobretudo activadores) quer 

para o criador, quer para o receptor. Mas a sua estrutura ainda contém 

componentes identificados por Wagner na sua teoria sobre a “obra de 

arte total”. Precisamos então de uma leitura da evolução do conceito de 

“obra de arte total” que nos permita discutir a sua pertinência na análise 

das obras e processos híbridos de hoje, factor que nos leva a aprofundar 

aqui a análise ao conceito de “obra de arte total” que iniciámos no parte 

dedicada ao Hibridismo das Artes. Este aprofundamento teórico permitir-

nos-á precisamente estruturar analíticamente o campo empírico das artes 

performativas híbridas contemporâneas. 

A História de Arte tem vindo, neste sentido, a restituir à “obra de 

arte total” uma continuidade tanto pré como pós Wagner que não pode 

deixar de ser inscrita, também, e contrariando Nietzsche, nesse papel de 

fertilização ou resexualização da arte. No recente livro L’Oeuvre d’art 

totale à la naissance des avant-gardes (2006), Marcella Lista afirma 

mesmo que o conceito ressurgiu continuamente na modernidade, 

manifestando-se de maneira proteiforme, isto é mutante, nas práticas das 

                                                 
263 Como refere Eugénia Vasques, baseando-se na análise de Abirached, “o mais 
curioso é que, mesmo sem conhecer estas reflexões de Nietzsche, muitos agentes 
teatrais se encontram neste caminho de contestação da mimese, da fábula, do diálogo, 
da catarse e do primado intelectual e racional. Em França, por exemplo, cresce, à 
margem dos teatros convencionais, uma forma de teatro alternativo que Alfred Jarry, em 
1896, designa, inspiradamente, por ‘teatros ao lado’ (théâtres à côte) – definindo-os 
como les théâtres réguliers du petit nombre (‘os teatros regulares do pequeno número’) -
, teatros ‘amadores’, que, com o apoio de um público minoritário (o ‘petit nombre’) 
desejoso de se opor aos consumidores burgueses (o ‘grand nombre’), se dedicam à 
experimentação” (Vasques, 2003, p. 71). 
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vanguardas nascentes. Outros autores, como Alain Satgé (2002), vêm 

também sublinhar a sua fecundidade na teoria, notando que os 

simbolistas franceses, por exemplo, criam, entre 1885 e 1988, sob a 

direcção de É. Dujardin, a Revue Wagnérienne, de âmbito 

predominantemente literário ou filosófico, com um duplo objectivo: 

documental (catálogo das manifestações wagnerianas em França e no 

mundo, tradução de textos teóricos e críticos de Wagner, críticas de 

espectáculos), e sobretudo de intervenção estética (propondo regenerar 

a arte e a literatura apoiando-se nos princípios da obra de arte total). 

Assim, para Marcella Lista, “a consciência histórica promovida 

pela própria ideia de vanguarda não faz senão radicalizar a convergência 

do primitivismo e do futurismo que já se exprimiam na utopia romântica” 

(2006, p. 290). Noções, que na sua diferença se complementam na 

ambição inscrita na obra de arte total de transformar o Homem e o seu 

devir histórico: o primitivismo renegando todo o adquirido social e 

cultural, o futurismo veiculando uma arte liberta de toda a filiação 

imediata. Dessa conjugação a vanguarda institui por herói o próprio 

artista, o qual vai revestir-se alternadamente da identidade do messias, 

do activista, do mártir ou do revolucionário. O mito de Prometeu ― 

designando essa vontade humana de libertar o homem do seu destino 

biológico, existencial e histórico ― vai, deste modo, conhecer um 

ressurgimento fecundo nestas obras vanguardistas, desde o simbolismo 

ao futurismo.  

Segundo Lista, a temática prometeica, sendo autoreferencial, 

“radicaliza a postura romântica” (o artista projecta-se simbolicamente na 

obra, enquanto figura e protagonista de uma mediação entre o homem e 

o universo, entre o presente e o futuro) revelando “a principal motivação 

que sustém o ressurgimento da obra de arte total, entre 1908 e 1914: 

escapar à história” (idem). 

No entanto, a relação das vanguardas com o conceito de “obra de 

arte total” vai sofrendo transformações no decurso da História. Como 

refere ainda Lista, após os anos de 1910, as vanguardas têm tendência a 

assumir um conteúdo ideal no qual se articula o discurso do fim e do 
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recomeço, da ruptura com a história e da redefinição corolária dos 

valores epistemológicos. É sobre este programa ideológico, sobre esta 

ambição global, que se apoia em primeiro lugar a pesquisa formal. No 

teatro, como verifica Eugénia Vasques (2003), nesse período histórico 

vão mesmo emergir os conceitos revolucionários de “estúdio”, 

“laboratório”, “atelier”, “experimentação” (que serão recuperados depois 

nas últimas décadas do século XX). Um vai-vem é estabelecido então 

entre o desenho ideal veiculado pelo conceito de obra de arte total e o 

questionamento experimental dos meios artísticos.  

Estas tentativas de reformulação da “obra de arte total” dão lugar a 

um desinvestimento na monumentalidade, que é paralelo ao investimento 

no movimento da imagem, na cinética e no cinema mas, também, na 

performance, incorporando a noção de ambiente. Neste processo “o 

próprio prometeísmo, enquanto manifestação de relacionamento 

ideológico de artistas, tende então a desaparecer perante a imaginação 

técnica favorecida pela experimentação” (idem, p. 292). Subsistindo, por 

fim, apenas “uma prática experimental de hibridação das artes, onde não 

intervem nenhuma modelização ideológica da obra de arte. Resumindo-

se a herança desta última ao sonho de uma totalidade fluida e 

homogénea”(idem, p. 299). 

O ressurgimento dessa “sociabilidade” das artes (Barrento, 2006) 

na modernidade, como corrobora Konigson (2002), parece inscrever aí 

um princípio de ruptura que anima “os profetas do fragmento, sensíveis 

ao movimento subterrâneo do insconsciente, ao fragmentar da 

percepção, a uma verdadeira revolução das formas artísticas” (Konigson, 

2002, p. 11). 

 

VIII.1.2.1. O pré-conceito da obra de arte total 

 

As ideias de “totalidade fluida” e “totalidade fragmentária” que se 

manifestam no futuro do conceito de “obra de arte total” encontram o seu 

embrião, também, no seu passado, em abordagens literárias românticas 
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(Hard, 2005, p. 63), que tanto apropriaram uma visão negativa da ciência, 

como é bem representado, como vimos, no romance de Mary Shelly 

(idem, p. 60), como construiram uma Naturphilosofie, como aconteceu 

com Novalis, que entendia os fragmentos como sementes: “fragmentos 

deste tipo são uma sementeira literária. Alguns grãos poderão ser 

estéreis ― mas basta que uns quantos germinem” [2006 (s.d.), p. 39]. 

Mas, também em Goethe [1999 (1810)], onde a abordagem química 

entre fragmento e todo estava presente, por exemplo, no romance com o 

título homólogo ao do tratado químico de 1785 de Torbern Bergmam “As 

Afinidades Electivas”. Esta perspectiva constrói-se então no primeiro 

romantismo, com autores como Friedrich Schlegel que, como refere 

Michel Chaouli em The Laboratory of Poetry – Chemistry and Poetics in 

the work of Friedrich Schlegel (2002), já no século XVIII tinha reflectido a 

relação entre fragmento e todo, contendo nela a noção de fluidez através 

da metáfora do laboratório experimental químico.  

Segundo Chaouli, Schlegel vai sedimentar a sua poesia universal 

numa mistura entre ciência e arte que tem por base a noção de síntese 

química. O conceito de química, como argumenta Chaouli, inscreve-se 

no imperativo romântico que requer a mistura de todos os géneros 

(poesia e prosa, sagacidade com criticismo filosófico, poesia artística 

com poesia da natureza) e que permite a Schlegel uma forma de escrita 

experimental que vai até à letra: “as letras, morfemas, palavras, frases, 

em suma: fragmentos — são sujeitos a ‘forças permanentes de divisão e 

mistura’” (idem, p. 4). Esta abordagem poética, animada por uma 

Química (que contém ainda uma base alquímica264) assente numa ideia 

de “atracção” ou de “afinidades electivas”, promove um estrutura através 

                                                 
264 Como refere também Chaouli, a química do século XVIII estava na encruzilhada 
entre dois paradigmas, entre o apelo a uma ciência pura e a uma história artesanal 
antiga, entre o rigor científico e práticas alquímicas, o que lhe confere o estatuto de 
confusão. Schlegel, de algum modo, procura inscrever um movimento entre esses dois 
campos, que podem ser definidos do seguinte modo de acordo com o historiador da 
ciência John Read: alquimia “procura colocar o microscosmo do homem em relação 
com o macrocosmo do universo”, criando o tipo de síntese total através do qual a noção 
de poesia orgânica – simbólica empreende; a química, por contraste, limita o seu campo 
a um conjunto de elementos finito de operações combinatórias que, contudo, dá lugar a 
uma infinidade de objectos possíveis” (Read, citado por Chaouli, idem, p. 84). 
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da qual o artista deixa de deter o controlo sobre a obra, uma vez que é aí 

introduzida a ideia de um movimento contínuo que reticula ideias de auto-

formação — numa combinatória de formações e deformações — que 

constroem fins em aberto e contingência.  

A linguagem química e as suas expressões tanto de “mistura”, 

“afinidade”, “efeito mútuo”, “combinação”, mas também de “separação” e 

“divisão” inscrevem-se na linguagem literária e filosófica de Schlegel, 

como refere ainda Chaouli, “no sentido técnico usado pelos químicos 

contemporâneos, ou seja, não como uma agregação inerte de 

substâncias mas antes como uma transformação em que a mistura das 

substâncias heterogéneas produz uma nova substância homogénea, o 

que hoje nós chamamos um composto químico” (idem, p. 90). Mistura é, 

nesse sentido, “um processo de uma unificação ou permeação fechada 

de duas ou mais substâncias diferentes de tal forma que elas não voltem 

a ocupar espaços distintos mas antes um mesmo espaço, emergindo 

uma nova criação corpórea. Por contraste, quando substâncias diferentes 

se tocam meramente sem permeação química entre si, isso é chamado 

uma agregação” (idem). 

Mas, como refere ainda Chaouli, misturar é só metade da 

equação, já que ela implica não só entidades separadas mas 

heterogéneas. O processo químico funde, mistura, atravessa, e divide, 

separa, cinde: síntese e análise ocorrem ambas, frequentemente em 

simultâneo. As duas não são meramente duas partes da mesma moeda 

mas geram o mesmo processo.  

Aí os fragmentos são eles próprios o lugar ― o laboratório ― em 

que esses experimentos em contínua divisão e mistura são criados. Tal 

ideia de escrita experimental onde se configura já um nonsense 

programático, ou uma total incompreensibilidade, contraria não só a 

própria estética do século XVIII, que imagina um trabalho fechado como 

o produto criado por um produtor intencional, como representa o 

afastamento das noções comumente aceites acerca do romantismo, 

registando mesmo uma antecedência à literatura pós-romântica, 

identificáveis no trabalho de Stéphane Mallarmé e Paul Valéry.  
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VIII.1.2.1.1.  Fragmento ou “totalidade fragmentária” 

 

A metáfora do laboratório químico, do ensaio experimental, 

providencia um quadro conceptual para explicar a articulação das noções 

de fragmento e de  totalidade sem, contudo, apagar os momentos de 

contingência que interrompem uma conceptualização unificada de 

totalidade. Como refere João Barrento “não há aí portanto, autonomia do 

fragmento, que não é uma forma-em-si, nem nos românticos, nem nos 

modernos ― embora nestes seja, não resto ou ruína de uma totalidade 

perdida, mas o resultado de uma vontade do fragmentário presente em 

toda a arte moderna. Ao decidir-se pelo fragmentário, esta entra, diz 

Adorno na Teoria Estética, numa dialéctica própria: pretende ser aquilo 

que não pode ser, mas que tem de querer ser ― uma totalidade”. 

(Barrento, 2006, p. 13) 

O fragmento é então na modernidade uma totalidade em aberto e 

móvel, um “fragmento-fragmento” que se distingue assim do fechamento 

do “fragmento-aforismo”. Numa análise à obra fragmentária de Novalis, 

João Barrento (2006), dá-nos conta das diferenças entre estes dois tipos 

de fragmento. O primeiro, o “fragmento-fragmento”, diz-nos é “por vezes 

quase um tratado condensado”, “uma janela que se abre”, “horizonte, que 

tem uma natureza móvel e reverberante”, “não sabe de verdades”, é 

“desconstrucionista: resiste ao sistema, mas acaba (em especial no 

fragmento romântico) por se colocar ao serviço de uma nova totalidade 

que integra tendências opostas”, “é enigma”. O segundo, “lampejo súbito 

e recortado de uma ideia”, “entreabre portas para as fechar logo a 

seguir”, “é saber aparentemente acabado”, “pretende-se verdade mas 

nunca coincide com ela”, “tende para a frase autoral, impõe-se como uma 

revelação, delineando uma ontologia da constatação”, “perfila-se como 

certeza”. 

Neste sentido, uma pausa maior na análise de Chaouli sobre a 
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perspectiva criativa de Friedrich Schlegel torna-se ainda necessária para 

se descontruir a relação entre fragmento e totalidade, relação ainda 

pertinente hoje. Para Schlegel, a arte devia ser submetida a um “princípio 

que expre[sa]sse a relação do todo às partes e entre as partes e o todo” 

(Chaouli, idem, p. 53), o que o levou a eleger o fragmento não somente 

como parte dessa totalidade mas mesmo como a instância privilegiada 

da tensão entre partes e todo. 

Num ensaio, que denominou On the Study of Greek Poetry, 

Schlegel refere que a mesma razão que leva os artistas a estudar, em 

vez de imitar, os Antigos, é responsável pela fragmentação. O fragmento 

resulta pois, na sua óptica, num processo de incompletude que advém de 

um processo de auto-reflexão histórica, onde se esculpem, ao mesmo 

tempo, as marcas de ruptura com esse passado irrecuperável. Nas 

palavras do próprio, “muitos trabalhos dos Antigos tornaram-se 

fragmentos. Muitos trabalhos dos modernos265 são fragmentos no 

momento em que são feitos” (citado em Chaouli, idem, p. 58). Essa 

perspectiva contém em si a mudança de uma concepção da obra de arte 

a-histórica para uma concepção histórica. Neste sentido, enquanto o 

fragmento antigo “é uma memória, um documento de uma súbita intrusão 

de morte ou violência ou acidente – da história – num trabalho concebido 

como uma noção de totalidade” (idem), o fragmento moderno266 “é feito 

fragmentariamente”; o primeiro inscreve a violência histórica, enquanto o 

segundo produz auto-conscientemente o seu simulacro.  

O conceito de experimento químico (ensaio, experimentação) 

resistindo a abraçar uma única origem primária (não é unitário e 

homogéneo mas antes múltiplo e heterogéneo), ou um único destino final 

e assentando, assim, numa ideia de incompletude básica do momento de 

criação, permite a Schlegel desenvolver uma concepção da linguagem 

poética que substitui uma ideia de obra de arte auto-fechada e holística 

por uma ideia de obra de arte aberta (idem, p. 59). Ou seja, um processo 

artístico que não está ancorado em certezas ontológicas mas é, como os 

                                                 
265 Note-se que quando Schlegel se refere ao moderno este deve ser traduzido pelo 
romantismo. 
266 Vide nota anterior. 
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elementos da química, constitutivelmente aberto a novas combinações 

(idem, p. 98). 

Assim, tal como o todo, inscrito na metáfora química, envolve um 

movimento continuamente em devir e imprevisível entre sistema e caos, 

também, a arte poética “experimental” de Schlegel incorpora  um 

elemento poderoso de contingência no próprio sistema poético -  o acto 

da selecção (guiado pelos desejos subjectivos, apetites, ansiedades, etc. 

do artista) interage com os processos mecânicos de elementos 

combinados de acordo com regras dadas, possibilitando a promoção de 

signos não intencionais e acidentais que superem a acção do artista 

(idem, p. 81). 

Algumas das características deste fragmento “nascente” são, 

portanto, a multiplicidade, a contradição, a polifonia. Aqui para que o 

fragmento seja reconhecido e apreciado como “inteiramente novo”, ele 

requer a activa participação do leitor (idem, p. 60), cuja nova relação com 

o texto emerge como uma síntese conversacional (idem). 

O poema pode agora ser imaginado como um laboratório textual 

no qual tanto o escritor como o leitor são permitidos (mesmo, requeridos) 

a conduzir experimentações (idem, p. 110).  

Tal remete para a substituição de um sistema mecânico por um 

sistema orgânico entre a parte e o todo, em que o todo determina as 

suas partes quer contaminando-as quer sendo contaminado por elas. Ou 

seja, em que o todo excede a totalidade das partes (idem, p. 67). Para 

Lacoue-Labarthe e Nancy, através desta homologia do orgânico, a 

totalidade fragmentária não pode ser situada num ponto específico, ela 

está simultaneamente no todo e em cada parte. Através dessa matriz do 

orgânico, os dois autores concluem que “fragmentação não é, portanto, 

uma disseminação, mas antes a dispersão que leva à fertilização e 

colheitas futuras. O género do fragmento é o género da procriação “ 

(citados por Chaouli, idem, p. 69).  

Outros autores ainda, como Rodolphe Gasché, argumentam que 

“todos os fragmentos são sistemas in nuci. (...). Fragmentos são 
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totalidades orgânicas singulares, individuais, isto é, sistemas em 

miniatura. [Eles] são as sementes para os sistemas futuros. (...) Eles são 

só embriões de sistemas desenvolvidos ― isolados ainda que 

empenhados no todo” (Citado por Chaouli, idem). A co-presença de 

identidade e não-identidade, sistema e fragmento, só é possível, parece, 

porque uma homologia orgânica anterior estruturando os dois, sistema e 

fragmento, garante o seu sucesso (idem, pp. 69-70). 

 

VIII.1.2.1.2. Wagner: um mediador entre a “totalidade fragmentária” 
do passado e a do futuro 

 

Há na “obra de arte total” uma espécie de programa sintético 

teórico-prático de anteriores referências artísticas diversas que 

articularam as noções de fragmento e de todo, e que irão depois ser 

reutilizadas pelas vanguardas modernistas. O que confere a Wagner um 

“estatuto” do que poderemos denominar um mediador conceptual entre a 

noção de “totalidade fragmentária” do passado e aquela de que se irá 

falar no futuro. 

Voltemos então à teoria de Richard Wagner, partindo do seu 

princípio potenciador de “possibilidades novas”, como intuiu à época 

Baudelaire267, para analisarmos as obras artísticas do futuro, ou seja, as 

obras híbridas contemporâneas. Este compositor-ensaísta inscreveu, tal 

como já referimos atrás, nas suas obras de 1849 A Obra de Arte do 

Futuro e A Arte e a Revolução, alguns pilares fundadores da arte 

experimental e de vanguarda, misturando intenções políticas com 
                                                 

267 Num ensaio denominado Richard Wagner e Tannhäuser em Paris, escrito em 18 de 
Março de 1861, Charles Baudelaire deu conta das controvérsias dos críticos parisienses 
sobre a apresentação de algumas das suas obras: “ouvi dizer recentemente que, se 
Wagner obtivesse com o seu drama um brilhante êxito, se trataria de um acidente 
puramente individual, e que o seu método não teria qualquer influência ulterior sobre os 
destinos e as transformações do drama lírico. Julgo-me autorizado, pelo estudo do 
passado, isto é, do eterno, a preconceber em absoluto a ideia contrária, quero dizer, 
que um fracasso completo de modo algum destrói a possibilidade de tentativas novas 
no mesmo sentido, e que num futuro muito próximo bem poderíamos ver, não apenas 
autores novos, mas até homens antigamente acreditados beneficiarem, em alguma 
medida, das ideias avançadas por Wagner e passarem com felicidade através da 
brecha por ele aberta. Em que história lemos nós alguma vez que as grandes causas se 
perdiam numa só partida?” (2006). 
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artísticas268, tendo como propósito explícito a procura de superação de 

um pensamento e de uma prática dicotómicos através da ideia de 

totalidade na obra de arte do futuro. De algum modo podemos sintetizar 

esse propósito global em sete eixos: 

 

• superação no homem da dicotomia entre interior-exterior, ou totalidade 

do ser; 

• superação da arte (como artifício) como parte separada da natureza, ou 

totalidade da vida  

• superação da arte como parte separada da vida, ou totalidade da 

existência; 

• superação da arte como parte separada da ciência, ou totalidade do 

conhecimento; 

• superação das unidimensionalidades disciplinares na arte, ou totalidade 

artística; 

• superação das culturas nacionais, ou totalidade universal; 

• superação da erudição restrita, ou totalidade democrática; 

 

Qualquer destes eixos pode ser encontrado em obras híbridas da 

actualidade, contruídas no âmbito dos laboratórios artísticos ou tendo por 

base a investigação experimental. Recupera-se nelas, então, as relações 

latentes na “obra de arte total” entre fragmento e totalidade, mas 

também, os princípios de estabilidade e dinâmica, enraizamento e 

movimento (Banu, 2002),  

Lembremos então a perspectiva de Wagner sobre os dois eixos 

que mais directamente se encontram na própria dinâmica dos 

laboratórios artísticos contemporâneos: a da superação da arte como 

parte separada da ciência (e da natureza) e a da superação das 

unidimensionalidades disciplinares na arte. 

                                                 
268 Como já deixámos enunciado no capítulo sobre o Hibridismo das Artes, este 
propósito apresentava-se de modo estrito, para a comunidade de artistas; de modo 
amplo, para a comunidade mais vasta que representava para Wagner o próprio povo. 
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A superação da dicotomia arte/ciência, que é ao mesmo tempo a 

superação entre arte/natureza, só acontece segundo Wagner por meio 

do próprio recurso aos mesmos instrumentos da ciência, ou seja, por 

meio da pesquisa. Essa base comum, entre ciência e arte representa, 

para este autor, uma espécie de primeiro nível, que o artista deverá 

superar para chegar a um estado essencial, que é o estado natural269 da 

arte270. Quando o artista por meio da sua obra de arte atinge esse estado 

essencial, conclui Wagner271, há uma reconciliação entre a ciência e a 

vida. Nesse sentido, para este autor, o artista funcionaria como um 

mediador entre estas duas instâncias, um mediador que promoveria a 

sua transcendência através da obra de arte. 

De algum modo, a dinâmica implementada nos laboratórios 

artísticos que temos vindo a analisar é promotora desta reconciliação, na 

medida em que aquilo que se veicula através do método laboratorial 

artístico é o carácter experiencial, da experiência que fica no indivíduo, e 

que pode gerar novas obras de arte. Aí o próprio lugar onde acontecem 

estes laboratórios (ou residências artísticas) ganha importância. Eles são 

muitas vezes lugares de evasão das práticas quotidianas, próximos da 

natureza, um meio para despertar a natureza da arte de cada 

um272.Também, nos laboratórios artísticos a procura da superação das 

unidimensionalidades disciplinares na arte, como propunha Wagner273, é 

um eixo central. E ainda que o seu objectivo não tenha que ser cumprido 

                                                 
269 Segundo Wagner “quando o artista se reencontrou a si mesmo no objecto tanto 
quanto o homem perfeito se reencontra na natureza, só então a obra de arte ganha 
vida, só então é algo de real, algo de imediato, determinando-se a si mesmo” (idem).  
270 Em A Obra de Arte do Futuro, como já enuncíamos no capítulo dedicado ao 
Hibridismo nas Artes, este autor refere “sempre que o artista selecciona e transmite, o 
produto da sua actividade ainda não é obra de arte; aí o seu procedimento é afinal o da 
ciência, o procedimento de busca, de investigação, e portanto procedimento arbitrário e 
erróneo” (1849, p. 14). 
271 Nas palavras de Wagner: “a obra de arte, neste sentido, (…), é portanto a completa 
reconciliação da ciência com a vida” (idem, p. 15). 
272 Para Wagner, “a arte está para o homem como o homem está para a natureza”: “a 
natureza gera e configura sem intenção e sem arbítrio, segundo aquilo de que carece, e 
consequentemente por necessidade” (idem, p. 9) e o mesmo deve acontecer com a 
arte. 
273 Marquemos aqui a posição de Wagner sobre a sua ideia de obra de arte perfeita: 
“dança, música, e poesia são, cada uma delas isoladamente, limitadas (…). E se (…) 
todos os limites tiverem caído, então deixarão de existir não só as modalidades 
artísticas, mas também precisamente os limites, e passará a haver apenas, a arte, a 
arte em si, ilimitada e colectiva” (idem, p. 55). 
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no âmbito dos laboratórios em obras de arte, esse eixo está sempre 

presente no questionamento dos limites das disciplinas artísticas.  

VIII.1.2.2. CAPITALS– fusões disciplinares entre arte e ciência 

 

O projecto laboratorial CAPITALS, última programação do 

ACARTE que aconteceu em 2002-2003, pode ser aqui analisado nessa 

dupla vertente ─ a da superação da arte como parte separada da ciência, 

e a da superação das diferentes disciplinas artísticas entre si. 

CAPITALS configurou-se como um laboratório artístico ─ um lugar 

onde os investigadores artistas trabalham ─, e portanto, um lugar criado 

artificialmente onde se comungam conceitos polissémicos como geração, 

que se reviu tanto no verbo gerar, na acção de gerar ou ser gerado, 

como na expressão de “geração”274, enquanto conjunto de indivíduos 

gerados na mesma época ou, por vezes, em épocas diferentes, que 

partilham e vivem nas suas biografias um mesmo ambiente de forma 

semelhante ou com referências comuns. 

Enquanto laboratório, CAPITALS teve, também, o atributo de 

poder traduzir um adjectivo (e de deter, da mesma forma, uma carga 

polissémica grande, que reduzimos aqui a um sentido): gerar capital ou 

capitais é promover investimento estratégico em determinadas áreas 

para desenvolver essa mesma área ou outras. Não há, no curto prazo, 

outra finalidade na geração de capital senão essa mesma; pode-se 

começar por um lado qualquer e chegar a outro lado, sem que haja uma 

linearidade perfeita, porque o capital vale por si. Gerar uma geração de 

pessoas que invistam e que partilhem um mesmo capital e que o ponham 

                                                 
274 Segundo Paulo Filipe Monteiro vários autores têm vindo a discutir o conceito de 
geração como uma alternativa mais localizada às grandes teorias totalizadores. Entre 
eles encontra-se Hauser, que, em The Sociology of Art (1974) chama a atenção para a 
diversidade de relações existentes dentro da noção, sendo pois este um conceito 
heurístico a utilizar com precausão e flexibilidade. Assim do mesmo modo que “a lenda 
da incomparável missão histórica da juventude foi inteiramente inventada pelos 
períodos romântico-naturalistas da arte e era desconhecida antes deles”, também 
“muitos experimentam uma segunda juventude na idade avançada, um novo período 
criativo da vida, e representam duas gerações numa só e única pessoa” (citado por 
Monteiro, 1996, 171). 
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a circular para a produção de novos bens centraliza os dois sentidos de 

geração (de) CAPITALS. 

Enquanto laboratório, CAPITALS gerou uma teoria/discurso e uma 

prática. Procuramos aqui enunciar as convergências e as divergências 

entre os dois pólos. 

Em primeiro lugar, enquadrou-se num panorama cultural 

específico, marcado substancialmente pela afirmação de organizações 

de programação cultural exclusivamente dedicadas ao acolhimento de 

criadores275 mas cujo âmbito de acção é internacional, ou seja, onde 

agentes nacionais e internacionais (artistas, comissários, investigadores, 

etc.) trabalham em conjunto.  

Neste caso particular em que cabe ao programador cultural lançar  

aos artistas o desafio da criação, é muitas vezes ao nível institucional e 

não ao nível da criação independente, como se poderia esperar, que é 

gerada a possibilidade de inovação, em relação à criação de alternativas 

criativas. Deste modo, produzindo-se na zona central (e não nas suas 

periferias) o fenómeno de “scarto”, que, nas palavras de Carlo Ginzburg 

(1991), traduz o “movimento do cavalo” no xadrez, isto é, a possibilidade 

de uma “deslocação lateral repentina relativamente a uma trajectória 

dada”. 

Em segundo lugar, e inserindo-se nesse contexto específico, este 

laboratório constituiu-se como uma plataforma de (des)programação 

total, que articulou programadores, teóricos, críticos, técnicos, criadores, 

                                                 
275 Marca igualmente, como vimos atrás, mudanças no mercado dos profissionais da 
arte, potenciando o crescimento e a intermitência do sector para suprir as necessidades 
permanentes de rotação de efectivos artísticos nesses espaços de programação. Deste 
modo, constituem-se, no momento presente, duas figuras centrais no que diz respeito à 
difusão das artes performativas contemporâneas nacionais. Por um lado, a figura do 
programador cultural, com um papel eminentemente híbrido (entre criação e 
programação; entre criação e recepção) e activo no que diz respeito à (re)criação de 
novas paisagens culturais, na medida em que tem o poder de tornar existentes obras 
criativas, através da sua selecção no mercado e também, de as concretizar ou propor 
aos criadores, utilizando a organização em que está inserido como plataforma de 
experimentação na formação e divulgação de algumas das novas gerações e 
tendências artísticas. Por outro lado, no outro prato da balança, a figura de criadores 
sem estruturas de acolhimento, quer fixas (companhias, associações, etc.) quer de 
redes nacionais de circulação, que necessitam (face à inexistência de outras formas) do 
apoio de programações institucionais dirigidas à sua especificidade para ganharem 
visibilidade no mercado. 
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públicos, em papéis muitas vezes intermutáveis e catalogações 

profissionais pouco definidas, num mesmo processo (embora, 

evidentemente, com diferentes pesos) de definição e experimentação das 

coisas. Assim, à ideia de programa como zona exclusiva de exibição de 

produtos acabados a apresentar ao público, substituiu-se um programa 

alongado no tempo (bienal) que integrou com igual visibilidade, e até 

maior importância, uma zona de bastidores, onde o debate foi tomado 

como pedra basilar para a criação de uma programação em movimento. 

O processo de pesquisa laboratorial no sentido científico deu-se a partir 

das condições criadas sobre essas diferentes zonas de exibição e de 

bastidores: uma instituição programadora com uma problemática para 

testar (os limites, as fronteiras, as periferias das artes na sociedade 

contemporânea); um corpo de investigadores seniores (programadores, 

críticos e criadores internacionais, com trabalho nesse território do 

híbrido); um corpo de jovens investigadores portugueses convidados 

(com alguma sensibilidade a essa área de pesquisa); e a possibilidade de 

apresentação desses resultados ao público, não só através da exibição 

das obras, quer preliminares, quer finais, como do discurso sobre essas 

obras (através da sua documentação, seja nos jornais que divulgavam as 

várias etapas da programação, seja na publicação final denominada 

CAPITALS BOOK). Dessa forma, criando um micro “art world” artístico, 

por um lado colectivo, de partilha de uma mesma problemática, mas por 

outro lado individual, de enriquecimento biográfico. 

Em terceiro lugar, este laboratório veio consolidar uma co-criação 

híbrida, também teórica e prática, ao juntar programadores, criadores (de 

várias disciplinas artísticas ‒ artes plásticas, teatro, dança, música) e  

pensadores (filosofia, estética, ciências da comunicação, etc.) a reflectir 

sobre uma mesma ideia de (des)programação artística. Todos a trabalhar 

em conjunto numa mesma “plataforma programática móvel” sobre os 

interstícios disciplinares e, portanto, numa zona de hibridação transversal 

onde se voltam a colocar incertezas epistemológicas ao nível da 

estrutura, dos métodos e técnicas, dos conteúdos e dos resultados das 

obras. Assim, sob o estímulo de metáforas para aceitar o risco e o 



 517

imprevisível na criação, tais como os “jogos sem regras 

preestabelecidas”, o “mapa sem um princípio nem um fim”, o “território 

não identificado”, foram experimentadas e experienciadas pelos criadores 

nacionais obras que pesquisavam diferentes zonas do híbrido, tais como: 

― O próprio dispositivo inerente à estrutura dos géneros. Por 

exemplo, nas diferenças e articulações entre os códigos do white cube do 

museu e da black box do palco, como aconteceu nos espectáculos 

Stagefright [working title] de Catarina Campino (Ilha 3) ou Untitled, 

construído em parceria entre Catarina Campino e Ricardo Jacinto (Ilha 6) 

ou, ainda, no dispositivo cénico DIY – Do It Youself, criação colectiva de 

Pedro Penim, André Teodósio, Catarina Campino e Mónica Guerreiro 

(Ilha 6). Espectáculos onde a zona dos bastidores, isto é, a zona de 

invisibilidade da criação, passa para primeiro plano, para zona de palco, 

desconstruindo nesse trânsito a relação da recepção com o próprio 

espaço e, mesmo, com a própria criação, na medida em que se esbate 

também a distinção entre autor, intérprete e espectador. Uma análise 

mais aprofundada destes espectáculos mostra que o que se mantém 

ainda ao nível do concreto em Stagefright [working title] é abstractizado 

nos outros dois dispositivos cénicos. 

Em Stagefright [working title] há ainda a manutenção do 

enquadramento performativo – um palco, uma plateia, uma 

representação – ainda que com ruídos advindos de um enquadramento 

mais expositivo das artes plásticas276: um palco cujo dispositivo técnico 

de suporte é colocado no mesmo plano espacio-temporal e de 

importância em relação ao corpo performativo da artista, sendo 

trabalhado como parte integrante do espectáculo; uma representação 

que acontece em tempo real, mas que é desenvolvida, strito senso, por 

um corpo originariamente não performativo, o corpo de uma artista 

plástica, que não tem nem procura o domínio perfeito do campo da 
                                                 

276 Neste projecto a artista plástica Catarina Campino aceitou o repto do programador 
Mårten Spånberg  de apresentar um “trabalho para palco”. Como ela própria refere no 
jornal inerente à Ilha 3: “a ideia não (foi] apenas mudar do museu para o teatro e do 
‘white cube’ para a ‘black box’ mas, e principalmente, experienciar essa deslocação do 
ponto de vista da criação. O que é que escolhemos levar nessa viagem da nossa 
tradição? O que é que abandonamos? De que é que temos medo e o que é que 
encontramos quando lá chegamos?”. 
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performance senão para questionar a naturalização das suas regras; 

uma plateia que se mantém sedentária, mas cujo espaço próprio e sua 

disposição está trabalhado intencionalmente pela artista para não 

respeitar, na totalidade, o seu grau de visibilidade para o palco.  

Em Untitled, que de alguma forma representa um desenvolvimento 

de Stagefright [working title], esse enquadramento performativo dilui-se: 

desaparece o corpo performativo para dar lugar ao espaço performativo 

(através dos jogos de luzes, dos sons, do trabalho sobre a maquinaria de 

base do espaço) e, portanto, desaparece a representação codificada nas 

artes performativas para se sobrepor uma representação do próprio 

espaço enquanto motor passível de ser accionado e, desse modo, 

produtor de efeitos; desaparece ainda o próprio espectador sedentário 

das artes performativas, para dar lugar a um espectador nómada das 

artes plásticas, fazendo com que o tempo passe a ser o tempo de uma 

exposição performativa. 

Em DIY – Do It Yourself, como o nome indica, é dada ao 

espectador a possibilidade de se tornar performer. DIY traduz um 

dispositivo cénico/uma moldura performativa artificial (ao contrário das 

outras duas obras, nas quais a moldura se manteve sempre real) 

composta por um espaço escuro, fechado, onde entra uma pessoa de 

cada vez. Nesse espaço há um guarda-roupa, com roupas que se podem 

vestir; CDs que se podem pôr a tocar; um microfone, que se pode usar 

para cantar, para falar; um espelho, para se ver a cena que se cria (ou 

não se cria); uma retroprojecção com um espectador numa plateia. Um 

simulacro onde foram mantidos os códigos (virtuais) do enquadramento 

cénico mas de onde desaparecem as regras para um tempo de criador e 

para um tempo de espectador, na medida em que cada um pode ser, à 

vez e ilimitadamente, um espectador-criador, o que faz com que a ideia 

de tempo performativo desapareça. Nesse desaparecimento cria-se um 

jogo de possibilidades e impossibilidades cuja moldura supera o próprio 

dispositivo e se estende ao exterior do mesmo. Há o jogo que se joga 

dentro do espaço e que acaba quando o espectador-criador quiser, e há 

o jogo que se joga em relação aos outros potenciais jogadores, do tempo 
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de espera; ou seja, o jogo das possibilidades efectivas de cada um dos 

jogadores em relação ao todo dos que querem jogar. 

― O próprio dispositivo inerente ao conteúdo dos géneros. 

Presente nos espectáculos Peça de Embalar, de Ricardo Jacinto (Ilha 1), 

Top Ten, de Miguel Pereira (Ilha 6), Morte de Danton, de Paulo Castro, 

Icebox Fly de Sónia Baptista, Apesar das Evidências, de Joclécio 

Azevedo e Especial Nada, de João Garcia Miguel (estes últimos 

apresentados na Ilha 7), que fazem diversos cruzamentos disciplinares. 

No primeiro espectáculo, Peça de Embalar, a articulação faz-se 

entre som e imagem, através de um objecto síntese, um grande vidro-

espelho, percutido por trás e dirigido para o público e para o palco, que 

se situa atrás deste e só é visível pelo vidro-espelho, provocando um 

efeito de ondas compostas, de diferentes intensidades rítmicas e de 

difusão de imagens (através da oscilação do espelho) que cria uma 

moldura cénica para uma performance musical. 

Em Morte de Danton, o encenador Paulo Castro apresenta um 

dispositivo híbrido entre teatro/dança, teatro/conferência, história/ficção, 

representação/tradução, sem alienar o cânone teatral enquanto núcleo 

narrativo elementar. Esse alinhamento teatral de regras 

descontextualizadas conduz à construção de um espaço cénico de 

conferência/tribunal, onde as personagens históricas em confronto 

(Danton e Robespierre) são interpretadas por duas coreógrafas (Vera 

Mantero e Jo Stone) ― que mobilizam na sua representação uma 

dissonância formal de género sexual (oposto à personagem) e de género 

performático (palavra/movimento) ― e mediadas por duas outras 

personagens de suporte ― de inquérito/de tradução (português/inglês) 

/de execução técnica do espaço (Paulo Castro e Ivo Alexandre) ―, 

condensando nessas múltiplas intensificações diversos “retratos 

caricatura” (da revolução, dos revolucionários, dos dispositivos políticos 

no geral). 

Nos restantes espectáculos a articulação faz-se não só entre 

movimento coreográfico e texto mas, ainda, com um tratamento vídeo 

que resulta enquanto parte integrante do espectáculo: 
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Top Ten, de Miguel Pereira, constrói essa ligação 

vídeo/performance para suportar uma matriz de dez possíveis mortes 

sublimes para uma pop star que ambiciona a morte perfeita que lhe 

consagre a eternidade. Cada possibilidade de morte é sugerida através 

de um insert, no show ao vivo, de um registo documental por um 

espectador/convidado (previamente seleccionado pelo criador, através de 

audição ou convite) e encenada logo a seguir pelo artista numa 

sequência condensada de três minutos. Após os dez exercícios de 

exposição teórica da morte perfeita e da sua demonstração prática é 

votada pela assistência (agora geral) a morte “number one”, criando 

assim uma estrutura que vive da co-criação do espectador. 

Já em Icebox Fly, de Sónia Baptista, é construída uma estrutura 

onde o vídeo não só comunga do espaço performativo como o partilha 

como (co)intérprete, na medida em que promove, por um lado, um efeito 

de amplificação mas também de multiplicação da narrativa. Esse 

enquadramento espacio-temporal híbrido, que funde imagem real/tempo 

efémero e imagem diferida/tempo descontextualizado, harmoniza-se com 

o próprio imaginário ocidental/oriental efabulatório e erótico-velado da 

criadora (na relação com a natureza e com a intimidade) que cria uma 

dosagem subtil de coisas postas a nu, sugeridas e caladas. 

Em Apesar das Evidências, o espectáculo de Joclécio Azevedo, o 

recurso ao vídeo é utilizado para ampliar (como num microscópio) a 

escala do fragmento, do pequeno, do invisível, mas também, e 

concomitantemente, para (re)construir com essas micro-escalas outras 

realidades. 

