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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação foi estabelecer um diálogo entre arte e política, a 

partir dos estudos da performance (COHEN, 1989), (FÉRAL, 2014), 

(SCHECHNER, 2007), (ZUMTHOR, 2007), (PHELAN, 1992). Tomando como 

hipótese que as fricções entre inscrição (GIL, 2004, 2009, 2014) e não-inscrição 

que caracterizam o sujeito português construíram o meu percurso artístico no 

teatro de metamorfoses imperiais (SLOTERDIJK, 2002). Ou seja, onde o meu 

corpo surge como espaço de inscrição construiu-se um jogo para uma 

performance de metamorfoses. Para tal, desenvolvi textos autobiográficos que 

traduzem as metamorfoses vividas tanto em Portugal como no Brasil. Incidindo 

sobretudo no período em que Portugal aderiu à Zona Euro e às manifestações 

ocorridas no Brasil desde a minha chegada. A partir da literatura consultada este 

contexto de crise foi nomeado como teatro da metamorfoses imperais criando o 

con(texto) para a performance FENDA – Zonas de Negociação Temporárias 

(2016), que se traduz em dois processos de criação que desenvolvi ao longo da 

pesquisa e nas experiências artísticas, culturais e sociais que vivi em solo 

brasileiro. O professor Bhabha, entre outros, ajudou-me, antropologicamente, a 

pensar em modos de organização do espaço nos países colonizados e nos 

países colonizadores. No jogo que criei na performance busquei, então, 

mecanismos para  negociar a diferença (BHABHA, 2000), e criar as relações de 

alteridade e o saber que pretendo politizar. 

 

 

Palavras-Chave: Performance. Inscrição. Teatro de Metamorfoses Imperiais. 

Arte e Política. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this dissertation was to establish a dialog between art and politics, 

through performance studies (COHEN, 1989), (FÉRAL, 2014), (SCHECHNER, 

2007), (ZUMTHOR, 2007), (PHELAN, 1992). Assuming as a hypothesis that the 

frictions between inscription (GIL, 2004, 2009, 2014) and non-inscription that 

characterize the Portuguese individual make my artistic course in the theatre of 

imperial metamorphosis (SLOTERDIJK, 2002). Meaning, where my body 

emerges as a space of inscription it was built a set for a performance of 

metamorphosis. For such, I’ve developed autobiographical texts that translate the 

metamorphosis lived both in Portugal as in Brazil. Focusing mostly in the period 

of Portugal’s adhesion to the Euro Zone and the manifestations occurred in Brazil 

during my stay. Through consulted literature, this context of crisis was designated 

as theatre of imperial metamorphosis creating a con(text) for the performance 

FENDA – Zonas de Negociação Temporárias, that translates in two processes of 

creation that I’ve developed throughout the research and in the artistic, social and 

cultural experiences that I lived in Brazilian soil. Professor Bhabha, amongst 

others, helped me anthropologically to think in modes of space organization in 

colonized and colonizing countries. Therefore in the performative game I have 

created, I sought mechanisms to negotiate the difference and create the relations 

of alterity and the knowledge I intend to politicize. 

 

 

Key-Words: Performance. Inscription. Theatre of Imperial Metamorphosis. Art 

and Politics. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Ao longo desta dissertação visei estabelecer uma relação entre política e 

arte através do mapa autobiográfico daquilo que José Gil chama desejo de 

inscrição (2004). Esse desejo começou a ganhar os primeiros contornos quando 

decidi viajar para o Brasil para fazer mestrado e continuar a minha vida artística. 

Em Portugal estava demasiado condicionado pela não-inscrição, uma 

característica do povo português que descobri, ao longo desta pesquisa, aqui no 

Brasil. 

O meu desejo de inscrição ajudou-me a compreender o desespero de viver 

num país onde se grita em silêncio. Onde se ouve o que se diz e o que não se 

diz. Onde mães medeias choram. Beija-se e não marca. Não se inventam nomes 

em Portugal, temendo que algum pai tenha a inusitada ideia de pôr o nome ao 

filho de “Facebson”. Um país de oligarquias e monarquias recalcadas. Uma nação 

de engenheiros e doutores mal-empregados e empregues. Foi isto que eu 

descobri de Portugal, fruto da minha ingenuidade, quando me desloquei para o 

Brasil.  

No decorrer da pesquisa as minhas inquietações estavam sobretudo 

relacionadas com crise economica em Portugal e como isso reverberava na 

minha vida, condicionando a minha subjetividade. No Brasil consegui a distância 

suficiente para compreender que essas preocupações vinham sobretudo do meu 

desejo de inscrição contra não-inscrição que citei mais acima. Ao ganhar essa 

consciência descobri que a crise que afetava a Europa e, posteriormente, 

Portugal e a minha vida, fazem parte do teatro de metamorfoses imperial 

(SLOTERDIJK,2002) capitalista que analiso ao longo desta pesquisa. 

No entanto, só conseguia entender esse teatro como parte daquilo que se 

passava na Europa. Só quando comecei olhar para as manifestações no Brasil e 

para crise economica que se começou a sentir no país depois da minha chegada, 

compreendi, então, que o teatro não é somente Europeu. As metamorfoses 

capitalistas de formação política, economica e social desenvolvem-se em 

múltiplas formas em todos os cantos do mundo. Assim, as crises e manifestações 

que cada vez mais se fazem sentir ao redor do globo não são casos isolados, 
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mas pertencem ao mesmo contexto imperial. Onde os Estados com mais poder 

economico se emancipam em relação aos mais debilitados. 

Na primeira parte da dissertação incidi o meu foco sobretudo na 

compreensão do meu desejo de inscrição e na denúncia e contestação do 

contexto imperial Europeu, através da performance FENDA – Zonas de Inscrição 

Temporárias (2015). É assim, que a ingenuidade que me fez viajar até ao Brasi,l 

amadureceu, quando compreendi que o país pertence ao mesmo teatro imperial 

com metamorfoses específicas. Comecei, então, olhar para meu deslocamento 

como fruto deste contexto, não só meu, mas que incluiu amigos meus que 

emigraram, os refugiados que entram aos milhares na Europa, inclusive, outros 

movimentos migratórios. Todos estamos inseridos no teatro imperial capitalista 

consequência das suas metamorfoses.  

A performance foi essencial para entender que o meu desejo de inscrição 

não aconteceu, mas veio acontecendo desde que cheguei ao Brasil, através das 

várias interpelações e negociações com o outro em solo brasileiro. Neste 

momento começou a segunda parte desta dissertação, quando ampliei o conceito 

de FENDA para todas a experiências artísticas, culturais e sociais que vivi em 

solo brasileiro e minhas Zonas de Negociação com o outro ao longo de um 

período de dois anos.  

Hoje em dia o mundo é palco das maiores atrocidades a todos os níveis. 

As manifestações e as crises economicas dos últimos anos, em vários pontos do 

planeta, alertaram-me para o estado de calamidade a que alguns Estados estão 

chegando. Entendo estes acontecimentos como parte da globalização capitalista 

e imperialista e dos modos como se metamorfoseia em crises. 

A globalização obrigou-me, assim, a confrontar o mundo como um todo, 

um teatro, onde o imperialismo capitalista tomou conta. Desse confronto tenho 

observado, por um lado, cada vez mais manifestações contra os Estados que 

optam por estratégias políticas liberais, com fins, estritamente, economicos. 

Como tal, não olham a meios para atingir os seus fins. Por outro lado, constatei 

as crises infindáveis, que esses Estados legitimam através dos regimes 

democratas liberais, como no meu caso em Portugal. Neste contexto, o Estado 

tornou-se cada vez mais corruptível, uma identidade para a qual olho com 

desconfiança. Onde me controlam por mecanismo que condicionam a minha 

liberdade, ao mesmo tempo que criam uma ideia de falsa liberdade.  
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Vou, agora, expor alguns exemplos das metamorfoses desse teatro, que 

aparentemente não tem relação entre si, mas partilham o mesmo contexto que 

visei desdobrar. Deste modo, começo pelo que me é mais próximo, ou seja, a 

situação de injustiça social, austeridade, precariedade que sofreram os países da 

Zona Euro durante o que se chamou a crise das dívidas soberanas; as 

manifestações que ocorreram na Europa durante os últimos quinze anos, em 

cidades tão díspares como, Paris, Londres, Estocolmo, Madrid, Atenas, Lisboa, 

Kiev, Istambul; a primavera árabe; mais recentemente, os ataques terroristas do 

dia 13 de novembro de 2015 em Paris; o fluxo de refugiados que atinge a Europa; 

as manifestações no Brasil contra a copa e, posteriormente, contra a presidenta 

Dilma; Operação Lavajato; a recessão no Brasil; o impeachment requerido pelo 

Presidente da Câmara Eduardo Cunha contra a Presidenta Dilma.  

As metamorfoses acontecem em lugares diferentes, com propósitos 

diferentes, no entanto, o que existe em comum entre elas é pertencerem ao 

mesmo teatro imperial. Seja no caso dos terroristas do Estado Islâmico, ou, no 

impeachment de Dilma, esses acontecimentos exibem o espírito capitalista e 

imperialista que os desencadeou.  

Neste contexto, vejo a arte da performance como a minha esperança, a 

luz ténue, mas com a força suficiente para iluminar o meu caminho para contornar 

as metamorfoses. É a alternativa mais válida para pensar nos meus processos 

de inscrição e na emancipação da minha subjectividade. Deste modo, com a 

performance visei recusar algumas formas de representação, dado que na sua 

ontologia ela é a metonímia e não a metáfora (PHELAN,1993). Assim afastei-me 

da reprodução, separei-me do teatro convencional de gênese textocêntrica. O 

que emergiu, então, dessa ruptura é parafraseando Féral, a minha experiência 

enquanto indivíduo, a relação com o mundo e comigo próprio, meu carácter único 

e minha originalidade no centro da cena. Deste modo, ainda, me foi possível 

consciencializar o meu papel no teatro imperial, e recusar os meios de 

representação impostos pelas minhas instituições, cada vez mais corruptíveis e 

obsoletas.  

O meu corpo foi o único lugar onde podia acontecer o meu processo de 

ruptura e recusa. É sobretudo nele que reside o meu poder sobre mim, nos modos 

como eu político se politizou através da arte da performance. Ganhei, assim, 

contornos éticos, estéticos e emancipei-me. Desde a segunda metade do século 
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XX que os artistas buscam formas de subjetivação, através de processos de 

inscrição. Estes modos foram problematizados através de várias temáticas como 

identidade, questões de gênero, corpos estendidos, corpos ausentes, questões 

ritualísticas e transgressoras (WARR, 2000). 

A arte da performance, na sua origem, partiu de uma crise na arte que, 

depois da segunda metade do século XX, se tornara cada vez mais aburguesada, 

comercializável e museificada. Os artistas, inicialmente os artistas plásticos, 

tiveram necessidade de criar alternativas para dessacralizar uma arte 

institucionalizada por parte do mercado capitalista. O resultado foi uma linguagem 

híbrida que parte das artes plástica, na relação que essa estabelece entre espaço 

e tempo, mas que se realiza ao vivo, a live art (COHEN, 1989). Ora, nas artes 

cênicas, viram uma oportunidade das suas ideias radicais, algumas delas, 

pudessem ser apresentadas em qualquer tempo e espaço sem que estivessem 

ligadas a algum tipo de nomenclatura, instituição e representação. 

Algumas obras destes artistas marcam o primeiro envolvimento do corpo 

na estetização das suas formas de subjetivação através da performance. 

Exemplo disso é a obra 1st Action (1962), onde os artistas Herman Nitsch e Otto 

Muehl praticam o ritual da crucificação. Nitsch assume o papel de Cristo, 

enquanto, Muehl pulveriza e banha o corpo de Nitsch com sangue. Buscam uma 

experiência física e emocional que gera um estado de espírito de cura, através 

de uma representação pagã (WARR, 2000). Outra obra chama-se Rythm 0 

(1974), da performer Marina Abramovic, na qual, a artista oferece o seu corpo 

como um objeto, que fica sujeito às vontades e caprichos do público. Esse dispõe 

de 72 objetos que podem causar dor ou prazer na perfomer. Desde uma pistola 

carregada com uma bala, tesouras, batom, podem ser usados contra ou a favor 

da artista, conforme os desejos do público. Por último, o trabalho do artista 

alemão Joseph Beuys, I Like America and America Likes Me (1974). A 

performance começa no aeroporto de Nova Iorque, onde uma ambulância 

recolhe o performer enrolado em feltro e deitado numa maca, conduzindo-o à 

René Block Gallery, onde partilhou a galeria, durante uma semana, com um 

coiote (BEUYS, 2011). 

Estas performances iniciais visavam “desfazer as “competências” 

(essencialmente teatrais). Essas competências, ela as reajusta, as rearranja, em 

um desdobramento dessistematizado. (FÉRAL, 2014, 163). Deste modo, a 
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encarei a performance como uma alternativa ao teatro imperial, isto é, nos modos 

como me foi possível, enquanto artista, reajustar e rearranjar, formas de 

subjetivação e contornar as metamorfoses capitalistas.  

Hoje em dia a arte da performance afasta-se das suas primeiras 

inquietações, isto é, questionar a nossa relação com a arte. Como tal, não posso 

falar em performance nos termos que se falava na década de ‘60 ou ’70 do século 

passado. Quando recorri a este gênero estive mais preocupado em atingir um 

engajamento social, político ou ideológico do que um discurso estético-filosófico 

sobre a arte. O polémico artista russo Petr Pavlensky (1984) é um bom exemplo 

para se pensar como estes compromissos podem ser problematizados através 

do corpo. 

O artista, de 31 anos, tem gerado, com as suas performance de carácter 

ritualístico e transgressor, várias polémicas em torno da situação política e social 

na Rússia. O seu último trabalho chama-se  Lubyanka's burning door (2015), no 

qual, o artista incendiou a porta do quartel geral do Serviço de Segurança Federal 

Russo (FSB), ficando no local à espera de ser detido. Para contestar a apatia do 

seu povo face às atrocidades que o regime anda praticando, chegou ao ponto de 

pregar o seu escroto, ao chão da praça vermelha, em Fixation (2013). Outra obra, 

onde, Petr, mais uma vez recorre à violência sobre si é em Separation (2014), 

onde o artista sentado no muro de um hospício (onde estão internados os 

“loucos”, diagnosticados pelo regime de Putin), corta o lóbulo da orelha direita, 

em protesto contra o regresso dos métodos soviéticos. Estas obras são o 

engajamento total do sujeito, ao politizar o seu corpo, num compromisso social e 

político, contra o regime que o aprisionar e controla.  

No entanto, não é só na Rússia que se problematizam questões 

relacionadas com as metamorfoses que venho analisando, em Portugal também. 

Não é que existam oficialmente muitos performers em Portugal, mas o casal Ana 

Borralho e João Galante foram dos poucos com os quais consegui estabelecer 

algumas relações. Tanto eu quanto o casal procuramos modos de inscrição para 

politizar a nossa arte e contestar e problematizar a austeridade, que sofreu o povo 

português durante a crise economica que atravessou Portugal nos últimos anos.  

Tomemos em consideração a performance realizada pelo casal chamada 

Art Piss On Money And Politics (2012), na qual os artistas convidam elementos 

do público a urinarem em cima de imagens de dinheiro e políticos. Fica claro a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Petr_Pavlensky
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emergência de uma arte que se pretende política e de uma política que se 

pretende arte. Estes artistas, em alguns dos seus trabalhos, dão oportunidade à 

audiência de se emancipar contra as formas de controle institucionais, através do 

seu protesto, neste caso a urina. Esta linha de pensamento enquadra-se nos 

chamados Estudos da Performance que abordam o seu campo expandido, 

enquanto conceito não só aplicado ao palco, à galeria, ao museu e às atividades 

artísticas, mas de forma geral e multidisciplinar, a todas as relações humanas 

(SCHECHNER, 2006). É, tendo em conta essa expansão, que tive a liberdade 

de, enquanto artista e pesquisador, problematizar arte e política, ao longo desta 

dissertação. 

Juntar política e arte surgiu, então, da minha necessidade inscrição contra 

a não-inscrição que caracteriza o povo português (GIL, 2004), assim compreendi 

que os modos de representação que se fazem do Eu(ropeu) não correspondem 

de fato aos valores defendidos na Constituição Européia. Se eu, como português, 

faço parte de uma União Economica que se propôs a desenvolver os países 

membros através de uma moeda única (Euro), porque é que países como 

Alemanha, Áustria e Holanda estão mais desenvolvidos do que países como 

Portugal, Espanha e Grécia? Porque se instalou uma crise em mim e, no meu 

país, que dura dez anos e ao fim desse tempo ela evolui para uma crise maior, 

quase paralisando uma sociedade? Porque que é que a minha representação de 

Eu(ropeu) é viver em condição de Eu(ro) crise?  

Essas foram questões de início, os primeiros movimentos em direção à 

performance FENDA – Zonas de Inscrição Temporárias (2015), surgiram, durante 

a pesquisa, quando cheguei ao Brasil. Neste momento da pesquisa estava 

focado, sobretudo, em criticar a austeridade, a Europa, Portugal. Sentia desgosto 

pelas minhas origens. Queria negar-me, situação que me custou caro ao longo 

de toda a pesquisa, porque nunca foi possível. 

Nesse momento da pesquisa, ainda, não tinha a consciência que todas 

estas inquietações faziam parte das metamorfoses do teatro imperial capitalista. 

Foi ao compreender que a inscrição não se realizou, que constatei que as 

metamorfoses não pertencem só a Portugal ou à Europa. O Brasil habita o 

mesmo teatro, com metamorfoses próprias. Neste momento, a ingenuidade deu 

lugar à maturidade. Isto reflete-se na criação da performance Eu só sou eu e não 

outro quando puder deixar de ser eu para ser um outro (2015). Parti das minhas 
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inquietações, referentes às metamorfoses brasileiras ao negociar a minha 

diferença com o outro, aqui no Brasil. Essa maturidade, também, está refletida no 

processo de criação desta performance.  Já não estava sozinho, tinha o outro no 

meu processo de inscrição. Criei um treinamento físico, entre outros mecanismos, 

o que me prova estar mais seguro dos meus métodos e aprendizados.  

Fico grato por tudo o que aconteceu comigo ao longo destes dois anos. 