Em Especial Nada, de João Garcia Miguel, interpretado por Anton 

Skrzypiciel, há um delineamento narrativo preponderantemente teatral 

(com um recurso forte à palavra e ao movimento) que usa o vídeo como 

hipertexto imagético da própria temática – a confissão de Andy Warhol 

sobre tudo e nada – mas, também, como meta-documentário do domínio 

da imagem na democratização do sucesso [“os (quinze) minutos de 

fama”] através da incorporação de uma participação activa do público 
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pela introdução no ecrã de alguns retratos tirados a espectadores antes 

do início do espectáculo. 

― As diferenças e articulações entre o dispositivo da 

representação ficcional e da representação real ou biográfica. Como em 

Guerrero Notebook, de Nelson Guerreiro (Ilha 6), ou em Conhece 

Lisboa?, de André Murraças (Ilhas 5 e 6). 

Na primeira obra, Guerrero Notebook, é construída uma 

“conferência-demonstração, leitura, performance”, como que a dizer que 

nenhuma palavra serve para a classificação da coisa em si, que tem por 

base cadernos de notas pessoais do criador, numa composição 

autobiográfica que é complementada com acções performativas: ouvir 

uma música, um poema, jogar ping-pong em palco, num jogo dialéctico 

entre teoria (investigação) e prática (demonstração). 

Na segunda obra, Conhece Lisboa?, o criador apresenta-se aos 

espectadores como “one man guide” e narrador de um guião construído 

por si, levando-os numa viagem real de autocarro pelas ruas de Lisboa, 

que é ao mesmo tempo uma viagem ficcionada sobre uma parte da 

história do anarquista Louis Lingg. Retrabalhando o processo biográfico 

desta figura, o criador estabelece hipóteses e conjecturas que remetem 

para sítios diferentes da cidade, sem com isso fechar a história para os 

espectadores. Em qualquer dos casos, cria-se um território terceiro, 

ambíguo, que não se reduz, nem resulta da simples adição entre ficção e 

realidade. 

― As diferenças entre o dispositivo estrutural do guião e o 

conteúdo performativo que se lhe inscreve. Como aconteceu com as 

adaptações nacionais da estrutura coreográfica Schreibstück, de Thomas 

Lehmen, desenvolvidas quer por Sónia Baptista (Ilha 3) onde, apesar de 

tudo, foi possível construir uma narrativa sobre uma estrutura 

coreográfica pré-codificada, quer pelas três equipas compostas por 

Beatriz Cantinho, Herlander Elias e Nelson Guerreiro; os De Möbius; e 

Miguel Pereira e Sofia Gonçalves (Ilha 7) que imprimiram no mesmo 

espaço de palco três ritmos de narrativa (o texto sobre a temática do 

“marketing”, na primeira equipa; a música improvisada, na segunda 
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equipa; a instalação performativa, na terceira equipa) numa coordenação 

espacio-temporal colectiva das regras formais apresentadas na estrutura 

coreográfica definida pelo seu autor. 

― O impacto do dispositivo estrutural geral sobre o dispositivo de 

conteúdos singular. Como aconteceu em Plano de Jogo, criação colectiva 

de Lígia Soares, Adriana Sá, Beatriz Cantinho e Ricardo Jacinto (Ilha 6), 

em que se constrói um «teatro de operações» para justapor excertos de 

quatro espectáculos (e imaginários) individuais (de dança, de música, de 

artes plásticas) num espectáculo colectivo, e em que as regras 

individuais e colectivas se vão sobrepondo no decurso do espectáculo, 

num quadro de interferências mútuas – da relação de si consigo próprio e 

da relação de si com os outros – (re)construindo, dessa forma, um novo 

imaginário, que baralha a questão da autoria criativa. 

Pode concluir-se da estruturação e prática laboratorial de 

CAPITALS, em termos gerais, que apesar de esta co-criação híbrida 

promovida pelo laboratório tender para a criação de obras muito 

diferenciadas e, portanto, para aumentar a variedade de objectos e 

catalogações, na verdade a institucionalização de um motor de 

hibridação pode, também, gerar esquemas mecânicos mais que 

esquemas imprevisíveis e criativos. Nesse caso pode estar-se a 

promover nesta dinâmica laboratorial o que autores como Hal Foster 

(1999) denominam de um “stylish” de moda conjuntural, que abole as 

transgressões anárquicas e utópicas da vanguarda e acima de tudo a 

diversidade. Assim, estas plataformas laboratoriais têm de viver 

constantemente o paradoxo de não deixar (a prazo) que a fronteira passe 

a ser zona central, na medida em que tal pode desvirtuar o seu objectivo 

de disseminar criativamente as fronteiras mantendo-as sem centro 

fixado. Ou seja, dito de outro modo, um dos perigos da banalização 

destas (des)programações culturais é precisamente que ao invés da 

abertura proposta se fomente através do motor da hibridização total uma 

cristalização de estruturas, técnicas, obras e agentes híbridos, o que 

resultaria então num novo centro, num novo “fechamento”. 
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Por último, uma possível análise dos resultados não pode deixar 

de se inscrever também na própria leitura de laboratório – onde a 

programação, a criação e a recepção se encontram ligadas num sistema 

auto-regulado, no interior do qual a criação faz parte da programação 

(criadores como programadores) e da recepção (criadores como público). 

Assim, alguns possíveis desequilíbrios desta programação são inerentes 

às próprias condições de base do projecto, que deixa de lado os “a priori” 

sobre o valor da obra/objecto/produto, o seu “valor de troca”, fazendo 

sobressair o seu “valor de uso” (todos/todas têm o mesmo estatuto). O 

todo (a programação) ganha mais sentido do que o caso particular, na 

medida em que todos os espectáculos são resultado de experiências, 

embora uns mais elaborados do que outros. Os resultados finais no 

contexto de investigação não representam nunca um fim (sejam eles 

positivos ou negativos) mas antes uma possibilidade de reinício – daí a 

verdadeira importância da geração CAPITALS. 

 

Mas continuemos este percurso do caminho para a obra de arte 

total delineado por Wagner, tentando perceber o que a 

contemporaneidade ainda deixa incluir. 

 

VIII.1.2.3. A Superação entre Interior e Exterior no Homem 

 

Voltemos atrás, ao que podemos denominar ser um primeiro eixo 

na análise de Wagner: a superação entre interior e exterior no Homem. 

Wagner refere que ao mesmo tempo e de forma interligada o Homem se 

deve constituir como um “Homem-corpo”, um “Homem-entendimento” e 

um “Homem-sentimento”, portanto, um Homem que procura superar o 

binómio interior-exterior. A reatualização contemporânea desta ideia 

podemos encontrá-la em diversas obras, numa História que na 

modernidade liga indissociavelmente o corpo à arte, como lugar de todo 

o tipo de questionamentos. A trilogia No Body, Never Mind de Ana 

Borralho e João Galante, já referenciada, inscreve-se nesta História, que 
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tem hoje os nomes circunscritos entre a performance e a body art. Nesta 

trilogia que trata as temáticas corpo/mente, dentro/fora, 

emoção/sentimento, eu/outros desenha-se um percurso onde o corpo 

dos artistas é o lugar central desse diálogo. O título do projecto é 

incorporado nos dois corpos para que em conjunto ganhe um outro 

sentido que não é apreendido pela sua subdivisão, No Body e Never 

Mind surgem assim como opostos sígnicos que quando juntam as suas 

negações numa plataforma única parecem neutralizar-se. Essa 

incorporação acontece na primeira parte do projecto No Body Never 

Mind, 001 através da inscrição de uma tatuagem (permanente) ao vivo, a 

que o espectador assiste numa espécie de ritual ancestral.  

 

 

No Body, Never Mind (2005), Ana Borralho João Galante 

 

Aqui as fronteiras entre arte e a vida são esbatidas no próprio 

corpo, que é reivindicado como suporte de criação e intervenção artística, 

disponível para a incorporação de marcas que se pretendem exclusivas e 

originais ou, pelo menos, pessoalizadas, com valor autoral e, 

consequentemente, esteticamente relevantes e socialmente 

singularizantes. Como refere Victor Ferreira (2004), numa análise geral 

aos sentidos atribuídos à tatuagem, a essas marcas que se inscrevem na 
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pele “é imputada uma aura de autenticidade irredutível, decorrente da 

sua existência única no único lugar em que acontece, o corpo vivo, que 

lhes concede um valor de propriedade ímpar, dada a sua natureza 

irreprodutível, móvel e irrealizável “ (Ferreira, 2004, p. 95) 

Essa incorporação singular é assim conceptualizada num sistema 

que liga os corpos através de uma afinidade que transcende o 

meramente estético e artístico e se inscreve, enquanto marca 

“permanente” no corpo, como um valor biográfico, que é impresso num 

contexto histórico pessoal e criativo específico.  

A marca intencional no corpo, efectuada na presença de outros, 

densifica o seu valor cerimonial ― isto porque essa mutação é afinal uma 

superação entre corpo e mente. Neste contexto, como verifica ainda 

Ferreira, “a epiderme comummente entendida como mera película, 

contorno ou invólucro orgânico do corpo, vem a adquirir uma espessura 

significante quando marcada, uma densidade simbólica que não detinha 

‘naturalmente’. Ao tornar-se superfície de inscrição gráfica aberta à 

marca voluntária, o fluxo sígnico que nela passa a circular intensifica-se e 

adensa-se como nunca. (...) a epiderme passa a receber marcas 

voluntárias e consentidas, inscrições que, sendo da ordem da vontade 

mais que do devir ou do destino, adquirem um valor de signo expressivo 

tanto mais elevado do que a da marca-sinal. Isto porque, na medida em 

que correspondem a alterações voluntárias do corpo, tendem a 

corresponder a procedimentos de alterização identitária, configuradores 

de uma mutação da subjectividade que vivifica o corpo” (idem). 

Se a primeira parte da trilogia começou com esse acto físico, da 

tatuagem, na segunda parte parece ter-se procurado outros níveis de 

profundidade: entrar para dentro dos corpos através de uma inscrição 

sentimental. Nesta segunda parte da trilogia277, os corpos nús dos dois 

performers (Ana Borralho e João Galante), na sua simultânea opacidade 

e transparência, traduzem a primeira visão do espectador. Ouve-se um 

riso, que não sai naturalmente dos corpos dos performers antes traduz 
                                                 

277 Apresentado ao público no Espaço Negócio da ZDB, depois de um processo 
laboratorial nos LAB da Re-Al, onde teve uma prévia e preliminar apresentação informal 
ao público (ainda que numa versão diferente). 
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um som interior  que é amplificado/projectado através de um 

mecanismo/sensor ligado aos seus corpos. Esse riso interior cujo som 

aumenta até tomar os contornos de um riso grotesco é acompanhado 

pela convulsão dos corpos. Ao fim de cerca de dez minutos deste cenário 

excessivo as luzes apagam-se, a sala submerge em escuridão absoluta e 

a cena muda. Começam a insinuar-se movimentos em palco, lentos, sem 

que o espectador perceba bem o que são, a luz vai aumentando 

gradualmente de intensidade permitindo a percepção dos movimentos 

dos intérpretes e a existência de um músico em palco que acompanha 

este movimento.  

Os movimentos dos intérpretes parecem traduzir um jogo de 

partilha entre dois seres, erótico mesmo, de dádiva e da memória que 

fica dessa dádiva, representada pelas folhas de ouro que os intérpretes 

colam um ao outro através do uso da sua saliva. Podemos interpretar o 

corpo coberto de folha de ouro como um corpo memória dessa partilha. 

Inscrita na lentidão e, portanto na longa duração, esta 

performance traduz um jogo visual diferente (o olhar tem que se adaptar 

à escuridão), onde o que se mostra parece inscrever-se num plano 

emocional. 

No terceiro espectáculo da trilogia essa fusão entre o interior e o 

exterior dos corpos é extremada através do recurso a um minimalismo 

artístico, que condensa corpos e sons. Os corpos dos performers estão 

instalados no espaço, deitados, separadamente, como que adormecidos. 

Cada um possui um sensor que capta o som da respiração e do coração, 

som que é manipulado pelo músico japonês Atsushi Nishijima. Esse som 

natural torna-se um som artificial criado quer pela justaposição de sons 

(dos dois intérpretes, do som simultâneo produzido naturalmente pelo 

coração e pela respiração, etc.), através do controlo praticado pela 

mediação do músico. As fronteiras entre os dois tipos de sons não são 

legíveis por si só no decurso do processo e o espectador é remetido para 

a sua própria essência vital, o seu coração, a sua respiração como elo 

comum invisível. 
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VIII.1.2.3.1. … e dos géneros sexuais 

 

Neste eixo onde se pretende superar a divisão entre interior e 

exterior no Homem podemos inscrever ainda a temática do (trans)género 

sexual, também aprofundada por Ana Borralho e João Galante. Num 

processo ampliado do espectáculo Mistermissmissmister278, estes 

criadores desenvolveram SexyMF, uma performance/instalação 

apresentada a público no dia 3 de Dezembro de 2006, na Galeria Graça 

Brandão, em Lisboa.  

 

 

Mistermissmissmister (2002 ...), Ana Borralho, João Galante 

 

 

                                                 
278 Espectáculo que desde a sua estreia em 2002, no CCB, teve várias versões tendo 
vindo a circular por espaços nacionais e internacionais, como bares, discotecas, salas 
alternativas. 
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SexyMF  (2006), Ana Borralho, João Galante e convidados  

 

SexyMF, tal como Mistermissmissmister, confrontou o espectador 

com figuras híbridas, (trans)género, que se apresentavam 

simultaneamente (e em excesso) com características sexuais masculinas 

e femininas (vide fotografias acima), mas ampliou o número de 

intérpretes (eram 3 em Mistermissmissmister, foram 12 em SexyMF). O 

seu centro foi precisamente o de um confronto frontal do espectador com 

o erotismo do (trans)género hermafrodita. O núcleo da acção é formatado 

através da disposição dos vários performers numa fila de cadeiras à 

frente das quais se encontram outras cadeiras disponíveis para os 

espectadores, que ao sentarem-se passam a participar da acção. 

Os performers estão nús, numa figuração que desconstrói a 

dualidade dos géneros feminino e masculino (por exemplo, ao sexo e 

peito feminino junta-se no mesmo corpo um bigode) deixando (quase) de 

se reconhecer uma identidade sexual definida senão através de uma 

unidade plural. É criado entre performer e receptor uma relação que 

descontrói essa separação (já que também o espectador passa a ser 

interveniente activo da acção), criando-se em interacção jogos mais ou 

menos activos, mais ou menos passivos, de sedução e erotismo.  
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Esse ambiente performativo é pontuado pelo som de pássaros a 

cantar, a remeter para o imaginário da natureza, e complementado com 

um imaginário de voyeurismo (que paradoxalmente o desnaturaliza), que 

é construído por todos os assistem voyeuristicamente à interacção dos 

que estão sentados nas cadeiras. 

Esta divisão dos espectadores — entre os que interagem 

directamente na acção performativa, ou seja, se sentam em frente ao 

criador e com ele desenvolvem a acção e os que os observam 

voyeuristicamente — permite uma desconstrução da figura desse 

(trans)género tanto na ordem do sensível, ou seja do fascínio do 

anómalo, como da reflexão sobre o que pode significar género.  

O espectáculo conforma assim, na metáfora sexual, uma escala 

ténue entre o transsexualismo e o travestismo. Ele investe na 

exteriorização da mistura dos dois géneros e nessa medida anula o 

ideário transsexual que, como diz Agacinski (1999) “nada tem a ver com 

‘um regime do travesti’ (...). Porque o transsexual não se satisfaz com 

travestir-se: acredita demasiado na natureza e no laço tirânico que une o 

sexo ao género. A roupa não é para ele uma prótese, como o não é 

também o órgão sexual que crê poder fazer enxertar em si, porque se 

acreditasse nos simulacros não precisaria de se dirigir a um cirurgião” 

(idem, p. 5). 

Nessa medida, apesar deste espectáculo tratar o (trans)género é 

para a personagem ambígua do travesti que mais parece remeter. Uma 

vez que, como refere ainda Agacinski, os travestis “são sempre 

perturbantes ou inquietantes porque mostram duas identidades sexuais 

ao mesmo tempo: suscitam uma vertigem no olhar que não é capaz de 

se deter nem numa nem noutra. Mas, então, uma vez mais, faz-se entrar 

em jogo uma dualidade que por isso mesmo se confirma” (idem). Na 

verdade é a figura do travesti que quando sobe ao palco põe as 

questões: é ou não é? faz ou não faz? e performatiza literalmente as 

respostas confundindo as oposições que sustêm as diferenças de 

género: sujeito/objecto, activo/passivo, voyeur/exibicionista, 

fetichista/fetiche, e, claro, masculino/feminino (Carole-Anne Tyler, 1991). 
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VIII.1.2.4. Superação entre Arte e Vida 

 

A diluição entre arte e vida proposta por Wagner279 está hoje 

presente em diversas esferas do social280, tomando especial evidência 

em determinadas produções artísticas contemporâneas. Esse processo 

denominado por alguns críticos de arte como um “retorno ao real” 

(Foster, 1999) traduz, substancialmente, um processo de hibridação das 

duas esferas no contexto específico da criação da obra artística, através 

da subversão das convenções inerentes a uma das componentes mais 

importantes do espectáculo: a representação.  

Um percurso desta tendência na esfera das artes performativas 

em Portugal é a Companhia Re.Al, de João Fiadeiro, 

coreógrafo/performer da primeira geração da denominada Nova Dança 

em Portugal281. Re.Al, de resposta alternativa ou realidade, traduz, desde 

logo, uma preocupação artística direccionada para a esfera do real. Mas 

o que é que isto pode significar em termos da produção de um 

espectáculo? Um distanciamento em relação aos cânones próprios da 

ficção através de uma contextualização real? Pode realmente um 

espectáculo performativo sair do registo da ficção? Ou esta aproximação 

ao real traduz apenas mais um género ficcional? Qual é, em suma, o 

                                                 
279 A arte, diz Wagner, deverá ser “a imagem fiel do homem real e da verdadeira vida 
dos homens, da vida humana” (idem, p.11). 
280 Veja-se o que acontece em áreas tão distintas como os media, com a proliferação, 
por exemplo, dos reality-shows, ou na cirurgia plástica, com a introdução do corpo 
protésico, quer na variante meramente estética, quer na variante reparadora (por 
acidente). Também Guy Debord (1967), quando fala da sociedade do espectáculo, se 
refere a um processo de fusão que no seu entender traduz uma alienação recíproca 
tanto na esfera da realidade como na ficção: “a realidade surge no espectáculo” na 
medida em que tudo “o que era directamente vivido se afastou numa representação”, 
mas o “espectáculo é real”. 
281 Movimento que surge com objectivos de ruptura com a dança clássica e moderna, 
passando por uma contenção do movimento, paralela ao incremento do uso da palavra 
e da expressão teatral. Opções estéticas bem presentes na companhia Re.Al – de 
significação dupla de Resposta Alternativa ou Realidade e na série LAB’s - Projectos em 
Movimento que João Fiadeiro fundou em 1990: ambos projectos experimentais que 
põem a sua tónica na interdisciplinaridade artística e por vezes, como vimos, também 
científica, no sentido em que introduzem no campo da arte a discussão de conceitos e 
teorias provindas das ciências naturais e sociais. 
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coeficiente de arte282 (Duchamp, 1957) aí presente? 

Escolhemos os espectáculos O que eu sou não fui sozinho e 

Existência para uma análise desta problemática283. O primeiro 

espectáculo foi apresentado ao público em 2001 no espaço A Capital, em 

Lisboa, o segundo espectáculo teve ensaios abertos ao público no 

espaço Lugar Comum, em Barcarena, e estreia em Março de 2002 no 

Centro de Arte Contemporânea Georges Pompidou, em Paris.  

 

VIII.1.2.4.1. O enquadramento do espectáculo 

 

Uma análise dos processos implícitos a esses fenómenos sociais 

totais, como são também os espectáculos (ainda que a nível micro), 

aponta para a identificação das linhas de continuidade e de ruptura no 

que diz respeito à sua estruturação interna (e, também, externa), 

nomeadamente, face aos sistemas de convenções que separam, por um 

lado, ficção e real, e por outro, os vários tipos ou géneros de ficção. 

Contributos clássicos para a caracterização dos dois territórios, 

ficção e real, encontram-se nas abordagens desenvolvida por autores 

como Erving Goffman e Piotr Bogatyrev. Reportando a sua abordagem a 

uma análise dramatúrgica das interacções sociais, Goffman vê a divisão 

entre as duas esferas da seguinte forma: “no palco as coisas que se 

mostram são simuladas; na vida (...) as coisas que surgem são reais e 

nem sempre foram bem ensaiadas” (Goffman, 1993 (1959), pp. 9-10). Ao 

palco, no entender deste autor, é limitado o campo da ilusão: a 

personagem desempenhada no espectáculo não tem o mesmo tipo de 

consequências reais da vida quotidiana, o actor apresenta-se “disfarçado 

                                                 
282 Por “coeficiente de arte” quer o autor referir-se não apenas à grande arte, mas nas 
suas palavras, ao “mecanismo subjectivo que produz arte em estado bruto - à l’état brut 
- má, boa ou indiferente” (Duchamp, 1957). 
283 A análise teve por base os próprios espectáculos (no caso de O que eu sou não fui 
sozinho o espectáculo apresentado ao público, enquanto “produto acabado”, no espaço 
A Capital, em 2001, e no caso de Existência os ensaios, enquanto “produto em 
processo de construção”, no espaço Lugar Comum), bem como uma entrevista com 
João Fiadeiro, conduzida por mim em 2001 sobre o espectáculo O que eu sou não fui 
sozinho, e ainda o conto O Arquipélago de Rui Catalão, gentilmente cedido por este 
autor. 
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de uma personagem diante das personagens de que os outros actores se 

disfarçam” (idem), e toda a realidade se resume “à reputação dos actores 

enquanto profissionais cuja vida quotidiana depende dos respectivos 

desempenhos teatrais” (idem, p. 297). No palco, portanto, só se 

desenrolam “representações com significado” e com um “discurso 

perfeitamente elaborado e um planeamento rigoroso das cenas” 

(Goffman, 1993 (1959), p. 143), o que não acontece na vida real onde o 

grau de imprevisibilidade, na acção interactiva, é maior. Bogatyrev, por 

seu lado, centra a sua análise nos signos de teatro em relação ao real, 

verificando que “as coisas, tal como o próprio actor, renascem no teatro 

diferentes” (1978, p. 75) ganhando um estatuto de signo, no sentido de 

simulacro do real. 

Destas abordagens ressalta, como linha de ruptura entre os dois 

territórios, a existência na esfera ficcional de personagens perfeitamente 

codificadas enquanto actores em palco e com um guião a cumprir, 

consolidando uma perspectiva dicotómica, legado de uma história e de 

um vocabulário modernista. Ficção e real, neste sentido, podem surgir, 

no nosso entender, no mesmo registo de outras oposições, como 

natureza/cultura, humano/não humano, natural/artificial, erudito/popular, 

elite/massas, masculino/feminino, ciência/arte (Santos, 1995; Nunes, 

1996), ou, ainda, tradição/modernidade, norte/sul, local/global, 

urbano/rural (Canclini, 2001). A questão que se coloca aqui é se, no 

contexto actual do denominado pós-modernismo (Feathershone, 1990, 

1995, Nunes, 1996) ou modernidade tardia (Giddens, 1992) em que 

estas oposições tendem a esbater-se284, esta perspectiva é ainda (e 

depois de uma história vasta de processos artísticos experimentais) 

operativa na análise dos espectáculos de alguns criadores 

contemporâneos que enveredem por caminhos híbridos, isto é, caminhos 

ancorados apenas numa experimentação quase laboratorial, 

pluridisciplinar (ou mesmo indisciplinar), que destaca o(s) processo(s) 

mais do que os resultados. A descrição do espectáculo O que eu sou não 

fui sozinho, que desenvolvo de seguida, pode ser neste sentido 
                                                 

284 Fundindo-se, muitas vezes, em múltiplas outras categorias impondo um processo de 
construção do “impuro”. 
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elucidativa: 

 

O público entra para uma sala onde se encontram quatro protagonistas, 

Rui Catalão, Paula Cascão, Rui Guilherme e João Fiadeiro (o performer), 

sentados a uma mesa, a conversar. Aparentemente, uma conversa de 

amigos numa mesa de café. O público senta-se e a conversa continua. 

Nesta conversa relatam-se histórias que surgem como ponto de partida 

para uma reflexão sobre o que é a constituição do eu na sociedade, 

assim como as formas como são produzidas as acções e decisões nos 

processos de interacção e suas consequências. Neste âmbito, são 

proferidas frases como: “eu não me sinto um colectivo”, que se 

reconstroem no próprio diálogo: “tu podes estar a trabalhar sozinho mas o 

teu trabalho tem a ver com um colectivo, ou é aceite ou não é”, ou 

“quando se trabalha em grupo há um olhar mais imediato do exterior, o 

que não acontece quando estás a trabalhar sozinho”. Noutras frases são 

realçados os limites das normas sociais: “há sempre limites. Tu sabes 

quando estás a pisar o risco. Tu nunca estás sozinho”, ou “o que é um 

outsider ou um marginal? É uma pessoa que escolhe qualquer coisa que 

não é suposto fazer”. Há ainda outras frases que têm subjacente uma 

diferenciação entre as variadas formas de constituição de colectivos: “há 

colectivos espontâneos, em que tu escolhes o teu papel através do 

reconhecimento dos outros e há colectivos pré-definidos onde há alguém 

que diz que tens determinado lugar”. A composição do performer é 

desenvolvida tendo por base este diálogo, como um momento de 

paragem, de libertação das regras discursivas, onde as perguntas não 

desencadeiam uma resposta mas outro qualquer efeito. Surgem gestos 

repetitivos, gargalhadas, explosões de frases desconexas, sons, ruídos 

que se (des)sintonizam com o discurso verbal. As intervenções do 

performer expressam-se de forma gradual. No início, em pequenas 

rupturas no diálogo com os outros, através de um alheamento 

momentâneo, como um olhar parado indiferente ao grupo, e depois um 

retornar à normalidade. O processo, a cada vez, é mais completo e mais 

distanciado do diálogo verbal dos outros, embora continue a funcionar no 

mesmo registo a um nível não verbal: interrompe o diálogo, abana a 

cabeça, pára, o silêncio instala-se, olha para trás, para a parede. 

Levanta-se e vai até ela. Levanta um braço e com a mão passa pela 

rugosidade da parede, deixa a cal que se desprende cair-lhe sobre o 

corpo, volta a sentar-se. Noutra cena, levanta-se e de pé, no fundo da 

sala, faz pequenos gestos para o público, parecendo comunicar com ele, 
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descreve coisas com as mãos e expressividade do rosto, como que em 

mímica. Repete as últimas palavras dos outros, profere pequenas frases: 

“aquilo que vês é aquilo que és”, volta para a mesa. A partir daí o 

processo decorre, pouco a pouco, mas com maior intensidade. Dois dos 

elementos saem e as cenas continuam: Fiadeiro deita água no copo até 

esta transbordar para a mesa e depois para o chão. Depois deita-se para 

que a água lhe molhe a face. Levanta-se e volta a sentar-se em vários 

sítios da sala, agachado. Na fase final do espectáculo sai da mesa e no 

meio da sala faz grandes gestos, cada vez com maior violência, toca no 

tecto primeiro, depois salta e com o punho bate-lhe com força. Põe-se em 

posições ridículas e profere perguntas ao público como “Percebes”? 

Fecha a boca com ar dentro, produz sons estranhos, volta a bater com o 

punho no tecto de forma a cair cal. Mantém sequencialmente acções: 

imita um macaco, encosta-se à parede, bate com as mãos nas pernas, 

grita, deixa-se cair no chão. Por fim, sai e fecha a luz. Fica apenas um 

elemento sentado à mesa, de olhar absorto. A luz apaga-se 

completamente e o espectáculo acaba. 

 

    Esta descrição remete, numa primeira análise, para uma obra 

configurada como produto acabado a ser apresentado ao espectador, ou 

assim passível de ser consumida por um público não iniciado no 

processo da composição da obra, onde a imagem que se constrói traduz 

alguma normatividade entre três níveis básicos de enquadramento da 

mise en scène performativa: palco, plateia, representação, ou seja, o 

espaço (não convenciona) para onde o espectador entra foi dividido entre 

palco e plateia, havendo actores-performers que desenvolvem a sua 

representação em palco e espectadores que assistem a essa 

representação. As nuances a essa normatividade entram no registo dos 

diferentes territórios da ficção, ou seja, de uma primeira etapa de 

hibridação artística endógena: surgem ao nível de uma perspectiva 

parcelar de arte total wagneriana, de fusão de linguagens ─ o movimento 

da “dança” e a palavra do “teatro” ─; da temática introduzida285, que 

aflora a construção das identidades, inscrevendo-se num meta-
                                                 

285 Componente estrutural para diversos “homens de teatro”, como por exemplo Artaud, 
que, no seu manifesto Teatro da Crueldade, recenseia a importância das temáticas, 
sobrepostas ao teatro escrito, não como “preocupações cósmicas transcendentes” mas 
como “chaves profundas do pensamento e da acção pelas quais se possa interpretar 
todo o espectáculo” (Artaud, 1996, p. 91) 
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comentário sobre a realidade social. 

Esta leitura do espectáculo pode enquadrar-se, portanto, numa 

análise interna aos territórios ficcionais, nomeadamente, ao seu estatuto 

ontológico. Thomas Pavel, em Universos da Ficção (1988), identifica 

duas posturas epistemológicas no que diz respeito à relação do texto 

ficcional com a realidade: a segregacionista, representada por autores 

que colocam a ficção num quadro geral de uma teoria do ser e da 

verdade, próprio do universo não ficcional, o que configura na ficção um 

estatuto de obra da imaginação sem qualquer valor de verdade; e a 

integracionista que, pelo contrário, sustenta a inexistência de uma 

verdadeira diferença ontológica a separar a ficção (textos literários, etc.) 

das descrições reais (conversas, artigos de jornais, biografias), o que 

remete para uma perspectiva dos discursos como “representação”. Nesta 

perspectiva domina uma relativização do próprio valor de verdade do 

texto real, remetendo-o para uma configuração onde a verdade global do 

conjunto não se deduz imediatamente dos valores de verdade, locais, 

das frases presentes no texto. Um exemplo é a biografia que, para os 

autores desta corrente, não deixa de representar um conjunto real se 

apresentar um pequeno número de erros factuais. 

Voltando ao espectáculo O que eu sou não fui sozinho, que 

resultou de uma reflexão sobre o conto O Arquipélago, de Rui Catalão 

(jornalista e protagonista neste espectáculo), que trata, exactamente, de 

alguém que aceita uma encomenda para retratar um desconhecido, 

verifica-se que a construção biográfica é sempre um processo híbrido 

entre real e ficção, passível de mobilizar da parte do retratista um 

questionamento sobre a construção realista das identidades pessoais. 

Lê-se no início deste conto: 

 

uma vida faz-se com detalhes, é certo, mas são datas e factos circunscritos à 

sua própria evidência, como ilhas distantes umas das outras e sem relação 

aparente com o arquipélago que lhes dá identidade. 

 

A busca infrutífera dos detalhes pessoais do retratado acaba por 



 536

conduzir o retratista ao retrato possível, um retrato onde ele se possa 

rever: 

 

preparava-me para dar por concluído o trabalho quando me apercebi que havia 

construído uma armadilha e eu era a sua única presa. 

  

Centrando parte do seu trabalho no conceito de “consciência”, 

João Fiadeiro encontrou em O Arquipélago um ponto de partida coerente 

para este espectáculo: 

 

a imagem que temos de nós próprios altera-se segundo espaços e situações 

que fazem com que, por vezes, não tenhamos consciência do que somos. 

Interessa-me trabalhar o território em que o retratista começa a aperceber-se de 

que é retratado. (Entrevista a João Fiadeiro) 

 

Este processo de consciencialização do self é gerado no 

espectáculo com a introdução, por parte do performer, de um tempo lento 

que se sobrepõe ao tempo normal da interacção que decorre durante o 

diálogo estabelecido pelos outros protagonistas do espectáculo (vide 

atrás a descrição do espectáculo). O tempo lento revela-se num 

progressivo desaceleramento da “atitude natural” (Giddens, 2000, p. 34), 

isto é das acções e reacções do performer, em relação a esse diálogo. 

Cada gesto, som, palavra é retirado do “parêntesis” da naturalidade 

presente à interacção para ser consciencializado, questionado, 

intensificado.  

O território, referido por Fiadeiro, “em que o retratista começa a 

aperceber-se de que é retratado” acaba por ser o lugar onde nasce a 

reflexão discursiva. Mas uma reflexão discursiva que não se remete 

somente para, usemos a expressão de Foucault (2001, p. 19), uma 

“dimensão da interioridade”, ou seja para a dimensão em que o retratista 

se limita a uma mera reflexão subjectiva, mas antes incorpora uma 

dimensão de consciência do seu papel enquanto “construtor” e, ao 
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mesmo tempo, “parte” do retrato. Nesta fusão entre reflexão e ficção 

surge um “discurso comentário” (Foucault, 2001, p. 22) que “aparece sem 

conclusão e sem imagem, sem verdade nem teatro, sem prova, sem 

máscara, sem afirmação, livre de todo o centro, isento de pátria e que 

constitui o seu próprio espaço como o exterior em direcção ao qual, fora 

do qual fala” (idem).  

Neste espectáculo, consonante, portanto, com a perspectiva 

integracionista, o foco de análise é pois deslocado das diferenças entre 

os dois mundos, ficção e real, para uma análise do que os une: o nível 

representacional, ou dos “sistemas de descrição” (Goodman, 1978), onde 

tudo pode ser visto de um certo prisma como real, ou paradoxalmente, 

como ficção, porque em ambos os casos depende de uma construção 

linguística, contextualizada socialmente ─ uma interpretação. 

Tal postura remete, portanto, a questão para a proliferação de 

leituras possíveis a partir de um mesmo universo. Diz Pavel: “é de todo 

concebível que um único e mesmo universo seja descrito por uma 

multiplicidade de Magna Opera utilizando linguagens tão diferentes e 

irredutíveis umas das outras. Tal como as recentes discussões em 

filosofia da ciência e do espírito têm sublinhado, os fenómenos descritos 

pelas diferentes ciências não se articulam senão de forma aproximada 

umas às outras, cada nível do conhecimento jogando com uma certa 

independência. A estrutura do nosso mundo parece desde logo possuir 

uma plasticidade irredutível, que exclui a existência de um ponto de vista 

privilegiado a partir do qual a organização do saber pode ser 

direccionada na suposição de que toda a ciência fala do mesmo mundo, 

o nosso, pelo que o universo real pode ser descrito por diversos livros e 

por magna opera diferentes. Esta não é uma situação de facto, baseada, 

simplesmente, na limitação provisória dos nossos conhecimentos; ao 

contrário, parece bem que a natureza do saber é tal que cada ciência 

particular aspira a escrever o seu próprio primeiro livro, se não mesmo o 

seu próprio Magnum Opus, inserindo-lhe todas as proposições que, do 

seu ponto de vista, são verdades do mundo real e das suas alternativas 

possíveis. Esses livros e esses Opera não formarão jamais um Magnum 
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Opus único e coerente (...)” (Pavel, 1988, p. 70). 

Mas um espectáculo não representa apenas um discurso 

linguístico ou um discurso corporal286 em acto frente a um espectador. 

Ele representa também práticas de interacção gerais, que configuram a 

relação do criador com o receptor, o que reenvia para o papel crucial do 

receptor enquanto leitor das convenções ficcionais. O que é que o 

espectador sabe do processo de composição do espectáculo e das 

trajectórias dos seus protagonistas? Dependendo da resposta a esta 

questão, assim se constrói, também, o espectáculo enquanto art world 

específico. 

A questão que se coloca é se a leitura normativa apresentada 

atrás na descrição do espectáculo é similar a um espectador iniciado no 

processo da obra artística. À partida, a informação sobre o contexto de 

produção da obra garante, ao espectador iniciado no processo, verificar a 

não univocidade do contexto ficcional, ao nível da representação, neste 

espectáculo. O espectador iniciado sabe que os protagonistas da 

conversa que se apresenta no palco, exceptuando João Fiadeiro, não 

são performers ou actores, antes personagens reais, isto é, indivíduos, 

que falam sobre diversos assuntos das suas experiências e 

conhecimentos relacionados com o título-tema do espectáculo e sem um 

programa de espectáculo totalmente pré-formatado. A própria 

interpretação do performer também não é programada de uma forma 

sequencial, antes tem por base uma noção de “composição em tempo 

real”, isto é, uma composição performativa sem guião pré-estruturado. 

Tal concepção do espectáculo gera, assim, uma segunda etapa de 

hibridação, mais exógena ao campo artístico: uma promiscuidade entre 

real e ficção, na medida em que se verifica um apagamento de alguns 

dos registos próprios da ficção, como se esquematiza no quadro 

seguinte, o que faz com que o grau de imprevisibilidade aumente e as 

consequências se aproximem, dentro do contexto do espectáculo, da 

realidade.  

                                                 
286 Discurso corporal  que também traduz sempre um texto ou “politexto” (Dort, 1984) a 
ser lido pelo receptor. 



 539

 

QUADRO 12 - Registos ficcionais e reais nos níveis de enquadramento do 
espectáculo 

 FICÇÃO REAL 
enquadramento do palco • configuração temporal 

(duração aproximada de 
uma hora) e espacial 
(sala onde decorre o 
espectáculo); 

• objectos cénicos: 
mesa, cadeiras, fita 
adesiva; 

• som; luzes. 

 

enquadramento 
da representação 

• configuração do 
número de personagens, 
tipo de personagens 
(performer e não 
actores); 

• recenseamento e 
problematização 
temática prévia da 
conversa em palco; 

• intervenção do 
performer.  

• personagens reais 
(não actores); 

• conversa 
espontânea/diálogo 
diversificado de 
espectáculo para 
espectáculo e que tem 
início antes dos 
espectadores entrarem 
na sala de espectáculo; 

 • imprevisibilidade do 
diálogo que se 
estabelece entre as 
palavras e a produção 
coreográfica. 

enquadramento da plateia • configuração no 
espaço do local da 
plateia e do tipo de 
participação desta 

 

 

Esta perspectiva precisa, no entanto, de um conhecimento, por 

parte do público, do processo inerente ao espectáculo (só conseguido 

através da sua co-participação ou co-formação indirecta no próprio 

processo, através, por exemplo, do acompanhamento dos ensaios-

abertos, workshops, da procura de informação sobre os espectáculos em 

críticas, programas, internet, etc.), sob pena de o espectador reconhecer 

somente um primeiro nível de hibridação, isto é, de mistura de disciplinas 

artísticas, e não se dar conta do segundo nível de hibridismo, ou seja, do 

esbatimento entre as categorias da ficção e do real dentro do 

espectáculo. Neste espectáculo, o reconhecimento do primeiro nível (a 

mistura das artes) e do segundo nível (diluição entre ficção e real) é 

sempre, eminentemente, um reconhecimento individual, por parte de 
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cada espectador. É na recepção que o espectáculo pode surgir não como 

obra acabada mas como obra em processo. Processo colectivo, 

contingente, descentrado da figura do coreógrafo e de um texto-guião, 

descentrado também dos próprios artistas, na medida em que, por um 

lado, é constituído basicamente por não performers, e, por outro lado, 

envolve o espectador (potencialmente) no mesmo plano de 

conhecimento das técnicas e métodos utilizados no espectáculo, e de 

desconhecimento e incerteza em relação ao desenrolar da acção. 

 

VIII.1.2.4.2. O espectáculo como processo 

 

O que eu sou não fui sozinho representa, em embrião, um 

processo que será complexificado no espectáculo Existência (e já 

anteriormente, no seu duplo ou reverso Aicnêtsixe), estruturando-se 

como um work in progress artístico e analítico inacabado - um programa 

que, não estando saliente em cada espectáculo só por si, ressalta do 

conjunto dos espectáculos. 

Os contos de Rui Catalão, seja O Arquipélago, em O que eu sou 

não fui sozinho, seja Dom Quixote, em Existência, dão origem a estes 

espectáculos não como um guião a seguir mas como um substrato, um 

tema inspirador e orientador. 

No primeiro caso, o conto traduz um tema para uma conversa 

desenvolvida em palco, dentro das possibilidades interactivas do grupo 

escolhido, sobre registos reais, histórias pessoais, de outros, de filmes, 

livros, etc., conversa sobre a qual o trabalho do performer é depois 

desenvolvido. Este trabalho constrói-se como um espaço de silêncio 

entre o ruído das palavras: “é fundamental que exista toda uma espécie 

de avalanche de temas, de palavras, conversas, para que quando elas 

deixem de existir se sinta a força do silêncio”, diz Fiadeiro. É nesse 

espaço que o performer actua, não só como criador mas, também, como 

indivíduo: 
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no meu trabalho a solo, falo, ao mesmo tempo, sobre o que já sei, onde a 

reacção ao invés da acção é o mais importante, e sobre o que não sei, através 

da exposição pessoal, quase que privada, de todas as minhas imperfeições. 
(Entrevista a João Fiadeiro) 

 

Este processo de intromissão de reacções reais no espectáculo 

(que é traduzido nas palavras de Fiadeiro, na frase acima, como “o que 

não sei” e “exposição privada das imperfeições”) não segue também 

todas as regras da interacção real, antes tem por base um processo 

próprio de composição287. Numa primeira fase, e nas suas palavras288, o 

coreógrafo procura defrontar-se com um “problema não habitual” sobre o 

qual se processa o “acidente” ou o não esperado. Para tal, é necessário 

conseguir produzir um “estado de esquecimento” que aqui é criado 

através da conversa em palco. Depois, há o “reconhecimento do 

acidente” e a sua aceitação através, por um lado, do “esvaziamento do 

corpo do seu conteúdo moral” e, por outro lado, “o seu preenchimento 

com um conteúdo emocional”, fazendo com que o corpo entre num 

“território de total desconhecimento”, num limbo onde a desprotecção 

supera o conhecimento da situação criada, havendo, portanto, uma 

lógica de risco inerente. 

A partir desse limiar, processa-se a composição performativa 

numa relação com o tempo real. O espectáculo assenta, portanto, para 

além de uma estrutura mínima, numa composição espontânea em palco: 

 

eu faço questão que a maior parte da informação que está a ser vista esteja a 

ser, também, criada naquele preciso momento e, portanto, que eu traga o 

mínimo trabalho feito de casa. O trabalho que eu trago de casa é um trabalho 

estrutural, conceptualmente sólido e, portanto, está salvaguardado através 

dessa moldura ou dessa estrutura; mas, depois, a narrativa sobre o imaginário 

produzido, faço questão que seja criada em tempo real, para tirar o maior 

                                                 
287 Processo que tem a sua origem na técnica contact improvisation que surgiu nos 
EUA, nos anos 70, e que João Fiadeiro aprofundou com Dieter Heitkamp no Tanzfabrik, 
em Berlim, em 1990, e que tem por base a própria “situação de interacção” e um 
“centramento no corpo natural” ou “real” (Fazenda, 1996). 
288 Optou-se por colocar entre aspas neste parágrafo algumas das noções que João 
Fiadeiro faz corresponder ao processo artístico de Composição em Tempo Real. 
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benefício possível dessa virtude, ou dessa característica, que é ser uma arte 

viva. (Entrevista a João Fiadeiro) 

 

Este processo inicia-se, tal como já referimos, antes dos 

espectadores chegarem, com uma conversa que começa cerca de uma 

hora antes, e desenvolve-se no decurso do espectáculo: 

 

No início eu estou numa conversa. Essa conversa é um processo de 

esquecimento. Tento-me esquecer de mim em relação ao espectador, em 

relação a mim próprio. Tento-me envolver, de facto, na conversa e por isso é 

que a conversa tem que ser real, não pode ser uma conversa organizada, 

manipulada, e por isso é que eu tenho que ter não actores comigo e eles não 

eram actores, eram pessoas normais. (Entrevista a João Fiadeiro) 

 

É esse processo de esquecimento da própria estrutura conceptual, 

que permite uma imersão no presente, na própria vida, ― “é preciso 

saber esquecer para saborear o gosto do presente, do instante e da 

espera” (Augé, 2001, p. 7) ― mas tudo isto é paradoxal: já que o 

esquecimento da estrutura conceptual está inscrito na própria estrutura, e 

de novo, desse modo surge como uma omnipresença da ficção.  

Em Existência não se verifica o corte, quase literal, entre as 

palavras, “que decorrem em redor da mesa”, e o movimento, a actuação 

do performer. Os protagonistas do espectáculo foram escolhidos pelos 

seus diversos percursos: actores, bailarinos, não actores (jornalistas), 

complementando, não em tempos intermitentes e desfasados mas num 

tempo contínuo, o trabalho do performer. Esta fusão entre diferentes 

linguagens artísticas e não artísticas permitiu acentuar a componente 

performativa no que ela é de “pessoas”, “acções”, “espaço” e “tempo” 

reais (Fischer-Lichte, 1998) que contaminam o ficcional. 

Aqui o coreógrafo-performer perde centralidade para esta recair de 

igual modo sobre todos os participantes - actores, performers, não 

actores. Cada um surge como figura singular, não só como actor dentro 

de um espectáculo mas, também, como actor social dentro da realidade, 
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que o próprio espectáculo também é. Cada um surge, portanto, como 

autor da sua interpretação e co-autor do espectáculo (tal como na vida, e 

não esquecendo que também aí cada agente social representa ficções e 

detém máscaras289), numa relação que se pretende de proximidade com 

o espectador, no sentido em que a obra só acontece através da sua 

leitura, que deve desenvolver-se aqui num registo simultâneo com a 

criação. 

A própria moldura cénica, num registo próximo à arte povera ― a 

mesa, as cadeiras, a fita adesiva ― sai da sua cristalização sígnica (à 

excepção da fita adesiva, que já em O que eu sou não fui sozinho servia 

para construir diversos quadros) para uma mutabilidade sígnica, umas 

vezes real, outras ficcional, na medida em que é configuradora activa de 

vários contextos: as cadeiras servem de assento, caem ao chão, são 

arrastadas, rodam nas mãos, são coladas com fita-adesiva aos corpos, à 

parede, empilham-se em cima da mesa, a mesa coloca-se ao contrário, 

por vezes, serve de “ilha” para os actores, que sobem para cima dela, 

etc. 

Os dois processos, dos protagonistas e dos objectos 

(complementados com os sons e as luzes), são trabalhados num registo 

de pesquisa e experimentação laboratorial nos ensaios (alguns deles 

abertos ao público no Lugar Comum, em Barcarena). O seu resultado, a 

cada vez diferente, é também distinto do(s) resultado(s) final(is), não se 

verificando uma relação linear entre a fase desta exploração e a fase da 

apresentação ao público (isto é, entre a “semente” e o seu “fruto”). Estes 

ensaios constituem-se como um quadro de conhecimento do trabalho em 

grupo e das potencialidades de cada um, por si só e também em relação 

a cada um dos outros, gerando um arquivo de conceitos/ideias 

experienciados que servem de catalizador a futuras configurações, que 

                                                 
289 Tal como refere Augé,“a palavra ‘ficção’, apesar de todas as precauções que se 
podem tomar, permanece embaraçosa. Não só (…) porque pode empregar-se no 
sentido lato de ‘configurações narrativas’ ou em sentido restrito de narrativa não 
‘verdadeira’, mas também porque hoje vivemos cada vez mais num mundo invadido 
pelas imagens e pela ficção, só que desta vez o autor da ficção não tem nome”. E por 
isso, continua, o termo “corre o risco de ser aplicado cada vez mais à relação individual 
que todos mantemos, através da imagem, com os outros, com o mundo e com a 
história” (Augé, 2001, p, 44).  
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não recapitulam o seu enunciado inicial mas estabelecem limites ao caos 

próprio da improvisação. Constitui-se assim um programa aberto onde 

são introduzidas a todo o momento novas variáveis que vão permitir uma 

reinvenção em diferentes graus (manutenção, adaptação, superação) 

dos padrões de relacionamento entre os protagonistas, ideias, conceitos, 

gestos, etc., sedimentados em cada ensaio. 

O motor destes espectáculos é o próprio processo de interacção 

(com passados, presentes e futuros), e por isso, ele apresenta-se tão 

casuístico quanto programático, na medida em que pretende revelar não 

somente as forças naturais, caóticas e imprevisíveis mas, também, a 

construção (dentro desse caos) de um “campo de acontecimentos” (Eco, 

1968) vagamente previsíveis em relação às suas possibilidades de 

ocorrência, gerando uma ancoragem em “convenções particulares” (De 

Marinis, 1993) e assim se constituindo num género artístico híbrido, ao 

mesmo tempo, hiper-realista e meta-ficcional. 

VIII.1.2.5. A Superação da arte nacional ... e a viagem  

 

É ainda Wagner que propõe uma máxima para a arte que tem 

gerado todo o tipo de equívocos, e de realidades. Diz ele: “compete-nos, 

pois, transformar a arte helénica em arte simplesmente do homem, cabe-

nos desprendê-la das condições sob as quais foi ─ precisamente e 

apenas ─ arte de helenos, e não arte de todos os homens” [2003 (1849), 

p. 41]. Uma arte que supere, portanto, os limites das próprias 

nacionalidades: “a obra de arte do futuro tem que abarcar em si o espírito 

da humanidade livre, para lá de todos os limites respeitantes às 

nacionalidades” [2000 (1849), p.84].  

Quem viu o Triunfo da Vontade da realizadora Leni Riefenstahl 

não pode deixar de rever, de uma forma distorcida, esta máxima. Há aí 

uma encenação do poder que revela bem o que pode ser uma obra de 

arte total política290, numa demonstração que passa tanto pela superação 

                                                 
290 Num artigo a que denominou “A Obra de Arte Total” (Jornal Expresso, 4-3-2006) 
António Guerreiro analisa, a propósito de uma retrospectiva que decorreu na 
Cinemateca, o filme Hitler, Um filme da Alemanha (1977) de Hans Jürgen Syberberg, da 
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dos particularismos regionais, com intenções imperialistas. Mas, 

procuremos outras formas de relação e inscrevamos a viagem na noção 

de “obra de arte total”.  

 

VIII.1.2.5.1. A viagem  

 

O encenador António Latella justificava o seu papel e acção no 

exercício criado para o curso internacional da École des Maitres (que 

enunciámos atrás) referindo que a metáfora da viagem como encontro 

(quer física, quer imaginária, quer pessoal, quer colectiva) estava na 

                                                                                                                                          
seguinte forma: “o título Hitler, Um filme da Alemanha, remete-nos imediatamente para 
o ponto de partida do projecto de Syberberg: uma interpretação do Terceiro Reich como 
empreendimento de vontade artística (nomedamente cinematográfica), ‘como uma obra 
de arte total do Ocidente pervertido’ como escreveu o cineasta num livro de 1981, Die 
freulose Gesellschaft (a sociedade sem alegria). Esta interpretação leva a sério um dos 
temas favoritos de Goebbels, sintetizado nesta declaração: ‘A política é a arte plástica 
do Estado’. Num capítulo desse livro, Syberberg tenta mostrar que o interesse de Hitler 
pelo cinema não se deve apenas ao facto de ele o querer utilizar para fins de 
propaganda. E dá o exemplo de O Triunfo da Vontade, de Leni Riefenstahl, 
interpretando-o nestes termos: ‘Podemos perguntar se Hitler não organizou Nuremberga 
simplesmente para Riefensthal, e, indo um pouco mais longe, se toda a Segunda 
Guerra Mundial não foi conduzida como um filme de guerra, feito com um orçamento 
colossal, para ser projectado no ‘bunker’ de Hitler’. Hitler teria querido converter a 
Alemanha numa obra de arte, num grande filme (um filme da Alemanha). Ele foi ‘o maior 
cineasta de todos os tempos’ (diz Syberberg, levando às últimas consequências a sua 
maneira de entender o nazismo), não por ter feito um ‘filme-catástrofe’ mas por ter feito 
‘a catástrofe como filme’. Significa isto que Syberberg ecoa a propaganda nazi que fazia 
de Hitler o maior artista do Reich? De modo nenhum. É certo que o seu filme mantém 
uma relação com o ideário estético wagneriano da ‘obra de arte total’ de que o nacional-
socialismo se apropriou. O que está bem explícito nesta afirmação: ‘Tentei levar a cabo 
o escândalo estético de combinar as ideias de Brecht sobre o teatro épico com a 
estética musical de Wagner’. E, noutro momento, definiu o seu filme como uma obra 
onde a história se converteu em música. Mas esta obra de Syberberg também mostra 
com evidência aquilo que o cineasta escreveu algum tempo depois: que o Terceiro 
Reich foi uma estética degradada, foi a máxima perversão da obra de arte total, 
particularmente quando foi posta ao serviço do mito nazi da auto-representação do povo 
alemão. Daí, a sua tentativa de resgatar Wagner ao nacional-esteticismo e de salvar o 
Romantismo alemão do destino grotesco a que foi condenado pelas apropriações 
criminosas do ‘kitsch’ estético e ideológico do nazismo”. 
Contudo, podemos acrescentar, este não é o entendimento de alguns artistas 
portugueses quando em Portugal à época viram o filme. Uns consideram mais 
importante a dimensão histórica, outros previligiam a dimensão ficcional. Por exemplo, 
Alberto Pimenta (1986) considerou que, tratando-se de uma tematização histórica, esta 
não poderia ser tratada ‘levianamente’ como uma obra ficcional (por exemplo, 
misturando um estilo surrealista para caracterizar os crimes do nazismo e um estilo 
trivial e realista para nos dar o dia a dia de Hitler), sob pena de se proceder a 
falsificações e mal entendidos. Na sua opinião “qualquer tratamento estético que 
minimize isto, é sórdido, é obsceno. Este filme não faz mais do que, com base numa 
pretensa liberdade estética, organizar um show dantesco, um show metafísico sobre a 
‘culpa geral da humanidade’, sobre a ‘infâmia geral da humanidade’”. 
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base do seu trabalho: 

 

acredito seguramente na viagem como metáfora de vida e de trabalho, quem 

estiver parado, quem traçar o próprio território na convicção de ter vedado o 

mundo, sem nunca ultrapassar os confins por si próprio preponderantemente 

designados, arrisca-se a estar sempre do lado da sua razão, e nada nem 

ninguém conseguirá pôr em dúvida as suas convicções. Os exploradores, os 

pesquisadores, são os vectores em movimento entre um ponto parado e um 

outro; não tendo poiso fixo, tornam-se as casas deles próprios, viajantes de 

alma em busca de um interlocutor com quem abrir-se, com quem fundir e 

depois mudar o próprio saber. Assim fazendo, o que se sabe torna-se o saber 

de um instante e não de uma vida inteira … 

Aquilo que eu sei agora é tão diferente daquilo que eu sabia (nenhuma firme 

convicção, apenas a necessidade de descobrir outra para poder mudar aquela 

que acabo de descobrir). A viagem como encontro291. 

 

A viagem teve desde sempre uma importância maior na relação 

entre culturas, um efeito expansivo e dilatador cujo móbil se sedimenta 

na curiosidade e o seu lugar na experiência e confronto do desconhecido. 

É, pois, na narrativa de viagens que se descobre um dos cenários 

privilegiados do encontro com o diferente, com as maravilhas e prodígios, 

com os híbridos e monstros, já que estes se localizavam geralmente nas 

terras longínquas e desconhecidas: o Oriente, a África, o Brasil (veja-se, 

por exemplo, o livro de Afonso d’Esgragnolle-Tauny Monstros e 

Monstrengos no Brasil (1998), onde se apresentam vários relatos sobre 

todo o tipo de estranhezas). É claro que algumas dessas estranhezas 

não eram monstros nem monstregos mas apenas plantas e animais 

autóctones, ainda inclassificados. É claro também que da relação 

estabelecida entre viajantes e esses locais e gentes se geravam também 

muitas coisas híbridas e mestiças. 

 

VIII.1.2.5.2. A obra de arte total como mestiçagem  

                                                 
291 Excerto retirado da folha de sala distribuída no CCB no âmbito da aula-apresentação 
de École des Maitres, 31 de Julho de 2006. 
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Qualquer exercício de mestiçagem pressupõe pelo menos a 

combinação de duas entidades, que por vezes podem ser até dois livros. 

Métissage interculturel – creativité dans les relations inegalitaires (2005) 

e L’oeuvre d’art totale (2003), duas colectâneas a várias vozes, são um 

bom exemplo desse processo de complementaridade e confronto, nem 

sempre possível através da unidade singular, pois embora qualquer deles 

reporte a processos analíticos e empíricos com uma história 

sedimentada, o mesmo não se pode dizer da abordagem analítica entre 

“mestiçagem intercultural” e “obra de arte total”. E é neste aspecto 

específico que a leitura dos dois livros nos parece mais proveitosa. 

Assim, uma pausa teórica ainda se torna necessária para 

continuarmos a nossa viagem pelo mundo híbrido das artes 

performativas em Portugal. Esta pausa complementa e aprofunda a 

questão que já introduzimos na primeira parte deste estudo sobre 

mestiço e mestiçagem. Trata-se aqui de articular especificamente o 

conceito de “obra de arte total” com “mestiçagem intercultural”, de modo 

a melhor introduzir a análise de como se desenvolvem hoje nos 

laboratórios artísticos as relações interculturais. 

No prefácio ao primeiro livro, François Laplantine, que juntamente 

com Alexis Nouss se tem dedicado à temática da “mestiçagem cultural”, 

nomeadamente, em Le Métissage (1997)292 ou no dicionário Métissages 

de Arcimboldo à Zombi (2001), faz equivaler este conceito a outros como 

rizoma (Deleuze), branchement (Amselle), terceiro-espaço (Homi 

Bhabha), hibridação (utilizado em particular na América do Norte). Esta 

equivalência revela-se desde logo uma rectificação à sua própria obra, já 

que até aqui, pelo menos no que diz respeito ao último conceito, 

hibridação, e conformando-se com a alegada esterilidade que este termo 

demonstrou na biologia, o mesmo autor o havia considerado num 

patamar de inferioridade analítica em relação a “mestiçagem”. 

                                                 
292 Obra traduzida para português como A Mestiçagem, Lisboa, Edições Piaget, 2002. 
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Superando esta nota, que se inscreve também numa história longa 

de controvérsias entre os dois conceitos293, Laplantine vai precisar, na 

sua análise sobre mestiçagem intercultural, que esta não se efectua na 

“simultaneidade” mas na “sucessividade”. Nas suas palavras: “se existe 

uma lógica mestiça, é a de uma multiplicidade em devir que não é a de 

acumulação (de signos ou bens) mas de tensão. Convém portanto 

abandonar a noção de totalidade (de elementos conjugados) em proveito 

do que chamarei de tonalidade, de intensidade ou de ritmicidade” (2005, 

p. 9). Para procurar demonstrar esse atributo da mestiçagem o autor 

introduz diversos exemplos, entre as quais as “desmultiplicações 

heteronómicas” de Fernando Pessoa, que fazem com que este não seja 

“ao mesmo tempo Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, 

mas sucessivamente cada um deles sem que essa constelação de 

autores se organize a partir de um centro” (idem, p. 11)294.  

Esta análise da mestiçagem, desenvolvida por Laplantine, como 

contrária à noção de totalidade pode ser discutida e aprofundada à luz 

das perspectivas introduzidas sobre a “obra de arte total” no livro 

homónimo.  

Este livro, L’oeuvre d’art totale, apresenta o quadro referencial e 

contextual do conceito de Wagner, revelando na sua constituição 

algumas das suas inúmeras fontes, como a poesia de Goethe, a filosofia 

de Hegel e ainda os escritos de Novalis, dos irmãos Schlegel, de 

Schelling e mais tarde de Schopenhauer ou de Nietzsche (como é 

referido nos artigos “Nietzsche, Wagner et la nostalgie de l’óeuvre d’art 

totale”, de Glenn W. Most e “Archeologie d’une notion, persistence d’une 

passion”, de J. Zugazagoitia, do livro L’oeuvre d’art totale). Mas, tem 

também a importância de mostrar a plasticidade do conceito desde a 

formulação de Wagner, que contemplou, para além da aspiração a uma 

colaboração das artes, e através dela, ao restabelecimento de uma 
                                                 

293 Que apresentei na Parte I, com o título Da mestiçagem e do hibridismo – uma 
categorização crítica. 
294 Esta demonstração desenvolvida por Laplantine contudo parece-nos discutível pois 
se a traduzirmos para uma situação mais material como é o caso de um(a) mestiço(a) 
parece-nos difícil que um homem (ou uma mulher) mestiço(a) seja “sucessivamente”, 
por exemplo, branco e negro, pois tal implicaria que por vezes fosse branco e outras 
vezes negro.  
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unidade perdida, já que para ele “a grande, a verdadeira, a única obra de 

arte é a obra colectiva de um povo” (2003, p. 6). 

Como verificam Jean Galard e Julian Zugazagoitia, esta empresa 

de edificação de uma “nova arte”, que se manifesta nos séculos XIX e 

XX, e que partilha desse princípio de querer constituir uma linguagem 

comum para um sujeito universal, no entanto, vai sendo transformada: 1) 

o sonho da universalidade perde grande parte do seu encanto, sendo até 

em parte uma actividade suspeita; 2) uma incursão fora da cultura que se 

considerou durante muito tempo tomada por universal mostra que a 

totalidade, de qualquer tipo, é sempre parcial; 3) “é a ‘síntese de todos os 

momentos da vida’ que é a obra total”. 

Um bom exemplo da última acepção está contemplado, por 

exemplo, na frase de Glenn W. Most, no artigo já citado, incluído em 

L’oeuvre d’art totale: “Foi na Discoteca Dionysus em Filadélfia que eu fiz, 

em plena adolescência, o meu primeiro encontro com a obra de arte total. 

Estávamos em 1968, e a revolução estava no ar” (…). Com as centenas 

de adoradores de Dionysos, que me eram todos perfeitamente estranhos, 

eu pus em causa os limites da minha identidade pessoal ao som do rock 

and roll (…). A sala passava imprevisivelmente da obscuridade total a 

tonalidades claras, em cores que eu jamais vi à luz do dia. Uma mistura 

capital de som, de cenários, de música e de cerveja enchiam-me as 

narinas. (…) Nós éramos todos, por uma noite, aquele ou aquela que nós 

teríamos querido ser, alguém bonito, rico, célebre e elegante, mas nunca 

principalmente nós próprios” (idem, p. 11).  

Esta frase, reveladora ainda da herança revolucionária do século 

XVIII “segundo o qual cada um é livre de determinar a sua existência” 

(idem, p. 20), destaca essa possibilidade de uma totalidade entre arte e 

vida só ser possível na vida. Outro texto que faz referência a esta nova 

noção de “obra de arte total” é contemplada no artigo de Jean Balard 

“L’art sans oeuvre”. Outras apropriações do conceito deram lugar, no 

entanto, no decurso da história, a visões contrárias, como também 

analisa Éric Michaud no artigo “Oeuvre d’art totale et totalitarisme”. 
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É, no entanto, o artigo “L’art total, l’art métis et les premices de la 

mondialisation”, de Serge Gruzinski, onde a “obra de arte total” é tratada 

como produto da “mestiçagem intercultural”295, que melhor faz a ponte 

entre os dois livros e os dois conceitos. Desde logo, porque nos permite 

extrapolar essa mesma relação entre os conceitos para alguns artigos do 

primeiro livro como “La musique baroque et l’Europe, métissage et intra-

culturalité” (Gabrille Varro), “Le tango, un laboratoire d’interculturalité 

(Remi Hess), “La musique portugaise créole du Sri Lanka” (Shihan de 

Silva Jayasuriya) ou ainda “La créativité des minorités et l’urbanité, une 

production métisse?” (Roselyne de Villanova). 

Debrucemo-nos então mais aprofundadamente sobre o artigo 

“L’art total, l’art métis et les premices de la mondialisation” de Serge 

Gruzinski. Segundo este autor, o conceito de “obra de arte total” 

dissimulou mal um eurocentrismo que, após a Renascença, confundiu o 

ocidental e o universal, não visando a totalidade senão no interior de uma 

tradição única. Desse modo, este autor questiona a possibilidade de se 

admitir, ao contrário, que não é possível haver obra de arte total sem o 

encontro de artes originárias de diversos mundos. 

Tomando como ponto de partida para a resposta a esta questão 

duas pequenas pinturas mestiças, de 1570, intituladas L’Arc-en-ciel e La 

Pluie - e que serviram de ilustração ao capítulo de um manuscrito 

conservado numa biblioteca italiana, o Codex de Florença (1575-1577), 

que o monge franciscano Bernardino de Sahagún consagrou à Historia 

Geral dos Índios do México ― Gruzinski verificou que o registo destas 

pinturas não era muito diferente do interesse manifestado por Leonardo 

de Vinci por nuvens ou por água em desenhos como Ouragan sur les 

cavaliers et des arbres (1514) e Le Déluge (1515), produzidas meio 

século antes. 

No entanto, a estas pinturas mestiças sedutoras pela sua 

“originalidade” e “modernidade” anacrónica não foi concedido, como 

refere o autor, senão um vago estatuto de arte intermediária ― “privadas 
                                                 

295 Outros autores têm também vindo a referenciar esta perspectiva no campo da arte: 
Georges Banu em “Gesamtkunstwerk et Kabuki” e Hélène Bouvoir em “Le Théâtre à 
Madura (Indonésie) – Une Totalité Artístique et Sociale (2002). 



 551

da aura do ‘arcaico’ assim como dos prestígios da grande tradição 

europeia, desprovidas de nome de autor e de pedigree, essas peças não 

pertenciam nem ao universo da Renascença ocidental nem ao campo da 

arte pré-colombiana” (idem, p. 143). 

Ainda que a sua existência nada tenha a ver com nenhuma 

vanguarda, pois que o seu contexto de produção é outro, parece conter 

em si a possibilidade de equacionar que a “ideia de totalidade possa 

aplicar-se a outra coisa para além da soma das artes exclusivamente 

europeias (…). Por colagem, adição, justaposição, telescopia ou fusão, a 

arte mestiça totaliza os elementos que recebe nos diferentes universos 

onde se desenvolve” (idem, p. 145). 

Assim, este autor vai desenvolver uma análise do contexto local e 

global, do século XVI, em que esta criatividade mestiça emerge: “estas 

artes mestiças aparecem em toda a parte num espaço colonial 

singularmente constrangedor, o da dominação ibérica. (…) Essas obras 

constituem, desse ponto de vista, tanto respostas políticas como 

expressões culturais. Elas reagem ao impacto desestabilizador da 

conquista europeia sobre a vida social e as formas de expressão dos 

mundos indígenas. A arte mestiça do México desenvolve-se no meio das 

dificuldades e incertezas de uma sociedade colonial que apesar de 

embrionária, evoluem nos ambientes onde todas as formas de 

comunicação e de transmissão estendem os efeitos da fragmentação e 

do desenraizamento (…)” (idem, p. 150).  

Quanto ao contexto global em que foram produzidas estas 

pinturas, ele reenvia para os inícios da mundialização, especificamente 

para a monarquia católica de Filipe II de Espanha, que fazendo a fusão 

dos reinos de Portugal e Espanha domina através do Tratado de 

Tordesilhas as “quatro partes do mundo”. Esta nascente economia-

mundo vai ter dimensões artísticas expressivas, nomeadamente, através 

da exportação da arte europeia renascentista que tornou possível a 

difusão internacional do maneirismo, mas também na produção de uma 

arte mestiça produto do emprego de artistas indígenas na fabricação de 

peças “exóticas” ou na adaptação de peças “exóticas ao gosto europeu”, 
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para enviar aos príncipes europeus, e com isso, para manifestar o seu 

poder sobre os “mares do mundo”. O que também a torna uma arte 

ocidentalizada. 

O cânone renascentista cedo se viu ameaçado pela criatividade 

mestiça efervescente “que não cessa de jogar de maneira autónoma 

sobre os múltiplos elementos estrangeiros uns dos outros. O que explica 

que ela não seja mundializada enquanto tal” (idem, p. 154). O artista 

português Francisco de Holanda terá sido segundo este autor um dos 

guardiões deste templo da arte europeia considerando que “não pode 

existir no mundo senão uma tradição, uma só fonte” (idem) e assim 

excluindo qualquer expressão de arte não ocidental ou mestiça. Este 

processo irá mesmo manifestar-se em proibições, o que indiciava a 

existência de um perigo. Esse perigo existia, nas palavras de Gruzinski 

“sem dúvida porque elas se aproximam do passado, das crenças, das 

tradições que a dominação ibérica entendeu manter separadas” (idem, p. 

156). Assim, para este autor, ainda que a arte mestiça não tivesse a 

pretensão de fundar todas as artes do mundo, “ela jogava continuamente 

com uma parte de entre dois que não cessava de se renovar. A sua 

criatividade é sempre aberta a novas formas e a novos arranjos. (…). 

Quando os artistas europeus da época se dedicam a realizar a 

integração da pintura, da escultura, da arquitectura, do drama, da música 

e da dança, tal é empregue no quadro de festas sumptuosas dadas nas 

capitais dos impérios ibéricos, de Lisboa a Goa, de Sevilha ao México. 

Cada vez que os elementos de origem local, popular, ameríndia, africana 

ou asiática arriscam nas montagens, eles estão sistematicamente 

descontextualizados, asseptisados e exotizados (…) À pesquisa europeia 

da totalidade e da universalidade, a arte mestiça sobrepõe a presença 

efectiva, desviante, compósita, caótica, por vezes, heterodoxa da 

diversidade e da pluralidade. Face à hegemonia fechada dos ideais do 

Ocidente, a arte mestiça desdobra a sua permeabilidade aos diferentes 

mundos, estimula todos os tipos de misturas sem para tanto abdicar da 

sua condição de arte total, carregada de significações e de reivindicações 

indígenas” (idem).  
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Quando isso não acontece, diz-nos Gruzinski, “a arte mestiça 

torna-se uma criação local, invisível internacionalmente e sem futuro 

artístico. É assim que as nossas pinturas multicores do Codex de 

Florença, que não são expressamente concebidas para o mercado 

europeu, desapareceram nas profundezas de uma biblioteca florentina 

sem exercer a menor influência sobre a evolução da arte do velho 

mundo. A difusão internacional dessas obras, quando se opera, passa a 

maior parte do tempo por exotização e comercialização. O exotismo, ou 

simplesmente a exotização, constitui invariavelmente a resposta europeia 

às artes nascidas nas outras partes do mundo, sejam elas mestiças ou 

não” (idem, p. 154). 

A distribuição de papéis foi feita há muito tempo: “os europeus 

impuseram as suas artes. As sociedades invadidas reagiram e 

produziram as artes mestiças. Os europeus, por sua vez, aprenderam a 

capturar, domesticar, neutralizar e explorar outras estéticas e outros 

passados” (idem, p. 158). No entanto, tal como a ideia de totalidade, 

afinal ainda heuristicamente interessante para analisar a mestiçagem 

cultural, esses papéis vão-se recompondo em novas formas e, desse 

modo, reinventando a criatividade mestiça, já não somente entre artes 

mas continuamente entre estas e as culturas. 

 

VIII.1.2.5.3. O Encontro 

 

É ainda neste percurso que se podem situar projectos laboratoriais 

como o Alkantara, onde o encontro entre criadores de nacionalidades 

diferentes é potenciado através de residências, workshops e seminários. 

Na última edição do seu Festival (2006) várias obras inscreveram na sua 

base esta relação, sendo de destacar, por exemplo, Pichet Klunchun and 

Myself, que pôs em palco (tal como o título indica) dois bailarinos e 

coreógrafos, Pichet Klunchun e Jerôme Bel, um oriental e outro europeu, 

um tradicional, outro contemporâneo, que se questionam mutuamente 

sobre qual é o seu conceito de dança. Sobre esta apresentação Jerôme 
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Bel escreveu: 

 

Em Setembro de 2004, fui convidado pelo comissário singapureano Tang Fu 

Keuen para realizar um projecto em Banguecoque. Durante algum tempo 

questionei-me se deveria aceitar ou não; finalmente, resolvi tentar trabalhar com 

um bailarino de dança tradicional tailandesa. Estou profundamente interessado 

nas tradições de artes performativas não ocidentais, tanto na dança como no 

teatro, desde que fiquei deslumbrado com uma performance Kabuki que vi em 

Tóquio em 1989. Senti o mesmo com a dança tradicional indiana ou com o 

desfile de Carnaval no Rio de Janeiro. 

Tang Fu Kuen propôs ao bailarino e coreógrafo Pichet Klunchun que se 

encontrasse comigo durante a minha estadia em Banguecoque em Dezembro 

desse mesmo ano. Encontrámo-nos sem saber o que poderia resultar do nosso 

encontro; tinha preparado algumas perguntas, nada mais. Só tinha uma vaga 

ideia do que era a dança tradicional tailandesa e Pichet Klunchun não conhecia 

nada do meu trabalho. 

As circunstâncias do nosso encontro determinaram a natureza e a forma do 

resultado obtido. O Jet Lag, o fascínio que a cidade de Banguecoque e os seus 

habitantes exerceram sobre mim, os engarrafamentos gigantescos que não 

permitiram realizar todos os ensaios e o contexto do Bangkok Fringe Festival, 

onde a peça ia estrear, levaram-nos a apresentar ao público uma espécie de 

relato teatral da nossa experiência. 

Acabámos por produzir uma espécie de documentário teatral e coreográfico da 

nossa própria realidade. A peça junta cara a cara dois artistas que não se 

conhecem e com noções estéticas muito diferentes. Ambos tentam aprender 

mais sobre o outro e sobre as suas práticas artísticas, apesar das diferenças 

culturais abismais que os separam. Alguns conceitos problemáticos, como euro-

centrismo, interculturalismo ou a globalização da cultura, estão em jogo na 

peça. São questões extremamente sensíveis que não podem ser deixadas de 

lado. O actual momento histórico não permite omiti-las296.  

 

Também num documentário de Luciana Fina denominado O 

encontro, criado no âmbito do 7º Encontro Internacional ‘dançar o que é 

nosso’297, em Agosto de 2003, que juntou mais de cinquenta bailarinos, 

                                                 
296 Excerto retirado do programa do Festival Alkantara, 2006.  
297 Encontro promovido pela mesma entidade que reformulou o seu nome para 
Alkantara. 
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coreógrafos e teóricos da dança de 21 países diferentes298, num mês de 

laboratórios e seminários sobre interculturalismo e artes performativas, 

se registou a ideia, incluida neste projecto, da viagem para ir ao encontro 

do outro. Nesse Encontro, a figura que um dos monitores, o professor e 

ensaísta André Lepecki, propôs que estes artistas trabalhassem foi a do 

antropólogo, e foi no espaço da Associação Karnart lugar pertencente à 

antiga Escola de Veterinária (onde ainda estavam –e estão ainda hoje - 

visíveis as bancadas de mármore onde se dissecavam os animais), que 

estes criadores vão descobrir “o outro”, nas suas particularidades, na sua 

identidade em construção. 

Nessa proposta, o primeiro passo começou pelos artistas tomarem 

contacto com o espaço como se se tratasse de um território 

desconhecido. Território no qual se encontrava “o outro”:  

 

Vão levantar-se todos, ocupar o espaço com a postura do antropólogo que 

chega a um lugar e apenas vê superfícies ... pele, narizes, formas, alturas ... 

Cada um vai encontrar a pessoa que possa ser o seu outro, a pessoa mais 

diferente que puder encontrar, vamos observar para depois poder fazer uma 

descrição, quero saber quantos dentes eles têm, se têm dois pés ou não, se 

eles têm cheiro, se são pesados, se têm coração (...). 

 

A esse momento de aportagem, de primeira impressão segue-se a 

tomada de consciência dos modelos criados pela percepção: 

 

O que é que os antropólogos fazem? Chegam a um lugar, descrevem-no, 

descrevem o outro, explicam o outro e ao fazê-lo cristalizam o outro num modelo. 

 

Percepção que pode ser superada pela aproximação e, posterior, 

compreensão do que está para lá desses modelos. O que está para lá do 

mundo material:  

 
                                                 

298 África do Sul, Áustria, Bélgica, Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, Cuba, Egipto, 
Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Indonésia, Líbano, Madagáscar, 
Marrocos, Moçambique, Portugal, República Checa e Tunísia. 
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O que é que eu posso ver, o que é que eu posso sentir, quais são os elementos 

mais significantes num meio social. Este é o material da arte. É a substância da 

arte: tornar o que é invisível visível. 

 

Esse percurso leva ao contacto, à aculturação, à incorporação de 

práticas do outro: 

 

Todos os objectos vão de novo ter com os antropólogos para lhes ensinarem uma 

dança da sua cultura em três minutos. Têm de ensinar três minutos de samba, ou 

forró ou outro qualquer. Vão ensinar o antropólogo a dançar isso. 

 

Coloca-se aí a questão da tradução, de como comunicar com o 

outro, se a plataforma comunicacional cultural e linguística é diferente: 

 

Haverá alguma forma de eles conseguirem falar-lhe sem tradução? Seria 

óptimo. Vamos lá descobrir. Somos performers. Somos artistas, temos lido 

imenso. Mãos à obra precisamos saber. Vamos falar uns com os outros. 

 

Como matéria de tradução surge apenas o corpo, que Lepecki 

denomina de “substrato” ou “grau mínimo da cultura”. Essa constatação 

leva à acção, à performance. O que criar com essa diferença? É possível 

criar um novo corpo da conjugação dessas diferenças? São estas as 

questões que operacionalizam uma acção colectiva nestes laboratórios: 

 

Cada um vai trazer uma parte do corpo e um sentido e formar um novo corpo. O 

objectivo é criar um corpo comum e ver se funciona ou não. 

Acho que é mais difícil formar um corpo que uma linguagem e geralmente 

supõe-se que a cultura tenha um substrato, algo que a sustém que se encontra 

abaixo da cultura: o corpo e que esse seria o grau mínimo para o entendimento 

e a comunicação. 

 

As temáticas e exercícios práticos desenvolvidos neste 

“laboratório artístico multicultural” onde as representações do mundo que 
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cada um trazia se expressaram, por exemplo, nos diferentes relatos do 

que cada um via da sua janela do quarto, e da relação que mantinha com 

o que estava para além da janela nos seus diferentes países, percorreu 

os territórios da identidade ── da relação, da tradução, do código 

necessário para o entendimento do outro, da incorporação traduzida por 

um entendimento da cultura como performance, das noções de centro e 

periferia, de quem cataloga, mas também do prazer. Num dos exercícios 

propostos por Vera Mantero, uma das bailarinas, de origem africana, 

referiu gostar muito de dançar, mas que de alguma forma sentia que no 

actual contexto artístico era pouco contemporâneo gostar de dançar e 

que naquele laboratório artístico foi um grande alívio “poder sacudir-se, 

saltar, dançar”.  

Para que serve então a viagem? Às vezes serve o encontro, 

outras vezes, como é o caso desta bailarina, serve o reencontro com a 

essência do que a arte é para si. Nos relatos de viagens o contacto com 

o outro era frequentemente sinónimo de entrar num alter mundus, um 

novo mundo, que não se caracterizava apenas por uma infinidade de 

diferenças, mas também pelo facto de que muitas coisas que se 

encontravam nessa viagem não se encontravam de todo no mundo de 

onde se havia saído (Kapler, 1994). 

Na viagem estão, pois, implícitas ideias de ruptura com um estado 

original, que tem como saldo a própria cultura, já que a viagem leva o 

indivíduo a um outro conhecimento do mundo, do homem e de si mesmo, 

e portanto de transformação numa perspectiva quase alquímica, onde 

existe uma carga simbólica de superação de um estado qualquer de 

ignorância.  

A experiência da viagem é um teste, portanto, ao conhecimento 

que o homem tem de si e do mundo. Ela é vivida, como refere Claude 

Kapler, como uma “supra-realidade” ou como uma “realidade trans-

humana “ (idem, p. 147). Há na viagem o sentimento da inevitabilidade, 

da experiência do que se recebe de bom ou mau. Como refere ainda 

Kapler, de certo modo, o inesperado é esperado, porquanto na alma dos 

viajantes ele é precedido por uma tradição. Mas o clímax de uma 
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experiência de viagem é o encontro com o estranho, o diferente, sendo aí 

o monstro a pedra de toque da autenticidade de uma experiência de 

viagem. Como diz Kapler “quem não viu monstros não viajou!”. 