Emergiu outra identidade, nem portuguesa, nem brasileira, mas híbrida, como a 

performance. É com esta identidade que agora parto para Portugal, aberto pela 

a fenda que inscrevi em mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

PARTE I - CONTEXTO DA INSCRIÇÃO 

 

Historicamente de 1945 até 1989, a Europa perdeu a sua hegemonia, 

enquanto centro do mundo. Durante este período esteve submetida a um vácuo, 

consequência da traumática e humilhante maneira com que terminou a segunda 

guerra mundial. A partir daí, segundo o filósofo Peter Sloterdijk (2002), o mito do 

império deslocou-se para as potências dos Estados Unidos da América e a 

Rússia. O sonho de um império Europeu não desapareceu, ele transladou-se 

para estas novas superpotências, que estavam contaminadas pelo desejo de 

poder e conquista.  

Só em 1989, com fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) e, a posterior, queda do muro de Berlim, a Europa conseguiu sair da 

“camisa-de-forças” onde esteve durante esses anos. Assim, a Comunidade 

Européia, conseguiu dar início ao processo que visava acabar com os 

imperialismos nacionais através de “uma cooperação econômica com vagas 

perspectivas de integração política posterior” (SLOTERDIJK, 2002, p.56). De 

fato, foram os imperialismos que deram lugar ao contexto que se passou ao longo 

da história européia, mas o sonho imperial não acabou aí.  

A história da Europa depois de 1989 começou, desde logo, mal. Primeiro, 

o Tratado de Maastricht (1991), onde se formalizou oficialmente a União Européia 

e, também, a criação da moeda única (Euro) para os países que decidiram 

compor a Zona Euro, manifestou-se, ao longo da última década, um dos 

principais fatores da crise que tem assolado a Europa. O tratado deveria, a meu 

ver, ambicionar uma política comum para os Estados membros da recente UE.  

Neste contexto vou, então, contar a minha história como ator dentro do 

teatro de metamorfoses imperial (SLOTERDIJK, 2002), no qual os vários Estados 

que constituem a Europa têm lutado pela sua hegemonia ao longo da história. 

Depois de compreender o impacto das medidas político-economicas, da Zona 

Euro, na economia portuguesa e, posteriormente, na minha vida, dei conta da 

ameaça que a tais instituições significam.   

Mais que uma moeda que concorresse com o dólar era necessário uma 

política que unisse todos europeus. Situação, que ao longo destes anos nunca 

aconteceu, porque, na verdade, o Tratado fomenta as incontornáveis 



22 

 

metamorfoses de formação política, economica e social, do teatro imperial 

capitalista.   

No artigo A crise infindável como instrumento de poder (2013), do filósofo 

Giorgio Agamben, são debatidas várias estratégias que os Estados europeus 

adotaram, ao longo das últimas décadas, alicerçadas numa ideia de falsa 

democracia. Através dessa ilusão criaram mecanismos de controle, como a Zona 

Euro, a moeda Euro, ou, o Banco Central Europeu. Estas instituições desvirtuam 

os princípios e ideais europeus de cooperação e igualdade entre os Estados 

membros. Foi através deste artigo que comecei a olhar para as crises recorrentes 

e, que tendem a permanecer, como mecanismos criados por estas instituições 

para me dominarem enquanto sujeito.  

Constatei, então, que as metamorfoses européias de formação política, 

economica e social tiveram um ponto crítico, quando em 2004, foi assinada, pelos 

países membros da UE, a constituição européia. Esta contém os mais altos 

valores da democracia, no entanto, nunca foi votada pelos cidadãos da UE. 

Nunca foram feitos referendos nos países membros para votar nessa 

constituição. Este fato reflete bem os modos como os países com mais poder 

economico e influência política, como no caso da Alemanha, começam, 

sutilmente, a impor-se.  

 As ilegitimidades da Constituição põem em causa, não só as raízes 

culturais e espirituais, mas, também, os meus princípios políticos e legais, como 

europeu (AGAMBEN, 2013). Assim, vi o sonho do império continuar, 

subversivamente, sob pretextos democráticos.   

É neste contexto de falsa harmonização que o Eu(ropeu) (eu como 

português e europeu) chegou a 2015, com danos irreparáveis na sua estrutura 

matricial. Aquela que, supostamente, deveria defender uma cooperação 

economica e possível integração política, entre os Estados membros da União, 

da qual faço parte, falharam. Ao longo de quinze anos de Zona Euro, sei que 

existem, ainda, países como, por exemplo, Espanha e Grécia e, Portugal, no meu 

caso, que têm dívidas acumuladas há anos. Por outro lado, países como 

Alemanha, Holanda e Áustria que crescem economicamente e com capacidade 

de emprestar fundos aos países que se encontram endividados. A cooperação 

estipulada pelo Tratado de Maastricht faltou ao longo desses anos. Como tal, 

cresceu ambição desmedida de continuar o império, impedindo, assim, a 
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adotação de políticas favoráveis, por exemplo, para o meu país, dado que não 

aguentou o ritmo imposto pelas metamorfoses capitalistas.  

Outro artigo que me alertou para o perigo que corro, enquanto sujeito, foi 

escrito pelo, filósofo e psicanalista, Slavoj Zizek, intitulado Um novo começo para 

a Europa (2015). Neste artigo, Zizek (2015), alertou-me para os riscos das 

metamorfoses políticas, economicas e sociais, pois, são:  

 

 

[…] cada vez mais mascaradas como regulações administrativas 

baseadas num conhecimento especializado neutro, e são cada vez 

mais negociadas em segredo e impostas sem qualquer consulta 

democrática. (ZIZEK, 2015) 
  

Situação que não acontece especificamente na Europa, mas no mundo 

todo. Fato que eu só dei conta com o meu deslocamento para o Brasil, ao 

perceber as suas metamorfoses específicas. Os modos como observei a 

implantação das recentes democracias nos países que viveram “primavera 

árabe”, também, partem desse processo, ou seja, destas estratégias do contexto 

do teatro imperial. Estes países proclamam-se democracias sufragadas pelo 

povo, mas este continua a ser controlado e intimidado.   

O que acho, particularmente, irônico é esta situação tornar-se comum na 

“minha” Europa dos valores cooperativos e igualitários. Vários Estados 

ocidentais usam, assim, a democracia liberal como uma forma de legitimar um 

estado permanente de crise. Foi o que aconteceu comigo em Portugal desde 

2004, quando as primeiras reações ao euro se começaram a sentir, com maior 

negatividade, no tecido econômico português.  

A crise foi uma forma de controle que através da austeridade limitou a 

minha vida ao ponto de eu entrar em ruptura com o contexto e deslocar-me para 

o Brasil. Quando, essa crise deixou de ser um Estado de exceção e passou a um 

Estado de recessão as palavras de ordem em todos os meios de comunicação 

social que eu lia, ou, ouvia eram: poupar, austeridade, cortes nas pensões, cortes 

nos apoios sociais, subida de impostos. Eram os termos mais recorrentes na 

comunicação social e, inclusive, nas conversas de café. Em 2011, como seria de 

esperar, a banca entrou em recessão agravando a crise que começara em 2000. 
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1 - O CONTEXTO DAS METAMORFOSES PORTUGUESAS 

 

  Em 1986, eu ainda não tinha nascido, viria a nascer um ano depois num 

Portugal que já pertencia à Europa dos quinze, visto que nessa altura quem fazia 

parte da Comunidade Economica Européia eram, somente, quinze países. 

Durante a década de 90, isto é, durante quase toda a minha infância, nunca 

compreendi muito bem o que era esse projeto ambicioso de ser europeu. No 

entanto, em 1998, de uma forma indireta, a Europa acabaria por chegar ao meu 

lar, quando se deu a privatização da empresa EDP (Eletricidade de Portugal), na 

qual o meu pai trabalhou durante 25 anos. Com a sua privatização a empresa 

oferecia quantias de dinheiro aos seus empregados se esses quisessem 

rescindir, amigavelmente, o contrato de trabalho. O meu pai foi um dos 

empregados que aceitou fazer a rescisão.  

Entre 1990 e 2000 as privatizações e a abertura dos mercados ao exterior, 

tanto por parte dos governos de direita (Partido Social Democrata) e de centro 

esquerda (Partido Socialista), foram fundamentais para colmatar a dívida interna 

e externa que se começara a sentir no meu país. Desde que as políticas liberais 

tomaram conta dos mercados, expondo-os, sem nenhum tipo de 

regulamentação, ao investimento estrangeiro. Investimento que, aumentou ainda 

mais, depois da assinatura do Tratado de Maastricht, que tinha como condição, 

Portugal, pertencer à União Monetária Européia (UEM)1. Aumentaram, assim, as 

obrigações economicas e financeiras para que o meu país fizesse parte da UEM. 

Entre essas medidas, exigia-se que os países membros tivessem uma dívida 

pública abaixo de 60% do PIB, assim como, uma política de estabilidade cambial 

para atrair capital estrangeiro.  

A entrada na UE foi um passo de gigante para Portugal que, ainda, se 

encontrava em processo de modernização, em comparação com os nossos 

pares Europeus. Por um lado, éramos uma democracia recente, que provinha de 

uma ditadura fascista, altamente claustrofóbica, de cinquenta e três anos; por 

                                            
1 A União Economica e Monetária (UEM) representa um passo importantíssimo para a integração 
das economias da União Européia. Com efeito, implica a coordenação das políticas economicas 
e orçamentais, uma política monetária comum e uma moeda comum, o euro. Embora os 28 
Estados Membros da UE participem na união economica, alguns países levaram o processo de 
integração mais longe, tendo adotado o euro. Estes países formam a zona euro.  
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outro lado, e em consequência disso, não possuíamos infraestrutura em nível de 

outros países como a Alemanha ou França, que já se encontravam noutro 

patamar de desenvolvimento.  

A ditadura pouco ou nada investiu no país, por exemplo, não existiam 

autoestradas que ligassem as regiões, somente estradas nacionais, e precárias 

por sinal. Lembro-me perfeitamente de fazer uma viagem, com a minha família, 

ao norte do país e demorarmos sete horas de viagem. Hoje em dia, com o 

mesmo tempo, é possível percorrer Portugal de um extremo ao outro. Este fato 

deve-se, fundamentalmente, aos fundos disponibilizados pela UE, para 

desenvolver a infraestrutura do meu país e, relançar a economia para outro nível, 

mais próximo de seus pares europeus. 

Ao comparar os anos 90 com as décadas anteriores é-me possível afirmar 

que foi um bom período para se viver em Portugal durante o século XX, em 

relação a investimento e oportunidades. No entanto, ainda estávamos 

dependentes das medidas de Bruxelas que monitorizavam a economia 

portuguesa. Se durante a ditadura existiu uma economia de retenção e de 

poupança da nossa parte: uma técnica de sobrevivência perante a ditadura 

salazarista, que criava o medo e insegurança em relação ao amanhã. Na década 

de 90 foi oposto, à “lógica da poupança seguiu-se, sem mediações, a lógica do 

consumo.” (GIL, 2004, p.61). O governo liberal, do primeiro-ministro Cavaco 

Silva e, a torrente de dinheiro que choveu sobre Portugal, depois da adesão à 

UE, criaram uma economia de consumo desenfreado.  

No entanto, o espírito consumista da época passou ao lado da minha 

família. Os meus parentes sempre tiveram a tradição de poupar, nunca 

passamos dificuldades, mas também nunca vivemos acima das nossas 

possibilidades: o meu pai manteve o mesmo carro por quinze anos; os 

investimentos que fazíamos sempre tiveram foco na remodelação da casa e da 

minha formação e da minha irmã; raramente íamos de férias; almoçar e jantar 

em restaurantes “é para gente rica”, como diz a minha mãe; e, só tive o meu 

primeiro videogame aos treze anos e computador aos dezasseis anos, quando, 

grande parte dos meus amigos já tinham comprado.  

 
A poupança não foi apenas uma técnica, por assim dizer, artesanal, de 
amealhar, nem, certamente para o povo de “acumular capital”. Foi uma 
estratégia de sobrevivência, entre as condições mínimas para subsistir 
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“dignamente” enfrentando eventuais desgraças futuras […] (GIL, 2004, 
p.59) 

  

Esta relação com dinheiro e com os bens materiais, por parte dos meus 

parentes, está intimamente relacionada com o ambiente de repressão e medo 

no qual cresceram. Como tal, manifestam, ainda, traços da ditadura bem 

incrustados nos seus corpos, docilizados (FOUCAULT, 1987) pela mentalidade 

salazarista: lar, família, trabalho e Deus.  

Deste modo, a vida política nunca foi muito discutida no nosso lar e outras 

questões como sexo, drogas, entre outros temas, eram tidos como tabu. Durante 

o período da década de 90 e mesmo, posteriormente, não se falava muito da 

presença de Portugal na UE, sempre foi um tema pouco abordado nas conversas 

entre os meus parentes. Mas não só lá em casa, os portugueses em geral, ainda 

não compreendiam o que era pertencer à União Européia. Mesmo a 

comunicação social mostrava a Europa como um “fora” do qual estávamos 

dentro.  

Durante este período surgiu a seguinte expressão “agora eles lá fora é 

que mandam”, esta afirmação revela muito sobre o pensamento geral do novo 

português, europeu, durante a década de 90 e, também, nos anos vindouros. 

 Por um lado dizer “eles é que mandam” é desresponsabilizar-se face à 

própria prática democrática e de cidadania. Por outro lado, ao dizer “lá fora”, cria-

se uma zona de conforto, uma barreira protetora da identidade, entre o que é ser 

português e o que é ser Europeu. Assim sendo: 

 
[…] Não entramos na Europa, a Europa entrou por nós dentro, mas nós 
engolimo-la e demos-lhe a nossa cara. […] Territorializamos tudo o que 
vem de fora, o próprio “fora”. O que significa que o “fora” se torna 
“dentro” e que os nossos egos continuam a cultivar a sua identidade, 
mesmo estilhaçada. […] (GIL, 2009, p.19 – Grifos do autor) 

 

   Como tal, foi muito difícil para mim construir os laços afetivos e 

necessários com a Europa, que já tinha entrado em mim, em último caso, através 

das suas metamorfoses de formação política, economica e social.  

No entanto, este problema, sem solução aparente, está sobretudo 

relacionado com uma enorme falta de conhecimento da democracia da qual o 

meu povo carece, consequência dos corpos que ainda se encontravam fechados 

e disciplinados pela antiga ditadura, dito de outro modo: 
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[…] estamos longe de expressar, de explorar, e portanto de conhecer 
e de reivindicar os nossos direitos cívicos e sociais de cidadania, ou 
seja, a nossa liberdade de opinião, o direito à justiça, as múltiplas 
liberdades e direitos individuais no campo social. (GIL, 2004, p.37) 

 

Face a isto eu deveria ter sido mais clarificado e sensibilizado, ao longo 

do meu percurso acadêmico, por exemplo, do que é fazer parte da UE. Tais 

esclarecimentos iriam-me proporcionar entender o “lá fora” com menos 

desconfiança e mais consciência, cívica, política e democrática, situação que 

nunca aconteceu. Ainda, hoje, não sei o que isso é. A minha ignorância é uma 

oportunidade para os outros países, mais esclarecidos, tirarem proveito. Estou, 

então, perdido no “fora”, do qual, penso estar “dentro”.  

Este problema está intimamente ligado com a incapacidade que o povo 

português tem para ser inscrever.  

 

[…] A não-inscrição […] um velho hábito que vem sobretudo da recusa 
imposta ao indivíduo de se inscrever. Porque inscrever implica ação, 
decisão com as quais o indivíduo conquista autonomia e sentido para 
a sua existência. […] (GIL, 2004, p.17- Grifos do autor).  

 

Foi através de Gil, que comecei, então, a constatar que muitas das 

questões que venho e vou abordar estão, sobretudo, relacionadas com a recusa 

imposta ao indivíduo de se inscrever. Ao compreender isto ficou mais fácil para 

mim ver o “fora” e inscrever-me nele. Despertar a minha consciência para a não 

– inscrição e para o fora que me condiciona, é um dos objetivos desta 

dissertação. 

 

 

2 – VIVER SOB AS MESMAS METAMORFOSES  

 

É assim que olho para oficialização da moeda única (euro), em 2000, 

como um “fora” que condicionou o meu país a torna-se membro da União 

Economica Monetária (UEM). A partir daqui comecei a ter consciência do que é 

fazer parte da União Européia. A troca de moeda do escudo, que vigorava em 

Portugal, pelo euro foi o acontecimento que despertou a minha atenção para o 

“fora”. Durante muito tempo, para mim, pertencer à UE foi partilhar uma moeda 
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comum com outros países. Para um adolescente de treze anos a UE era um país 

enorme, no qual Portugal estava inserido.  

Foi a partir deste período que começaram a agravar-se os problemas na 

economia portuguesa, por culpa das medidas adotadas no campo economico. 

Neste período ainda não tinha noção do impacto que a mudança de moeda iria 

ter na economia e, na vida dos portugueses em geral, e na minha em particular. 

Em geral todos os bens de consumo aumentaram para o dobro, tomando, como 

exemplo, o preço do café, que custava cinquenta escudos, passou a custar 

sessenta centavos de euro, isto é, cento e vinte escudos.  

No entanto, os ordenados mantiveram-se na mesma. A vida tornava-se 

cada vez mais difícil e contida. Pouco a pouco o estado de crise estava sendo 

institucionalizado, entrava, assim, na ditadura da crise.  

Lembro-me do primeiro Natal depois da instauração da moeda única 

(Euro). A minha mãe que tinha o costume de comprar alguns presentes para os 

meus primos, nesse Natal não comprou, apenas distribuiu algum dinheiro. Há 

quinze anos que não se trocam presentes no Natal na minha família 

(precisamente quando a moeda alterou) e, quando existe alguma troca, são 

objetos simbólicos sem muito valor. Ocasionalmente a minha avó, as minhas tias 

e a minha mãe distribuem dinheiro em pequenas quantias, conforme as 

despesas ao longo do ano.  

A forma codificada como se passa o Natal na minha família é digna de 

uma breve análise. Os homens ficam encarregues de providenciar a comida para 

a refeição do dia 24 de Dezembro, normalmente bacalhau e cabrito. As mulheres 

ficam responsáveis de fazer a refeição para noite da consoada. Nessa noite, a 

distribuição da mesa onde jantamos é organizada de forma binária, as mulheres 

de um lado e os homens do outro (assim também eram divididas as escolas 

durante a ditadura salazarista). Normalmente quem é o dono (homem) da casa 

senta-se à cabeceira da mesa. O vinho fica do lado, da mesa, dos homens. As 

mulheres bebem o suco e a água. Isto não quer dizer que as mulheres não 

bebam vinho, mas de preferência, ele tende a ficar do lado da mesa dos homens. 