 

VIII.1.2.6. A Superação da erudição restrita - arte para todos 

 

No entendimento de Wagner, “a arte passou a ser propriedade 

privada de uma classe de artistas” [2003 (1849), p. 15], oferecendo 

prazer “apenas àqueles que a entendem, e para ser entendida exige um 

estudo particular, distante da realidade da vida: o estudo da erudição 

artística” (idem). Daí que tenha atribuido ao drama o estatuto de “obra de 

arte mais universal” porque “universalmente compreensível”.  

Este eixo, que distanciou Nietzsche de Wagner, colocando-os em 

extremos opostos, é ainda um dos eixos presentes na arte pública, que 

também ela oscila entre duas perspectivas – uma arte tópica e uma arte 

utópica. 

 

VIII.1.2.6.1. Arte (u)tópica 
 
 
“Utopia” foi o nome atribuído por Thomas More, em 1516, à ilha 

imaginária onde ele situava a sua ideia de sociedade ideal. É nesse 

ideário utópico, cujas origens contudo remetem às idealizações 

platónicas, que podemos enquadrar também a arte pública. Uma arte do 

lugar público implicada com o social e que contém nesse 

comprometimento uma intenção ideal de mudança social. Esse ideário 

utópico da arte pública, onde se dá a passagem do in situ para o in 

socius (Bourriaud, 2003, p. 151), ganhando o seu topos específico na 

própria sociedade, não é, no entanto, fácil de avaliar pelos próprios 

contornos (ir)reais desta arte híbrida, que na mistura entre arte e 

quotidiano altera os “dispositivos apontadores” (Moura, 2003, p. 97) 

inerentes às convenções estruturais da arte e, especialmente, através da 
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performance se lança na “ordem do fazer”, da “praxis” (Stiegler, 2004, p. 

209; Maria Teresa Cruz, 2003, p. 53). Nesse sentido, a carta que 

apresentamos de seguida traduz um registo singular da esfera da 

recepção, na medida em que permite precisamente a avaliação de um 

evento de arte pública através de um registo que supere o seu mero 

efeito imediato.  

 

Lisboa Capital do Nada,  

 

 17/10/01 Marvila 2001, no seguimento das suas grandes intervenções junto da 

população de Marvila a nível cultural e social, tendo em vista levar a todas as 

camadas sociais o desenvolvimento de todo o seu projecto. Neste sentido, 

visitou no dia 16 de Outubro, pelas 16 horas, o Bairro das Amendoeiras - Via 

principal de Peões, escolhendo como local da sua actuação o Parque Infantil 

aqui existente, onde realizaram com total mérito, um espectáculo de cântico de 

ópera - Belcanto - Catarina Campino, que muito agradou a algumas dezenas de 

crianças, bem como a população adulta que [se] deliciaram [com] a sua brilhante 

actuação. Numa presença surpresa a população acorreu ao local agradecendo 

com palmas a excelente exibição que aqui se evidenciava. Em minha opinião 

neste dia de hoje muitas portas se abriram no pensamento de cada pessoa que 

aqui esteve presente apreciando o nobre espectáculo que lhe deu uma real 

perspectiva de um mundo para si desconhecido como é o nobre cântico de 

ópera em virtude de este estar apenas ao alcance das pessoas com certos 

recursos financeiros, mas contudo ficou uma mensagem para estas pessoas de 

fracos recursos poderem ver com redobrado interesse um eventual espectáculo 

que seja transmitido pela TV e recordarem o que ouviram e viram neste Parque 

Infantil no Bº das Amendoeiras dia 16/10/01. 

Eugénio Santos M. Grilo, com um muito obrigado299. 

 

O dia a que se refere este espectador foi uma terça-feira à tarde ─ 

16 de Outubro de 2001. O local, um Parque Infantil da zona habitacional 

de Marvila. O acontecimento, a interpretação de um dos recitais de ópera 

para voz e canto, apresentados sob o nome de Belcanto no âmbito de 

                                                 
299 Carta transcrita do catálogo Lisboa Capital do Nada. 
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Lisboa Capital do Nada300. O piano, assim como o pianista e cantor 

rigorosamente vestidos de fraque preto (mantendo as convenções 

próprias desta arte) foram colocados lado a lado com as coloridas 

construções do parque num ambiente disruptivo em relação aos lugares 

prévios das coisas (o parque infantil sem piano; o piano numa sala de 

espectáculos sem crianças), gerando-se nessa disrupção um público 

outro: meninos que chegavam da escola e se deslocavam para o parque 

para brincar; habitantes do local. 

Nas intenções da sua criadora “esta obra ambicionou questionar o 

lugar da cultura e os seus rituais próprios, bem como dignificar as 

pessoas e a paisagem de um bairro votado ao abandono por parte dos 

agentes culturais”301 e “oferecer aos habitantes de Marvila um momento 

privilegiado de beleza clássica que pudesse ficar na memória das suas 

vidas: quinze minutos da mais bela música escrita para piano e voz 

servidos com trajes a rigor, e ao domicílio”302. Assim, este evento utiliza a 

própria essência da performance que é a de “per-fecionar” a 

transformação, no sentido de aceleramento e optimização da 

transformação (Stiegler, 2004, idem), sendo concebido desde o início 

como uma espécie de sublinhado de um ideário utópico, ou seja, um 

acontecimento de “arte erudita” pensado para uma população 

                                                 
300 Este evento inscreveu-se num programa de 5 recitais concebido por Catarina 
Campino, a convite da associação Extra]muros[ que decorreram durante o mês de 
Outubro de 2001, onde foram incluídos, para além deste, mais 4 espectáculos com as 
mesmas características de “invasão” da arte no quotidiano. No dia 4, uma quinta-feira 
pelas 8.00 da manhã, o recital teve como cenário a ponte sobre a linha do comboio na 
zona antiga de Marvila e decorreu com o ruído da partida e chegada dos comboios 
tendo como espectadores a população que se deslocava para o trabalho. No dia 9, 
terça feira, pelas 11.00 da manhã o recital aconteceu num estaleiro de construção no 
Bairro Marquês de Abrantes, Lotes D a H, tendo como premissa a questão: como parar 
o frenesim de uma obra com uma canzonetta de Mozart? e como público os 
“construtores da cidade” ⎯ os trabalhadores de leste, africanos, portugueses. No dia 14 
de Outubro, domingo, pelas 15.30, o cenário do recital tornou-se mais intimista, tendo 
decorrido no interior da Churrascaria Pi-Pi na Avenida Paulo VI, lugar, como enuncia a 
criadora, “descrito de boa comida e boa companhia cujo menu do dia ganhou um cantor 
e um pianista. Um recital que mais se assemelhava a uma sessão de fado vadio. 
Retiraram-se as mesas e cadeiras do interior do restaurante. Serviram-se as imperiais, 
os tremoços e as bicas aos clientes habituais de Domingo à tarde. As televisões 
continuavam ligadas ao som de Donazetti”. No dia 27 de Outubro, domingo, pelas 15 
horas termina o percurso operático no Parque da Belavista. Local onde, “aos domingos, 
os habitantes de Marvila jogam futebol ou passeiam em família. Um espaço para um 
concerto de gala sem o sofisticado público habitual. Não foram colocadas cadeiras”. 
301 In catálogo Lisboa Capital do Nada. 
302 Idem. 
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potencialmente afastada dela. A própria existência desta carta reforça 

essa mesma ideia, ao inscrever-se e reproduzir esse mesmo ideário, na 

medida em que permite a leitura de que este evento foi suficientemente 

mobilizador para gerar tal acção.  

Este ideário onde se reconcilia arte e vida e, através dela, 

erudição e massas, tem as suas fundações tanto na utopia wagneriana 

de “obra de arte total”, que reapropriou o espírito do teatro grego, como 

na utopia modernista de transgressão das fronteiras que separavam arte 

e vida e a libertação da actividade artística como potencial de 

transformação do mundo (Nunes, 1996, p. 36; Bourriaud, idem) ― os 

futuristas russos promoveram os seus espectáculos instantâneos dentro 

de fábricas e até os dadaístas promoveram as suas famosas “excursões 

artísticas para operários” (Golberg, 2001, p. 66). Ainda que esse 

movimento tenha ganho a sua maior expressão principalmente a partir da 

década de 60 como refere Hal Foster ― embora uns autores identifiquem 

a emergência desta tendência com Duchamp (Carla Cruz, 2005) e outros 

com Cage (Fischer, 1998) ─ esta tendência como movimento expressa-

se a partir dos deslizamentos assinalados na arte minimalista, seguidos 

na arte conceptual, performance, body-art, e site-specific em geral, tendo 

o seu agente específico no “artista etnógrafo”303, que imprime duas 

principais consequências ao sistema artístico: 1) que o lugar da arte 

tenha deixado de poder ser descrito apenas em termos espaciais, 

passando a incorporar uma rede discursiva de diferentes práticas e 

instituições, de outras subjectividades e comunidades; 2) que o 

observador de arte tenha deixado de se poder delimitar apenas em 

termos fenomenológicos; ele ou ela passaram também a ser um sujeito 

social definido na linguagem e marcado pela diferença (económica, 

étnica, sexual, etc). 

No entanto, a natureza dessa reconciliação entre arte e vida difere 
                                                 

303 Para Hal Foster este modelo simboliza um novo paradigma de arte, estruturalmente 
semelhante ao definido por Walter Benjamim nos anos 30 no seu modelo do “autor 
como produtor”, onde este defendia que o lugar do criador devia ser “ao lado do 
proletariado” ocupando um lugar “de benfeitor, o de um mecenas ideológico: um lugar 
impossível”. Hal Foster identifica na perspectiva de Benjamim a tentativa de superação 
dos binómios (não superados ainda) de qualidade versus política, forma versus 
conteúdo.  
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hoje do que propunham as vanguardas, dando-se a substituição do 

ideário de “obra de arte total” por uma utopia pós-modernista do 

quotidiano, parcial, feita de vizinhanças e de sobreimpressões (Bourried, 

idem). Deste modo, são apresentadas duas perspectivas contrárias dos 

desenvolvimentos inerentes à relação arte-vida. Alguns autores afirmam 

que as vanguardas modernas procuraram, sobretudo, a transformação 

pela “desfamiliarização”, o que teve como consequência a ineficácia 

dessa dinâmica transformadora, dada a impossibilidade de a fazer voltar 

ao mundo social, enquanto que o pós-modernismo crítico reconhece a 

necessidade de suceder ao momento crítico da “desfamiliarização, o 

momento de uma “nova familiarização”, informada pela primeira ruptura 

com o estado do mundo e com o senso comum (Nunes, 1996, p. 37; 

Santos, 1995, p. 3). Enquanto que outros falam de uma falência dos 

deveres emancipatórios (Bauman, 2001) que se encontravam inscritos na 

noção de “política emancipadora”, cuja perspectiva genérica obedecia 

aos imperativos sugeridos pela ética da justiça, igualdade e participação 

e, portanto, de libertação dos indivíduos e grupos de constrangimentos 

que afectam adversamente as suas hipóteses de vida, permitindo assim 

uma atitude transformadora em relação ao futuro no sentido da redução 

ou eliminação da desigualdade e opressão (Giddens, 1997, pp. 194-197). 

De algum modo, esta discussão que espelha as diferentes e 

simultâneas (pós)modernidades, desemboca na controvérsia inerente à 

própria noção de utopia ― um “sem lugar” que encerra em si, sempre, a 

ambição do lugar ― e mesmo à de crise de espaço público304, em 

consequência da multiplicação e das mudanças nos espaços que 

geraram a vida pública305. 

                                                 
304 Sobre este conceito desenvolvido por Habermas, veja-se para além da sua obra, 
L’Éspaçe Public - Archéologie de la Públicité comme Dimension Constitutive de la 
Societé Bourgeoise, (1978), a análise crítica do conceito enunciada por Filipe Carreira 
da Silva, Espaço Público em Habermas (2002). 
305 Como questiona Miguel Molins: onde está o âmbito do comum? Qual o âmbito da 
propriedade? A casa é um âmbito privado? O aeroporto, os meios de comunicação, o 
mercado, o museu, a rua, o centro da cidade são âmbitos públicos? Quais são as 
condições de acesso e circulação das pessoas nestes lugares? E, principalmente, que 
conteúdo têm estes espaços? Têm alguma marca simbólica que os defina, que não 
apenas o contrato social, como espaços públicos? 
Esta “crise”, como refere ainda Carlos Fortuna, é “vista como resultante da lógica 
cultural contemporânea que acentua, de um lado, o reino do individualismo e da 



 563

Esta carta serve como móbil interessante para analisar a arte 

pública contemporânea entre essas duas direcções opostas, que se 

inscrevem aliás na própria problemática de avaliar num contexto global 

em que o hibridismo cultural se tem tornado rotina ─ o de saber qual é 

hoje o poder transgressivo dos híbridos simbólicos para subverter 

oposições categoriais e para criar as condições para a reflexibilidade e 

mudança cultural, como é o caso deste evento. 

Voltemos pois à carta. Ela reporta-se, como dissemos, a um 

acontecimento supostamente de “arte erudita” concebido para uma 

população em potência afastada dela e que no seu confronto, e apesar 

da distância esperada aos seus códigos próprios de acesso, a valoriza. 

Nas palavras deste espectador: “muitas portas se abriram no 

pensamento de cada pessoa que aqui esteve presente apreciando o 

nobre espectáculo que lhe deu uma real perspectiva de um mundo para 

si desconhecido como é o nobre cântico de ópera em virtude de este 

estar apenas ao alcance das pessoas com certos recursos 

financeiros”306. No entanto, este valor é transferido para uma 

representação de acção futura que não aponta para um consequente 

circuito de interacção directa com a arte, inerente à procura do evento no 

seu lugar específico ― o auditório (da sala de espectáculos) ― mas antes, 

para o espaço público a que esta população tem acesso e que é hoje por 

excelência a televisão, esse lugar onde “tudo chega sem que seja preciso 

partir” (Virilio, 1994, p. 11)307. Como é dito na carta: “ficou uma 

mensagem para estas pessoas de fracos recursos poderem ver com 

redobrado interesse um eventual espectáculo que seja transmitido pela 

TV e recordarem o que ouviram e viram neste Parque Infantil”308.  

                                                                                                                                          
domesticidade e, de outro lado, a cultura do movimento e da velocidade que, aplicada à 
técnica urbanística, organiza a cidade de acordo com o princípio geral de que os 
sujeitos se encontram em contínuo trânsito entre lugares” (2002, p. 130). 
306 Excerto da carta transcrita do catálogo Lisboa Capital do Nada. 
307 Como refere ainda Virilio “o desequilíbrio crescente entre a informação directa e a 
informação indirecta, fruto do desenvolvimento de diversos meios de comunicação, 
tende a privilegiar indiscriminadamente toda a informação mediatizada em detrimento 
da informação dos sentidos, fazendo com que o efeito do real pareça suplantar a 
realidade imediata” (1994, p. 18). 
308 Excerto da carta transcrita do catálogo Lisboa Capital do Nada. 
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Este processo de tornar as “artes mais públicas” (Monteiro, 1992) 

através da sua mediatização não corresponde, como nunca 

correspondeu, a uma verdadeira revolução democrática, nem substitui 

um “consumo” cultural directo e activo (como veicula todo um 

pensamento crítico, desde Benjamim, Adorno, Debord, Habermas, etc). 

Por outro lado, ainda que faça alusão a um valor colectivo, esta 

carta não deixa de ser um registo individual, que exclui muita realidade 

pois que “a única vida da performance dá-se no presente. A performance 

não pode ser guardada, registada, documentada ou participar de 

qualquer modo na circulação de representações de representações; no 

exacto momento em que o faz, ela torna-se imediatamente numa coisa 

diferente da performance. É na medida em que a performance tenta 

entrar na economia da reprodução que ela trai e diminui a promessa da 

sua própria ontologia” (Phelan, 1998, p. 171). Neste sentido, e uma vez 

que não é pacifico que esta representação individual esgote a história do 

valor social (colectivo) do evento, mantém-se a possibilidade de colocar 

várias questões: Quantos espectadores lhe foram indiferentes? Ou 

mesmo não o sendo, quantos espectadores não lhe atribuíram qualquer 

valor? E, até que ponto este tipo de arte tem capacidade de intervir 

esteticamente nos quotidianos da população a que se destina? 

Dito de outro modo, até que ponto este in site artístico tem 

capacidade de se transformar em qualquer coisa verdadeiramente in 

socius? Ou seja, que inscreva a arte como um agente capaz de uma 

ruptura exigente, construtor e renovador de contextos. 

Questões como estas parecem tão mais pertinentes quanto um 

público “amante” deste tipo de arte musical privilegiaria sobretudo a 

qualidade da audição em detrimento de uma ideia de visualização, pelo 

que se se deslocasse ali provavelmente não seria para “ouvir música”, 

mas para “ver o espectáculo”, pois este aconteceria num espaço aberto, 

de acústica deficiente ― num parque infantil, numa estação de comboios, 

num estaleiro de construção civil, no interior de uma churrascaria, num 
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parque público309. Os valores aqui presentes são pois a imagem do 

insólito e da estranheza. 

Para responder a estas questões comecemos pelos lugares desta 

arte in socius. Não é por acaso que a arte pública concebida com estas 

características utópicas encontra o seu “in site” específico em espaços 

menos privilegiados socialmente, zonas periféricas das cidades, como é 

o caso de Marvila, antigo pólo operário de Lisboa, ou mesmo zonas 

afastadas dos pólos centrais da arte, que ainda são Lisboa e Porto. É, 

em geral, aí que mais afastado se está da necessidade de se procurar a 

arte “erudita”/“contemporânea” nos seus locais próprios. Nessa situação 

não central, a arte pública configura-se como uma espécie de laboratório 

social privilegiado para a reactualização dos propósitos (também 

inflacionados) do teatro grego clássico garantindo a manutenção (ou 

compensação) de uma arte para todos, numa sensibilização/educação 

pela arte. No entanto, a observação empírica deste universo é reveladora 

do paradoxo em que alguma arte pública sustém a sua existência. A um 

uso do conceito de arte pública não equivale sempre um público in 

socius, antes se mantém um público in site, ou seja, antes se mantém a 

homologia estrutural entre criação e recepção que se verificaria numa 

galeria, museu ou sala de espectáculos310, ainda que, como referimos 

acima, se procurem nestes eventos deslocalizados valores diferentes dos 

que se procurariam nos seus espaços próprios. Quando tal se verifica, ou 

bem que a divulgação do evento é suficiente para atrair o público 

específico da arte contemporânea que está disposto a pagar o preço do 

usufruto do evento (que neste caso se traduz no preço da deslocação até 

ao evento), ou a passagem do in site para o in socius é limitada 

                                                 
309 Veja-se a nota 299 onde se descreve sinteticamente o programa de recitais. 
310 Esta observação corresponde a algo que ensombra diversos projectos artísticos que 
contêm no seu cerne a ideia de “popular”. Num dos primeiros inquéritos aplicados ao 
festival de Avignon, em 1968, foi exactamente essa sombra que ressaltou: a de que 
mais do que um “teatro popular”, subjacente a “uma ideia criada da indiferenciação 
social como suporte de uma comunidade de espectadores” — uma recepção popular ― 
se mantinha um público afastado dessa categoria. A virtude do realismo sociológico 
deste inquérito, como referem Jean-Louis Fabiani e Emmanuel Éthis, é a do 
reajustamento que ele permite do sentido da palavra popular. Reajustamento que 
permite, consequentemente, que se proceda a uma reflexão sobre “qual é, na realidade, 
o público do Festival?”. Esta é a questão que também deve estar na base de eventos de 
arte pública, no sentido de se perceber e avaliar os seus efeitos. 
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realmente ao seu in site, e até circunscrita à “produção pela produção”, 

muitas vezes, sem público para além dos elementos da organização do 

evento (que não deveriam contar como público). 

Nesses casos, a aplicação de uma definição de que a arte pública 

é feita para “as audiências” e não para “instituições culturais” (Carla Cruz, 

2005, p. 10) cai por terra, transformando a utopia em ideologia. É, pois, 

preciso dar conta da heterogeneidade de certos tipos de relações que se 

estabelecem entre criação e recepção, pois a realidade da arte pública 

mostra que tanto existem casos onde essa relação assenta numa base 

profunda (muitas vezes distendida no tempo), como há casos que sustêm 

a sua existência numa relação apenas superficial e fugaz sendo o seu 

efeito, ao contrário, pouco consequente para as audiências, ainda que o 

seu potencial institucional seja salvaguardado311. No artigo atrás citado, o 

próprio Hal Foster refere mesmo a existência de instituições de arte que 

utilizam as obras de “sítio específico” para fins de desenvolvimento 

económico, de ajuda social ou de turismo artístico, ainda que por vezes a 

disrupção situacionista se tenha reconciliado apenas com a promoção 

político cultural. Essa é, portanto, a necessidade da arte efémera acoplar 

como parte intrínseca uma documentação que lhe garanta a sua 

“durabilidade e autonomia como objecto de troca e exposição” (Molins, 

idem) mas, também, o valor de existir enquanto obra artística dentro de 

um sistema de partilha criação-recepção que é diferido em relação ao 

acontecimento. Isto é tão mais verdade quanto é esse público que 

verdadeiramente legitima a obra enquanto arte. Neste contexto, verifica-

se um esvaziamento do conceito numa espécie de simulacro ficcional de 

uma arte in socius, de onde apenas podem emergir “lugares 

fantasmagóricos” (Giddens, idem, p. 214), processo através do qual as 

características do lugar são completamente invadidas por relações 

sociais distanciadas e reorganizadas nos termos destas, e “comunidades 

explosivas” que, segundo Bauman (2001), precisam de um evento que 

                                                 
311 No artigo atrás citado, o próprio Hal Foster (2004) refere mesmo a existência de 
instituições de arte que utilizam as obras de “sítio específico” para fins de 
desenvolvimento económico, de ajuda social ou de turismo artístico, ainda que por 
vezes a disrupção situacionista se tenha reconciliado apenas com a promoção político 
cultural. 
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apele a interesses semelhantes em indivíduos diferentes e que os reúna 

durante o tempo em que os outros interesses ─ que os separam em vez 

de uni-los ─ são temporariamente postos de lado. Esses eventos, 

enquanto ocasiões para a breve existência deste tipo de comunidade, 

apenas podem iludir uma ideia de grupo que raramente dura mais que a 

excitação inerente ao próprio evento. Nesse sentido, estas comunidades 

explosivas, como refere ainda Bauman, espalham mais do que 

condensam a energia dos impulsos da sociabilidade. 

Aí, nessa lógica de entretenimento, qualquer coisa serve, qualquer 

coisa resulta, porque cumpre a ideia de espectáculo; mas é também 

dentro dessa lógica que se anula a possibilidade crítica e se instala como 

única pauta possível da avaliação o “gosto”/“não gosto”. 

O que está em causa, portanto, não é tanto o acontecimento em 

si, mas o tipo de relação com o social que ela fomenta. Dessa forma, 

poderíamos pensar, ainda que em termos hipotéticos, e a partir do 

exemplo de Belcanto, uma escala de intensidades desta relação criação-

recepção onde pudessem ser posicionados os vários objectos/eventos 

inscritos no universo da arte pública. Esta escala ainda que pertinente 

para qualquer objecto de arte pública ─ e hoje temos um universo 

proliferante que vai desde a estatuária associada aos heróis e figuras 

célebres (reduto que nos ficou de um século XIX de âmbito romântico e 

nacionalista), ao “sucedâneo natural” que traduzem os diversos 

“objectos”, mais ou menos artísticos, mais ou menos efémeros, que são 

colocados nas praças e rotundas, aos grafittis, e até a alguma 

publicidade ―, é especialmente importante quando se trata de analisar os 

eventos de arte pública de âmbito performativo, porque é aí que maior 

ênfase é atribuída ao seu ideário utópico. 

Para essa análise a noção de guião é um indicador importante, 

isto porque: ou o evento se apresenta à recepção como um guião 

estruturado, pré-definido e, a realidade é essencialmente cenário, matéria 

plástica para ser usada, obrigando a um esforço de recepção da obra 

que é, muitas vezes, distanciado da realidade social; ou, pelo contrário, o 

guião é não estruturado, aberto à interacção/integração do público, 
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construído com ele, procurando fazer ligações e pontes com a realidade 

social para depois a alterar, permitindo, nesse caso, uma espécie de 

desdobramento da realidade no sentido da arte.  

Tendo por base este indicador para medir intensidades na relação 

da obra com a sua recepção, podemos dizer que a Belcanto, apesar do 

seu interesse artístico, se atribuiria uma intensidade que oscilaria entre 

baixa ― porque tem por base um pré-guião invasor da realidade ― e 

média ― porque, ainda assim, conseguiu induzir uma acção neste 

espectador enunciando uma passagem possível entre o in site e o in 

socius. Outros eventos, por comparação, podem ser diferentemente 

posicionados nesta escala de intensidades.  

Desse modo, e num exercício aproximativo e não exaustivo em 

relação ao universo, poderíamos situar numa escala de maior 

intensidade ─ e mesmo considerando que em Portugal não existe uma 

verdadeira tradição de arte comunitária, antes uma história de casos 

singulares que fizeram dessa via a sua vida ─ o caso do Teatro O Bando, 

que tem as suas raízes na “animação cultural” de rua, e cuja 

singularidade escapa “às categorias de género (infanto-juvenil/adulto)” e 

também “já não cabe nas categorias simples de teatro 

antropológico/popular” nem na de “teatro comunitário”312 (Conde, 1994, p. 

62). Raízes essas que, como o jardim de Borges, têm dado origem a 

diversos caminhos bifurcados, ainda que todos remetendo sempre para 

uma base artístico-social. Se tivermos em conta o indicador geográfico, 

encontramos n’O Bando um trabalho que vai desde a micro escala das 

aldeias do país até à macro escala dos festivais internacionais e mesmo 

dos mega eventos (como foi o seu trabalho de programação de 

Peregrinação na Expo’98). Um dos seus últimos trabalhos comunitários 

para além da sua casa-mãe em Palmela decorreu no âmbito de Faro, 

Capital Nacional da Cultura. Deixa-se aqui o conteúdo da sua newsletter: 

 

Caros amigos, 

                                                 
312 Análise desenvolvida por Idalina Conde (1994) sobre a crítica de Eugénia Vasques a 
este grupo.  
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No âmbito da Faro 2005, Capital Nacional da Cultura, foi-nos dada a 

oportunidade de escolher uma aldeia onde, em residência artística, 

desenvolvessemos um trabalho local ao mesmo tempo que era criado um 

pólo de cultura que atraísse pessoas de outras zonas do Algarve. Esta 

proposta foi um desafio logo aceite com entusiasmo, assimilado pela nossa 

opção transversal de itinerância e vontade de descentralização e intervenção 

com as populações. 

A escolha, decidida numa viagem exploratória, recaiu sobre a Aldeia de 

Querença.  

Desde Maio, que a equipa do Teatro o Bando tem trabalhado com a 

população e as entidades de Querença, que nos têm acolhido em sua "casa" 

de forma muito amiga. 

A partir de 23 de Setembro e até 8 de Outubro, toda esta partilha tornar-se-á 

mais visível. 

Saudações teatrais do mundo rural de Querença. 

Se nos reportarmos ao indicador dos seus conteúdos, o seu 

trabalho revela-se na utilização particular de referências de “matéria 

etnográfica e antropológica” da cultura popular portuguesa. Existem, no 

entanto, outros grupos que se situam nessa escala de intensidade da 

relação da obra com a recepção, por exemplo, o Teatro de Tondela ─ 

A.C.E.R.T. 313 e o Teatro Regional da Serra de Montemuro.  

Exemplo paradigmático na área teatral deste tipo de evento, tendo 

como enquadramento Coimbra, Capital Nacional da Cultura (2003), foi o 

espectáculo Quando estiver lá em cima estará completamente à 

vontade!314 criado e apresentado no Bairro da Relvinha, sob a 

organização da Pró Urbe - Associação Cívica de Coimbra, através de 

dois Laboratórios Artísticos, um de Encenação e Dramaturgia, dirigido 

por Carlos J. Pessoa, e outro de Espaço Cénico e Arquitectura, dirigido 

por João Mendes Ribeiro. Apesar de o espectáculo não contemplar a 
                                                 

313 Sobre o papel de cidadania desta entidade veja-se o artigo de Cláudia Carvalho 
“Práticas Culturais de Cidadania nas fronteiras entre o Local e o Global: A Associação 
Cultural e Recreativa de Tondela” (2004). 
314 Veja-se sobre este espectáculo o Dossier Relvinha.CBR_X, publicado na Revista 
artinsite (2004), onde se apresenta uma entrevista a um representante da Associação 
de Moradores do Bairro, e os testemunhos de Tiago Hespanha, um dos co-
organizadores do projecto Relvinha.CBR_X, Carlos Pessoa (dramaturgo e encenador), 
João Mendes Ribeiro (arquitecto), ou ainda a análise de André de Brito Correia no artigo 
“Teatro fora dos teatros. Arte dramática na prisão, no jardim e no bairro” (2003). 
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intervenção, como actores, dos habitantes deste bairro, cuja história 

associativa é forte e se liga à sua própria (auto)construção física e 

cultural, foi sobre essa mesma história colectiva e, também, individual de 

vários habitantes do espaço, que a dramaturgia do espectáculo foi criada 

e com a sua ajuda que os cenários foram montados. Hiperencenadores 

foi no que se transformaram segundo Carlos J. Pessoa estes habitantes. 

O processo artístico teve, pois, subjacente uma dinâmica próxima a um 

encontro entre (quase) desconhecidos, tendo sido para isso criados por 

parte dos organizadores do projecto “pretextos” de sociabilidade, como 

sessões de cinema ao ar livre, que estabeleceram uma ligação de 

confiança e um imaginário partilhável. A partir daí sedimentou-se um 

guião-percurso pelo bairro, cujo início teve lugar debaixo de um viaduto e 

o fim num terreno em que se via o viaduto de cima, de onde se tinha um 

amplo panorama de toda a zona de intervenção, o que remete para o 

título do espectáculo, pensado concerteza nessa relação de confiança 

criada pelo tempo dilatado da interacção (“quando estiver lá em cima 

estará completamente à vontade!”). Foi dentro desse quadro interactivo 

que o espectáculo assumiu a sua concepção glocal, aliando um público 

local a um público de um evento à escala nacional e, também, à escala 

internacional. 

Na dança, nessa escala de intensidade alta poderíamos situar o 

trabalho coreográfico mas, também, de programação (e aqui mais pluri 

ou transdisciplinar, como é exemplo o Percursos) de Madalena Vitorino. 

A própria, referindo-se a um trabalho coreográfico de 1989 

desenvolvido em Vila Velha de Ródão, mencionou que “pretendemos 

com o olhar transformar as coisas, os movimentos das pessoas, os 

lugares”. Esse olhar transformador foi possível, neste caso, “através do 

uso de um rebanho de 200 ovelhas e do seu pastor como elementos 

cénicos e coreográficos para uma habitação de um monte de oliveiras 

onde participaram 10 jovens da vila e 6 artistas de Lisboa” (Vitorino, 

1992, p. 80). 

Tratou-se, nas palavras de Madalena Vitorino, “de reolhar o 

rebalho e vê-lo como objecto coreográfico e cénico, fazendo-o tornar-se 
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um meio de articulação entre o movimento humano e o lugar” (idem). 

Sigamos a sua descrição do objecto enquanto exemplo de um guião 

construído in socius: 

 

como um dos suportes à desfuncionalização do lugar desta terra de pastagem, 

utilizaram-se duas camas com colchas, mobília da intimidade familiar de uma 

casa, que passaram a mobilar a sombra de uma figueira de baixa estrutura. 

Os temas que se desenvolveram aqui, tiveram como ponto de partida uma 

lenda local que contava a história de uma princesa que amava secretamente 

um príncipe mouro, saltava para o outro lado do rio e amavam-se escondidos 

no meio das árvores. Um dia, descoberta pelo marido, disfarçado de pobre, foi 

arrastada e atirada ao rio com uma mó presa ao pescoço deixando presas às 

pedras, entre as águas, as madeixas dos seus cabelos … 

As pessoas da aldeia vieram ver. Aproximaram-se dos lugares da acção como 

quem se chega ao calor de uma lareira. Chovia nesse dia. O Sr. Manuel, o 

pastor, conduzia o rebanho, isto é a dança. 

Viam o espectáculo construído a partir de uma realidade naturalmente anti 

espectacular, porque lhes era totalmente familiar, o cenário do seu quotidiano.  

O que fizemos foi criar um objecto que lhes pertence porque é feito com os seus 

lugares, com as suas histórias, com as suas pessoas. É a possibilidade da 

apropriação do momento artístico. É olhar aquilo que é seu, com outro olhar, um 

bem individual e comunitário que lhes é afinal devolvido (idem). 

 

O que está em jogo nesta coreografia é um trabalho sobre a 

memória, uma arte que deixe marcas no indivíduo e no social. 

Sobrevivem ainda nesta escala de intensidade alta da interação da 

obra com o receptor, de fusão entre representação artística e vida, 

algumas reactualizações daquilo a que Augusto Boal chamou “teatro 

invisível”, que coloca na interacção toda a base da transformação social. 

Esse processo é feito tendo por base a preparação por parte de actores 

de uma acção verosímil (a maior parte das vezes sobre preconceitos 

sociais, racismo, xenofobia, machismo, aborto, etc.) a ser representada 

num local público, sem que as pessoas que se encontram nesse local 

tenham sido avisadas sobre essa pré-preparação e levando-as mesmo a 
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participar na acção, de forma a que através da situação social produzida 

possam reflectir sobre o acontecido e alterar comportamentos.  

Outros casos, há que aproximando-se do espaço público, nem 

sempre se aproximam da comunidade, neste sentido etnográfico, 

privilegiando antes o confronto de públicos ― o público interessado que 

vai aos sítios para ver o evento com o público circunstancial (Neves, 

2003) ― e substituindo uma intenção utópica/política por uma utilização 

do real como ilustração ou dispositivo cénico. São exemplo disso eventos 

como o Festival Danças em Paisagens Urbanas, promovido pela Vo’Arte 

mas também alguns eventos promovidos pelo CEM, como é exemplo o 

espectáculo mmm (2005), e mesmo em eventos dirigidos para “lugares 

não convencionais” da cidade ou campo, como foi o caso de Manobras 

(2004), variante do Festival A8 promovido pela Transforma, ou do 

Festival de Live Art Brrr (2003), no Porto ou ainda do projecto “escrita na 

paisagem”, inscrito no âmbito de Monsaraz Museu Aberto (2004). 

Exemplo de intensidade relacional baixa da relação entre obra e 

recptor pode ser ainda atribuído a eventos como Luzboa (2004), onde os 

eixos principais a destacar são o da visibilidade e o do “embelezamento” 

(Pinheiro, 2005) que se traduz em eventos que visam performar a cidade, 

dando-lhe colorações diferentes à noite como aconteceu, por exemplo, 

nos miradouros de São Pedro de Alcântara ou da Graça, ou ainda na 

iluminação especial dos eléctricos de Lisboa. Ainda que na mesma 

programação outros eventos como a obra Family Idea de Ron Haselden, 

apresentada no Parque Eduardo VII, durante a Feira do Livro de Lisboa, 

possam ser classificados com uma intensidade mais forte na sua relação 

com a comunidade. Como enuncia o seu próprio criador, Family Idea 

traduziu a representação dos desenhos feitos por crianças da Cova da 

Moura, convidadas a desenvolver a sua “ideia de família”315. O resultado 

manifestou-se numa variedade de figuras de tamanhos e formas 

diferentes, expressando as vivências destas. “Os desenhos foram 

passados à sua versão escultórica através de dois materiais: verguinha 

de ferro e guirlandas de luz flexíveis, que constituíram o suporte 

                                                 
315 In catálogo Luzboa (2004). 
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tridimensional dos traços feitos no papel. A escultura em si é o conjunto 

de várias dezenas de grupos de figuras, dispostas em cascata, segundo 

uma disposição geométrica específica, por forma a produzir o efeito de 

“passeio descendente” ao longo do Parque Eduardo VII”316. 

Sobressaem destes eventos de Luzboa, e aqui exclui-se Family 

Idea, uma noção de espaço público que substitui ou enfraquece a ideia 

de “um lugar de dever cívico, fermento político e educação social” em 

virtude de “uma fonte de entretenimento” artístico (Balibrea, 2003, pp. 35-

36). Ou seja, em que o valor de “interacção”, no sentido de “integração” e 

“participação” do espectador na obra pública é substítuido pelo valor de 

“exposição” da obra. Nesse sentido, eventos inscritos dentro de uma 

noção de “animação cultural”, pois que retomam ao anima no sentido de 

entretenimento, como o projecto Teatro à Solta, produzido pelo Joana 

Grupo de Teatro ─ “um projecto de animação teatral do Chiado, Bairro 

Alto e Baixa Lisboeta, mas que de vez em quando salta para outras ruas, 

praças e jardins de Lisboa”; ou o projecto Operação Narizes Vermelhos, 

onde os híbridos palhaços-médicos entretêm as crianças, e adultos no 

espaço público (semi-público, que é o Hospital do Instituto Português de 

Oncologia), sem qualquer outro objectivo senão o de “arrancar sorrisos”, 

cumprem melhor esse propósito.  

Este recenseamento de exemplos de arte pública nas artes 

performativas pode ainda ser alargado se retirarmos filtros à noção de 

arte pública como: a especificidade da criação para espaço público; ou o 

não pagamento do bilhete317. No primeiro caso, temos o exemplo de 

                                                 
316 Idem. 
317 No espaço de uma representação artística do espaço público, deixo aqui ainda o 
exemplo da instalação In Orgia apresentado em Julho de 2005, por Lars Nilson, no 
Moderna Musset de Estocolmo. Dentro de uma sala escura deste museu cujo acesso é 
gratuito, Lars Nilson instalou um quadro-fílmico que remete para cenas do dia-a-dia num 
parque público: alguns rapazes a jogar à bola, um grupo de adolescentes a lutar, um 
sem abrigo a vender revistas numa esquina. A única cena que difere das outras é uma 
orgia na direita da imagem, que aqui paradoxalmente se mistura e naturaliza na 
atmosfera quotidiana, cujo efeito de simulacro foi produzido através do recurso a uma 
câmara de filmar fixa, dando às cenas a aparência de um contínuo temporal, pois não 
há um começo nem um fim. Neste caso, ainda que o objectivo do criador seja o de 
chamar a atenção para a naturalização excessiva das cenas sexuais na publicidade, 
este exemplo, traduz uma espécie obra de arte pública, desde logo porque o museu 
onde se inscreve, não cobrando bilhete de acesso, lhe confere um estatuto mais 
público. 
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objectos artísticos pensados para espaços fechados (galerias, salas de 

espectáculos, etc.) e aí, muitas vezes apresentados, que são depois 

adaptados para programações de arte pública, como foi o caso do 

espectáculo Fleet Street (2005) de Eunice Gonçalves Duarte, primeiro 

apresentado num espaço interior, na Associação 25 de Abril, e depois 

apresentado numa rua, no âmbito do Festival de Rua de Palmela. No 

segundo caso, situam-se os eventos ou programações que utilizam 

espaços não convencionais, públicos ou semi-públicos, circunscritos de 

forma a tornarem a apresentação do espectáculo privada (permitindo o 

pagamento do bilhete), como é o caso do CITEMOR, entre outros 

exemplos. Neste mesmo registo, há ainda espectáculos cuja estrutura 

interna tem subjacente o deslocamento/percurso do espectador entre o 

espaço privado e o espaço público, o que lhes inscreve uma certa 

imprevisibilidade. Exemplos aqui são o espectáculo Viagem por Lisboa, 

de André Murraças apresentado no âmbito de CAPITALS 2003 (lhas 5 e 

6), já referido atrás, onde o criador se apresentou aos espectadores 

como “one man guide”, guiando os espectadores numa viagem por 

Lisboa. Retrabalhando o processo biográfico de uma figura que ficciona, 

o criador estabelece hipóteses e conjecturas que remete para sítios 

diferentes da cidade, sem com isso fechar a história para o espectador. 