As mulheres servem a mesa durante a refeição, as sobremesas e o café com os 

respetivos digestivos (ver foto 1). 
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Deste breve análise pude discernir alguns sinais nos corpos dos meus 

entes e, na disposição dos outros corpos, os objetos, que indicam tratar-se de 

uma casa portuguesa: “economia familiar de medos e esperança, com os seus 

pequenos potlachs nas celebrações cerimoniais, nascimento, casamentos, 

festas do calendário religioso.” (GIL, 2004, p.60). Além, dos moldes burgueses e 

conservadores, ditados pela ditadura salazarista, que tantas marcas deixaram 

nas gerações que me educaram e, posteriormente, em mim.  

No entanto, não só em relação ao Natal senti a diferença na qualidade de 

vida, outros hábitos também sofreram com essa mudança: deixei de ir ao cinema, 

passando a ir somente no dia do meu aniversário ou de amigos; era raro receber 

presentes de aniversário; deixei de comprar livros com tanta frequência, entre 

outras situações que tornavam o mundo mais colorido. A vida passou a ser ainda 

mais caseira e contida, havia dinheiro mas era contabilizado para tudo, desde o 

pão aos manuais escolares. Nunca passei por dificuldades, sempre havia comida 

com abundância, roupa de boa qualidade e bom material escolar, porque para 

isso os meus pais tinham-se precavido. Nasceram e foram educados num regime 

Figura 1 – Mesa de Natal Tradicionalmente Portuguesa 

Fonte - Fotografia tirada pelo autor 
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onde era poupar ou morrer, como tal, estavam preparados para futuras despesas 

comigo e com a minha irmã. Qualquer situação que saísse dos ditames da sua 

mentalidade conservadora era tida como luxo, ainda mais, nos tempos que 

corriam.  

Grande parte das famílias portuguesas passou por mais dificuldades que 

a minha. Em grande parte porque Portugal não estava suficientemente bem 

preparado para lidar com as transformações em curso na economia Européia e 

global. Isso reverteu-se nas famílias que viviam uma vida mais ostentada, isto é, 

com um espírito mais consumista. Como o mercado português era menos 

intensivo em produção de bens, serviços, conhecimento e tecnologia, criava 

menor valor acrescentado por unidade produzida, logo enfrentavam uma maior 

concorrência internacional. A economia não estava preparada para tirar partido 

das oportunidades criadas pelos avanços tecnológicos recentes.  

Os países mais desenvolvidos como a Alemanha, Holanda e Áustria, dado 

o seu nível elevado de tecnologia criaram elevados excedentes ao longo dos 

anos e começaram a tirar partido dos estados com mais dificuldades economicas 

para aplicar os seus excessos. Esses empréstimos foram altamente 

contraproducentes para países como Portugal, que já apresentavam uma dívida 

externa exorbitante. O débito ficou ainda maior ao longo dos anos, o que tornou 

mais difícil pagar as obrigações que se avolumaram. Seria uma questão de 

tempo até que a economia portuguesa deixasse de pagar as dívidas.  

É neste período que começaram a evidenciarem-se os imperialismos de 

alguns países, economicamente, mais desenvolvidos sobre aqueles que 

manifestavam dívidas públicas maiores. Mantendo, assim, a tradição imperialista 

européia, para a qual o Tratado de Maastricht foi fundamental. No entanto, as 

instituições que deviam regulamentar e fiscalizar os países com grandes défices 

nunca o fizeram. Principalmente o Banco Central Europeu, que ficou responsável 

por assegurar a regulação dos países da Zona Euro. Assim, os valores Europeus 

de cooperação e igualdade entre os estados membros foram-se tornando cada 

vez mais um ideal e menos uma realidade.  
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3 – DE METAMORFOSE EM METAMORFOSE 

 

Durante o período de 2000 a 2007 fiz uma parte dos meus estudos, como 

não quis terminar decidi trabalhar no ano de 2008. No final desse ano despedi-

me e voltei à vida acadêmica para poder candidatar-me no curso de Teatro da 

Universidade de Évora. Em 2007 estava a decorrer o programa de novas 

oportunidades, criado pelo governo vigente do primeiro-ministro José Sócrates. 

Foi através desse programa que eu, assim como tantos outros, conseguimos 

completar o décimo segundo ano e candidatarmo-nos à Universidade. No 

entanto, esse programa, que até parece ser uma medida sensata para combater 

o elevado número de estudantes, que ficaram com os seus estudos em atraso, 

na realidade, é uma máquina de formar sujeitos com um desembaraço tal, que 

compromete a qualidade da formação. O motivo de tanta agilidade parte da 

”governação de Sócrates [que] institucionalizou práticas e um espírito geral que 

se caracteriza pelo desvio à lei, pelo “desenrasque” mais ou menos clandestino.” 

(GIL, 2009, p.32 – Grifo do autor). Assim, o programa traduzia o espírito das 

medidas do governo. Provava, estaticamente, que Portugal estava cada vez mais 

ao nível dos seus pares Europeus, em relação à formação de indivíduos, o que 

não correspondia à realidade e comprometia a qualidade dos formados. 

Grande parte dos meus amigos candidataram-se à Universidade, outros 

nunca ambicionaram vida acadêmica. Optaram por um emprego, minimamente, 

estável de pouca formação e a ganhar pouco. Porque a descrença na vida 

acadêmica era muita, grande parte de nós estava consciente de um futuro 

indeterminado. Era muito difícil conseguir um emprego em qualquer área. Não 

existiam estratégias governamentais para administrar os jovens recém-

licenciados. O mercado de trabalho demonstrava dificuldades de várias ordens, 

entre elas a falta de preparação para nos receber. Esta precariedade, segundo, 

Ana Bastos, membro da comissão de Bolseiros da Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa: 

 

[…] faz com que os recém-licenciados não vejam a investigação como 
uma profissão de futuro, ou então procurem iniciar carreira em outros 
países. Por último, e talvez o mais importante, apesar de todos os 
programas na abertura à ciência internacional, internamente o sistema 
científico português continua a funcionar muito na base da 
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pessoalização, nos melhores casos, ou mesmo do compadrio, do 
favorecimento ou da cunha, nos piores. (BASTOS, 2013, p.45) 

 

Existiam bolsas e estágios profissionais através da “pessoalização”, 

conheci alguns casos, mas, grande parte deles, não eram remunerados. Durante 

o meu último ano de formação tive oportunidade de fazer um estágio profissional 

no Teatro Municipal de Évora, Garcia de Resende. Trabalhei durante três meses 

em regime exaustivo de ensaio para receber a simbólica quantia de quinhentos 

euros, e no fim ainda me disseram “não te queixes”, ou seja, “não te inscrevas”, 

o espírito é este. 

 Ao longo dos anos partilhando a mesma moeda as metamorfoses 

alastraram-se a outros campos da sociedade, por exemplo, a credibilidade que 

se tinha nos partidos políticos e nos seus discursos era cada vez menos. Os 

meus pais deixaram de votar durante este período, olhando cada vez mais para 

o Estado com desconfiança. Passou, assim, a ser tido como um inimigo, face a 

isso o nosso lar tornara-se, gradualmente, um forte de resistência. Aumentava, 

de forma geral, a separação entre os portugueses e o Estado, fato que se 

traduzia na elevada abstenção que dilatava de eleições em eleições. 

Foi também durante este período que saí a primeira vez de Portugal. Fui 

a Londres visitar a minha madrinha e a Lloret del Mar, uma pequena cidade perto 

de Barcelona, onde se realizava, por hábito, a viagem de finalistas do meu liceu. 

Durante estas viagens, principalmente a Londres, porque era mais velho, tinha 

dezoito anos, comecei a olhar para Portugal com outros olhos. Já tinha ido várias 

vezes a Lisboa e experienciado a vida cosmopolita, mas em Londres presenciei 

vários estilos, atitudes e posições perante a vida. Compreendi que a minha 

mente ainda estava muito fechada para as percepções que aquela cidade gerava 

em mim.  

Uma dessas experiências teve como palco o Tate Galery, onde tive o 

primeiro contacto com arte contemporânea. Isso me perturbou bastante, uma 

mistura de fascínio e incompreensão que caracteriza qualquer obra atual. Outro 

acontecimento que me despertou a atenção foi o contato com os artistas de rua, 

em sua grande parte estudantes de arte, que desenvolviam a sua sensibilidade, 

talento e trabalho, ali, à vista de todos, situação rara em Portugal. Fizeram-me 

acreditar, ainda mais, em ingressar no curso de Teatro.  
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Em Londres que dei conta do quão Portugal era um país pequeno e que 

eu era mais pequeno ainda. No entanto, uma parte de mim cresceu muito com 

aquele confronto com outros europeus, parte da mesma União. Foi precisamente 

nessa altura que a minha consciência despertou para o “fora”, isto é, para as 

metamorfoses economicas, políticas e sociais do teatro imperial capitalista. 

Foi sobretudo ao compreender que a Inglaterra, parte da mesma União, 

era um país muito mais resolvido e desenvolvido que o meu, que as minhas 

inquietações despertaram. Os ingleses não fazem parte da Zona Euro, 

conservaram a sua moeda, a libra, forte concorrente do Euro e do Dólar. Como 

tal, não passaram pelas mesmas dificuldades que alguns países da Zona Euro. 

No entanto, com crise economica e financeira de 2008, que abalou todos os 

mercados a nível mundial a Inglaterra, também, sofreu com as suas 

metamorfoses específicas. Mesmo não tendo adotado o Euro, como moeda 

oficial, fazia parte do mesmo teatro imperial capitalista.  

Na UE, mais especificamente na Zona Euro, os países que mais sofreram 

foram os que acumularam enormes dívidas públicas ao longo dos anos, com 

mercados mais vulneráveis e expostos, como Portugal, Espanha, Grécia, Chipre, 

Irlanda e Itália. Estes países encontravam-se todos com quadros economicos 

semelhantes, partilhando elevados déficits em relação ao PIB. 

Em 2009, apesar da crise, foi o ano que entrei na Universidade. As 

poupanças dos meus pais estavam preparadas para este momento, como tal, 

ingressei no curso de Teatro na Universidade de Évora, um pouco contra a 

vontade do meu pai. Terminei o curso em 2012. Pouco a pouco uma crise, maior 

que aquela a que me tinham submetido, invadia a minha vida, sem eu saber ao 

certo de onde ela provinha. Em parte, não sabia, porque não queria saber, eram 

assuntos lá de “fora”. No entanto, nos anos de 2008 e, posteriores, fui sabendo 

cada vez mais o que era o “fora”. Não tinha como escaparmos das 

metamorfoses, elas perpetuaram-se por todos os mercados internacionais. 

Minavam e corroíam as finanças da Zona Euro, foi neste momento que se deu a 

crise das dívidas soberanas2.  

Se Portugal já estava numa situação precária, nos anos seguintes a 

economia sofreria com as metamorfoses efeitos colaterais do teatro imperial 

                                            
2 Expressão utilizada para fazer referência ao que aconteceu com alguns países da Zona Euro 
que entraram em recessão devido à elevada dívida pública. 
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capitalista. Levando o país a pedir um avultado empréstimo para equilibrar as 

contas públicas. Situação que poderia não ter acontecido se o país não fizesse 

parte da Zona Euro. 

O primeiro contato, direto, que tive com as consequências da crise 

aconteceu nos primeiros anos do meu curso de Teatro. Quatro colegas de turma 

desistiram, ao longo do semestre, por não terem meios de continuar. Assim foi, 

em todos os cursos e em todas as Universidades do país. Houve, inclusive, 

cursos que fecharam. Alguns desses colegas ambicionavam ter bolsa facultada 

pela Universidade, situação que nunca aconteceu devido aos cortes orçamentais 

que se começaram a efetuar em áreas como a Cultura, Educação e Segurança 

Social.  

[…] As transferências das verbas de projetos de FCT ( Fundação para 
Ciência e Tecnologia) para os centros de investigação ou para 
entidades gestoras foram-se tornando cada vez mais morosas e 
irregulares, levando a FCT muitos meses para processar pedidos de 
pagamento de verbas aprovadas […] (BASTOS, 2013, p.45) 

 

Foi contra essas situações, que durante o período da minha formação, se 

realizaram várias manifestações estudantis a exigir melhores condições para a 

Universidade. Principalmente para o meu curso, dado que não tínhamos um 

lugar determinado para ter aulas, circulando entre três espaços diferentes dentro 

da cidade de Évora.  

Muitas vezes não existiam salas práticas para fazermos aula e fazíamos 

em salas teóricas, situação impensável quando a verba que pagávamos por ano 

eram mil euros. Tornava-se, assim, inadmissível estudar em condições tão 

precárias. Voltando às manifestações, reivindicavam-se, também, reduções das 

taxas, para que todos os estudantes, com menos poder economico pudessem 

aceder à Universidade, mas nunca aconteceu. 

 

 

3.1 – Performance como Inscrição  

 

Ao estudar teatro compreendi que a sua história está, intimamente, ligada 

com modos de pensar e contestar a situação que viveram as sociedades ao 

longo do séculos. O meu desejo de ser ator vem da emergência da minha 
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vontade inscrição, a necessidade de ganhar uma voz enquanto sujeito face ao 

contexto das metamorfoses imperiais capitalistas. No entanto, o que viria a 

mudar para sempre a minha forma de me posicionar no mundo e, para com o 

mundo, foi a Arte da Performance, que conheci numa disciplina do curso de 

Teatro chamada Métodos de Investigação Teatral. A partir daí comecei a 

identificar-me cada vez mais com a linguagem híbrida da performance, foi nesse 

momento compreendi que não queria mais fazer teatro. 

Através da performance compreendi várias coisas logo de início. Podia 

usar a minha história pessoal para fazer a minha arte. Ganhei consciência de um 

corpo político e de uma linguagem que me possibilitava sair das formas 

tradicionais de teatro. Refiro-me ao texto, a intriga, as personagens. Mas neste 

período identifiquei-me, também, com os processos de work in progress do teatro 

Pós-Dramático. Atraía-me, sobretudo os modos como o performer instala a 

“ambiguidade de significações, o deslocamento dos códigos, os deslizes de 

sentido […] de desconstruir a realidade, os significados, os sentidos, a 

linguagem. (FÉRAL, 2008, p. 204), como descreve a pesquisadora Josette Féral, 

no artigo Por uma Poética da Performatividade (2008). De onde eu levantei 

algumas questões relativamente à performance e ao teatro performativo.  

O papel do ator/performer interessou-me, particularmente, para 

compreender a tomada de consciência de que sou um performer (antes de ser 

um ator). Questão que a performance permite negociar. Sinônimos disto são as 

duas performances que criei no primeiro ano como universitário. A primeira foi 

em dupla com o meu amigo e, artista, Daniel Moutinho, chamada Derrame 

Cerebral (2009). Já a segunda, foi um solo e chama-se De que rasto é este 

corpo? (2009). 

Com performance tentei, assim, evitar o drama da personagem e da 

representação. Pude continuar num ambiente cênico, não, obrigatoriamente, o 

palco de Teatro. Além disso, pude explorar e investigar a minhas próprias 

inquietações artísticas, dispondo de várias linguagens, como as artes plásticas, 

meios multimédia, entre outros. O meu corpo deixou de ser uma marioneta e 

passou a ser um suporte para abordar o meu contexto e inscrevê-lo, deixando 

uma marca, ao fazer o outro refletir.  

Ao recuar no tempo consigo ver com clareza que o meu desejo sempre foi 

inscrição, contra a não-inscrição (GIL, 2004) para conseguir contornar o teatro 
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imperial e suas metamorfoses de formação política, economica e social. A forma 

mais legitima que encontrei para me inscrever foi através da irreprodutibilidade 

que busca a performance, segundo Peggy Phelan (1993), na sua ontologia.  

A performance De que rasto é este corpo? (2010) fala exatamente sobre 

a emergência da minha inscrição.  

 
A inscrição abre os corpos. Se a potência de vida aumenta, a inscrição 
incorpora-se no desejo de tal maneira que a sua “marca” ou “selo” 
desaparece. Se se mutila ou esmaga o desejo, fica apenas um corpo-
objeto marcado a ferros – corpo aprisionado. Quando o corpo se fecha, 
há não inscrição.” (GIL, 2004, p.44) 
 

 

Surgiu de problemas depressivos durante a adolescência onde, mutilava 

ou esmagava o desejo, ao transferir a minha dor psicológica para a dor física. 

Mais tarde na Universidade passei novamente por um período difícil e recorri de 

novo a essa forma de abertura. Comecei, então, a pesquisar performers que 

desafiam os limites do corpo, alterando as perceções de privado, público, 

intimidade, como Marina Abramovic (1946) e Franko B. (1960). Encontrei 

também material relacionado com os artistas vienenses como Herman Nitsch 

(1938) e Otto Muehl (1925), que buscam, através das suas performances, um 

corpo palco de um rituais de purificação e formas extremas como mutilação e o 

contato com sangue de animais.  

A partir dessas referências criei a performance, na qual, estava totalmente 

nu e pintado de branco. Depois fazia pequenas inscrições com um estilete: nas 

minhas pernas, braços e peito. Em seguida, percorria uma pequena passarela, 

deixando o sangue escorrer, criando um rastro, ao longo do meu corpo.   

 As inscrições, isto é, as marcas que fiz no meu corpo, são a memória viva 

dessa performance-ritual. O público foi a minha testemunha e não uma mera 

audiência como no teatro. A partir daí nunca mais me mutilei. Embora tenha 

acreditado que tivesse sarado a minha dor, sei que o meu corpo passou a 

canalizar essas inquietações de outras formas, a performance tem sido essencial 

em todo esse processo em progresso. 

A primeira performance Derrame Cerebral (2009), partiu das inquietações 

artísticas, políticas e culturais de dois jovens universitários que queriam fugir aos 

modelos tradicionais de teatro. Mas ia para além disso, o Derrame queria falar 

de nós, das nossas subjetividades, da apoplexia que sofríamos no nosso curso 
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de teatro, de como víamos o mundo, a arte. Eu sempre insisti numa arte política 

da contestação das metamorfoses que começavam a sentir-se em Portugal.  