Outro exemplo ainda foi o espectáculo Flatland, de Patrícia Portela, 

apresentado na ZDB, onde logo no início o espectador é guiado até um 

autocarro ─ que faz um pequeno percurso por um quarteirão do Bairro 

Alto ─ no interior do qual é apresentado um vídeo sobre o Alentejo, para 

depois voltar ao espaço privado da galeria ZDB onde decorre a maior 

parte do espectáculo, até à saída que é feita através de um dispositivo 

lúdico-recreativo que permite aos espectadores saltarem (literalmente!) 

para a rua, à vista de qualquer transeunte.  

É neste registo também que se inscrevem espectáculos que 

utilizam o dispositivo ficcional para chegar ao real criando uma espécie 

de arte personalizada, tendo em conta contextos, elementos ou objectos 

pessoais. Este é o exemplo do projecto, também já referido, Museu do 
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Tempo, desenvolvido no âmbito da programação Percursos pelo 

espanhol António Portilho com os objectos que crianças de cidades 

históricas portuguesas enterram num espaço público e que ficam para 

sempre na história que liga aquele pequeno indivíduo à sua cidade. Mas 

também se enquadra aqui a “trilogia teatral em forma de mapa-percurso“ 

de Rogério Nuno Costa, de que fazem parte os espectáculos Vou a tua 

casa, No caminho e Lado C (este último poderia chamar-se Na minha 

casa), onde o criador pretendeu abalar as convenções entre criador e 

espectador.  

No primeiro espectáculo, que como o próprio nome indica 

acontecia na casa do espectador o criador, Rogério Nuno Costa, seguiu 

um guião pré-estabelecido que era depois adaptado ao espaço pessoal 

do espectador, permitindo a exploração da ideia de “partilha de 

momentos”, e inclusive o impregnar de marcas deixadas nesse espaço 

privado pelo criador. No segundo espectáculo, No caminho, o espectador 

escolhia, sobre os seus critérios pessoais, o espaço público onde 

pretendia que se estabelece-se o encontro-espectáculo; e, portanto, este 

decorreu em diversos locais, desde estações de comboio, parques e 

jardins, pontes, bares, esplanadas. Neste caso, o guião foi entendido 

como estando em aberto e sendo o seu controlo partilhado tanto pelo 

criador como pelo espectador quase como numa situação normal de 

encontro quotidiano com alguém desconhecido ─ com as mesmas 

expectativas e nervosismos que isso implica. Nas palavras do próprio 

criador, “cada performance foi também um pedaço da minha vida”318, o 

mesmo acontecendo no seu entender com o espectador: “a grande 

maioria das pessoas esquecia-se que estava numa performance”319. No 

terceiro espectáculo, Lado C, o guião é atribuído ao espectador. É este 

que dá início à cena, com a sua entrada na casa do criador, e que lhe dá 

fim, quando decide sair. Aqui é-lhe permitido “invadir” o espaço privado 

do criador, podendo interferir nos seus ritmos quotidianos, deixar uma 

marca pessoal sua e, mesmo, como enunciava numa conversa prévia a 

este último espectáculo o criador, contemplar a possibilidade utópica de 
                                                 

318 Conversa com Rogério Nuno Costa, Junho de 2005.  
319 Idem. 
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poder decidir instalar-se por tempo indeterminado no seu espaço. 

Ainda neste exercício de abertura do universo de arte pública, 

possível através da anulação de filtros estruturantes do conceito320, 

podemos incluir espectáculos cuja relação entre arte e vida acontece 

dentro do “espaço público” que é a sala de espectáculos, como é 

exemplo, o espectáculo analisado atrás, O que eu sou não fui sozinho, 

de João Fiadeiro, que inscreveu no interior da representação ficcional ─ 

enquadrada pela existência de um auditório, onde ficam delimitadas as 

convenções de palco e plateia ─ uma colonização de elementos de 

representação real, através da introdução de não actores, de uma 

conversa espontânea, isto é sem guião pré-definido, e, portanto, 

diversificada de espectáculo para espectáculo; que permita ao performer 

(João Fiadeiro) ter uma base de interacção real para desenvolver o seu 

método de coreografia em tempo real. Num processo que contém o seu 

maior interesse na adopção da fórmula inversa do “teatro invisível” de 

Boal, que é o da formulação de um real invisível, a que (tal como 

acontece no primeiro caso), só têm acesso os espectadores iniciados no 

processo de criação. Para os outros espectadores o espectáculo é lido 

como possuindo um guião pré-estruturado. Neste caso, no entanto, esse 

acesso é mais facilitado, pelo menos para um público habitué, porque 

passível de ser conseguido através, por exemplo, do conhecimento dos 

participantes, do acompanhamento dos ensaios abertos, workshops, e da 

informação em críticas e programas.  

Uma noção de espaço público mediatizado, ainda que 

circunscrito, foi interpretada no projecto artístico de TV experimental 

Neokinok TV (NKTV), coordenado por Daniel Miracle e apresentado no 

Festival CITEMOR 2005. Este projecto, que permitiu aos habitantes de 

Montemor-o-Velho o acesso ao festival por televisão, a partir da sua 

própria casa, e aos não habitantes do local (os interessados no Festival) 

o acesso através da Internet, em www.citemor.tv teve subjacente, 

segundo o seu conceptor, um “modelo de televisão comunitário e o mais 

                                                 
320 Que têm a ver quer com alterações no espaço da arte mas também do espaço 
público. Veja-se a nota 304. 
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democrático de todos” 321. 

Sendo por definição “um canal não convencional”, cujo 

equipamento, maquinaria e difusão são protótipos, resultado de um 

“bricolage electrónico”, este projecto procurou aproximar-se da ideia “o 

meio também é a mensagem”. Na sua base esteve uma programação 

que se pretendeu liberta de critérios ideológicos ou comerciais, que 

percorreu “desde a produção artística até à abordagem da influência dos 

media nas sociedades contemporâneas”322 (transmissões em directo, 

filmagens dos ensaios, reportagens com os artistas e produções 

próprias) e que responsabiliza o “auditório pela sua programação, 

promovendo a participação dos cidadãos nos media e a utilização de 

novas tecnologias”323 através do slogan “Participa! Faz a tua TV!” 324. 

Outro exemplo de um espaço público virtual circunscrito foi 

promovido no âmbito do projecto CAPITALS, ilha 6, 2003, pelo projecto 

Net Work on Network construído por Herlander Elias em colaboração 

com Catarina Campino, Diogo Teixeira, Cláudia Galhós e Lígia Soares. 

Este projecto traduziu-se na elaboração de um site de web art não global, 

ou seja, publicado fora da rede e, portanto, para consumo público restrito 

dentro da área do festival, “apostando no sentimento de comunidade 

entre alguns criadores locais participantes no CAPITALS 2003” 325. 

Os objectivos deste projecto ― uma rede, fora da rede ― foram 

precisamente traduzir um exercício reflexivo e crítico sobre “a 

instabilidade e a plasticidade da rede”: “critica-se a transformação da web 

numa estrutura de conectividade total, bem como a faceta rizomática do 

suporte, aceitando-se as perturbações da comunicação como elemento 

plástico do trabalho em rede. O que está em causa é o desligar da rede. 

Até que ponto será isso possível?”326. 

Assim, criando-se uma base de elementos textuais e audiovisuais 

para serem manipulados, usou-se a rede de forma subversiva, 
                                                 

321 In programa CITEMOR, 2005. 
322 Idem. 
323 Idem. 
324 Idem. 
325 In Jornal CAPITALS, Ilha 6. 
326 Idem. 



 578

confrontando-se uma audiência local com o meio global, “sem 

‘abstratizar’ o que é feito localmente e sem globalizar o conceitual”327.  

Para terminar este percurso de ampliação e ultrapassando a 

própria fronteira do campo artístico, parece-me possível questionar aqui 

qual o lugar, quer do senhor bem apresentado (fato e óculos escuros 

com uma armação pesada) e já com alguma idade (talvez 70 anos) que 

se encontra à noite no Saldanha/Av. Fontes Pereira de Melo, e à tarde no 

Restelo, a acenar para os automobilistas, numa performance quase 

quotidianamente actualizada, indiferente ao tempo atmosférico e apenas 

presa do capricho do artista sedento de uma comunicação sem 

compromisso, com a sua plateia imensa; ou mesmo dos mecanismos de 

vigilância, espalhados pelo espaço público, em função de uma ideia de 

segurança colectiva (nos condomínios privados, nas auto-estradas, nos 

centros comerciais, etc.), e que nos colocam a todos também dentro 

desse ideário entre vida e arte, entre real e ficção. 

A capacidade de uma obra in site ter a sua realização ideal no in 

socius tem, portanto, subjacente uma ideia de ligação “com” a população, 

e não meramente “para” a população porque de outro modo o que fica 

dessa arte pública é apenas uma mudança de dispositivo, subjacente a 

uma concepção de nomadismo de levar o espectáculo onde for preciso e 

sem capacidade de se impor; deste modo, a arte pública que utiliza o 

espaço público meramente como cenário acaba por adaptar-se, melhor 

ou pior, como elemento da paisagem quotidiana, e assim desaparece 

(Molins, idem). 

Para se tornar in socius a arte tem de imiscuir-se no social e 

deixar-se imiscuir pelo social numa interacção viva, não meramente de 

criador/receptor, ainda que, em qualquer das situações ― quer a obra 

artística apareça como uma invasão do quotidiano, quer a obra e o seu 

processo seja partilhado com alguns elementos da população local ― 

nunca possa ser conferido ao receptor o estatuto de “público como 

performer” (Cruz, 2004) porque para ele ser performer há sempre alguém 

                                                 
327 Idem. 
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que lhe cria essa disposição performativa. Não é contudo essa 

impossibilidade que diminui a capacidade de a arte pública ter uma acção 

efectiva no in socius: essa impossibilidade encontra-se mais na adopção 

de processos mecânicos inerentes a um mero valor expositivo da arte 

(quando a retórica veiculada é a da relação com o público) em que os 

elementos (a criação e a recepção), ainda que estejam lado a lado, 

unificados no tempo e no espaço, se mantêm estranhos uns em relação 

aos outros, não sendo constituída uma unidade interna de sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE V  

O HÍBRIDO E OS SEUS LIMITES – OS QUASE-TIPOS 
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CAPÍTULO IX 

 

OS QUASE-TIPOS HÍBRIDOS ... 

 

 

Os objectos/processos híbridos encontram-se num meio-caminho 

entre a definição e a indefinição ou o “vago” (para usar o termo aplicado 

por Abraham Moles, 1995). Na verdade, a categoria “híbrido” por si só 

não especifica senão no geral ― ao designar o produto do cruzamento 

entre coisas de origens diferentes. Porém, é através desse mesmo 

paradoxo que essa categoria nos remete para um imaginário fértil que 

nos leva, a todo o momento, do nosso presente quer ao passado quer ao 

futuro (ou seja, dos actuais produtos híbridos à imagem dos futuros e 

invasivos híbridos tecnológicos, dos antigos e novos tráfegos culturais e 

migratórios de pessoas, coisas, ideias, arte, etc, aos velhos híbridos 

mitológicos). 
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Nesse sentido, para ser definido, o território do híbrido precisa 

tanto de uma ciência como de uma poética (Brown, 1989), abrindo-se a 

um pensamento metafórico que inscreve, em relação ao real observado, 

um “como se” que permite a suspensão do que é tomado literalmente. As 

novas metáforas, tanto na arte como na ciência, como “lógicas 

alternativas de descoberta” (Brown, 1989, p. 81) inscrevem assim a 

distinção entre pioneiros e não pioneiros — os primeiros (re)criam o 

mundo, inventando novas linguagens, enquanto os segundos 

redescobrem-no, usando simplesmente bem os idiomas existentes. 

Nesse sentido, “quando as novas regras de projecção se tornam 

dominantes, as definições do realismo são então ajustadas. O nosso 

sentido de concretude da realidade depende da concretização dos 

nossos pontos de vista. Quando uma forma de ver se torna sedimentada, 

habitual, ou mumificada (...), esquecemos que os nossos pontos de vista 

são uma forma de ver, não necessariamente a única forma (correcta)” 

(idem, p. 36). 

As metáforas ou tipologias sociológicas têm, portanto, esse papel 

de recriação do mundo e de chamada da atenção para que essa 

recriação só existe porque depende de um ponto de vista, que não tem 

que traduzir a realidade tal como ela é mas ajudar à compreensão do que 

ela é.  

Na sua arquitectura da noção de ideal-tipo, Max Weber328 tinha já 

presente este carácter metafórico da Sociologia. Para Weber, o ideal-tipo 

como criação intelectual traduz um olhar conceptualizado do real, uma 

ficção, na medida em que os objectos assim definidos não emergem 

directamente da realidade empírica. Eles traduzem antes uma 

representação purificada, onde variações contingentes são reduzidas. 

Assim, ainda que no ideal-tipo o real empírico se mantenha um 

imperativo, ao ponto de Max Weber [1992 (1922)] atribuir ao investigador 

a tarefa de apreciar em cada caso como “cada realidade se aproxima ou 

                                                 
328 Para um historial das origens e evolução do conceito de ideal-tipo pode ver-se a 
análise desenvolvida por Jaques Coenen-Hutcher (2002, pp. 535-537). 
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afasta dessa realidade ideal”, trata-se sempre de um tipo “ideal”, uma 

“estilização da realidade”, no sentido de abstracção e construção. 

O ideal-tipo, enquanto tipologia, constrói-se então sobre a equação 

da repetição e da diferença, ou seja, ele acentua as características 

comuns procurando minimizar as características incomuns. Contudo, nos 

tipos “o interior da repetição é sempre afectado por uma ordem da 

diferença” [Deleuze, 2000 (1969), p. 77]. Ou seja, essa leitura do que é 

comum nos tipos implica por parte de quem os constrói uma realidade 

ficcionada, no sentido em que o tipo enquanto retrato é diferente de 

acordo com a perspectiva de quem o constrói. 

Pensar sociologicamente a realidade emergente dos fenómenos 

do hibridismo, face à proliferação das coisas híbridas e às suas inerentes 

contingências, particularidades e singularidades, coloca novas questões 

à própria noção de ideal-tipo. Uma das questões mais evidentes é 

justamente a de que o híbrido tem estimulado mutações na própria noção 

de ideal-tipo. Autores como Bruno Latour [1997 (1991)] ou Michel Serres 

(1993), têm vindo mesmo a introduzir noções como “quase-objectos” e 

“quase-sujeitos”329, para catalogarem o produto/o resultado do 

cruzamento de coisas de ordens distintas que proliferam nas nossas 

sociedades contemporâneas. 

Logo na introdução do seu livro “Jamais fomos modernos” (1997 

(1991)) Latour dá-nos conta da proliferação intensa dos híbridos na 

nossa contemporaneidade. Nessa introdução o autor não precisa de mais 

nada senão de percorrer um jornal diário de ponta-a- ponta para se 

aperceber e nos dar a ver que: “multiplicam-se os artigos híbridos que 

misturam numa mesma trama ciência, política, economia, direito, religião, 

técnica, ficção” (1997 (1991), p. 8). Diz-nos então que apesar de as 

“proporções”, as “questões”, as “durações”, os “actores”, não serem 

comparáveis estão todos, no entanto, envolvidos na mesma história ― 

“um mesmo fio conecta a mais esotérica das ciências e a mais baixa 

política, o céu mais longínquo e uma certa fábrica nos subúrbios de Lyon, 

                                                 
329 Como também refere Mourão (2001). 
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o perigo mais global e as próximas eleições ou o próximo concelho 

administrativo” (idem, p. 7). 

Na sua análise Latour colocará mesmo as questões seguintes: 

“como classificar o buraco de ozono, o aquecimento global do planeta? 

Onde colocar estes híbridos? Eles são humanos? Sim, humanos pois são 

obra nossa. São naturais? Sim, naturais porque não são humanos. São 

locais ou globais? Ambos. As massas populacionais que as virtudes e os 

vícios da medicina e da economia multiplicaram também não são fáceis 

de mapear. Em que mundo abrigar estas multidões? Estamos no campo 

da Biologia, da Sociologia, da História Natural, da Sociobiologia? É obra 

nossa, e no entanto as leis da demografia e da economia ultrapassam-

nos infinitamente. A explosão demográfica é global ou local? Ambos. 

Portanto, tanto do lado da natureza quanto do lado do social, não 

podemos reconhecer mais as duas garantias constitucionais dos 

modernos: as leis universais das coisas, os direitos imprescritíveis dos 

sujeitos” (idem, p. 54). A modernidade diz-nos ainda Latour torna-se 

impotente quando as excepções, o terceiro estado das coisas, proliferam.  

Um dos exemplos “munumento” destes híbridos contemporâneos, 

“os quase-objectos” ou “quase-sujeitos”, resultante das transformações 

da tecnologia na nossa sociedade, é a figura do cyborg onde a 

associação entre o que é “humano” e “não-humano”, dilui a oposição 

entre sujeito e objecto. A metáfora do cyborg (Haraway, 1991), essa 

criatura entre a máquina e o organismo, entre a realidade social e a 

ficção mas que é, também, mistura de livre arbítrio e programa, é 

exemplo do distanciamento em relação ao ideal de base ou ideal-tipo. 

O hibridismo é, portanto, o motor do quase-tipo, e esse motor pode 

ser introduzido em qualquer tipo-ideal, dando-lhe novas formas híbridas. 

Pode ser o cyborg, mas também podem ser inúmeros exemplos que 

invadem o nosso quotidiano banal: os carros híbridos, os champôs “dois-

em-um”, os iogurtes “combie” (combinados), os queijos “tipo-serra”, as 

“bimby” (panelas de cozinha que cozinham quase tudo) ou ainda os 

novos espaços que recolhem imaginários e valores de dois tempos, ou 

dois tipos, e que para os denominarmos precisamos de acrescentar o “é 
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uma espécie de”, é o caso das quase-tabernas, que fundem um 

imaginário antigo com um contemporâneo, dos quase-cabeleireiros que 

também são um restaurante e bar, entre inúmeros exemplos.  

O quase-tipo está “entre” tipos, combina coisas de vários tipos 

e/ou vários tempos. Essa combinação singular torna-o não 

completamente classificável ou estabilizado, já que ele não se deixa 

aprisionar em qualquer forma tipológica. Está em devir, remete para uma 

contínua performance, uma contínua selecção, porque permite “repetir”, 

“relembrar”, “revisitar”, regressando continuamente à História. Como diz 

Lepecki, referindo-se a Talvez ela pudesse dançar primeiro e pensar 

depois, espectáculo de Vera Mantero: “ao contrário do instantâneo e para 

sempre perdido momento da improvisação espontânea, este trabalho 

baseado na esperança de uma recuperação, de um revisitar e de um 

reviver, apresenta-se como uma abordagem do trabalho coreográfico 

particularmente necessária no momento histórico actual” (1998, p. 201).  

Digamos então que o ideal-tipo releva da definição, remete para 

uma abordagem conceptual do qual o quase-tipo adia a designação. Há 

no quase-tipo um reconhecimento mas também uma alteridade. Na 

fórmula da repetição e da diferença dá enfase à diferença e nessa 

acentuação ou sublinhado ele perde coisas do tipo e ganha outras, num 

excesso ou numa falta, tornando-se indefinido. O quase define-o já que 

remete precisamente para uma proximidade a qualquer coisa mas ao 

mesmo tempo distancia-se dessa coisa. Contudo, quando essa forma 

quase, qualquer que ela seja, se torna recorrente então ela pode tornar-

se um tipo-ideal. 

Esta perspectiva, do hibridismo como motor dos quase-tipos, 

aplica-se também à arte. Temos objectos híbridos artísticos que têm 

dificuldade em precisar os limites entre sujeito e objecto, porque artista e 

obra chegam a ser o mesmo, num lugar onde a performance ganha 

espaço. É o caso de artistas que na sua obra, no sua performance 

incluem a sua própria biografia, numa performance auto-referencial onde 

obra e sujeito são o mesmo (pelo menos durante o período que dura a 

performance). Estas performances entram na categoria dos híbridos em 
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que, “o objecto faz-se sujeito quando o sujeito, no mesmo momento se 

faz objecto” (Mourão, 2001, p. 299); o que leva a uma maior dificuldade 

da representação do que se trata: “o objecto está sempre a exceder os 

modos como um sujeito o pode representar. Se o acto de representação 

é um meio clássico para manter a distância entre o sujeito e o objecto, a 

fusão do sujeito com o objecto implica uma ruptura da representação” 

(idem). 

Coloca-se aí de novo a equação da repetição e diferença mas, 

também, a da indiferença: “a indiferença tem dois aspectos: o abismo 

indiferenciado, o nada negro, o animal indeterminado em que tudo é 

dissolvido – mas também o nada branco, a superfície tornada calma em 

que flutuam determinações não ligadas, como membros esparsos, 

cabeças sem pescoço, braços sem ombro, olhos sem fronte. O 

indeterminado é totalmente indiferente, mas as determinações flutuantes 

também não deixam de ser indiferentes umas em relação às outras. Será 

a diferença intermediária entre estes dois extremos? Ou não será ela o 

único extremo, o único momento da presença e da precisão? [Deleuze, 

2000 (1969), p. 81]. 

Face à expansão dos híbridos em todas as áreas artísticas, sejam 

eles auto-proclamados (pelos próprios artistas) ou exo-proclamados 

(pelos críticos, programadores, etc.), o hibridismo introduz quer essa 

indiferença, quer a diferença ou singularidade. Em qualquer dos casos o 

quase-tipo coloca-se nos extremos, nas margens dos ideais-tipo. O tipo 

de representação que deles se tem depende então da prespectiva de 

quem olha. Tomando um mesmo objecto artístico como as performances 

de Cage e Cuningham podemos ver estas prespectivas se pensarmos 

que para uns musica e coreografia apareciam indiferentes uns aos 

outros, desligados ainda que numa mesma plataforma comum; para 

outros a sua ligação numa plataforma servia assim a diferença específica 

da própria apresentação. Ou seja, para um mesmo objecto e 

independentemente das próprias intenções do criador pode atribuir-se 

uma leitura orgânica/fusional ou pelo contrário federalista. 
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Mas, apesar da dificuldade de representação que eles 

demonstram, mesmo assim os quase-tipos híbridos admitem ainda assim 

alguma especificação, que se reporta à “proximidade a” ou a uma 

“espécie de”. Introduz-se assim nos quase-tipos uma vísivel 

intencionalidade de misturar referências (de tempos, de géneros 

diferentes) mas em vez de os deglutir, assimilando-os, ele “sublinha” as 

marcas referenciais. Os quase-tipos híbridos inscrevem assim nas obras 

quer o movimento, o motor do hibridismo, quer a ancoragem sobre o 

híbrido, o género, a categoria artística (dança, música, artes plásticas, 

teatro) de onde se parte. Esses dois direccionamentos antagónicos ― o 

movimento e a ancoragem ― mantêm-se eixos centrais destas obras; e 

são traduzidos pela fusão entre uma performatividade actual e um 

diálogo com referências artísticas do passado demosntrando uma 

liberdade de selecção330. 

Uma análise de alguns objectos artísticos permitirá desocultar 

estas características dos quase-tipos híbridos artísticos, que alguns 

artistas vêm denominando de “quasi-coisas”331: 

                                                 
330 Latour mostra precisamente que este processo de mistura de tempos e suas 
referências é inerente à história ainda que a contemporaneidade consciente disso possa 
ter mais liberdade para seleccionar de uma forma mais singular: “sempre seleccionámos 
activamente elementos pertencentes a tempos diferentes. Ainda podemos seleccionar. 
É a selecção que faz o tempo e não o tempo que faz a selecção. O modernismo — e 
seus corolários anti e pós-modernos — era apenas uma selecção feita por alguns 
poucos em nome de muitos. Se mais e mais pessoas recuperarem a capacidade de 
seleccionar, por conta própria, os elementos que fazem parte de nosso tempo, iremos 
reencontrar a liberdade de movimento que o modernismo nos negava, liberdade que na 
verdade jamais havíamos perdido. Não emergimos de um passado de trevas que 
confundia as naturezas e as culturas para atingir um futuro no qual os dois conjuntos 
estarão enfim claramente separados, graças a revolução contínua do presente. Jamais 
estivemos mergulhados em um fluxo homogéneo e planetário vindo seja do futuro, seja 
daa profundeza das eras. A modernização nunca ocorreu. Não é uma maré que há 
muito sobe e que hoje estaria refluindo. Jamis houve uma maré. Podemos seguir em 
frente, quer dizer, retornar às diversas coisas que sempre seguiram de outra forma” 
(1997 (1991), p. 75). 
331 Na edição de 2006 do Mugatxoan foi apresentado o projecto Agengy, agência fictícia 
fundada em 1992, pelo artista Kobe Matthys. O que esta agency tem de particular é que 
se propõe ser um arquivo avançado de exemplares de “quasi-coisas”. No programa da 
edição deste festival descreve-se o que se entende por “quasi-coisas”: “são coisas que 
ultrapassam as classificações legais da natureza e da cultura. Estas coisas não são 
evolução (objecto) ou criação (sujeito), mas ambas ao mesmo tempo”. Descreve-se 
ainda o tipo de acções que nelas podem estar contempladas “especificamente para 
Mugatxoan, Agency ampliará o seu arquivo de exemplares de ‘quasi-coisas’ com 
exemplos que se relacionam com a criação coreográfica. De um ponto de vista legal, 
uma ouevre ou criação coreográfica é considerada como ‘uma representação óptica do 
conteúdo de um pensamento sobre a forma de mímicas e movimentos’. Agency 
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IX.1. ... ALGUNS EXEMPLOS: 

 

IX.1.1. O diálogo entre I am here e Eu estou aqui 

 

Entre I am here e Eu estou aqui há mais do que a questão da 

tradução. Títulos de dois objectos artísticos ancorados em áreas 

diferentes, o primeiro na dança, correspondendo a um solo coreográfico 

de João Fiadeiro, estreado no Centre Pompidou em Paris (2003), o 

segundo nas artes plásticas, dando nome a uma exposição fotográfica de 

Helena Almeida, apresentada na 51.ª Bienal de Veneza (2005), remetem 

ambos, tanto isoladamente como conjuntamente, para essa categoria de 

quase-tipo híbrido. Desse modo, se uma análise de cada uma destas 

obras seria válida per si, a sua análise conjunta permite sublinhar 

também os traços comuns que ligam essas duas linguagens artísticas. 

Nesse sublinhado comum destaca-se um território e imaginário 

partilhado que transcende os limites das disciplinas artísticas e inscreve 

em si a noção de herança. I am here remete directamente para um 

contexto referencial à obra de Helena Almeida, reactualizando através 

dele o imaginário construído por esta autora entre artes plásticas e 

performance. 

 

                                                                                                                                          
trabalhará a partir de temas de jurisprudência, nos quais foi discutida a classificação de 
movimentos como sendo coreografia, para encontrar exemplos de ‘quasi coisas’. Os 
movimentos do elefante dentro do circo, por exemplo, não foram considerados como 
criação coreográfica por um tribunal de Munique”. 
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I am here (2003), João Fiadeiro 

 

Se noutros espectáculos João Fiadeiro já tinha deambulado por 

estes percursos quase-híbridos, entre dança e artes plásticas332, em I am 

here Fiadeiro cruza um conceito híbrido de dança que é o seu e um 

conceito híbrido das artes plásticas que é o de Helena Almeida, 

acabando mesmo por traduzir uma espécie de meta-discurso histórico 

sobre as origens do híbrido em Portugal, na medida em que permite 

desocultar as relações (nem sempre tão visíveis) entre artes plásticas e 

artes performativas em Portugal. 

A questão da repetição e diferença na obra artística é um dos 

traços comuns que podemos estabelecer entre estes dois projectos 

artísticos. Marca de um processo de trabalho de Helena Almeida — que 

assenta na seriação de um conjunto de fotografias onde cada uma 

enquanto fragmento é, também, parte indissolúvel de um todo e 

enquanto constituinte do todo repete e diferencia-se dos restantes 

fragmentos — esta questão ressurge no diálogo estabelecido por 

Fiadeiro com a obra de Helena Almeida através de I am here. 

                                                 
332 Por exemplo no espectáculo I am sitting in a room different from the one you are in 
now, de João Fiadeiro (1998). 
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Repete-se, em I am here, um tipo de estrutura que inscreve um 

sentido de emolduramento das cenas, onde se inclui ou deixa perceber 

não só a parte da frente do quadro mas, também, os seus bastidores333; 

técnicas como o recurso ao pigmento e à fotografia334; uma 

omnipresença do movimento performativo que é manifestado, mesmo na 

invisibilidade, seja nos interstícios da seriação dos fragmentos 

fotográficos ou das “ficções-fixações”, como lhes chama Helena Almeida, 

que deixam intuir nos seus intervalos um movimento entre elas, seja 

através de outras formas de registo do movimento como o seu som335. É 

através dessa base comum performativa e plástica que se recria em 

diálogo I am here, como se percebe da conversa entre os dois 

criadores336: 

 

J.F.: (…) O público durante a primeira parte do espectáculo só tem escuro e o 

som da minha respiração, que está difundido mesmo em cima do espectador, 

com colunas a ocupar alguns lugares da plateia. O público ouve o meu corpo 

como … 

H. A.: … como uma presença próxima. Como se … 

J. F.: … se estivesse em cima dele. Este trabalho de som é evidentemente 

inspirado no seu trabalho, é inspirado nesta ideia do … 

H.A.:… desenho ouvido, do Vê-me … 

J. F.: Foi essa invisibilidade do seu desenho que me fez chegar aqui. E isso foi 

muito bonito … chegar às soluções, sem forçar nada, chegava quando chegava. 

H. A.: Impressiona-me como consegue lidar com o trabalho sem ser ilustrativo, 

sem ir a reboque. 

 
                                                 

333 Ou seja, onde se deixa perceber o processo de trabalho. Isto é especialmente 
evidente nas peças em vídeo de Helena Almeida. 
334 Durante o espectáculo de Fiadeiro o pigmento serve para registar, por exemplo, os 
efeitos do movimento do corpo sobre o papel que lhe serve de chão, que depois o 
coreógrafo expõe durante o espectáculo, como vimos anteriormente. A fotografia serve 
também para produzir instantâneos durante o espectáculo. 
335 Como na peça Desenho ouvido de Helena Almeida que traduz apenas o registo 
sonoro da artista a pintar no seu atelier (sem se ter acesso à imagem da acção), ou na 
cena em I am Here em que às escuras se ouve o movimento do corpo de Fiadeiro, mas 
também não se vê a acção. 
336 Esta conversa encontra-se transcrita no catálogo sobre a obra I am Here de Fiadeiro 
do CCB, onde o solo voltou a ser apresentado (12 a 15 Maio 2004), no mesmo período 
temporal da exposição Helena Almeida. Pés no Chão, Cabeça no Céu (19 Março a 30 
Maio 2004). 
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Outro dos factores comuns entre os dois processos de trabalho é 

manifestado numa “ritualização” da performatividade, onde se inclui uma 

ideia de exaustão física, corporal: 

 

J. F.: A maneira como a Helena raciocina é muito coreográfica. 

H.A.: Não sei se sou eu que raciocino de forma coreográfica ou se são os 

coreógrafos que estão a raciocinar de outra maneira. 

J.F.: Penso que não. Passei tranversalmente pela dança clássica, pela dança 

moderna e pela dança pós-moderna, portanto reconheço, no trabalho da Helena, 

muitos princípios que são aplicados até na dança clássica. Mas o que eu achei 

impressionante foi a forma como a Helena não desistia; isso é a chave do 

trabalho. 

H.A.: A chave do trabalho era essa, não desistir. 

J. F.: Nesse vídeo, por exemplo, a Helena apoia-se numa cadeira porque está 

cansada, mas não sai da posição. Depois muda, continua a trabalhar; depois há 

uma posição que lhe dói, que a cansa – uma outra pessoa se calhar fazia uma 

pausa, saía, voltava … Mas a Helena sabe que no interior dessa dor a solução vai 

aparecer. 

H.A.: Sim, sim, é isso exactamente. Pois talvez seja um pensamento 

coreográfico, ao mesmo tempo … É da exaustão que muitas vezes surgem as 

soluções. 

J. F.: Eu insisto muito com os meus intérpretes, para não desistirem, para 

perceberem como pode nascer alguma coisa da exaustão.  

 

Entre as duas obras, contudo, existe uma diferença fundamental 

que é a da apresentação do corpo a público: na obra de Helena Almeida, 

apesar de se encenar uma presença, esta é sempre mediada, nunca 

remetendo para uma relação directa com um público, é feita através das 

fotografias, do som ou do vídeo; em João Fiadeiro ela é feita através da 

efectiva presença do corpo perante o espectador. Uma diferença que 

remete para dois lugares de apresentação distintos: uma sala de 

exposições para Helena Almeida, um palco para João Fiadeiro337. Não 

                                                 
337 No prefácio ao catálogo I am here, Delfim Sardo conta a história do porquê dos dois 
lugares de apresentação em vez de um: “quando começámos a falar sobre a 
apresentação do projecto I am here no CCB, propus ao João Fiadeiro que a peça fosse 
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que as duas obras não se pudessem cruzar na sala de exposições338 

mas, nesse diálogo entre repetição e diferença, o palco aqui representa 

efectivamente um dos habitats simbólicos da diferença. 

É ainda neste jogo entre repetições e diferença que se chega, no 

entanto, a um lugar imaginário de partilha onde os dois criadores se 

reconhecem, como se pode perceber da sua conversa: 

 

J.F.: O que eu faço no fim do espectáculo é aquilo que eu acho que a Helena 

faria, que é cobrir toda a área de preto até desaparecer … Até eu desaparecer. 

Isso demora muito tempo, em performance, em espectáculo. Mas só posso fazer 

isso porque tenho o apoio, digamos, do imaginário da Helena, sozinho nunca faria 

isto. Não teria coragem, sequer. 

H. A.: Gostava de o ter feito. 

J. F.: Mas faça. 

H.A.: Não, gostava de ter feito isto, eu. 

 

Dois anos depois desta conversa entre os criadores, a exposição 

fotográfica de Helena Almeida representa Portugal na Bienal de Veneza; 

abre então com o título Eu estou aqui, mantendo em aberto o diálogo. 

 

IX.1.2. Diálogos com os lugares “banais-insólitos” 

 

No site www.parque.biz, referente à “performance/concerto” 

Parque, aparece a frase “um jogo sobre (para) uma pequena 

comunidade; (sobretudo)” a que se segue a imagem do movimento das 

nuvens. Esse jogo das nuvens aparece como metáfora ilustrativa do jogo 

artístico que é desenvolvido comunitariamente (ainda que de forma 

aberta, com junções e dissoluções) por Ricardo Jacinto, Manuel Pinheiro, 

                                                                                                                                          
adaptada para ser apresentada no espaço onde se encontra a exposição da Helena 
Almeida, convivendo com ela. A resposta foi determinada e clara: não, porque necessito 
de um palco. Apesar de ser ‘sobre’ a obra de Helena Almeida, o percurso performativo 
de Fiadeiro necessita do palco, como um instrumento que é activado, como um 
dispositivo que serve um ponto de vista cultural, ideológico e estético”. 
338 Fiadeiro utilizou na apresentação das suas peças espaços não convencionais. 
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Nuno Ribeiro, Daniel Malhão, Nuno Torres, Hugo Brito, Tomás Viana, 

André Sier, Nuno Morão, Dino Récio. Esta instalação de 

“performance/concerto”, foi sendo construída, acrescentada e adaptada 

desde 2001 a diferentes locais: desde o Lugar Comum tendo passagem 

pelo CAPITALS, pela Fundação de Oeiras, Casa D’Os Dias da Água, 

Galeria Vera Cortês e Teatro Curvo Semedo, ocupou em Lisboa, durante 

três dias (14, 15, 16 de Outubro de 2006) o espaço Interpress ao Bairro 

Alto.  

Em Parque, o espectador entra numa espécie de paisagem 

alternativa, composta por três quadros performativos: Peça de Embalar, 

Os e Atraso. No seu percurso por esta paisagem alternativa o espectador 

vai-se deixando instalar para fazer parte constituinte desses diversos 

quadros. 

Em Peça de Embalar, sentando-se numa pequena plateia, ele 

percebe através de um vidro transparente e reflectivo que está à sua 

frente: um palco atrás de si, onde um performer toca um instrumento 

musical; a sua própria imagem reflectida no vidro conjuntamente com a 

imagem dos espectadores sentados ao seu lado nessa plateia; e ainda 

uma quase-réplica desse enquadramento do outro lado do vidro, cuja 

distinção tem a ver com o facto de serem diferentes em cada lado os 

espectadores e performers. Entre esses dois espaços um performer 

percute os vidros (separadores das duas plateias) ao ritmo do som dos 

instrumentos musicais que são tocados nos palcos. O oscilar dos vidros 

produz sucessivas imagens diferenciadas, em metamorfose contínua, 

que ora contemplam os sujeitos e as coisas neles inscritos sobrepondo-

os, ora os ocultam total ou parcialmente. Esta sucessiva visibilidade e 

opacidade dos sujeitos e das coisas depende sempre da percussão que 

é desenvolvida nos vidros. Essa percussão nos vidros coloca tudo o que 

compõe a obra num sistemático baloiçar, num “embalo” onde a 

percepção do espectador das sucessivas imagens sai diluida, distorcida. 
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Peça de embalar (2001 ...), Ricardo Jacinto 

 

Em Atraso a performance acontece acima ou abaixo da cabeça do 

espectador. Acima se estiver nos corredores superiores que ocupam o 

espaço onde se passa a intervenção, abaixo se estiver sentado ou 

deitado no chão do espaço sob o qual uma enorme caixa suspensa, 

contendo um altifalante, balança como um pêndulo, através do impulso 

induzido por dois performers, que se situam em extremos opostos da 

plataforma superior da sala, projectando o som de um instrumento 

musical que é tocado por um músico (sentado ao lado do público que se 

encontra sentado abaixo da caixa suspensa). 

Em Os, a percussão de vários pratos espelhados suspensos a 

partir do tecto, sob uma luz difusa, produz um jogo de sons e reflexos 

que envolvem o espaço e o público. 
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Nestas três instalações performativas o oscilar, o balancear, das 

coisas, dos objectos (dos vidros, dos espelhos ou da caixa) reverte-se no 

oscilar, no balancear dos sujeitos. Nesse movimento deixa de haver uma 

separação rígida entre criador e obra e entre estes e o espectador (já que 

todos esses elementos fazem parte integrante da obra), há antes uma 

constante performatividade (onde se inclui tudo e todos) que preenche 

todo o espaço.  

A construção desta paisagem alternativa incorpora ainda um 

diálogo performativo com a História da Arte, através da referência a 

obras como o Pendulum Music (1968)339 criado por Steve Reich, onde já 

estava presente esse ambiente musical performativo. 

 

Estufa, a última intervenção artística da associação Projecto 

Teatral340, acontece no lugar inusitado de um apartamento de uma rua do 

centro de Lisboa: Rua de Caetano Palha (a São Bento), nº 37, r/c. À 

entrada o espectador tem acesso a um conjunto de catálogos 

fotográficos, conjuntamente a uma calendarização das acções, que 

documentam o processo da intervenção.  

Seguidamente, depois de se passar pelo interior da casa vazia e 

por uma sala quase às escuras onde se encontram nas paredes painéis 

de madeira pintados com imagens de jardim, entra-se, por fim, para um 

espaço físico de jardim onde está implantada a “estufa”, uma estrutura de 

vidro que ocupa praticamente todo o perímetro. É de noite, esta 

intervenção no espaço está exposta ao público entre as 20.00 e as 23.00 

                                                 
339 Nesta obra foram pendurados ao tecto microfones com diferentes comprimentos 
sobre altifalantes voltados para cima. Os intérpretes faziam balouçar os microfones 
produzindo-se um feedback cada vez que eles passavam por cima dos altifalantes. 
Devido aos diferentes comprimentos dos cabos, os feedbacks repetitivos iam-se 
dessincronizando lentamente (Loock, 2004, p. 82). O crítico Óscar Faria numa crítica, a 
uma das versões deste trabalho que aconteceu na Galeria Graça Brandão, que intitulou 
“aqui e agora”, publicado no jornal Público de 14 de Janeiro de 2006, refere ainda para 
além desta referência, outras como o filme In Girum Imus Nocte et Censumimur Igri de 
Guy Debord, as vídeo-instalações e os projectos relacionados com arquitectura de Dan 
Graham, usados no âmbito de performances como o espectáculo em colaboração com 
o compositor Glenn Branca que se realizou em 1983, na Bern Kunsthalle, e no qual 
eram integrados o Two Way Mirror e o Time Delay. 
340 Constituído por Gonçalo Ferreira de Almeida, Maria Duarte, André Maranha, Helena 
Tavares e João Rodrigues. 



 595

desde 22 de Setembro a 19 de Outubro (a observação ocorreu no último 

dia). 

Ao se entrar no espaço da estufa vê-se no seu centro um buraco, 

com a aparência de um túnel em ruína, que apresenta um desnível que 

parece ir dar às profundezas da terra, numa espécie de imaginário de 

Júlio Verne. No entanto, há uma parede de terra que interrompe essa 

possibilidade. O túnel não vai dar a lado nenhum, apesar de o reflexo da 

luz no vidro da estrutura da estufa criar, num efeito de espelho, essa 

ilusão. À volta desse túnel, também já não há imagem de plantas (que se 

podem ver nos catálogos recebidos à entrada). Da sua existência ficou 

apenas o resíduo, a ruína, da terra onde presumivelmente estiveram as 

plantas e os vasos vazios caoticamente deixados num dos cantos do 

espaço. 

Há nesta intervenção artística uma encenação do lugar como um 

quadro que remete para a experiência da sua contemplação. Para ser 

tomada como teatro, esta intervenção necessita que os espectadores 

retornen aos catálogos e à calendarização das acções que foram 

acontecendo na estufa, elementos que lhe foram entregues à entrada no 

espaço. Nesse arquivo-memória os espectadores descobrem o exercício 

performativo de uma arte de jardinagem que ocorreu nesse espaço 

(agora invisível). 

Esse processo de jardinagem faz lembrar um dos projectos de 

Bouvard e Pécuchet, personagens de um romance de Flaubert, quando 

estes personagens do romance, depois de encontrarem na Biblioteca a 

obra de Boitard intitulada O Arquitecto de Jardins, se põem a 

experimentar a arte da jardinagem e chegam mesmo a construir um 

melancólico e romântico jardim. A referência a estes personagens é aliás 

parte do repertório do Projecto Teatral, que já os havia utilizado 

explicitamente no espectáculo denominado Bouvard e Pécuchet, 

apresentado na Antiga Cantina do Museu Nacional de História Natural 

em 2004, onde os criadores se propunham começar o espectáculo na 

acção onde o romance de Flaubert se interrompe — sentados frente-a-
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frente em escrivaninhas para se dedicarem, tal como os personagens, 

que assim representam, à arte do copiar.  

Em Estufa, contudo, é através do registo documental, permitido 

pelos catálogos, que se pode aceder aos dois momentos da cena: o 

momento de preparação do espaço em estufa, uma espécie de 

bastidores da acção teatral; e o momento da entrada do espectador no 

espaço presenciando um conjunto de acções, diferenciadas consoante o 

dia e a hora em que acede ao espaço. 

O primeiro momento é registado no catálogo de 18 de Fevereiro a 

15 de Dezembro de 2005 e traduz, como é aí descrito, não só “uma 

intervenção num espaço, o selar in vitro de um volume de terra e ar de 

aproximadamente 230 m3, aquilo a que doravante nomearemos por 

estufa; e uma actividade algo nómada, na estreita periferia desse espaço, 

realizada num conjunto de pequenas tendas translúcidas de extrema 

fragilidade, onde foram sendo criados e zelosamente velados os 

primeiros rebentos, futuros inquilinos da nossa estufa”, como uma 

“espécie de ante-acto que consigna o espaço ou, digamos, a natureza 

secreta da cena que decorre no interior das tendas”, também chamadas 

aqui “estufins” tal como em Bouvard e Pécuchet no romance de Flaubert. 

O catálogo permite-nos presenciar, em diferido, a construção do 

cenário e as acções seleccionadas deste primeiro momento de 

bastidores: de intervenção no espaço, limpeza, criação da estrutura da 

estufa; de selecção do repertório de plantas, que na maioria detém uma 

personificação: desde o tomate roma, à alface rainha-de-maio, ao 

espinafre nova-zelândia, ao pac choi, ao alho francês monstruoso, à 

aboborinha híbrida, ao funcho doce de florença, ao feijão tarot, à couve 

flor gigante tardia de nápoles, à cebola de setúbal, à fava do algarve, ao 

nabo, às margaridas, às endívias; de transplante para a terra, para o 

cenário e desenvolvimento das acções, dos primeiros rebentos, das 

primeiras flores, dos primeiros frutos, da progressão do desenvolvimento 

das plantas, enfim, do desenvolvimento das cenas, acções, em palco. 

O catálogo de 15 de Dezembro de 2005 a 21 de Março de 2006 

apresenta a instalação dos dispositivos de cena: iluminação e sistema de 
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rega. Aqui o cenário invernal é de nebulização, registando-se as gotas de 

água, a humidade.  

O catálogo de 21 de Março de 2006 a 21 de Junho de 2006, 

enfoca as formas das plantas, as formas e disposições das coisas, como 

os vasos, como a água, como a luz. 

O catálogo de 21 de Junho de 2006 a 19 de Outubro de 2006 dá 

conta da passagem da estufa (desaparecem as plantas) para a 

construção do túnel-ruína. Verifica-se assim uma metamorfose no 

espaço. O sentido dessa passagem fica em aberto, talvez a possamos 

interpretar como a estufa dando lugar à metáfora da sua memória. 

Neste projecto teatral, os espectadores podem, portanto, observar 

este teatro de acções que a todo o momento alteram a situação, para 

além da sua acção física. 

No Jornal Expresso de 24 de Fevereiro de 2007 há mais uma 

referência a Estufa num artigo de Cristina Margato intitulado “Fora de 

Cena”. André Maranha, um dos responsáveis desta última criação do 

grupo Projecto Teatral, refere (sobre esta nova edição extemporânea) 

que se trata agora de um trabalho de silêncio, mais do que de palavras, 

aludindo ao processo iniciado há cerca de um ano, num quintal alfacinha. 

Cristina Margato, a jornalista, escreve: “as mesmas mãos que se 

encheram de terra para criar uma casa de vidro na qual havia de crescer 

tomates, feijões, beringelas, ervilhas de cheiro ― a apresentar ao público 

em diferentes momentos da sua vida ― manobram agora a cal que tudo 

queima em seu redor”. E mais à frente: “tal como noutras aberturas da 

estufa, os elementos do Projecto Teatral não fornecem discursos, mas 

apenas uma série de fotografias na qual se abordam momentos íntimos 

do trabalho elaborado até ao momento em que a porta se abre e o 

público é convidado a entrar. Estufa, que começou exactamente com a 

construção de uma estufa e que nunca viveu da presença dos seus 

criadores, mas da sua ausência da cena, não foi decidida à partida. Foi 

antes evoluindo para um fim que é agora uma espécie de morte, e que 

coincide com a decisão do Instituto das Artes de não renovar-lhes o 

protocolo bienal”. Para os autores esta atitude é incompreensível e um 
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deles, Maria Duarte, coloca a questão: “porque é que a cena não é 

suficiente para definir a presença de teatro?”. 

É, afinal também a discussão de que critérios definem o género 

“Teatro” que está performada neste projecto. Já que a mesma entidade 

que apoiou o projecto e o considerou “Teatro” acabou por o 

desconsiderar dessa catalogação. Coloca-se assim o próprio género 

Teatro em palco. 

 

IX.1.3. Diálogos com a Patafísica 

 

Na exposição Eflúvio Magnético, apresentada na Galeria Zé dos 

Bois, de 23 de Fevereiro a 29 de Abril de 2006, os espectadores podem 

ver, através de fotografias ou vídeos, um cubo de gelo que reduz o seu 

tempo de degelo a um minuto, um hipnotizador que consegue dispor na 

horizontal um conjunto de troncos, uma mosca que faz equilibrar um 

baloiço, uma “coluna de colombo” composta por uma espécie de totem 

de cascas de ovo, entre outras acções documentais onde está sempre 

contida uma acção performativa (ou uma memória dessa acção), ainda 

que ficcional. 

 

 

O hipnotizador de troncos (2006)., João Maria Gusmão e Pedro Paiva 
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Eflúvio Magnético apresenta-se como um “documentário ficcional 

futurista”, composto por um conjunto de acções, ficções quase-científicas 

( em fotografia e vídeo), construídas num hiper-referenciamento a 

diversas fontes literárias e filosóficas: o estranho fenómeno 

meteorológico descrito por Victor Hugo no seu texto “O Homem que ri”, 

Bergson e o método intuitivo, Alfred Jarry e as suas teorias sobre a 

Patafísica, Nietzsche e o seu héroi Zaratrusta, entre outros.  

No site dos artistas João Maria Gusmão e Pedro Paiva encontra-

se um texto de sua autoria denominado “Identificando o fundo patafísico” 

onde está explícita, tal como em Jarry, essa ideia de “ficcionar uma teoria 

do impensável” já que “a qualidade do que é inventado difere, como se 

de uma proposição se tratasse, com base nos fundamentos da mesma 

ficção e da urgência do seu aparecimento. Jarry e a Patafísica são um 

exemplo de uma obra que concretiza a potência dessa causalidade 

exterior: eu vou pensar o que ainda não foi pensado, aí, precisamente, 

onde o que não foi pensado é aquilo a que podemos chamar anexato” 

É através desse magma teórico e especulativo que João Maria 

Gusmão e Pedro Paiva encenam (em fotografias e registo vídeo) 

experiências de aparência quase-científica, numa ciência do efeito 

especial, do particular, da excepção e do acidental, do fluxo. Portanto, 

num processo em que a causa não leva ao efeito esperado mas ao 

inesperado, não leva ao exacto mas ao anexato, não leva ao sério mas à 

ironia e riso, como é evidente no “hipnotizador de troncos” onde é uma 

suposta actividade mental, um designío de magia, que dispõe os troncos 

uns em cima dos outros. 

 

Em Ubus, uma produção do Teatro Nacional de São João (2005), 

Ricardo Pais, utilizando o Teatro na sua acepção de “obra de arte total”, 

volta também a Alfred Jarry para um “contributo para a desdramatização 

da pátria”. Uma pátria que na peça de Jarry, apesar de identificada com a 

Polónia, é sinónimo tanto de parte nenhuma, como de toda a parte e, 

portanto, que também pode ser sinónimo de Portugal. É nesse sentido 

que Ricardo Pais constrói neste espectáculo uma hiper-figuração e 
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encenação barroca folcloralista e carnavalesca sobre a sociedade e 

gente portuguesa: as personagens vestem fatos aos retalhos, sete saias, 

deixando os seus sexos estriónicos (rabos e falos) à vista, calçam meias 

tradicionais, à serra da estrela, e tamancas. Figuração a que se 

acrescentam leques feitos de tesouras, sanitas fixas ou móveis (com 

rodinhas), que lhes servem de assento ou veículo. Personagens-

marionetas individuais, como Dom Ubu complementam-se com figuras 

colectivas como os ranchos ou marchas quase-populares que invadem o 

palco, numa articulação constante entre fragmento e todo, personagem e 

coro.  

 

 

Ubus (2005), Ricardo Pais 

 

A linguagem é aí interpretada como um jogo repentista, lúdico, 

competitivo no sentido da superação dos seus próprios limites, próxima 

do grotesco, que tem o seu mote no boçal Merdra, recriado em loop 

durante o espectáculo em múltiplas variantes. Essa linguagem inscreve-

se assim num “registo adolescente” (Klein, 2003), que se autonomiza dos 

universos infantis e adultos, porque produto excessivo dos dois, e nesse 
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excesso introduzindo o fantasma de ser ele mesmo a sua própria origem, 

num processo de auto-fundação, auto-concepção. 

É através desta auto-concepção, da criação de uma personagem 

com uma autoridade estranha, que se impõe para além das suas origens, 

que o híbrido nasce nesta peça à volta do tema do poder. Dom Ubu 

aparece como uma personagem desregrada, dessocializada, 

desestabilizadora que se insurge, num acto onde afinal qualquer um se 

pode tornar rei. Nesse jogo de poder só se pode inscrever então um jogo 

de palavras infantil: 

 

Rei - Cobarde, miserável, magano, profano, muçulmano! 

Dom Ubu – Javardo, bebardo, bastardo, lusafardo, tartado, rato-pardo, moscardo, 

saboiado, polacardo! 

Esse jogo de palavras remete ainda para um condensado de 

cantares como a cantata trágica da rainha, o coro dos insurrectos, o coro 

dos fiscais.  

Ricardo Pais acrescenta assim ao quadro de Jarry um excesso de 

cenário (Jarry veiculava mais a “falta” de cenário); uma obra colectiva 

feita por música, dança, teatro, figurinos; mas continua a inscrever esta 

Patafísica artística numa crítica política, tal como Jarry, veiculada por 

uma procura de “desdramatização da pátria”. 

 

IX.1.4. Diálogos com a “Branca de Neve” 

 

O filme Branca de Neve, do cineasta João César Monteiro 

estabeleceu um diálogo com o texto de Robert Walser, com Guy Débord, 

com o espectador, com a crítica, com a política e com a arte. 

Esse diálogo plural foi inteiramente performativo, por isso é 

possível de se inscrever aqui. Tal como na obra de Guy Débord 

Hurlements en Faveur de Sade (1952), a cena principal do filme de 

Branca de Neve, em Monteiro, passa-se na cabeça do público, que à 

falta de imagens constrói as suas próprias imagens mentais: tanto dentro 
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da sala de cinema quando é confrontado enquanto espectador com um 

filme falado com imagem a negro, intervalada por imagens de céu azul, 

e, a um determinado tempo umas ruínas (em Débord a cena passa de 

branco, quando falam os personagens, a negro, quando se fazem as 

pausas prolongadas entre essas falas); como quando participa da 

discussão pública sobre o que se passa na sala de cinema durante a 

exibição do filme (mesmo que não tenha sido espectador). É nesta 

ambiência de “choque” em relação ao cânone estabelecido [ou de 

“destruição da máquina do controlo” como Bragança de Miranda (1998) 

defende em relação à obra de Guy Débord], que Monteiro sobrepõe ao 

diálogo amoral dos personagens de Branca de Neve, de Robert 

Walser341, onde o bem e o mal se desconstroem e neutralizam, o 

amoralismo da obra artística. O corpo performativo e social é aqui 

reflectido. O corpo do espectador é o palco para a inscrição da obra, já 

que quase não há imagem em palco, só discurso e, portanto, como 

acontece num teatro radiofónico as imagens são construídas no 

imaginário do próprio espectador. O corpo da crítica, do social, enquadra-

a, já que a obra é também a polémica que gerou.  

 

IX.2. OS EIXOS DOS QUASE-TIPOS HÍBRIDOS 

 

Destes exemplos que se poderiam alargar infinitamente podem 

identificar-se, pelo menos três características: a presença do corpo (e da 

performatividade), a presença da História (e das referências multi-

temporais), e a presença da disciplina ou género artístico (de uma 

ancoragem da qual se parte para se chegar às margens das próprias 

disciplinas e géneros artísticos). Ainda que essas características sejam 

erigidas em cada obra num processo contínuo de (re)construção e 

dissolução. 
                                                 

341 Vide sobre a vida e obra deste escritor o ensaio de Walter Benjamim (2000) que 
antecede a colectânea de textos de Robert Walser, Gata Borralheira, Branca de Neve, A 
Bela Adormecida, e o artigo de Pedro Sobrado (2003) “No covil de Robert Walser”. 
Poderíamos acrescentar que o destino de João César Monteiro se aparenta ao de 
Walser, nas palavras de Jean-Jacques Pollet, “de um ‘sem préstimo’ romântico”, no 
sentido do artista próximo da loucura que se procura maldito.  
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IX.2.1. O corpo dos quase-tipos híbridos 

 

A questão do corpo nas artes performativas não pode deixar de 

ser ponderada quando pensamos o híbrido. Em 1993, “época áurea” da 

denominada Nova Dança portuguesa, Alexandre Melo colocava como 

título de um artigo342 a afirmação de que os portugueses não têm corpo, 

para no fim do texto pôr em suspensão essa mesma afirmação. Essa 

deslocação paradoxal, onde se afirma e contradiz uma ideia, acontece 

face a dois planos de análise que Melo coloca em relação: por um lado, 

as dinâmicas sociais presentes na relação dos portugueses com o corpo, 

por outro lado, as dinâmicas artísticas desenvolvidas no trabalho 

coreográfico de criadores como Vera Mantero e Francisco Camacho. 

O aparente paradoxo é sintetizado na frase que antecede o título 

do dito artigo, onde Melo simultaneamente pergunta e afirma: “tudo terá 

começado com o corpo perdido de D. Sebastião? Vera Mantero e 

Francisco Camacho rompem a muralha da intolerância”. 

Se no plano das dinâmicas sociais a relação dos portugueses com 

o corpo era lida por Alexandre Melo numa escala de intensidade fraca, de 

quase anulamento do corpo343, no plano das dinâmicas artísticas, em 

espectáculos como Talvez ela pudesse dançar primeiro e pensar depois 

(de Mantero), Um rei no Exílio e Nossa Senhora das Flores (de 

Camacho), pelo contrário, o corpo registava uma escala de intensidades 

                                                 
342 O artigo chamava-se “Os portugueses não têm corpo” (Jornal Expresso, 22 de Maio 
de 1993). 
343 Pode ler-se no artigo: “Será que os portugueses têm corpo? A pergunta começa por 
parecer absurda, mas corre o risco de se tornar inquietante à medida que se acumulam 
os indícios de que a resposta é negativa: os portugueses não têm corpo. 
Tópico de observação corrente ― apesar da desestabilização trazida pela televisão 
privada ― é o modo como os discursos maioritários abordam a sexualidade e, 
sobretudo, as questões da diferenciação, discriminação e repressão sexual”. 
E mais à frente: “por que é que em Portugal se matam pessoas nos hospitais, não se 
faz a prevenção da sida e se promove a discriminação sexual, sem que ninguém seja 
responsabilizado ou manifeste sequer uma excessiva indignação? A hipótese de 
resposta mais radical é, talvez, a de que os portugueses não têm corpo. O corpo não 
tem lugar nos discursos correntes e dominantes na sociedade portuguesa e por isso 
tudo se passa como se os portugueses não tivessem corpo”.  
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variáveis344, que levaram Melo a questionar novamente no fim do artigo 

“será que, afinal, os portugueses têm corpo?”. 

A dinâmica artística, podemos acrescentar a esta análise, parece 

potencializar o que Gaston Bachelard (1989) denominou o carácter 

“entreaberto” do ser, que reflectindo poeticamente o espaço cria uma 

região onde o ser ao mesmo tempo que se “quer manifestar” se “quer 

ocultar”, em “movimentos de fechamento e abertura” tão numerosos 

como “carregados de hesitações”. Um corpo entreaberto que mostra, 

através das suas diferentes intensidades, as suas perplexidade com o 

mundo345. Numa entrevista346 sobre o espectáculo até que Deus é 

                                                 
344 Sobre o espectáculo de Vera Mantero, Alexandre Melo diz: “o espectador tem 
mesmo de partir dos gestos e dos movimentos do corpo: ‘...dance first ...?! E é aqui que 
se revela, mesmo para o observador comum, uma inusitada riqueza. Por momentos, 
parece-nos poder detectar expressões de uma subjectividade particular, tiques 
tendencialmente neuróticos, se quiserem; noutro momento são já gestos cifrados do 
código de comportamento feminino, clics de tédio ou sedução; outras vezes são figuras 
da tradição ou da prática da dança que parecem irromper. Haveria que analisar todo o 
processo de elaboração da coreografia para saber quais destas hipóteses são 
pertinentes, mas o que importa aqui sublinhar é que estes momentos nunca se 
cristalizam em clichés, antes se dissolvem e reconfiguram permanentemente segundo 
uma cadência de fluxos. Como se dançar fosse como ir pela rua com o corpo posto no 
nível mais alto de intensidade”. 
Sobre os de Francisco Camacho, diz-nos ainda: “No caso de Um Rei no Exílio existe 
uma personagem dada, o Rei D. Manuel II, tomado como paradigma do que chamamos, 
no âmbito de uma trajectória histórico-cultural nacional, um corpo de exílio. Um corpo 
que o trabalho de análise, decomposição e recomposição de Francisco Camacho irá 
revelar, destruir, e reconstruir nas diferentes modelações das suas posturas em relação 
ao poder e à sexualidade. Em Nossa Senhora das Flores, sob a égide da referência de 
Genet (...), o que vai ser sistematicamente explorado é precisamente o tema da 
identidade, diferenciação e ambiguidade sexual e as suas desdobradas implicações ao 
nível da configuração dos gestos de júbilo ou queda, de agressão ou submissão, de 
exercício ou abdicação do poder. Um trabalho que passa por figuras que podemos 
identificar como as do prisioneiro, do louco ou do transexual, pela manipulação de um 
magnífico fato-vestido-colete-de-forças cravejado de flores, utilizado em sucessivos 
travestimentos, ou por uma rigorosa utilização física de um cacho de uvas”. 
345 Também André Lepecki, num artigo de 1998 denominado “Corpo Atravessado, 
Corpo Intenso”, para caracterizar a arte performativa portuguesa refere: “a condição 
corporal portuguesa das duas últimas décadas pode ser caracterizada por uma 
crescente intensificação sensorial. O fim de meio século de ditadura, o colapso de um 
império de meio milénio, as cicatrizes ocultadas porém vivamente presentes de treze 
anos de sangrenta guerra colonial, as pressões de aproximação económica e cultural 
com a ‘Europa’ – tantos são os factos históricos recentes que fazem tremer o chão sob 
o corpo português. Corpo que se vê assim lançado para o meio de uma crse de auto-
(re)conhecimento e de auto-(re)invenção. Intensificação, enquanto ferramenta 
dramatúrgica, e por via de uma mimese hiperbólica, torna manifesto e corpóreo o tremor 
que esse chão instável provoca no corpo. Intensificação, pode assim ser vista como um 
dos traços mais relevantes no trabalho dos artistas (...)” (1998, p. 15) E depois 
caracteriza essa intensificação: “quer trabalhem com o seu próprio corpo, quer com o 
corpo de outrém, o corpo é lucidamente entendido como intensamente preso aos, e 
construído e dstruído pelos, múltiplos e variadíssimos discursos que atravessam aa 
sociedade portuguesa de hoje. Discursos da nação, de modernidade, de periferia, de 
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destruído pelo extremo exercício da beleza, Vera Mantero reitera que 

“nesta sociedade, o trabalho com a linguagem corporal é muitíssimo 

importante, porque vivemos numa cultura tão racionalista, tão pouco 

corpórea, tão pouco não verbal que não cultiva outros tipos de 

comunicação que não sejam os verbais”. Nesse sentido, a dança para a 

criadora traduz um “laboratório de experiências de vida, de vivências. É 

um dos poucos espaços que conheço onde pode haver pensamento com 

o corpo”. 

Em até que Deus é destruído pelo extremo exercício da beleza, a 

intensidade do corpo, no entanto, não se traduz já no movimento físico. 

Essa intensidade remete antes para um diálogo do corpo dos “criadores” 

com o corpo dos “espectadores”, tendo por base o discurso sobre o 

corpo individual na sua relação com o corpo social. 

Para construir este (meta-)discurso sobre este “corpo entreaberto”, 

com intensidades variáveis como diz Melo, neste espectáculo criou-se 

um dispositivo cénico que contrastou a instalação em palco dos corpos 

dos intérpretes quase imóveis com o discurso poético, desconstrucionista 

e em movimento contínuo que referencia a poesia experimental (presente 

desde logo no título retirado de um poema de Herberto Hélder).  

 

 

até que Deus é destruído pelo extremo exercício da beleza (2006), Vera Mantero & 

Guests  

                                                                                                                                          
‘Europa’, de filiações dramatúrgicas e performativas - todos desabam sobre o corpo em 
performance com uma força capaz de o desfazer em bocados. Esta força destruidora, 
que é a força da história, é intensificada pelas pressões políticas de criação de uma 
temporalidade ‘contemporãnea”, sincrona com uma Europa reificada”  
346 Entrevista a Vera Mantero conduzida pela jornalista Cláudia Galhós (2006). 



 606

 

Se a linguagem se metamorfoseia a partir de um guião base que é 

dito em coro na sua quase totalidade347, num movimento constante que 

faz com que as frases, as palavras, as letras, os sons se refaçam através 

da introdução de pausas ou variações rítmicas, que abrem para outros 

significados, dando nova expressão sígnica ao discurso individual e 

colectivo. Em palco, o cenário é composto de imobilidade pela instalação 

de dois elementos: os corpos dos performers vestidos com figurinos 

excêntricos, interpretando figuras híbridas, mistura de natureza e fábula 

— como o homem vestido com um fato-branco de onde saem folhas de 

plantas ou árvores, ou uma espécie de fada lasciva com botas à cowboy 

e saia curta, uma diva que veste um casaco que continua artificialmente 

o seu cabelo naturalmente encaracolado — sentados em cadeiras 

dispostas de frente para o público, rodando de tempos a tempos o seu 

lugar (numa lenta e esparsa dança das cadeiras); e um enorme 

meteorito, imóvel.  

É, contudo, a partir dessa imagem do meteorito que tudo o que 

acontece em palco ganha o estatuto poético da metáfora. A presença 

imóvel do meteorito permite a explosão do discurso que advém dos 

corpos performativos, criando nessa relação uma espécie de ficção 

científica poética. 

Mas não é só na peça de Vera Mantero que a intensidade do 

corpo ou a intensidade que ele provoca nas coisas é explorada: esse 

eixo inscreve-se nas próprias obras performativas híbridas de forma 

indissociável. Voltando aos exemplos quase-tipos híbridos, apresentados 

atrás, a presença física (ou pelo menos mediada, como acontece com 

Helena Almeida e João Maria Gusmão e Pedro Paiva) do corpo 

performativo nas suas diferentes intensidades (seja do criador, seja do 

espectador como acontece em João César Monteiro) parece querer 

introduzir uma intensa “entreabertura”, em falta ou pelo menos frágil no 

“corpo social” português. 

                                                 
347 Coro formado pelos intérpretes de várias nacionalidades que usam no espectáculo o 
inglês como “unidade comum”. 
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Essa reflexividade do corpo performativo em relação ao corpo 

social parece traduzir metaforicamente a relação entre “o abandono” e “o 

retorno” vivido em paixão, explorado por outra coreógrafa portuguesa, 

Tânia Carvalho, no seu solo Explodir em Silêncio nunca chega a ser 

Perturbador. A cena do “abandono” surge num palco negro onde há um 

foco de luz que emoldura um corpo de mulher (interpretado pela própria 

coreógrafa). Esse corpo encontra-se como que ancorado, fixo ao chão a 

dois sapatos “de pedra”, que, imóveis, colocados frente aos seus pés 

traduzem uma imagem de imobilidade. É a partir dessa ancoragem que o 

corpo é invadido por um movimento crescente de dor, de lamúria, tocado 

por uma música operática, em tom dramático, completada por palavras 

lúgubres sobre um abandono amoroso. Um dramatismo que transforma o 

corpo imóvel numa massa móvel em desacerto mecânico, maquinal (a 

remeter para uma densificação expressiva presente em alguns filmes 

mudos). Esta metamorfose da dor que tem o seu eixo central no rosto 

inscreve-se num extravasamento que vai até ao derrube, à perda de 

verticalidade do corpo. O corpo torna-se, nesse movimento, como que 

transparente, no sentido em que tenta tornar coincidente, numa 

expressão só, interior e exterior, para lá das convenções sociais. 

O palco torna a negro para dar lugar à cena do “retorno”, e quando 

de novo o corpo é focado, volta a estar vertical, mas agora voltado de 

costas, perdendo-se o contacto, através especialmente da falta de um 

rosto, com o interior que havia sido desvelado anteriormente, a música 

torna-se viva, eufórica, os sapatos estão nos pés. O corpo da performer 

imobiliza-se agora que a música retrata a história do retorno e que o 

corpo social renasceu. 

É nesse dramatismo que parece viver o corpo social dos 

portugueses, numa ancoragem a um corpo social que (quase) não dá 

conta do seu próprio corpo senão através da arte. 
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IX.2.2. O “eterno retorno” dos quase-tipos híbridos 

 

Se há uma singularidade, uma diferença própria, em cada uma das 

obras que apresentámos aqui como exemplo, ela é feita também da 

forma particular como a repetição é introduzida. Ela surge através da 

enxertia de fragmentos de obras pré-existentes, criando um diálogo 

constante entre imaginários: João Fiadeiro recupera o imaginário de 

Helena Almeida e vice-versa, Ricardo Pais, João Maria Gusmão e Pedro 

Paiva o imaginário de Alfred Jarry, Ricardo Jacinto e o grupo Parque 

recuperam entre outras referências o imaginário de Steve Reich. João 

César Monteiro recupera a filosofia cinéfila de Guy Débord e o imaginário 

de Robert Walser, Vera Mantero recupera Nietzsche e a poesia 

experimental. Se esse movimento de incorporação não é novo na 

História, agora tal como dissemos ele deixa à mostra e, por vezes, até 

sublinha as marcas da enxertia.  

Esse diálogo da arte, aliás, não é feito só numa relação criativa 

exteriorizada com as obras de outros criadores, ele também acontece 

dentro do próprio imaginário dos criadores, numa auto-citação contínua, 

como refere, por exemplo, Ricardo Jacinto mas, também, Helena 

Almeida: 

 

No meu trabalho há sempre problemas que vão sendo postos. É evidente que 

entre o meu primeiro trabalho e o último deve haver qualquer coisa em comum 

como também pode não haver, mas houve um percurso, uma passagem por 

várias experiências, por vários trabalhos e há coisas que vão sendo estruturadas. 

Eu neste momento estou a trabalhar num novo espectáculo que vem na 

sequência da Peça de Embalar (...). A ideia é começar a fazer esse trabalho que 

é pegando naquilo que foram estas peças e como objectos separados começar a 

trabalhá-los como uma unidade. As peças já foram feitas com o objectivo de se 

poderem dissolver num corpo que é um corpo mais alargado (...). Agora é muito 

mais o trabalho de ver como tudo isto se articula, como é que dissolvem, o que é 

que se pode retirar de um para ligar a outro, como é que se fazem essas pontes. 

(Entrevista a Ricardo Jacinto) 
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Ando em círculos; os ciclos voltam. O trabalho nunca está completo, tem de se 

voltar a fazer. O que me interessa é sempre o mesmo: o espaço, a casa, o tecto, 

o canto, o chão” (Helena Almeida)348. 

 

Esta sociabilidade interna e externa de cada novo projecto com 

projectos antecedentes inscreve estas obras num verdadeiro laboratório 

da História de Arte. Essa sociabilidade permite que a cada momento se 

produzam nesse laboratório novos “pharmacons”. Essa sociabilidade é 

mesmo reforçada pela documentação criada, tal como acontece num 

experimento laboratorial, em torno desses novos “pharmacons” ou obras 

artísticas. I am here e Eu estou aqui têm catálogos próprios, Parque e 

Eflúvio Magnético possuem sites onde está contido o seu descritivo, 

Ubus têm um DVD, um Manual de Leitura e uma tradução do texto, a 

peça de Vera Mantero terá também um registo escrito documental, 

participado por vários críticos e ensaístas, a edição em DVD do filme de 

João César Monteiro condensa no seu suporte essa documentação 

através de diversos extras que nos permitem aceder à performatividade 

da obra artística na sua relação com o social. 

A questão então pode colocar-se: será esta documentação para 

futuros “pharmacons” ou, dito de outro modo, serão estes complementos 

documentais das obras sementes para novos fragmentos? A resposta 

não pode deixar de ficar em aberto; o retorno ao passado, não é um ciclo 

perfeito, antes tem a sua base num processo intenso de selecção. Isto é 

bem presente no conceito de “eterno retorno” de Nietzsche. 

Numa interpretação do texto Assim Falava Zaratustra, Deleuze 

[2000 (1969)] faz uma análise da evolução (quase teatral) deste 

conceito349 de Nietzsche para nos dar conta que o “eterno retorno” 

                                                 
348 Em entrevista conduzida por Isabel Carlos (2005). 
349 Deleuze [2000 (1969)] analisa o confronto e reacção de Zaratustra com a dupla 
entrada em cena da questão do “eterno retorno” através de duas personagens 
diferentes. A primeira entrada verifica-se quando o anão, o bufão, fala, levando 
Zaratustra à doença, ao pesadelo e por fim à evasão através de uma viagem por mar. A 
segunda entrada acontece quando os animais falam, levando-o (após nova crise) a 
sorrir-lhes indulgentemente, deixando assim ocultar uma terceira via. 
Face a esta dramaturgia da experiência do paradoxo, que concede reacções diferentes 
em tempos diferentes, Deleuze coloca três questões e dá-nos três respostas para 
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implica a selecção e a criação afirmativa, que supera a mera colagem, a 

mera continuidade, ou seja, que na fórmula entre repetição e diferença se 

destaque uma singularidade. 

 

IX.2.3. Géneros em degeneração contínua 

 
                                                                                                                                          

consolidar uma ideia de que é afinal numa entidade entre, numa entidade terceira, 
híbrida entre diferença e repetição, que tem lugar o “eterno retorno”. 
A primeira questão que Deleuze coloca é: por que é que Zaratustra fica zangado e tem 
um pesadelo tão terrível, quando o anão diz que “toda a verdade é encurvada e o 
próprio tempo é um círculo” (idem, p. 468)? A resposta, segundo Deleuze e que este 
sintetiza, é dada mais tarde pelo próprio Zaratustra quando este interpreta o seu 
pesadelo: “ele teme que o eterno retorno signifique o retorno ao Todo, do Mesmo e do 
Semelhante, nele compreendido o anão, nele compreendido o menor dos homens. Ele 
teme particularmente que a repetição seja negativa e por deficiência: que se repita por 
ser surdo, anão e coxo, encarrapitado sobre os ombros de outrem; por não se ser capaz 
de acção (…)” (idem). Assim, negando já que o tempo seja um círculo, Zaratustra 
responde ao anão que não simplifique demasiado as coisas. De algum modo, Nietzsche 
parece recuperar aqui também o aforismo dos “anões aos ombros de gigantes” 
(analisado por Robert Merton, que referimos na introdução). Com a sua resposta, 
Zaratustra deixa entender que se um círculo se forma, isso acontecerá somente “no 
extremo” da linha recta que é o tempo, onde existem direcções contrárias.  
A segunda pergunta de Deleuze remete para a questão de se saber por que é que 
Zaratustra, após atravessar uma nova crise, se torna convalescente. A resposta dada 
por Deleuze é que: “Zaratustra é como Hamlet, a viagem por mar torna-o capaz, ele 
conheceu o tornar-se semelhante, o tornar-se-igual da metamorfose heróica, e, todavia, 
ele sente que ainda não chegou a hora. É que ele já conjurou a sombra do negativo: ele 
sabe que a repetição não é a do anão. Mas o tornar-se-igual, o tornar-se-capaz da 
metamorfose aproximou-o apenas de uma suposta identidade originária: ele ainda não 
conjurou a aparente positividade do idêntico. É preciso a nova crise e a convalescença. 
Então, os animais podem dizer que é o Mesmo e o Semelhante que retornam; eles 
podem expor o eterno retorno como uma certeza natural positiva; Zaratustra já não os 
escuta, faz que dorme, sabendo que o eterno retorno é outra coisa e não faz retornar o 
mesmo, o semelhante” (idem, p. 469). 
A terceira questão remete para o porquê de Zaratustra ocultar a terceira via. Pensada, 
mas não dita. Para Deleuze isto acontece porque a revelação de que não retorna tudo, 
nem o Mesmo, implica tanta angústia (embora diferente) quanto a implicada pela crença 
no retorno do Mesmo e do Todo. Assim, diz-nos Deleuze, “conceber o eterno retorno 
como o pensamento selectivo e a repetição no eterno retorno como ser selectivo é a 
mais elevada prova. É preciso viver e conceber o tempo fora dos eixos, o tempo posto 
em linha recta que elimina impiedosamente os que a ele estão ligados, que assim vêm à 
cena, mas que só repetem de uma vez para sempre. A selecção faz-se entre 
repetições: aqueles que repetem negativamente, aqueles que repetem identicamente 
serão eliminados. Eles só repetem uma vez. O eterno retorno existe somente para o 
terceiro tempo: o tempo do drama, após o cómico, após o trágico (o drama é definido 
quando o trágico se torna alegre e o cómico torna-se cómico do super-homem). O 
eterno retorno existe somente na terceira repetição. O Círculo está no extremo da linha” 
(idem, p. 470). Deste modo, nem o anão nem o herói, Zaratustra doente ou Zaratustra 
convalescente, retornarão, “porque, não só o eterno retorno não faz com que tudo 
retorne, como faz com que pereçam aqueles que não suportam a prova (…)” (idem). 
Neste entendimento, portanto, “só a afirmação retorna, isto é, o Diferente, o Dissimilar: 
nada daquilo que nega o eterno retorno retorna, nem a deficiência, nem o igual, só o 
excessivo retorna. Só a terceira repetição retorna” (idem). 
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A relação entre pensar um corpo social, integrá-lo, de algum 

modo, em corpo artístico performativo e dialogar com o passado, num 

“eterno retorno” selectivo, inscreve-se numa relação permanente com a 

questão do género ou disciplina artística, já que a formação das novas 

obras precisa de se tornar presente pela diferença em relação a um 

referente. Porque, como refere Foucault, “para que haja disciplina é 

preciso, pois, que haja possibilidade de formular, e de formular 

indefinidamente, proposições novas” [1997 (1971), p. 25]. 

A metamorfose é assim parte intrínseca da constituição dos 

géneros e das suas fronteiras. Isso mesmo é destacado por Tzvetan 

Todorov (1981) que, à questão de onde vêm os géneros, dá a seguinte 

resposta: “vêm simplesmente de outros géneros”. Para precisar esta 

ideia dirá: “um novo género é sempre a transformação de um ou vários 

géneros antigos: por inversão, por deslocamento, por combinação. (...)”. 

Concluindo que “no tempo não há antes dos géneros” (1981, p. 48). Na 

mesma linha, Jurif Tynjanov350, propõe que os géneros evoluem não a 

partir do seu centro mas precisamente a partir das suas margens. Diz ele 

que: “em cada género, observado num dado momento, é possível 

distinguir traços fundamentais e traços secundários: são precisamente os 

traços secundários, os resultados e os desvios ‘casuais’, os erros, que 

produzem na história dos géneros mutações tão flagrantes que, em certa 

medida, lhe anulam a continuidade” (citado na enciclopédia Eunaudi, 

1989, p. 80). A estas teses de que os géneros evoluem a partir de outros 

géneros, ou seja, nas suas margens e a partir de saltos e deslocamentos 

(consonantes com o conceito de “scarto”351 introduzido por Carlo 

Ginzburg (1991) para analisar o papel das periferias criativas), há apenas 

a acrescentar, como já foi referido, que muitos destes “erros” e “desvios 

casuais” são hoje estimulados intencionalmente pelos próprios artistas 

nos seus processos laboratoriais. 

                                                 
350 O que apresentamos aqui é a tese sintetizada no artigo “Géneros” da Enciclopédia 
Einaudi, Vol. 17, “Literatura - Texto”, Lisboa, Imprensa Nacional- Casa da Moeda.  
351 Conceito já referido atrás que traduz o “movimento do cavalo” no xadrez, isto é, a 
possibilidade de uma “deslocação lateral repentina relativamente a uma trajectória 
dada” e que Carlo Ginzburg aplica precisamente para analisar o papel das deslocações 
em arte como possibilidade de inovação. 
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Nesse sentido, o que estes criadores do híbrido fazem não é 

repetir fórmulas que outros artistas já desenvolveram: eles seleccionam, 

misturam e combinam imaginários, e nessa combinação 

(intensionalmente ou não) podem produzir deslocamentos e inversões. 