A estrutura do Derrame começava com ambos sentados em duas 

cadeiras. Uma do lado direito e, outra, do lado esquerdo de um lençol enorme 

que estava preso à parede. Uma tela, onde, estavam colados vários rostos de 

mulheres que posavam para revistas de moda. Estes rostos tinham os olhos 

recortados por nós. Em relação ao nosso figurino, vestíamos macacão de 

operário e um gorro, que tapava toda a cabeça, somente deixando os olhos de 

fora. Só era colocado quando começava a performance. Em seguida, dávamos 

início à ação, onde sentados nas cadeiras, batíamos repetidamente os pés no 

chão. Parávamos sincronizadamente e, atravessávamos a sala, onde nos 

confrontávamos com várias situações que tínhamos criado nos ensaios. Lembro-

me, vagamente, que num desses momentos eu enchia uma tijela de sopa com 

vinho onde lavava a minha cara. Simultaneamente, o Daniel preparava uma 

seringa com vinho para “injetar” nos seus braços, que em pouco tempo vertiam 

o líquido pelas mãos. Em seguida voltávamos às cadeiras para grafitar os olhos 

das moças e finalizar, com as mesmas batidas que deram início à performance. 

  

 

 

4 – CONSEQUÊNCIAS DAS METAMORFOSES EUROPÉIAS 

 

No artigo, Portugal, o governo português, o FMI, o BCE e a UE: 

abordagem politológica da anatomia e anomia do desenrolar da crise (2013) da 

autoria do advogado Fernando Condesso, cruzei-me com um dos mais claros e 

técnicos resumos, do que são as metamorfoses políticas, economicas e socias 

que tenho vindo a traçar. A nitidez com que o autor me convenceu da 

desresponsabilidade das instituições (FMI, BC e a UE) foi-me importante para 

enquadrar todo o contexto que viso inscrever. 

 

[…]país de economia periférica, numa Europa dominantemente liberal, 
após décadas de desregulação mundial, desvios unionistas, inércias 
fiscalizadoras de Bancos centrais, em convulsão financeira mundial, 
com instrumentos saneadores limitados, em integração monetária 
deficiente e infuncional para todo o europeu, a banca em crise, por 
erros destrutivos e de “risco moral”. (CONDESSO, 2013, p.203) 
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O contexto de metamorfoses imperiais, isto é, os desvios, as inércias, as 

integrações deficientes e o risco moral, pode ter renunciado a fins militares, 

dentro da própria Europa. Constato, que a manutenção desse desejo imperial 

continua através da hegemonia economica de algumas potências em relação a 

outras, existirão “sempre novas arrancadas para reencenar um Império que 

continua dominando a sua fantasia política como um paradigma indestrutível” 

(SLOTERDIJK, 2002, p.44). Uma dessas “arrancadas” foi ajuda internacional, 

que o meu país pediu à Troika3.  

Portugal estava à beira de uma crise política, agravando ainda mais a 

trajetória de aumento de custos de financiamento. O que poderia ter evitado a 

intervenção da Troika teria sido aprovação do PEC IV4, segundo as palavras do 

politólogo André Freire. O chumbo do PEC IV, por parte dos partidos da 

oposição, e a posterior demissão do Primeiro-Ministro José Sócrates, 

aumentaram a pressão sobre os juros da dívida pública portuguesa, “tornou-se 

muito mais elevada do que já era antes, forçando assim o governo do PS a pedir 

ajuda externa.” (FREIRE,2013,p.71).  

A minha situação no país ficou ainda pior quando no dia 11 de Maio de 

2011, data da assinatura do Memorando de Entendimento5, o governo português 

se comprometeu a um conjunto de medidas públicas que governarão o país até 

junho de 2014. No acordo acertou-se, ainda, um empréstimo de 78 mil milhões 

de euros que iriam salvar a economia portuguesa nos próximos anos.  

O Memorando de Entendimento criou um programa de ajustamento que 

tinha como objetivo principal combater os elevados níveis de endividamento 

público e privado que se foram avolumando ao longo dos anos, consequência 

das medidas que referi anteriormente; colmatar o déficit externo crônico e as 

perdas acumuladas; e, impedir o endividamento do sistema bancário. Para isso 

o Memorando assentava numa consolidação orçamental ambiciosa, através de 

                                            
3 A Troika é formada por três elementos, a Comissão Européia, o Banco Central Europeu (BCE) 
e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Foi a Troika que avaliou as contas reais de Portugal 
para definir as necessidades de financiamento do país. 
4 O PEC IV consistia num conjunto de medidas (apresentadas pelo Governo do Primeiro-ministro 
José Sócrates), que visavam uma consolidação orçamental, mas que não chegaram a ser postas 
em práticas porque foram chumbadas pela oposição, levando assim a uma crise política com 
eleições antecipadas e posterior pedido de ajuda à Troika.  
5 Acordo assinado entre o Governo Português e a Troika. 

http://ec.europa.eu/index_pt.htm
http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.pt.html
http://www.imf.org/external/index.htm
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reformas estruturais com vista ao aumento da competitividade e, posterior, 

estabilização do sistema financeiro. 

Na avaliação feita pela Troika e, também, do governo português (que se 

propôs ir para além das medidas da Troika) , os problemas das contas públicas 

do meu país só eram resolúveis através forte redução da despesa pública e, de 

medidas de reforço de competitividade, como a liberalização dos mercados e a 

privatização de empresas públicas. Se as medidas da Troika, por si só, já 

trouxeram um conjunto de políticas de austeridade, que vão congestionar os 

mercados e criar indignação por parte dos cidadãos, ir para além destas 

medidas, como se propôs o primeiro-ministro Pedro Passos-Coelho, foi colocar 

o país à venda.  

Hoje, passados quatro anos questiono-me: foi realmente importante ter 

ido para além da Troika? Tudo me aponta o contrário disso. Hoje sei que não. O 

governo ambicionava que Portugal voltasse mais cedo aos mercados, mas para 

quê? O período, depois da assinatura do Memorando, foi de muita confusão e 

especulação. As palavras dos dirigentes e do primeiro-ministro Passos Coelho 

escondiam o que deveria ser dito. A comunicação social compactuava com o 

discurso oficial, noticiava algo esperançoso e no dia seguinte se contradizia.  

 

[…] mas as más como as boas [notícias] não trazem maior 
inteligibilidade à crise nem aos fins, a longo prazo, da governação que 
pretende resolvê-las. Pelo contrário, esconde o silêncio que abafa o 
que deveria ser ouvido e se entranha nos portugueses. (GIL, 2014, p.72 
– Grifo do autor ). 

 

De uma coisa tínhamos certeza, as medidas de austeridade iriam 

permanecer mesmo quando a Troika deixasse o país em 2014. Para além 

dessas medidas, o meu governo não apontava outra solução e as consequências 

seriam catastróficas. Durante esse período a minha consciência política 

começou aumentar ao saber que amigos não tinham dinheiro, nem para comer 

às vezes, quanto mais para pagar as verbas escolares. Entristecia-me saber que 

o futuro estava comprometido porque na sociedade não havia espaço para nós. 

Da minha turma somente uma aluna conseguiu trabalho, depois de terminar o 

curso, durante três meses. Eu estava consciente que a vida de artista é muito 

difícil, mas não estava preparado para uma sociedade que antes de me aceitar 

já me havia rejeitado. 



40 

 

Em 2013, a taxa de desemprego total estava em 16 por cento, quase 720 

mil portugueses estavam no desemprego num país com aproximadamente 10 

milhões de pessoas. Na verdade, este indicador não traduz devidamente o 

impacto da austeridade na destruição de postos de trabalho6, primeiro, o número 

de indivíduos que se contam como inativos para trabalhar não procuram 

emprego, por isso, não contam para a população desempregada disponível e à 

procura de emprego; segundo, o aumento da imigração, conforme o Instituto 

Nacional de Estatísticas (INE), 44 mil pessoas abandonaram o país em 2011, e 

entre 2011 e 2012 cerca de 100 mil pessoas terão abandonado o país.   

Eu faço parte destas estatísticas. Quando acabei o curso em 2012, não 

tive qualquer oportunidade de emprego na área e acabei ficando desempregado 

por um ano. Foi um período muito difícil porque regressei a casa dos meus pais 

e senti-me um incômodo. A vida era passada em cafés e, em casa de amigos, 

que estavam na mesma condição. Pedia dinheiro aos meus pais para tomar café 

e comprar cigarros, deixei, inclusive, de fumar maço para passar a fumar tabaco 

de enrolar, que era mais economico.  

Outra das consequências foi, como referi mais acima, a emigração em 

massa durante os anos da presença da Troika no país. Grande parte desse 

movimento migratório foi de jovens entre os 20 e os 35 anos que não tinham 

futuro em Portugal. O país não criava oportunidades nem postos de trabalho. As 

medidas de austeridade não estavam a dar resultados para os que mais 

necessitavam. Assim, o país perdia a sua geração mais bem formada, aquela 

que os seus contribuintes ajudaram a formar com o seu dinheiro. Vi emigrar 

vários amigos, principalmente para Europa, indo realizar trabalhos precários, 

mas que lhe davam alguma segurança e perspetiva de um futuro.  

Na minha família existem alguns casos esporádicos de emigração, no 

entanto, não somos uma família com tradição de emigrar. O irmão do meu pai 

emigrou temporariamente para Alemanha, onde trabalhou durante alguns meses. 