Dessa mistura resulta um território em aberto, que vai sendo 

acrescentado através da “diferença específica”, que é a leitura singular 

de cada criador. E, como diz Deleuze, “é preciso mostrar a diferença 

diferindo. Sabe-se que a obra de arte moderna tende a realizar estas 

condições, neste sentido, ela torna-se um verdadeiro teatro, feito de 

metamorfoses e de permutações. Teatro sem nada fixo ou labirinto sem 

fio (...). A obra de arte abandona o domínio da representação para se 

tornar ‘experiência’, empirismo transcendental ou ciência do sensível” 

(2000, p. 123). 

O híbrido como teatro é também a contínua dramatização da vida 

e da arte, que na sua presentificação faz nascer novos objectos, quase-

tipos, produto do que já existiu mas também do que ainda não foi. Nesse 

processo é a “degeneração” contínua dos géneros que possibilita novos 

géneros. 

CAPÍTULO X 
 

OS LIMITES DO HÍBRIDO 

 

 

X.I. Práticas-limite do híbrido 

 

O hibridismo contraria a definição, o estabelecimento de limites 

precisos. Assim, paradoxalmente, colocar a questão dos limites no 

híbrido é contrariar a sua natureza irregular, caótica. Mas, deste modo, 

que “limites” se podem colocar ao híbrido?  

Pnina Webner (2001), numa análise ao hibridismo cultural pós-

colonial, identifica como figuras-limite desse processo os “monstros 

rituais” que, no seu entender, têm um papel similar aos da arte: “as 
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máscaras e monstros rituais são muito idênticos às obras de arte e aos 

romances: elas são criadas para chocar, para inseminar, para impregnar, 

para trazer diferença para além das fronteiras das rotinas estabelecidas 

da vida quotidiana. Eles são hibridades intencionais; eles trabalham para 

transformar, para revitalizar (...)” (idem, p. 141). 

Segundo Werbner, as culturas produzem as suas próprias formas 

de transgressão e, também, a sua própria reflexividade crítica e satírica. 

Mas, se essa transgressão é um potencial instrumento de resistência, 

inerentemente política, de questionamento de uma ordem social 

estabelecida, para lá dos seus contextos rituais próprios, essa 

transgressão ganha outros sentidos. Ou seja:  

― se o ritual, ancorado nos mitos, funciona como o lugar onde é 

consentido um tempo para a transgressão, onde figuras-limite, 

excessivas e monstruosas, têm como papel sublinhar as próprias 

contradições e dilemas da cultura, sendo-lhes permitido comportamentos 

desregrados que atacam as normas estabelecidas, as hierarquias: 

“expondo (...) as estruturas de autoridade tomadas-por-garantidas de 

uma sociedade pelo que ela é — uma construção cultural — e nesse 

processo elevando a consciência da relatividade de toda a cultura e 

moralidade” (idem, p. 139); 

― fora do ritual e descontextualizadas da sua inscrição local essas 

“mascaradas rituais” híbridas deixam de estar protegidas pelos seus 

significados próprios, e intraduzíveis elas ganham novos significados, 

podendo ser vistas como perigosas352, gerando conflitos e polarizando 

discursos, ao invés de fomentarem uma maior tolerância. 

                                                 
352 Werbner dá o exemplo do livro Versículos Satânicos de S. Rushdie que, no seu 
entender, sendo um livro sobre hibridismo, escrito de forma híbrida, procura desafiar 
tanto as teorias da religião pura (fundamentalismo islâmico) como as teorias de nação 
puras (racismo ou racismo cultural). Desafio que parece ter sido “derramado” para além 
do domínio sagrado, ritualizado da alta cultura e tornar-se uma intervenção política, que 
gerou intolerância em vez de tolerância, especialmente na reacção dos Muçulmanos ao 
livro. Factor que dividiu os pensadores das ciências sociais: enquanto que autores como 
Bhabha o celebram como um grande livro sobre migração, outros autores como Van der 
Veer, 1994; Friedman, 1997, entre outros, defendem que Rushdie estava mais 
preocupado com questões do campo da arte e das elites literárias, do que com 
questões fundamentais inerentes aos problemas das massas migrantes, não tendo em 
conta que a sua obra podia fomentar ainda mais intolerância. 
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Sobre estas diferentes recepções ao híbrido a autora coloca então 

a questão de saber quais as circunstâncias que colocam o híbrido como 

promotor da abertura ou, pelo contrário, como promotor de fechamento: 

“quando é que o hibridismo transgressivo facilita e quando é que ele 

destrói a comunicação entre culturas?” (idem, p. 149). Esta questão que 

Werbner introduz para pensar as relações entre culturas locais e culturas 

globais pode também servir para reflectir sobre os limites da arte híbrida 

numa sociedade? Por exemplo, entre os seus palcos artísticos próprios e 

o palco do seu mundo sócio-político? 

Para Werbner mais que celebrar a “hibridade”, precisamos de 

questionar quando é que os movimentos culturais são críticos e 

emancipatórios ou conservadores e exclusivistas, porque para a 

hibridade ser efectiva ela tem que manter activa a sua especificidade. De 

outro modo, ao invés de lidar com uma consciência reflexiva, a 

transgressão híbrida pode servir antes para sublinhar a polarização dos 

discursos, porque, em última análise, a sua capacidade geradora e 

fertilizadora depende de como as suas variadas audiências a interpretam.  

O campo do híbrido tem-se vindo a alargar no território das artes 

em Portugal, no entanto, a questão sobre os seus “limites” parece 

encontrar-se menos do lado da recepção ― ao não remeter nem para um 

fascínio, nem para a sua banalização, antes para uma relactiva 

indiferença às próprias margens da arte ― e mais do lado dos seus 

criadores. 

De facto, os criadores das obras híbridas portuguesas vêm 

produzindo projectos que se inscrevem no que se pode dizer fazer parte 

de uma reflexão sobre os próprios limites do híbrido, ou do 

transdisciplinar, quer na sua acepção estética, quer na acepção política, 

numa reacção às condições de indefinição próprias da categoria. Esta 

atitude, contudo, raras vezes é uma reacção sentida na sociedade em 

geral. Um caso de excepção será a obra “Branca de Neve”, de João 

César Monteiro, que aproximando-se dos limites do “não filme”, se 

colocou como sismógrafo da arte, na relação criador-espectador, e basta 

vermos o documentário anexo ao DVD do filme para disso nos darmos 
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conta. Expressões do público como: “não vi nada, não percebi nada” ou 

“estamos a pagar os nossos impostos para vir aqui e o Estado andar a 

subsidiar umas coisas destas, isto é um insulto” ou “o problema do 

subsídio não é meu, não fui eu que o dei, mas se calhar quando for 

preciso não pago o IRS” ou ainda “acho que não era preciso tanto 

dinheiro só para ouvir”, serviram para traduzir uma reacção negativa, 

sobretudo pelo subsídio que a obra recebeu do Estado, num tempo 

paradoxalmente em que o híbrido, como refere Lyotard (1987), é o novo 

“totalitarismo” de mercado.  

Outras criações há que testam os limites do híbrido de outras 

formas. Em 2002, por altura do Dia Mundial do Teatro alguns artistas 

resolveram utilizar alguns quartos do Hotel Tivoli, em Lisboa, como 

palcos para as suas performances. Subjacente a estas intervenções 

estava o facto de escassearem cada vez mais os apoios públicos além 

de os poucos espaços exíguos e inapropriados onde estes artistas 

costumavam trabalhar serem obrigados a fechar.  

Num artigo denominado “Ainda há quartos para fazer teatro ...”, no 

Cartaz do Expresso de 6 de Abril de 2002, Luciana Leiderfarb escreve 

sobre esta iniciativa dizendo:  

 

“A Companhia Sensurround convidou o Olho, o Projecto Teatro, a Cão 

Solteiro e a Casa Conveniente para dar voz e corpo a várias performances 

que tratam disso mesmo: dos limites de fazer teatro. (...) 

Por isso, porque por vezes um quarto faria toda a diferença, nasceu 5 Notas 

de Suicídio. Notas simbólicas sobre um futuro que se afigura negro se alguma 

coisa não for feita a tempo, antes que os artistas se cansem de vez, antes 

que façam 50 anos de carreira, antes que morram. (...) 

Cinco quartos a funcionar em simultâneo como palcos, cada um com vida 

própria. À direita do corredor do sétimo andar, João Garcia Miguel (Olho) 

preparava a sua máquina fotográfica. Vestido de fraque, convidava a morrer 

quem quisesse escolher a sua morte. Ele, o Doktor Jonas, limitar-se-ia a 

observar e a fotografar de seguida. ‘Peço às pessoas que pensem neste 

quarto como um palco de teatro e se deixem fotografar numa situação de 

sono, de morte, de entrega,’ explica. A sua intervenção chamada O Mistério 
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do Tivoli, tentou tirar à morte o seu lado tétrico investindo numa componenete 

lúdica, à maneira de ‘um exercício de teatro’. 

Mesmo ao lado, no quarto 738, Maria Duarte (Projecto Teatral) mantinha 

fechada a porta do seu quarto, onde uma tabuleta com a inscrição ‘a rien ne 

sert de vivre sous la pompe’ recebia o espectador. Ouvia-se lá dentro o som 

de água a correr e havia um telefone disponível à entrada do hotel para o 

público ligar para a actriz. O gesto de concretizar a ligação dependia da 

vontade pessoal, e quem telefonasse ouviria um texto de Francis Ponge 

sobre o sabão. 

A Cão Solteiro representada por Paula Sá Nogueira e Marcello Urgeghe, fez 

do quarto 740 um espaço poético. Camas desfeitas, TV virada para a parede, 

sapatos na janela e uma actriz por trás da porta. Uma instalação viva para o 

espectador representar, encenar e escrever uma frase num dos muitos papéis 

espalhados e guardá-la num dos muitos envelopes caídos aqui e ali. Houve 

um rapaz que não resistiu a espreitar para baixo da cama, não fosse aparecer 

outro actor de repente. 

Mónica Calle e Lúcia Sigalho (respectivamente da Casa Conveniente e da 

Sensurround) falaram ‘de frente’. Mónica escolheu uma reflexão pessoal 

sobre o teatro, feita com base em fragmentos de todos os espectáculos até 

agora por ela encenados; em nome da memória preferiu apagar a luz. No 

quarto de Lúcia Sigalho, o 742, uma cama repleta de fotografias de 

espectáculos anteriores e uma cadeira para o espectador deixar de o ser e 

interagir completavam um cenário de interrogação que ia muito além de um 

quarto de hotel e de um Dia Mundial do Teatro: ‘a questão do espaço tem a 

ver com a existência ou inexistência. Quando não há espaço as pessoas não 

fingem que há. Vão para um hotel’.” 

 

Mas este trabalho sobre os “limites” pode-se manifestar de outras 

formas. Em 2005 fui convidada a participar num espectáculo que traduzia 

um destes exercícios meta-discursivos sobre o transdisciplinar. O meu 

papel no espectáculo seria fazer de especialista. Questionei-me, diversas 

vezes, sobre se deveria participar num projecto desse tipo e em que 

moldes. A cada projecção minha sobre essa hipotética participação 

correspondia sempre um cenário paródico, que me aproximaria 

demasiado ao papel de performer (provavelmente muito má). Pensei, por 

exemplo, construir um papel professoral, recuperando a tradição da 

relação do híbrido com o lúdico, onde ensinaria a leigos o que é o 
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transdiciplinar, qual professora a ensinar as teorias dos conjuntos. Acabei 

por recusar o papel por não me sentir aí confortável. No entanto, soube 

mais tarde que esse mesmo papel foi representado por um performer 

profissional que se apresentou como cozinheiro e fez da 

transdisciplinaridade uma receita. O processo em si parecia só ser 

possível, portanto, inscrito na fórmula dadaísta. O espectáculo, que se 

denominou Vaivém, a que não assisti, em todo o caso foi-me relatado 

pelo próprio criador como falhado. Esse processo permite, no entanto, 

reflectir se os limites do híbrido, do transdisciplinar, não são afinal 

somente o seu questionamento. De facto, o que é que leva um criador a 

transformar um projecto originariamente pensado e apoiado como um 

espectáculo transdisciplinar num projecto meta-transdisciplinar, senão 

uma reacção ou mesmo uma indefinição sobre o que fazer com a 

transdisciplinariedade? 

 

 

Cartaz de Vaivém (2005), Nelson Guerreiro 

 

Outros espectáculos têm vindo recorrentemente a introduzir esse 
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questionamento do “ser ou não ser transdisciplinar”. Um desses 

exemplos foi o espectáculo Lado C do projecto Vou a tua casa de 

Rogério Nuno Costa, onde o espectador ia tomar uma refeição a casa do 

performer (e preparada por ele), no decorrer da qual, e entre outras 

coisas, o performer fazia uma apresentação das suas referências 

artísticas e, no fim, pedia aos espectadores para lhes apresentarem 

ideias para melhorar o espectáculo. O próprio criador escreve no texto de 

apresentação deste seu trabalho, o seguinte: 

 

Antes de começar: isto não é uma proposta de ‘teatro ao domicílio’, e também não 

é ‘teatro itinerante’, e também não é uma ‘intervenção urbana’, e também não é 

uma ‘proposta performativa híbrida que cruza várias linguagens’, ou então que 

‘fica ali na fronteira’. Trata-se de um espectáculo, palavra mais do que suficiente 

para explicar aquilo que se pretende explicar. E porque é de um espectáculo que 

se trata, é sobre ele que se fala: para que serve? Quem o legitima? Quem o 

analisa? Quem o contextualiza? Quem o ignora? Quem lhe cospe em cima? 

Quem o faz? Quem o vê? Quem o compra? Quem o programa? Quem o 

documenta? Para quem é dirigido? Porque é que existe? Porque é que existe 

assim? Que outras formas teria ele para poder existir? Ou seja: estratégias de 

marketing e relações públicas adaptadas ao ambiente doméstico, compra e venda 

de materiais de escritório, nouvelle cuisine minhota, cura de enxaquecas, 

pesquisas Google, conspirações ultra-secretas, candidatura a apoios pontuais, 

tudo misturado num espectáculo simultaneamente ergonómico, nutricional, 

esotérico, medicinal e muito politicamente cultural. Para espectadores 

desconfortáveis com a sua condição de espectadores. Para espectadores-

criadores. Espectadores que não acreditam mas discutem. E para espectadores 

que gostam de comer. Este espectáculo é sobre este espectáculo. Uma coisa 

muito autofágica, portanto. Metida para dentro. Virada ao avesso353. 

 

Este projecto incorporou ainda num processo posterior um projecto-

documentação sobre a trilogia Vou a tua casa, cujo objectivo era a 

reflexão do processo enquanto coisa transdisciplinar. Neste projecto 

entre o auto-biográfico e o auto-referencial, o espectador é também ele 

próprio confrontado constantemente com essas dúvidas do que é afinal 

um objecto artístico transdisciplinar que, muitas vezes, se parece situar 

                                                 
353 Catálogo do Festival Alkantara. 
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entre o nada e o tudo. Nada, porque se traduz num exercício doméstico 

de partilha do seu álbum de preferências ou antipatias sobre a vida e 

sobre a arte. Tudo, porque nesse exercício não há (quase) nada que não 

possa entrar. 

Mas outros projectos traduzem, também, esse papel auto-reflexivo 

sobre os limites do transdisciplinar, ainda que noutros moldes. O 

espectáculo Escravo D’Outros354 interpretado por Luís Castro reflecte a 

relação entre o seu imaginário teatral, que o próprio cataloga, como já 

referimos, de perfinst (mistura entre performance e instalação), e a 

transdisciplinariedade, deixando-se neste espectáculo “escravizar”, 

“colonizar”, pelo imaginário de outros artistas355, ou programadores356 da 

área da dança. Desta combinação de diferentes imaginários fica-nos o 

testemunho de Maria Helena Serôdio: 

 

 

Das seis sequências (...) apenas uma implicava um texto a dizer – 

Caminhantes, de Peter Handke, traduzido por João Barrento –, e que se 

apresentava como uma narrativa breve de uma travessia de rua, reportada a 

uma mulher e a uma criança, e que Luís Castro, sob a direcção de Deputter, 

debitava num crescendo de pavor, enquanto se deslocava ao longo da sala em 

linha recta na direcção da voragem da porta ao fundo. No cimo da cabeça uma 

máscara de tigre de cartão era sinal derrisório de um apontamento sobre a 

selva das cidades. 

As outras sequências insistiam sobretudo na exposição do corpo: desde a mais 

estática espera (por uma ideia de Vera Mantero) qual Rodin pensativo, sentado 

perto do quadro negro, enquanto se ouvia uma canção de Ney Matogrosso, até 

à mais espasmódica exteriorização da rejeição do corpo – daquele corpo – 

sexuado, na sequência concebida com Amélia Bentes. 

De Gil Mendo ficou a figuração da mulher (no tal estrado à direita), que abre de 

forma inesperada o espectáculo rasgando a meia cinzenta que lhe cobre a cara 

em dois pontos: o olho esquerdo e a boca. Tem na mão um feixe de objectos 

cinza-rosa que rapidamente identificamos como sendo de “ratos”. 

Paulatinamente a mulher – Granny – vai retirando da mala de mão, depois de 

                                                 
354 Apresentado na Karnart em 2005. 
355 Vera Mantero, Silvia Real, Miguel Pereira e Amélia Bentes. 
356 Mark Deputter, Gil Mendo. 
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um balde e de um cesto de madeira, vários objectos de diferentes tamanhos, 

recuperando miniaturas de infância (mesa, cadeiras, pequenas bonecas, uma 

delas estrnahamente com o sexo masculino vermelho) ao lado de inúmeras 

peças de animais, desde figurinhas de jardim zoológico a formas mais 

repulsivas de centopeias, ratazanas ou baratas. É um quadro lento, de paciente 

exposição, que constrói um universo de ansiedades e de pesadelo, ao lado do 

que poderia ser a benevolente recordação de jogos infantis. 

Era a um ritmo totalmente diferente, quase frenético, que se desenrolava ao 

fundo à direita, sob proposta de Sílvia Real, uma sucessão de gestos de 

desempacotar objectos, enquanto uma cafeteira eléctrica ia chiando e na 

televisão se ouviam anuncios e ruídos vários. O elemento mais importante 

desta sequência foi, todavia, uma cena de um filme de Roman Polanski (O 

inquilino, 1968) que repersentava um prédio de gente estranha, desvendada à 

janela, como se se tratasse de camarotes de teatro ou pequenos palcos por 

detrás de bambolinas e cortinas de cena, onde essas pessoas, os vizinhos, 

seriam a um tempo espectadores e insólitas personagens. De repente, 

precipitava-se do cimo do prédio uma figura humana, que se verá mais tarde 

ser um travesti, que cai desamparado e ferido sobre uma clarabóia, o que 

provoca uma reacção escandalizada por parte dos vizinhos, afinal bem mais 

bizarros do que a figura que hostilizavam como “estranha”. 

A cena mais forte do espectáculo será a que Luís Castro ideou com Amélia 

Bentes e que decorrerá num espaço lateral oposto ao da primeira cena. Tratar-

se-á de uma expressão convulsa do corpo numa quase luta agónica contra a 

sua forma visível, a sua marca sexuada, que aparentemente rejeita. Em 

momentos vários parece recuperar, em enfurecidas metamorfoses, imagens 

dos animais repulsivos do 1º quadro, como uma aranha que arranha o próprio 

corpo, ao mesmo tempo que nessa possivel mimese parece adquirir nova força 

a imagem de uma linda boneca de vestido branco que surgia no quadro inicial: 

aquela que se descobre ser o outro lado da máscara negra de borracha – a 

versão ‘obscura’ do próprio actor – que ele, deitado de costas, colocará sobre o 

crânio para figurar o que os outros ‘vêem’ e que em nada corresponde à 

idealizada auto-imagem desejada. Essa sequência de conflito físico termina 

com uma cena estranha e perturbadira: o actor nu no cimo de um pequeno 

escadote será ecrã de uma imagem que dá o outro lado do seu corpo – como 

se conceptualiza o ‘actor de síntese’ de que fala Béatrice Picon-Vallon –, desta 

forma fazendo convergir as costas e a frente, numa sobreposição estranha, 

magoada, sofredora. Como se se negociassem os limites de um corpo, feito 

ecrâ das imagens do seu ‘outro’, criando uma ambivalência sexual, nunca 

assumida por inteiro, antes sinalizando o conflito irresulúvel de uma 

transsexualização socialmente constrangedora. 
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Termina o espectáculo recuperando o figurino de Granny, num esforço de 

rebobinar tudo para trás, o que se traduz na apresentação do título do 

espectáculo e outros elementos da ficha técnica e artística ditos de tás para 

diante (ideia de Miguel Pereira). (Serôdio, 2005, pp. 96-97) 

 

Outros projectos chegam mesmo a tematizar os seus limites: 

criando monstros, como aconteceu em espectáculos como Michaux da 

Companhia Cão Solteiro357, Orquéstica de Tânia Carvalho, Subwoofer de 

Sónia Baptista com participação de Rogério Nuno Costa, ou Monstros I e 

Monstros II358 de Lígia Soares e Andresa Soares, entre outros. 

Em Michaux, o registo dos escritos mais íntimos de Henri Michaux, 

onde sobressaem as suas obsessões pela identidade, por cabeças e 

rostos, é passado para cena. A peça abre num espaço negro, vazio, 

onde se ouvem palavras, as palavras de Michaud a pensar, ditas por 

Marcello Urgeghe. Entramos assim na cabeça sem rosto de Michaud. 

Depois ao longo da peça outras cabeças vão sucessivamente 

construindo o espectáculo numa marcação profundamente visual: uma 

cabeça gigante por detrás de uma pequena porta, imagens de cabeças 

vão passando numa espécie de janela numa inscrição onde a identidade 

facial dos rostos é degenerada numa metamorfose, criando imagens 

sobre imagens sobre imagens, que tornam essa (re)identidade contínua, 

monstruosa. Esse trabalho de reflexão artística que acontece na obra é 

apresentado por Paula Sá Nogueira, uma das criadoras, também como 

um posicionamento dos artistas em relação a si próprios e ao campo 

artístico e social que lhes serve de palco:  

 
Ao fazermos ‘Michaux’, estamos a tentar descobrirmo-nos a nós próprios. A tentar 

produzir um discurso que nos posicione em relação a tudo o que é exterior – ao 

mundo, a Portugal, ao teatro que se faz359.  

 

                                                 
357 Interpretado por Paula Sá Nogueira, André Teodósio, Marcello Urgeghe e encenação 
de Nuno Carinhas. Apresentado na Casa d’Os Dias da Água entre 15 Setembro a 15 
Novembro de 2006. 
358 Apresentado na Sala de Ensaio do CCB dia 21 de Outubro de 2006. 
359 Em entrevista sobre o espectáculo conduzida por Alexandra Lucas Coelho, Jornal 
Público, suplemento Y, 15 de Setembro de 2006.  
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O espectáculo Orquéstica coreografado por Tânia Carvalho360 volta 

a inscrever a temática da metamorfose361 agora em colectivo, numa 

orquestra corporal, onde os intérpretes corporizam como numa orquestra 

várias intensidades corporais numa metamorfose que vai até ao monstro. 

Também em Subwoofer, de Sónia Baptista, os monstros, coisas 

fenomenais, fantasmas, feiticeiras, aparecem. 

 

 

Orquéstica (2006), Tânia Carvalho 

 

E ainda, desde logo a partir do título, no trabalho Monstros I e 

Monstros II de Lígia Soares e Andresa Soares. Em todos eles o lugar 

excessivo do monstro denota não só um “lugar comum” na poética do 

híbrido362 como um questionamento do seu lugar artístico no contexto 

                                                 
360 Interpretado por Andreas Merk, Constança Couto, Elizabete Magalhães, Jacome 
Filipe, Kojiro Imada, Luís Guerra, Marlene Freitas e Tânia Carvalho. Apresentado no 
Grande Auditório da Culturgest, dias 8 e 9 de Junho de 2006. 
361 Temática que desenvolveu a solo no espectáculo Explodir em silêncio nunca chega a 
ser perturbador, que descrevemos no capítulo anterior. 
362 Num ensaio que denominou Por Exemplo a Cadeira (1997), António Pinto Ribeiro 
indicia essa mesma relação quando se questiona sobre o porquê da presença 
constante do abjecto, da figura do monstro e do grotesco, ainda que não exclusiva, na 
maioria das obras modernistas e contemporâneas das Artes do Corpo. Ele mesmo 
aponta três factores explicativos. 
O primeiro remete para a figura freudiana ‘Unheimlich’, retomada mais tarde por 
Kristeva, “que permite explicar a ambivalência do espectador e a ambiguidade de 
reacções: repulsa e atracção por uma realidade oculta e que se manifesta acoplada à 
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social e poético onde se inscrevem. Aqui a análise de Deleuze parece 

descrever bem o contexto desta necessidade de inscrever os limites na 

obra: “quando o fundo sobe à superfície, o rosto humano decompõe-se 

neste espelho em que tanto o indeterminado como as determinações 

vêm confundir-se numa só determinação que ‘faz’ a diferença. Uma 

receita barata para se produzir um monstro é amontoar determinações 

heteróclitas ou sobredeterminar o animal. (...) E não é certo que seja 

apenas o sono da Razão a engendrar monstros. Também a vigília, a 

insónia do pensamento, os engendra, pois o pensamento é este 

momento em que a determinação se faz una à força de manter uma 

relação unilateral e precisa com o indeterminado. O pensamento ‘faz’ a 

diferença, mas a diferença é o monstro. Não deve causar espanto o facto 

de a diferença parecer maldita, que seja a falta ou o pecado, a figura do 

Mal destinada à expiação” (Deleuze, 2000, p. 83). 

E, continua Deleuze, tentando definir qual a tarefa de uma filosofia 

da diferença, que para ele deveria ser conseguir “arrancá-la do seu 

estado de maldição”: “não poderia a diferença tornar-se um organismo 

harmonioso e relacionar a determinação com outras determinações numa 

                                                                                                                                          
simbologia da morte. Compreeende-se assim o modo como, face a figuras inquietantes 
de obras de Pina Bausch, de Reza, de Kantor, de Chant du Bouc ..., os sentimentos 
sejam o do prazer da identificação e simultaneamente o da protecção perante a 
ameaça. Estes sentimentos são comuns não só face às figuras deformadas mas 
também face aos novos corpos protésicos, como por exemplo o das crianças-ginastas 
olímpicas ou as personagens ‘replicantes’ do Blade Runner de Ridley Scott” (ob. cit. pp. 
29-30). 
O segundo remete para a contaminação da alta cultura pela baixa cultura ou cultura 
popular, o que permitiu que irrompessem pelos circuitos e pelos espectáculos artísticos 
eruditos as figuras mais típicas da cultura popular, como é o caso dos monstros que 
tanto são comuns às figuras grotescas e diabólicas da Idade Média como às figuras 
criadas por Meg Stuart. Como refere Ribeiro, “se o ‘Unheimlich’ é a possibilidade da 
transgressão e de abertura ao abismo, o monstro e o grotesco representam a 
possibilidade da exorcização e da catarse do mal, definindo assim estas artes ou estas 
orientações artísticas como artes que contêm a mesma substância das tragédias 
clássicas” (idem, p. 30). 
O terceiro e último factor, segundo o autor, remete para a centralidade do corpo: “o 
teatro-físico, a dança e a performance corporal, ao elegerem o corpo e a sua 
comunicabilidade como tema recorrente da criação, reflectem as fragilidades e as 
debilidades com que os corpos hoje se debatem: são longas as listas das figuras 
metafóricas sobre a sida, a mutação genética, as acoplagens de próteses tecnológicas 
e químicas. É portanto natural que estes novos realismos estejam presentes nestas 
obras e tal como nos anos 70, pode ver-se algo da ‘Imitatio Christi’ alimentado de 
dionisismo e de xamanismo, algo da violência e da redenção que se exerce no e pelo 
corpo. Trata-se, com efeito, de uma performance no duplo termo do acto performativo 
que afirma’dizer é fazer’” (idem. p. 30-31). 
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forma, isto é, no elemento coerente de uma representação orgânica? 

Enquanto ‘razão’, o elemento da representação tem quatro aspectos 

principais: a identidade na forma do conceito indeterminado, a analogia 

na relação entre conceitos determináveis últimos, a oposição na relação 

das determinações no interior do conceito. Estas formas são como que 

as quatro cabeças ou as quatro ligações da mediação. Diz-se que a 

diferença é ‘mediatizada’ na medida em que se chega a submetê-la à 

quadrupla raiz da identidade e da oposição, da analogia e da 

semelhança. A partir de uma primeira impressão (a diferença é o mal) 

propomo-nos ‘salvar’ a diferença, representando-a e, para representá-la, 

relacioná-la com as exigências do conceito em geral. Trata-se de 

determinar um momento feliz ― o feliz momento grego ― em que a 

diferença é como que reconciliada com o conceito. A diferença deve sair 

da sua caverna e deixar de ser um monstro; ou, pelo menos, só deve 

subsistir como monstro aquilo que se subtrai ao feliz momento, aquilo 

que constitui apenas um mau encontro, uma má ocasião. Aqui, portanto, 

a expressão ‘fazer a diferença’ muda de sentido. (...) Pergunta-se, pois, 

até onde é que a diferença pode e deve ir (...). Evidentemente, é difícil 

saber se o problema é bem formulado assim: será a diferença 

verdadeiramente um mal em si? Será preciso colocar a questão em 

termos morais? Será preciso ‘mediatizar’ a diferença para a tornar ao 

mesmo tempo visível e pensável? Deverá a selecção consistir em tal 

prova? Deverá a prova ser concebida dessa maneira e com esse 

objectivo? Só poderemos responder a estas questões quando 

determinarmos com maior precisão a suposta natureza do momento feliz” 

(Deleuze, 2000, pp. 83-84). 

A poética dos “limites” do híbrido é construída então por excesso ou 

por falta. Por excesso ela remete para o lugar extremo da diferença; por 

falta, para além desse lugar da diferença essa poética do híbrido pode 

remeter para o lugar extremo da indiferença, onde tudo pode ser incluído 

nesse questionamento do transdisciplinar. Em qualquer dos casos esta 

estética reflexiva parece inscrever-se também como comentário estético-

político, numa reacção talvez a um contexto “menos feliz”: há nestas 
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obras híbridas uma factualidade, um referenciamento em relação ao 

mundo quotidiano, sinónimo, por vezes, de uma exaustão temática, que 

necessita dos temas coloquiais do dia-a-dia do mundo artístico (reflexão 

sobre a disciplina ou técnica artística, sobre o ser artista, sobre o 

contexto da política e crítica artística), para os re-inscrever no palco 

artístico “tal qual” ou usando a metáfora dos monstros. Nesse excesso ou 

nessa falta o híbrido afirma-se, contudo, na sua plenitude, já que são 

essas, efectivamente, as suas características base. 

 

X.2. Recepções do híbrido 

 

O híbrido, desde a sua ontologia, sempre suscitou um jogo de 

reacções, sensações, sentimentos e reflexões paradoxais, jogo que 

desde cedo lhe configurou uma necessidade de palco. Hoje a recepção 

do híbrido, no campo específico das artes, assenta, contudo, noutras 

regras, remetendo para uma não espectacularidade.  

De facto, inscrevendo-se no campo já por si minoritário da arte 

contemporânea, onde se configuram códigos elaborados (cuja 

descodificação necessita de educação e treino), o híbrido, ou o 

transdisciplinar, constitui-se como um território ainda mais minoritário ― 

identificando-se com a ideia de nicho ― fragmentado por uma espécie de 

“tribos”363, que constituindo-se nos limites dos géneros artísticos, tanto se 

justapõem na recepção de alguns espectáculos, eventos ou processos 

artísticos, como se segmentam infinitamente. Isto mesmo parece ser 

reflectido pelos criadores: 

 

Há um distanciamento [do público] que é evidente, por exemplo, em relação à 

prática da arte contemporânea. Há sempre alguma dificuldade que se torne, à 

partida, acessível a toda a gente. O público destas coisas são pessoas que não 

têm um interesse particular por isto. Normalmente não há muito público, não 

são muitas pessoas que vêm ver os meus espectáculos. No meu caso o 
                                                 

363 Como refere Machado Pais na introdução ao livro Tribos Urbanas: Produção artística 
e identidades, tribo inscreve na sua origem ontológica a ideia de atrito, resistência. 
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número de público é sempre adequado ao próprio dispositivo de apresentação, 

é uma coisa que é estipulada por mim, eu decido se quero quarenta pessoas 

em cada espectáculo, ou se quero cem, ou se quero cinco. 

Mas em relação ao público é circunstancial, são coisas que não têm um 

carácter de classificação, a culpa não é do público em geral nem é culpa dos 

artistas nem das coisas que fazem, é da formação, é da escola. Na escola não 

há um ensino de certas coisas, o nível de formação não é muito alto, não te 

abrem assim tanto os horizontes, não estimulam muito certas curiosidades e 

isso sim seria importante. O mais importante da parte do público é haver 

disponibilidade e curiosidade para assistir a estas coisas, mas para que isto 

aconteça tem de haver difusão e eu não acho que essa difusão tenha que ser 

alterada para ir ao encontro do público, acho que tem que ser mais uma 

estratégia de quem apresenta de como é que consegue chamar atenção do 

público, de estimular a curiosidade do público. (Entrevista a Ricardo Jacinto) 

 

No entanto, aqui a ideia de tribo, ao contrário do que é esperado, 

não configura uma ideia de código restrito consensual (como é típico da 

tribo) antes remete para uma impossibilidade de consenso de opiniões 

onde as descodificações plurais, no sentido da sua imensa diversidade, 

são a maioria. Multi-referenciados na sua origem, os objectos/processos 

híbridos, são recebidos também tendo por base códigos de recepção de 

várias fontes. Esse processo cria no híbrido uma bricolage heteróclita. A 

título de exemplo, veja-se os comentários díspares de alguns 

espectadores à crítica de Tiago Bartolomeu, apresentada no seu blog “O 

melhor anjo”, sobre o último espectáculo de Vera Mantero até que Deus 

é destruído pelo extremo exercício da beleza: 

 

Interessantes pontos de vista sobre esta obra simultaneamente tão radical e tão 
quadrada. O grito da Vera soa alto, às vezes não passa de um gemido, mas ao 
fim fica-se com um sabor estranho, uma paradoxal necessidade de acção e 
uma impossibilidade de agir, ou de acreditar no potencial transformador de 
qualquer acção. ‘We mumble and fumble’, Beckett em tempos actuais. Discordo 
quando você afirma que a peça é a mais livre da Vera, concordo com o facto 
dela ser a mais completa. Também discordo quando você afirma que os corpos 
estão vivos ali, pelo que pude observar o maior problema desta obra está na 
fisicalidade indefinida, apática até. Ah, a não-ficção da Vera às tantas não 
consegue escapar ao facto de se tornar uma (isto não é problema algum, em se 
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tratando de uma obra sincera e frontal como esta). Bom, a peça é importante, 
obriga o espectador a trabalhar infinitamente, fica na memória, segue causando 
impressões mesmo depois da pergunta: "are we ready?". (anónimo) 

Eu não devo ter visto o mesmo espectáculo que vocês. Ou então sou muito 
estúpido e não percebo nada. Mas para mim as coisas valem o que são e não o 
que queremos dizer com elas. Se o som de uma serra eléctrica representar a 
coisa mais interessante do mundo, eu continuo a achar esse som insuportável 
e, como tal, não gosto. Só como coisas que me sabem mal se elas me fizerem 
bem à saúde... o que não é o caso deste espectáculo que não percebo porque 
é que se faz, para quê?... Há gostos para tudo mas uma minúscula elite 
monopolizar a opinião dos poucos críticos de arte e ficar na "moda" uns tempos 
é algo que acho provinciano e pequenino. Não gostei. E gostos são a única 
coisa que se discute. (João)  

 

 Deste modo, a vontade transgressora desta área do híbrido tal 

como acontece, de um modo geral, em relação à arte contemporânea, 

como referencia Nathalie Heinich (1998), inclui como regra do jogo todo o 

tipo de reacções, desde a indiferença até às reacções negativas. Essa 

escala de reacções, podemos acrecentar, tem sido determinada pelo 

conhecimento que o receptor possui acerca do género a que pertence a 

obra. Contudo, a área do híbrido tem a particularidade de não traduzir um 

género fixado, pelo que a própria indefinição das referências em jogo ― 

tanto do lado da criação como do lado da recepção ― remete, por vezes, 

para um território babélico. A única referência do receptor é o próprio 

criador, e essa referência tem de ser construída numa história partilhada 

entre criador e receptor, numa proximidade à socialização como ela 

acontece numa tribo. 

 Assim, nessa socialização tribal será diferente se é a primeira vez 

que o espectador assiste a uma peça do criador, ou se, pelo contrário, 

tem seguido ou até participado no percurso artístico do criador, 

conhecendo o seu imaginário passado e actual.  

 Essa socialização do receptor, onde o acento é colocado na 

própria experiência estética, vai sendo construída num claro-escuro, que 

se desenvolve: 
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 ― quer partindo de um processo de encontro às escuras, em que 

o espectador não sabe bem ao que vai: ou porque nunca viu esse tipo de 

espectáculos; ou porque é esse o registo escolhido para a apresentação 

das obras híbridas, como aconteceu por exemplo em processos de 

megastore ou blind date artístico364; 

 ― quer num processo de partilha de um percurso com o criador 

que, por vezes, implica a discussão e clarificação do objecto artístico 

“enquanto ele se faz”365, ou “impele” o espectador a fazer links pessoais 

com outras formas de descodificação da obra366. 

 O excesso referencial e diferencial do híbrido desenvolve-se como 

um palco onde o espectáculo é também e sempre o espectador. Ele é 

implicado na própria performatividade da obra, através dos sentidos que 

lhe atribui. Mas ele é também exposto à performatidade da obra, através 

de uma participação, mesmo que tangencial na obra: no híbrido o 

espectador pode ter certificados de espectador, pode celebrar contratos 

escritos a estipular se participa como performer na obra, pode ser 

vendado, pode ter de responder a perguntas durante o espectáculo, 

preencher questionários, comer, viajar, pode, enfim, partilhar um quarto 

ou mesmo uma banheira (ainda que por pouco tempo) com o criador. 

Nada é impossível ao receptor do híbrido.  

O híbrido artístico aparece em qualquer lugar. Para além dos seus 

espaços próprios, os auditórios e galerias (black box ou white box), o 

híbrido artístico pode acontecer também em diversos espaços não 

convencionais, podemos deparar com ele ou ir ter com ele à rua, pode vir 

                                                 
364 Numa componente de divulgação são utilizadas novas formas de apresentação dos 
produtos performativos, tais como mostras de espectáculos a decorreram em tempo 
simultâneo em pequenos espaços individualizados num grande espaço de exposição. A 
comprová-lo a Megastore, uma mostra de criadores portugueses das artes 
performativas, que decorreu em Lisboa, nos dias 24 e 25 de Março de 2000, cujo 
principal objectivo foi funcionar enquanto “supermercado de artes” para programadores 
culturais. Mas também o “blind date” artístico, onde os artistas apresentados numa 
mostra são desconhecidos do público até ao início do espectáculo, como em Sem autor, 
mostra de espectáculos que decorreu no Teatro da Trindade. 
365 Numa componente pedagógica pode ainda incluir-se aqui os ensaios abertos ao 
público que lhe permitem acompanhar o processo de composição do espectáculo, 
frequentes por exemplo na Companhia Re.Al, mas também as conversas com os 
criadores que vêm acontecendo em várias instituições. 
366 Como a leitura de críticas em jornais e catálogos, o acesso a documentários sobre a 
obra do criador, etc. 
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a nossa casa, podemos ir a casa dele, pode tornar-nos confessionários 

dos seus diários, das suas histórias de vida, das suas viagens. O híbrido 

faz efectivamente do mundo um palco. 

Por outro lado, esta possibilidade ilimitada do híbrido para se 

metamorfosear, multiplicar, ramificar e decompor tem, paradoxalmente, 

outros limites: de um lado, aqueles que não se dão conta da sua 

existência; do outro, aqueles que de tão implicados como participantes-

espectadores desse mundo do híbrido já não lhe encontram “diferença 

específica”. Sobrevivem-lhe as tribos nómadas, mais ou menos abertas, 

consoante a capacidade de atracção dos seus criadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O HÍBRIDO E A SUA FERTILIDADE – UMA CONCLUSÃO 
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 “De formas mudadas em novos corpos levou-me o engenho a falar”. E 

assim, tal como Ovídio nas suas Metamorfoses, a viagem aos universos 

poéticos do híbrido conduziu-me à descoberta de territórios variados e, por 

vezes, insólitos. De diversas artes (poesia, dança, teatro, música, etc.) e de 

diversas ciências (sociologia, história, biologia, etc.), numa dispersão própria 

ao “ar dos tempos”. Quem coloca a questão do carácter dispersivo do “ar 

dos tempos” é Goethe, diz ele: “por que razão seremos, nós Modernos, tão 

dispersos?”. Mas, tal como ele, eu não encontro resposta cabal. A não ser a 

de que se os tempos são híbridos então é não só natural este meu interesse 

pelo híbrido, e por este tempo, mas também pela forma como esta tese o 

pode mostrar.  

 Mas o que se mostra nesta viagem? O que se deixa ver nesta 

viagem? Como sintetizar a singularidade deste percurso pelo território do 

híbrido, das "formas mudadas em novos corpos", das metamorfoses? Que 

“diferença específica” tem este “teatro do híbrido” que permita distinguir-se 

do resto do teatro? Que permita o seu reconhecimento? Que permita uma 

leitura partilhada? 

 

I) Propus-me, neste trabalho, investigar o hibridismo nas artes 

performativas em Portugal (na fronteira que liga o século XX ao XXI). Para 

tal, tive que me aproximar do terreno para lhe apreender as formas, as 

manifestações. E foi nessa viagem que me confrontei com objectos 

inclassificáveis, difíceis de definir, quer fossem provenientes do teatro, quer 

das restantes artes. Objectos estranhos que provocam fascínio, objectos que 

nos obrigam a questionar com mais acuidade a nossa relação com a 

realidade, a alargar os seus limites, os seus horizontes. Objectos que 

desestabilizam, porque não se deixam apreender nas formas clássicas e 

mais estáveis, nas formas canónicas.  

Na tentativa de tentar nomear esses objectos apenas a palavra 

“híbrido” me pareceu servir para dar algum referente à experiência. Procurei 

então o significado de “híbrido”. Hybris ― o termo grego ― remete para uma 

trama de ligações cujo denominador comum é a mistura de coisas de ordens 
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distintas, das quais resulta algo excessivo (ou, no seu inverso, algo em 

falta). Nessa trama destaca-se a ligação com o termo “monstro”, desde a 

mitologia grega até à ciência moderna, passando pela geografia, história e 

religião. Nessa sua origem genealógica comum destaca-se uma série de 

seres fabulosos, verdadeiros compósitos de uma natureza mista como os 

Grifos, os Centauros ou mesmo o Minotauro e a Esfinge, estes últimos tão 

presentes no imaginário teatral. Relação que faz reflectir, como num 

espelho, os seus elementos comuns de irregularidade e de estranheza: 

qualquer deles representa o resultado da mistura de coisas/objectos/práticas 

de ordem diferente; qualquer deles não se integra em categorias como 

“puro”, “fixo” ou “classificável”, senão nas suas categorias híbridas e/ou 

monstruosas. Assim, se na etimologia originária de "híbrido" está a palavra 

grega hybris (nome que foi também atribuído à deusa que representa o 

exagero e a insolência), da etimologia de "monstro" retira-se o sentido de 

monstrum, que vai invocar um “efeito de exibição”, de mostrar, que emerge 

da relação com o fenómeno excepcional; e monestrum, que significa 

“advertir, prevenir, anunciar”. 

Nesta relação podemos, portanto, encontrar as raízes, as 

fundações, históricas que explicam algumas das características actuais do 

híbrido nas artes performativas, desde a sua inscrição visível, para além dos 

palcos, em laboratórios e museus, até à procura de inscrever nos novos 

“pharmacons” artísticos a sua documentação. Mas a história do monstro, a 

taratologia, é também importante para a análise do híbrido porque implica, 

exactamente, um processo de procura dos instrumentos mais adequados 

para a análise e explicação do fenómeno que possibilita ver para além da 

fascinação que ele provoca. Processo que irá permitir a compreensão, 

explicação, classificação e, portanto, integração na ordem das coisas. Este 

processo histórico longo, de articulação entre os termos “híbrido” e “monstro” 

(de que demos conta no Capítulo I) e que passa pela cada vez maior 

mediação da ciência ao longo dos séculos (deixando para trás mitologias, 

superstições e crenças religiosas) indicia, portanto, que um primeiro passo 

para a integração do anómalo, e portanto do híbrido, se traduz na sua 
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naturalização e banalização, processo que parece estar a acontecer 

actualmente com o "universo do híbrido" de um modo geral. 

Outras relações podem ainda ser estabelecidas entre os termos 

“híbrido” e “mestiço” mas, também, “híbrido” e “heterogéneo”. Da primeira 

relação resultaram as controvérsias nas ciências sociais sobre qual será o 

melhor termo a utilizar para dar conta do fenómeno das misturas: se 

“hibridismo”, se “mestiçagem”. Estas controvérsias nas ciências sociais 

dividiram, por exemplo, Laplantine e Nous (2001, 2002) ⎯ que defendem o 

termo "mestiçagem" ⎯ e Young (1995), Canclini (2001) e Pieterse (1995, 

2001, 2004), entre outros, onde se contam até os artistas “antropologistas 

experimentais”, como se auto-denominam os artistas chicanos Guilhermo 

Gomes-Peña e Roberto Sifuentes ⎯ que defendem o termo "hibridismo". 

Para informar estas controvérsias optámos por analisar as mesmas 

controvérsias nas ciências exactas e chegámos a Buffon que, no século 

XVIII e durante o seu percurso de vida, tendo começado por defender o 

termo "mestiçagem" acabou por preterir esse termo ao de "hibridismo", 

abrindo caminho para as teorias darwinistas, mendelianas, etc., ou seja para 

toda uma nova relação entre híbrido e heterogéneo. Buffon, centrando-se, 

essencialmente, numa diferenciação pela capacidade ou não de reprodução 

dos objectos de cruzamento, começou por distinguir os dois tipos 

caracterizando os “híbridos” como o resultado do cruzamento de duas 

espécies distintas, que dariam origem a uma “mula”, termo aplicado para 

descrever os cruzamentos infecundos, enquanto que os “mestiços” 

traduziriam o cruzamento entre duas raças ou variedades, caracterizando-se 

pela fecundidade. Mas esta divisão argumentativa também não permaneceu 

nas “ciências da vida”. O próprio Buffon refutou esta tese quando, através da 

continuação dos seus estudos empíricos, em 1764 constatou que nem todas 

as “mulas” eram afectadas pela esterilidade. Isadore Geoffroy Saint-Hilaire, 

em 1860, discutindo exactamente os mesmos termos, desenvolveu até uma 

caracterização em que lhes subtraiu, por um lado, a distinção da capacidade 

de reprodução e, por outro lado, concomitantemente, clarificou que o termo 

“mula”, a ser aplicado enquanto sinónimo de esterilidade, serviria tanto para 

caracterizar os seres de origem mista como, também, todos os seres 
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infecundos, mesmo os que não detêm essa origem. Estes dois 

investigadores vieram pois clarificar que é perdendo a sua significação 

taxonómica que os termos “mula” e mesmo “mestiço” se podem generalizar 

e caber no sinónimo de “híbrido”.  

A partir daqui a questão que se coloca é a de perceber como se 

desenvolve a reprodução do híbrido, tendo por base a sua natureza 

heterogénea. Chega-se, então, ao "organismo-mosaico” que veio permitir 

definir que há diferentes tipos de híbridos. Um híbrido pode, deste modo, 

resultar de um processo de cruzamento entre indivíduos diferindo deles por 

um par de caracteres — mono-híbrido — ou por dois ou mais pares de 

caracteres — di-híbrido, tri-híbrido, poli-híbrido ―, ainda, pertencer a 

espécies (tipos, etc.) de géneros diferentes, a espécies do mesmo género, a 

subespécies ou a variedades da mesma espécie, ganhando conforme o 

caso a designação de híbrido intergenérico, interespecífico, 

intersubespecífico ou intervarietal. Encontramos precisamente exemplos 

destes tipos de formação híbrida nas artes performativas (que apresentamos 

na Parte IV, Capítulo VII). 

Daqui passámos então para a análise do hibridismo na sociedade 

contemporânea, desde o “hibridismo estrutural”, entendido como 

globalização, até às questões da identidade individual, nomeadamente de 

género. No “hibridismo estrutural” (Pieterse, 2001) colocam-se as questões 

de uma globalização não como um processo de homogeneização mas como 

um processo de diversificação, através das misturas, ainda que a esta 

diversificação sejam colocados limites. Nomeadamente, o de esta 

diversidade ser afectada pelas relações de dominação ― que na relação 

entre global e local fazem emergir uma valorização das origens que chega a 

originar uma ansiedade fetiche pelo estranho, pelo “monstro”, no sentido da 

exotização, pois os novos contextos mantêm ainda uma lógica de mercado 

tradicional, apesar do campeonato de experimentação, colagem criativa e 

identidades múltiplas. Ou seja, às mesmas rotinas globais misturaram-se 

“novas convenções” de hibridez e diferença (como criticam Papastergiadis, 

2003, Mosquera, 2003, Hutnyk, 2000).  
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Nesta perspectiva do “hibridismo estrutural” destacam-se dois 

processos: um que promulga que o híbrido faz parte da História longa, não 

havendo História sem híbrido; outro, não contraditório, que lhe atribui 

diferentes “ciclos de hibridação” (Brian Stross citado por Canclini, 2001, p. 

15). Neste caso, ciclos que alternam entre formas mais heterogéneas e 

outras mais homogéneas, indo, de novo, dar lugar a outras relativamente 

mais heterogéneas. O que conduz, portanto, a um contínuo de hibridações 

de diferentes graus que depende da posição de onde emana esse processo 

de mistura em relação aos seus centros e periferias canónicos. 

Este “hibridismo estrutural” repercute-se a nível das identidades 

pessoais. Afecta o quotidiano de cada indivíduo, tornando menos rígidos os 

dualismos e as hierarquias constituídas: desde as dinâmicas sociais e 

individuais, com o aumento potencial das migrações, da mobilidade social e 

da multiplicação de papéis sociais (por vezes, até contraditórios) até ao 

esboroamento possível da dualismos considerados intransponíveis como os 

de natureza/cultura, colocados por exemplo nas problemáticas dos 

(trans)géneros sexuais. Ou seja, as identidades contemporâneas ganham as 

mesmas características do híbrido: são multidimensionais, fragmentárias, 

relativas e efémeras. 

Em qualquer dos casos a metáfora desta nova condição híbrida é a 

da água, nas suas variantes ― nuvens, mar, rio, fluxos e flutuações ― por 

contraponto à da terra, menos fluída.  

A intensidade destas hibridizações é colocada hoje num imaginário de 

desejos e aspirações sem fim que já não se deixa fixar pelas tradições, num 

dos seus limites, e num outro, ao nível das políticas de identidade, jogando-

se a cada momento as questões do conflito mas, também, da negociação e 

da tradução. 

Testou-se aqui a hipótese de problematizar o híbrido meramente 

como um conceito de difícil apreensão, oscilando entre uma negatividade 

estéril e uma positividade fértil, ou como um novo paradigma. A “invasão” 

pelo híbrido dos nossos quotidianos heteróclitos contemporâneos, que 

aproxima quase da nossa realidade os imaginários da “enciclopédia chinesa” 

de Borges e dos quadros de Bosch, leva a que independentemente da sua 
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compreensibilidade o híbrido se apresente hoje como um novo paradigma 

invasor. Esta condição de paradigma não tem, contudo, necessariamente 

que remeter para um paradigma de ruptura. Ele pode ser traduzido apenas 

na saturação de misturas, num processo de amplificação e intensificação: 

num ciclo onde o híbrido é parte constituinte e parte que nos constitui, numa 

visão que nos remete para uma “nova Idade Média” [Eco, 2004 (1974), 

Eagleton, 2003]. 

 

II) Fomos, então, conhecer e avaliar a História do híbrido na arte, ou 

seja, as metamorfoses que foi adoptando. 

Procurar o registo do híbrido na arte leva-nos inevitavelmente a 

Aristóteles. Este autor, que definiu os géneros artísticos, apesar de não fazer 

referência ao híbrido dá-nos conta na Poética da existência de “toscos 

improvisos”, práticas indefinidas que, em muitos casos, surgiriam como uma 

espécie de pré-conceitos de uma determinada espécie ou género artístico. A 

questão que se coloca é a de saber qual o lugar que vão ocupar estes 

“toscos improvisos” na História. Da perspectiva aristotélica intui-se a 

existência de uma espécie de motor filtrante onde se processaria a 

purificação desses “improvisos” em espécies e géneros. Intuição acertada, 

digamos, uma vez que muitos géneros artísticos nascidos a um tempo 

híbridos, ou seja, vagos ou indefinidos, hoje têm uma definição de género, 

como é o caso da fotografia e do cinema, só para citar alguns hoje 

canónicos. 

Esta perspectiva leva-nos a crer que o híbrido, nesse sentido, é 

(desde sempre) parte constituinte, embrião, dos próprios géneros artísticos, 

discussão que aprofundámos, novamente, mais tarde quando discutimos os 

quase-tipos híbridos e as suas características constituintes, nomeadamente 

a (de)generação contínua dos géneros. Mas, por outro lado, e porque muitas 

dessas manifestações antes de serem aceites foram consideradas 

“excessivas”, foram também muitas vezes colocadas à margem do cânone 

considerado válido. Aí temos o registo das metamorfoses monstruosas do 

grotesco, que se inscrevem na história também desde a Antiguidade, 

quando ganham as suas primeiras críticas na voz de Horácio e Vítrúvio ― 
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esses guardiões do cânone que se insurgiam contra a mistura do real com o 

imaginário, já a mostrar que do sonho nascem monstros, e dos “monstros da 

imaginação” nasce arte. Isso não invalidou o híbrido na História. Ele 

manteve-se sempre a par de uma procura gradual de canonização como 

uma espécie de arte menor, marginal, predominantemente experimental e 

privilegiando a mistura e o cruzamento de coisas de ordens diferentes, que 

apesar de estar sempre presente em todos os períodos históricos encontra 

algumas épocas mais propícios à sua manifestação. Um desses períodos é 

precisamente a Idade Média, tempo áureo do grotesco. Um tempo em que o 

híbrido se torna Carnaval e onde é permitido a todos ainda que 

temporariamente, colocarem de “pernas para o ar” as normas do 

estabelecido. São já as identidades que são questionadas, homens e 

mulheres travestem-se do género contrário, o corpo animal extravasa sobre 

o social e as classes sociais são caricaturadas, satirizadas, atacadas. Surge 

o riso grotesco que regista a distorção do mundo ameaçado pelos factores 

incontrolados que ora atraem, ora repelem o olhar, os sentidos e a razão. 

Este mesmo Carnaval, analisado por Bakhtin (1968), que coloca o acento no 

corpóreo, retorna mais tarde noutros palcos, nos palcos mais restritos da 

arte vanguardista do início do século XX, através da mediação já dos 

(novos) intermediários culturais (Zolberg, 1997; Featherstone, 1982), que 

vão permitir que a pequena burguesia experimente, dentro de uma certa 

medida, “o descontrolo controlado das emoções”. Surge nos manifestos e 

nos novos lugares da arte ― os cabarés, os cafés artísticos que misturam o 

erudito e o popular num teatro de “todas” as variedades, onde tudo serve o 

espectáculo, ou dito de outro modo, mas com o mesmo sentido, o anti-

espectáculo e onde não há limites (disciplinares) para as artes. 

Entre esse Carnaval popular, cujo palco era a rua, e o Carnaval das 

vanguardas emergentes no século XX, cujo palco eram os cafés, os 

cabarés, as galerias, surge a “ópera para o povo” wagneriana, em 1849 ― 

uma ópera revolucionária que procura a junção de todas as artes e de todos 

os públicos num só auditório. Uma “obra de arte total”/uma “obra de arte do 

futuro” (que contempla em si o exemplo grego) afirmou-se assim como o 

primeiro manifesto-síntese que reapareceu depois de forma proteiforme e 
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mutante, desde os sucessivos movimentos artísticos do início do século XX 

(que incorporaram o lúdico, o entretenimento, a loucura) até às 

manifestações singulares da nossa contemporaneidade, jogando sempre 

com as noções de “fragmento” e de “todo”.  

Ainda que as manifestações de uma “obra de arte total” monumental 

(pensada por Wagner como arte universal) tendam a desaparecer até não 

deixarem marcas visíveis na obra, o seu programa de mistura mantém-se 

intacto ao longo da história, mesmo que ele próprio contaminado com a 

perspectiva niilista. A expressão “obra de arte total”, a integração das artes e 

destas com a ciência e com a vida vão ser recorrentes, ainda que ganhando 

novas formas, menos fusionais que federais, em Duchamp, Cunningham e 

Cage, Alan Kaprow, Joseph Beuys, Brecht e Beckett, Pina Baush e Bob 

Wilson, entre outros. Um “caos de possibilidades” é então gerado desse 

cruzamento entre totalidade/fragmento e contaminação, mediado por uma 

relação intensa entre arte, ciência e vida.  

O híbrido traduz, então, o produto/processo que resulta da perda de 

prioridade de uma só arte sobre as outras artes. Ou seja, emerge de um 

processo de experimentação multidireccionado, que possui contornos 

endógenos de mistura entre artes, mas também exógeno, da aproximação 

ao campo da ciência e da vida. 

Neste percurso histórico, contudo, o híbrido nas artes, vai ganhando 

novas e variadas nomeações. Surgem formas de catalogar integradoras que, 

paradoxalmente, não esgotando a realidade excessiva do híbrido, geram 

controvérsias tanto entre áreas artísticas distintas como no interior da 

mesma área artística. Entre artes plásticas e artes performativas surge a 

controvérsia entre happening ou “teatro dos sentidos mistos” (Kostelanetz, 

1996), “teatro performativo” (Wiles, citado em Carlson, 1996, p. 99), “teatro 

como um verdadeiro contínuo que funde as disciplinas artísticas" (Kirby, 

citado em Norman, 2002, p. 276), etc. Por outro lado, na mesma área das 

artes performativas também surge a controvérsia entre os termos 

“teatralidade” e “performance”, controvérsia que pode esboroar-se na 

definição que se trata aí de uma “articulação de paradigma” ou seja, da 

aplicação e extensão de um mesmo paradigma a novas áreas de pesquisa, 

porque ainda que a “teatralidade” pareça assentar numa versão mais estável 
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e a “performance” numa versão mais movediça e em movimento; mantêm-se 

as mesmas características básicas das artes performativas numa e noutra, 

nomeadamente, as questões de subjectividade (quem está a falar/actuar?), 

localização (em que locais/espaços?), assistência (quem está a ver?), 

comando (quem controla?), convencionalidade (como são produzidos os 

sentidos?), políticas (que posições políticas e ideológicas são reforçadas 

e/ou contestadas?) (Diamond, citado por Auslander, 1997, p. 3). A haver um 

novo paradigma, então, ele dever-se-á ao excesso da mistura.  

 

III) Deste modo, olhando para a actualidade, nota-se uma mudança 

de escala que faz do híbrido um fenómeno emergente através da utilização 

de novas plataformas. 

Há toda uma nova dinâmica entre local e internacional que tem o seu 

palco visível na emergência/consolidação de organizações culturais de 

acolhimento e divulgação a partir da segunda metade dos anos 80 e, 

especificamente, nos anos 90 em Portugal (Acarte, CCB, Culturgest, Rivoli, 

etc.). Estas organizações começaram por ter primeiro um papel de 

importação de objectos artísticos híbridos internacionais, cujo objectivo foi o 

de “fertilizar” a cultura e a criação nacionais (metáfora desenvolvida por 

Madalena Perdigão para o projecto Acarte, em 1986). E o que é certo é que 

o solo pátrio se “fertilizou” face a esta “montra de luxo do híbrido”, quer 

porque permitiu que alguns artistas ou potenciais artistas fossem 

incentivados a ir em busca de formação dessa arte nova que se fazia lá fora 

(e que analisámos na Parte IV), como dando lugar a sempre renovadas 

novas organizações de divulgação para o híbrido, as suas “sementes” (ZDB, 

Festival X, Danças na Cidade, e mais recentemente, Bomba Suicida, 

Alkantara (que veio substituir as Danças na Cidade), Festival Temps 

d’Images, Espaço do Tempo, Maus Hábitos, entre inúmeras outras). 

Contudo, outras plataformas do híbrido, em relação ao que 

chamámos o modelo nacional, foram menos visíveis. Essas plataformas 

ocultadas continuam a história da criação portuguesa que havíamos 

interrompido na Parte I, no Futurismo português dos anos 20, e remetem 

para estratégias ainda não profissionais ou em processo de 

profissionalização de intermediação e criação artística. Esta plataforma, a 
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que chamámos o modelo nacional, está contemplada em dois períodos-

chave da história do século XX português. Um período de ditadura e um 

período revolucionário. No primeiro período, destaca-se que, perante uma 

hipótese de que o híbrido em ditadura não existiria ou não se daria a ver, se 

irão contrapor todas as acções artísticas que mais uma vez criam 

“monstros”, as acções “surrealistas” e “experimentais”, a tal ponto que 

depois de uma exposição surrealista, um crítico português, em 1952, 

estupefacto com o que ali se apresentava como arte, se perguntava sobre “o 

que veremos Santo Deus, no ano 2000?” (citado por Tchen, 2001, p. 184). 

Foi aí nessas exposições surrealistas portuguesas que se registaram 

as primeiras performances, se tomarmos o sentido lato da expressão, e se 

assim catalogarmos as danças dos artistas com velhos manequins que 

punham em fuga os espectadores em busca de arte séria, que tiveram lugar 

nas salas de exposição alternativas, já à altura nada convencionais e nada 

convencionadas, e que reagiam assim à arte estatal, como era o caso da 

Exposição do Mundo Português de 1940.  

António Pedro, que a nível internacional assinou com Duchamp, 

Picabia, Arp, Miró, entre outros, em 1935, o “Manifesto Dimensionista”, foi 

um disseminador desta arte híbrida, um pensador e criador do híbrido que 

abriu espaço para novos “monstros” ― de Cesariny a O’ Neill, entre outros. 

Também se mostra que a hipótese, que promulga que o híbrido 

revolucionário com a sua efervescência social teria colocado o híbrido 

artístico em “suspensão”, não vinga. Por um lado, porque antes do 25 de 

Abril as acções experimentais que aconteceram em Portugal já tinham 

carácter francamente revolucionário. Por outro lado, durante o 25 de Abril foi 

a própria arte que “saiu à rua”, num novo Carnaval revolucionário. 

Manifestações artísticas de toda a ordem aconteciam nas ruas e deixavam 

as suas marcas nas paredes, através de cartazes e grafitties a que se 

acrescentavam múltiplas inscrições, num esboroamento das fronteiras entre 

acções político-sociais-artísticas. Esta hipótese traduz melhor a história da 

poesia experimental (visual e concreta), que durante o período de 74 e anos 

subsequentes apresentou alguma retracção, por via da reacção às críticas, à 

absorção pela política ou pela emigração, do que por exemplo a história das 
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artes plásticas, que continuou a desenvolver iniciativas em galerias. 

Efectivamente verificou-se uma diluição das fronteiras entre acções político-

sociais-artísticas, que pela sua actuação na rua, não necessitavam tanto dos 

seus espaços próprios. 

A partir de 1977, várias manifestações tiveram lugar. Desde iniciativas 

imprevistas em espaço público como foi a “performance/happening” de 

Alberto Pimenta auto-enjaulado no Jardim Zoológico, até às primeiras 

mostras de arte transversais, como foi o caso da “Alternativa Zero”. 

À hipótese de que a vanguarda nasceu aí, com essa “Alternativa 

Zero”, contrapõe-se uma outra visão de que a vanguarda portuguesa aí já só 

era afinal uma pós-vanguarda, tendo tido o seu lugar efectivo, ainda que 

menos visível, na emergência da poesia e música experimental nos anos 60. 

Mais uma vez a leitura histórica permitiu aqui confrontar discursos de várias 

áreas artísticas e mostrar que, apesar da crescente disseminação do híbrido, 

e do importante papel de Ernesto de Sousa ao dinamizar uma abordagem 

transversal da arte, o(s) hibrído(s) mantinham a(s) sua(s) ancoragen(s) 

disciplinar(es), tendo essa(s) ancoragen(s) a visibilidade das suas fronteiras 

nesse “relativo” ou “intencional” apagamento da história transversal das 

artes. 

Nessa avaliação destacou-se (como já havíamos definido na 

conclusão da Parte II) que o híbrido deixa de ter a sua premência disciplinar 

para passar a ser utilizado como uma ‘acção’ que pode acontecer em 

diversas áreas. Contudo, a dilatação das nomeações não traduz uma total 

dilatação ou esboroamento das fronteiras entre as áreas disciplinares, que 

mantêm estratégias conscientes ou inconscientes de auto-fechamento na 

sua história sectorial. Dessa não existência de uma história transversal 

surgiu a invisibilidade deste modelo nacional. Esta invisibilidade teve 

também os seus reflexos, a nível nacional, entre as performances da poesia 

e das artes plásticas e a performance das artes performativas, marcando um 

desencontro, uma não linearidade/continuidade na história por 

desconhecimento (das artes performativas pela história da performance da 

poesia experimental e das artes plásticas em Portugal). Duas histórias de 

performance acabaram por estar quase de “costas voltadas uma para a 

outra”. Isso mesmo ficou presente dos discursos de Fernando Aguiar sobre 
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as suas últimas iniciativas de programação de Performance, no início dos 

anos 90, e do discurso de Rita Castro Neves, sobre as suas “primeiras 

iniciativas de programação” de Performance em Portugal nos anos 2000.  

Hoje, este desencontro entre performances de áreas artísticas 

diferentes começa a desaparecer, fruto de uma musealização da 

performance da poesia experimental e artes plásticas, que apresenta hoje 

esta arte não como “marginal” mas como “luxo” em grandes exposições quer 

colectivas (como a retrospectiva da Alternativa Zero em Serralves), quer 

individuais ― têm sido muitas as exposições dos intervenientes dessa 

performance, como as de João Vieira e Melo e Castro.  

Por outro lado, paralelamente a este desocultamento da história 

transversal da performance que está a ser desenvolvido pelos museus e 

academia, principalmente pelos programadores/curadores e investigadores, 

o próprio conceito performance já não se regista apenas nas artes mas é 

efectivamente um conceito que invade a vida nas suas diversas dimensões. 

Aqui, procurámos ainda desocultar os mecanismos da criação 

contemporânea de um objecto híbrido hoje, nestes anos 2000, onde o palco 

do híbrido já não se remete apenas para os lugares marginais, mas para os 

palcos centrais e mais visíveis da arte: quer como obras de referência para 

serem apresentadas em bienais internacionais, quer sendo apresentadas 

nos palcos mais institucionais, sendo neste momento o Estado, ao contrário 

do que acontecia em 1952, a colocar o híbrido como modelo de referência 

da arte contemporânea. 

São muitos os espectáculos em Portugal cuja definição de género 

parece ter menos importância que a sua metamorfose. A sua hibridez põe 

como que entre parênteses a catalogação de Teatro, por vezes substitui 

essa catalogação por um “x” ou por um asterisco, que precisam de ser 

complementados com mais informação. Enfim, como uma questão que 

precisa de resposta. 

Neste tempo futuro ― os anos 2000, em relação aos anos 50 e que 

traduzem hoje o nosso presente ― o híbrido apresentado nestes 

espectáculos aparece como sendo menos transgressivo. Entre aquela data e 
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a nossa, importantes transformações aconteceram na sociedade portuguesa 

que permitiram que o híbrido se “institucionalizasse”. 

 

IV) Tentou-se, então, compreender e mostrar diversas dimensões do 

híbrido a partir da formação dos criadores, dos seu(s) mercado(s) e do(s) 

seu(s) trabalho(s) em diferentes estruturas e processos. 

Tratou-se de mostrar a formação dos agentes do híbrido num 

contexto de mercado da arte, mas onde a amplificação do conceito de arte é 

o meio de superação dos constrangimentos que afectavam a entrada de 

alguns que descobriam mais tarde o seu “amor” à arte. Num percurso onde a 

arte adquire, assim, um estatuto ainda mais ambivalente entre profissão e 

lazer. Neste percurso, muitas vezes, a arte funciona como o desvio de outras 

alternativas profissionais, um universo que quando descoberto se transforma 

numa espécie de universo original. 

Deu-se conta ainda que as representações dos artistas sobre a sua 

actividade tendem para uma perspectiva mais ampla, de criador, porque ser 

criador precisamente não requer estritamente uma especialização 

apriorística na arte. Daí surge um homo performans que vai construindo o 

seu percurso, por vezes no aprofundamento experimental de uma só arte, 

outras vezes, experimentando diversas artes. 

Nesse percurso, o criador também já não tem como âncora uma base 

territorial de partida. Há um posicionamento que se constrói tendo 

subjacente um mercado internacional (quer para formação, quer para 

divulgação do seu trabalho) que, nalguns casos, chega mesmo a ganhar 

mais peso na afirmação profissional do criador. 

Esse mercado é constituído por duas lógicas que se complementam. 

Por um lado, o mercado das áreas e disciplinas artísticas, que ainda 

funciona como referente. Por outro lado, o mercado híbrido, partilhado por 

uma “comunidade” informal e fluida de agentes pertencentes às diferentes 

áreas e disciplinas artísticas que se encontram numa mesma plataforma de 

experiência da arte. 

Aqui, partimos então à procura das estruturas/processos do híbrido 

hoje, centrando o nosso olhar no laboratório artístico. Estes lugares (físicos 

ou virtuais), não sendo uma manifestação inteiramente nova na história, 
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ganham uma centralidade nova. Encontramos antecedentes deste tipo de 

“comunidade híbrida” na Ilha de Brahe, na comunidade científica constituída 

por Tycho Brahe no século XVI, na Dinamarca, onde se misturaram 

competências de erudição (através da colaboração de cientistas de diversas 

especialidades) e artesanato (através da colaboração de mestres artesãos 

de diversas áreas), ou seja, entre ciência e arte. Hoje, contudo, estes 

laboratórios artísticos ganham diversas formas, tendo uma estrutura e um 

método em parte comum ao da ciência, ainda que mantenham como 

características próprias a efemeridade e uma incidência maior no carácter 

‘experiencial’ (da experiência que fica no próprio artista) do que no produto.  

Os locais eleitos pelo laboratório, inauguram um contexto de 

divulgação mais integrado ― porque fazem a articulação entre criação, 

intermediação e recepção ―, e introduzem um tipo de visibilidade 

geralmente associado à História, uma (re)“aurização”, seja ela da esfera do 

sagrado ou de um “novo sagrado” (acontecem em antigos conventos, em 

museus, em locais próximos à natureza). Associados, estes dois 

componentes permitem uma hibernação para e no sentido da arte pela arte. 

Cria-se aqui uma relação que funciona entre os conceitos museu-

universidade-teatro. Como refere Pieterse (1997) os museus podem ser 

lugares onde a universidade e o teatro se encontram, já que podem ser os 

intermediários e laboratórios para experimentar novas combinações e novos 

encontros. 

Tal como acontece com os laboratórios científicos, os laboratórios 

artísticos procuram inscrever o registo da memória integrando, geralmente, 

diversas formas de documentação, quer através de registos fílmicos ou em 

papel, quer deixando o espectador entrar no processo, em ensaios abertos. 

Procurou-se dar a ver as diversas “formas” e “formações” do híbrido, 

os métodos, as linguagens, que apelam muito a regras de 

inversão/deslocamento/distorção das práticas instituídas. Surge aqui a figura 

do “mestre ignorante”, a que se juntam as “linguagens inventadas”, as 

estratégias intencionais de atingir o efeito de “serendipidade”, ou seja, de 

descoberta casual de linhas alternativas e singulares no trabalho. 
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Chegados aqui retomamos o fio da história do híbrido, procurando os 

seus conceitos fundadores para analisarmos os fragmentos contemporâneos 

do híbrido. O conceito de “obra de arte total” serviu-nos assim de “tubo de 

ensaio”, enquanto modelo-síntese potenciador e em aberto, cuja história foi 

ensaiada tendo subjacente a noção de laboratório (químico), construída 

antes de Wagner no primeiro romantismo por Schelegel, Novalis, Goethe, 

entre outros. Noção onde, inevitavelmente, ressurge a problemática "do 

fragmento e do todo", mas também a da contaminação, a da construção e 

da dissolução. Esta re-leitura integrou a sua antítese, a filosofia de 

Nietzsche. Opostos para uma mesma metamorfose agora mais fragmentária, 

mais imperfeita, mais federativa do que fusional. 

Este percurso conduziu-nos a uma análise dos fragmentos híbridos 

contemporâneos tendo por base sete eixos que identificámos na análise de 

Wagner, todos eles remetendo para uma ideia de superação dos dualismos: 

superação no homem da dicotomia entre interior-exterior, ou totalidade do 

ser; superação da arte (como artifício) como parte separada da natureza, ou 

totalidade da vida; superação da arte como parte separada da vida, ou 

totalidade da existência; superação da arte como parte separada da ciência, 

ou totalidade do conhecimento; superação das unidimensionalidades 

disciplinares na arte, ou totalidade artística; superação das culturas 

nacionais, ou totalidade universal; superação da erudição restrita, ou 

totalidade democrática. 

Desses pontos resultou a percepção de uma arte híbrida que se dá a 

ver. E nele, as metamorfoses do ser, dos espaços da vida e da arte, 

nacionais e internacionais, da criação e da recepção. 

 

V) Finalmente, na última parte, tentámos mostrar alguns limites ao 

híbrido através da noção de quase-tipo, dando alguns exemplos, mostrando 

eixos e finalmente recenseando algumas práticas-limite e atitudes de 

recuperação face ao híbrido, de como resiste, se renova e reincide. 

O quase-tipo define-se por um quase que remete precisamente para 

uma proximidade a qualquer coisa já tipificada, mas ao mesmo tempo 
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distancia-se dessa coisa. Contudo, quando essa forma quase, qualquer que 

ela seja, se torna recorrente então ela pode tornar-se um tipo-ideal. 

Para dar espaço a esta análise apresentámos alguns exemplos: a um 

tempo muito diferenciados ― partindo de áreas disciplinares distintas de 

modo a mostrar que a performance hoje se faz também no palco social, 

como foi exemplo-limite o filme Branca de Neve de João César Monteiro; a 

outro tempo similares nos seus eixos ― porque numa sociabilidade com 

artistas de várias áreas disciplinares, de vários tempos históricos; e de vários 

tempos do percurso do próprio artista. Em todos eles há um corpo 

“entreaberto”, que reflecte um corpo social em performatividade, que 

funciona como um texto para a obra. Acabam estes eixos a especificar o 

género artístico, não como ruptura mas como degeneração/geração 

contínua. 

Procurou-se aqui ainda perceber que limites se colocam ao híbrido 

nas artes performativas: do lado dos criadores e do lado da recepção. Esses 

limites remetem hoje, da parte da criação, para um questionamento extremo, 

para uma procura de monstros, figura cíclica na história do híbrido, marca 

extrema do híbrido, mas também, do lado da recepção, para uma 

banalização/indiferença em relação ao híbrido. Neste processo identificaram-

se as tribos nómadas (de criadores e receptores) que constroem o mundo do 

híbrido em metamorfose contínua.  

 

VI) Quando se pensa e investiga sociologicamente sobre a 

proliferação dos híbridos e dos quase-tipos híbridos artísticos, não se pode 

deixar de problematizar a sua fertilidade, uma vez que a história do termo 

parece conter uma “marca de nascença” que indicia a sua marginalidade ou 

contra-naturalidade: a infertilidade. Suposição que se sedimentou nos mitos 

(com os seus híbridos e monstros) mas também na biologia, na comum 

equiparação de qualquer coisa híbrida ao exemplo da mula, esse ser cuja 

origem diversa dos seus progenitores lhe inscreve uma não continuidade 

reprodutiva. 

A capacidade da arte para se recriar, a sua fertilidade, não traduz uma 

problemática nova, ela é na verdade um mecanismo propulsor da arte. A 
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questão, então, é se esta lei da arte em geral, identificada desde Aristóteles 

a Nietzsche, se mantém também na arte híbrida 

A todo o momento nas nossas deambulações pelo mundo da arte se 

encontram novos objectos inclassificáveis, novos mutantes mas, também, e 

não raras vezes, os seus descendentes. Essa emergência e proliferação 

contínua remetem, portanto, tal como a arte no geral, para uma 

“miscigenação” que revela uma divisão na origem necessária à reprodução 

(Agacinski, 1999). No primeiro romantismo (Schlegel, Novalis, Goethe ...) 

considerava-se já que o “fragmento” era o género da procriação, o sistema in 

nuci que dava origem a novos todos. Mais tarde, Richard Wagner, por 

exemplo, introduz mesmo a metáfora sexual, reprodutiva, para esclarecer a 

origem do drama, através da relação entre música e poesia. Diz ele que “(…) 

todo o organismo musical é feminino por natureza; ele só pode dar à luz, 

mas não conceber; a força geradora reside fora de si, e se ele não é 

fecundado por esta força, ele nunca poderá dar à luz. Aí está o mistério da 

esterilidade da música moderna” (citado por Bablet, 2002, p. 24). É dessa 

mistura originada, portanto, na união da música com a poesia que surge, nas 

suas palavras, o drama. 

No entanto, nas artes a existência do híbrido nem sempre se esgota 

na origem do dois, ele inscreve-se antes numa escala que contempla 

também o hermafroditismo e que vai desde o mono-híbrido até ao poli-

híbrido: remetendo, em qualquer dos casos, para o múltiplo, o plural, o 

heterogéneo. Do mesmo modo, não traduz a mera conjugação das origens 

pois remete, muitas vezes, para a sua superação e, na mistura, elas podem 

tornar-se irreconhecíveis. Essa fertilidade não quer dizer que não se possa 

aí inscrever o anómalo, o monstro, de forma a criar-se uma singularidade 

total: e nesse caso, “(…) o facto de estes sujeitos desviantes estarem 

impedidos de gerar outros semelhantes a si próprios entende-se na medida 

em que aceitar a semelhança seria negar a sua própria essência – dar 

origem à criação de uma nova espécie significaria criar um espaço onde a 

singularidade do monstro se dissolveria na norma” (Meneses, 2006, p. 76). 

No entanto, também aqui se deu conta da sua reprodutibilidade, através da 

proliferação do anómalo, do monstro. 
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A fertilidade do híbrido assinala, portanto, a necessidade de 

reprodução mas também a de catalogação. Daí que “híbrido” se confunde 

com outras noções como “monstro”, “mestiço”, “heterogéneo”, ou, no campo 

das catalogações artísticas, com noções como “grotesco” ou “obra de arte 

total”, quer esta se rinscreva no romantismo ou nas suas vertentes 

modernistas como o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo, e a partir daí na 

performance, nova-dança, novo-teatro, instalação, nos projectos 

transdisciplinares, entre inúmeras outras denominações. 

Esta metamorfose contínua, que varia nas denominações mas que se 

aparenta nos processos artísticos de mistura, possibilita o seu registo numa 

mesma plataforma de arte híbrida, cuja particularidade actual é a da sua 

imensa ampliação ao nível das práticas não corresponder à sua catalogação 

senão através de uma espécie de “canonização” do híbrido, que, de outro 

modo, pode ser visto como um processo de indefinição da catalogação. 

Nesse processo, a arte inscreve-se num laboratório experimental onde a 

todo o momento surgem novas sínteses, novos pharmacons. Neste sentido, 

o hibridismo das artes partilha a sua própria história social com outras áreas, 

como a história natural, onde se configuram os eixos da sua positividade e 

negatividade, e também os seus equívocos, que ainda hoje atravessam as 

representações, discursos e práticas. Em todos esses casos o híbrido é 

sempre uma semente, um devir, um motor. 
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