Ainda da parte do meu pai, existem alguns primos que emigraram para França, 

na década de ‘60, por causa da ditadura. Alguns deles nem conheço. Da parte 

                                            
6  Note-se que a taxa de desemprego corresponde ao rácio entre o número de desempregados 

e a dimensão da população ativa, sendo que esta sofreu uma redução de 170 mil pessoas entre 

o primeiro trimestre de 2011 e trimestre homólogo de 2013 (de 5,555 milhões para 5,832 milhões 

de ativos).  (ABREU et al, 2013, p.101)   
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da minha mãe, somente um primo meu emigrou para França. Fato que aconteceu 

recentemente, mais um sintoma da crise. 

 Eu queria emigrar e estive prestes a viajar para o Brasil no final do curso, 

em 2012, mas como não tinha a segurança financeira que precisava acabei 

ficando. Consegui um trabalho, em 2013, com ajuda de um colega, que conseguiu 

uma entrevista de trabalho para mim. O trabalho era precário. O ordenado dava 

para cobrir os meus gastos, mas a minha independência estava a anos-luz.  

Neste contexto de elevada austeridade assisti à degradação das relações. 

Os meus colegas, que trabalhavam em supermercados, queixavam-se da falta 

de pagamento das horas extras. Outra situação que se tornou comum foram 

despedimentos sem justa causa. Isto é, causa existia, não havia dinheiro para 

remunerar. Esta situação aconteceu a um amigo meu que trabalhava num stand 

de automóveis há dez anos. No entanto, o patrão tinha previamente avisado que 

situação da empresa estava cada vez mais difícil e que, mais cedo ou mais tarde, 

ele iria ser despedido. Foi o que aconteceu em 2011, no pico da crise. 

Estes foram problemas que a regulação do mercado de trabalho procurou, 

sem sucesso, combater. A precarização do trabalho e das suas condições 

continuou, assim como a degradação da relação entre trabalhador e empregador. 

Os salários em atraso, outra situação comum, aconteceu comigo. Fiquei dez dias 

sem receber depois do final do mês. Lembrei-me do quão, ainda, era bom viver 

em casa dos meus pais. Vi realmente o desespero de colegas que tinham contas 

para pagar e, outras responsabilidades financeiras, que tinham que cumprir. Fico 

a imaginar quem ficava quatro ou cinco meses sem receber. Enfim, tudo fazia 

antever que a austeridade não era a melhor forma de combater a crise, porque, 

somente, o ponto de vista financeiro e economico era tido em conta.   

O endividamento público e privado condicionou o ajustamento da 

economia, levando a incumprimentos de prazos e falências das empresas. 

Aumentaram as dificuldades, tanto por parte das empresas, como das famílias 

para fazer frente aos compromissos com a banca. Muitas vezes os bancos viram-

se obrigados a renegociar os créditos com as famílias com elevadas taxas, por 

isso, risco de incumprimento. Situação que aconteceu com os meus vizinhos. 
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Foram forçados a hipotecar a casa e ir morar para um T17, na cidade de 

Santarém. 

O Estado Social, também, não fugiu à onda devastadora de austeridade, 

dado que era vítima direta dos cortes efetuados na despesa pública. Comecei, 

então, a verificar a erosão de algumas prestações sociais, tanto em abono de 

família, como em prestações que se dirigem a grupos particulares e que têm 

como objetivo reduzir a pobreza monetária: o complemento solidário para idosos 

e o rendimento de inserção social. Por exemplo o abono da minha irmã, que 

supostamente iria até aos dezoito anos, foi cortado. A quantia era insignificante, 

mas começou por aí. A reforma da minha avó, que ela optou por dar ao meu pai, 

porque passou a viver lá em casa, diminuiu. Assim, como o abono que ela recebe 

por o meu tio ter falecido na guerra do ultramar. Também fiquei, a saber, que os 

apoios estatais dados à minha prima, que tem trissomia 218, foram cortados. 

Ficando somente com uma ajuda de cem euros por mês. Estas foram algumas 

medidas que tive contato direto, mas, através da comunicação social, ouvia 

situações mais extremas.  

Sirvo-me das palavras de João Barroso, vice-reitor da universidade de 

Lisboa, e um dos muitos cidadãos preocupados com a situação que o meu país 

atravessava, para pensar que a “austeridade pode servir também para instaurar 

uma cultura de desistência que acomode a sociedade portuguesa à situação de 

pobreza e abandono do ideal do “estado de bem-estar.”” (BARROSO, 2013, 

p.265). Ao final de cinco anos posso constatar que a austeridade foi incapaz de 

se impor como solução para a crise que é, também e sobretudo, política, 

economica e social, nacional, européia e mundial.   

Foi neste contexto que concluí a minha licenciatura em Teatro com um 

país à beira da bancarrota, sem perspectivas de vida e esperança a dar aos seus 

jovens recém-licenciados, a geração mais formada de sempre. Depressa me 

consciencializei que se quisesse progredir na minha área teria que mudar de país, 

porque durante crise atual não existia espaço para mim no mercado trabalho. Por 

outro lado, em Portugal não se investia na área Cultural, sendo assim, não via o 

porque de continuar num país que dedicava menos de um por cento, do 

                                            
7 T1 é o nome dado, em Portugal, a imóveis que só tenham um quarto. 
8 A Síndrome de Down ou Trissomia do cromossoma 21 é um distúrbio genético causado pela 
presença de um cromossomo 21 extra, total ou parcialmente. 
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orçamento de Estado, à área da Cultura. Inclusive, em 2011, deixou de existir um 

Ministério da Cultura dando lugar a uma Secretaria de Estado da Cultura. 

 

 

5 – COMO CONTORNAR AS METAMORFOSES 

 

A alternativa para milhares de portugueses foi emigrar e, eu, junto com 

eles, seguindo, irremediavelmente, o que o próprio primeiro-ministro aconselhou 

em 2012. Para os que ficaram não existiam alternativas, tiveram que pagar uma 

dívida pela qual não foram responsáveis, porque mesmo depois da Troika o país 

vai continuar endividado, e isso exige o esforço de todos os contribuintes. 

Para Portugal vejo dois cenários possíveis dentro desta conjuntura, ficar 

dentro da Zona Euro ou sair dela. Se continuar na União Economica Monetária 

continuará a submeter-se às políticas e medidas adotadas pela União. Fica, 

assim, posta em causa a sua autonomia economica e soberania política. Por 

outro lado, para Portugal continuar na UEM, deve existir uma necessidade 

emergente, da parte desta, no sentido de colmatar as falhas que apresentou até 

aqui. 

Enquanto Eu(ropeu), vejo-me no direito, de exigir uma maior regularização 

e fiscalização por parte do Banco Centra Europeu e, uma maior cooperação entre 

os estados membros. Evitando distribuições de avultados empréstimos quando 

os países mais debilitados se encontram com economias vulneráveis, como, por 

exemplo, no caso do meu país. 

No entanto, não só na UEM deve existir uma necessidade emergente de 

mudança, também na União Européia. Exijo, ainda, uma “redemocratização da 

sua identidade – desde a criação de um mecanismo democrático (re)constituinte. 

A recuperação de políticas sociais e economicas de matriz democratizante.” 

(DRAGO, 2013, p.58). Enquanto membro da União, tenho o dever estabelecer 

relações com seu passado, ao recuperar os ideais matriciais da sua fundação. 

Devo, inclusive, alertar os meus concidadãos para, em conjunto, darmos 

resposta aos interesses dos estados atuais. Como tal, para mim, ficou claro, ao 

longo desta pesquisa, que só é possível uma união economica através de uma 

união política. Tendo, a qualquer custo, em conta os ideais de igualdade e 
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cooperação entre os estados membros. Estou, assim, em concordância como 

meu ex-professor e escritor, Jacinto Luca Pires, ao afirmar: 

 

[…] A europa não é, não pode ser isto: pôr três técnicos num avião para 
eles irem às capitais dos países endividados “dar instruções” (escolha-
se o eufemismo que se quiser) ao governo desses países. Tem que ser 
precisamente o contrário: as vozes dos europeus de todos os países 
da União voando para o lugar das decisões, da forma mais 
transparente e democrática que conseguirmos construir.[…] (PIRES, 
2013, p.259)  

 

Até lá, a União Européia será um conjunto de estados lutando cada um 

para seu lado, por uma hegemonia economica, sem qualquer credibilidade e 

preocupação para com os seus cidadãos. Estes, que assim como eu, olham a UE 

como um grupo de tecnocratas, que entram e saem de reuniões, de que pouco 

ou nada se sabe.    

Por outro lado, estou consciente que se Portugal sair da Zona Euro, 

aumenta o risco de não conseguir pagar a dívida, ficando a sua credibilidade 

afetada perante a UE, e irei passar por mais sacríficos ainda, visto que, voltamos 

à moeda antiga. O escudo em relação, ao euro, corresponde à sua metade, logo 

dobraria a dívida e, consequentemente, os bens, serviços e produtos, ficando o 

meu país com dificuldades acrescidas na área financeira e economica.   

A opção mais válida que tem sido apresentada no momento, por vários 

setores da sociedade portuguesa, consiste na tentativa de conciliar estratégias 

de acerto orçamental com o estímulo ao desenvolvimento economico. Esta 

estratégia implica aliviar, expandindo no tempo, as medidas de ajustamento 

orçamental, diminuindo assim os níveis de austeridade e procurando obter uma 

margem de manobra para inverter o ciclo. O objetivo desta estratégia é conseguir 

regressar, a médio prazo, ao crescimento economico. 

No Brasil, ao longo da pesquisa, dei conta que o problema, como elucida 

Zizek, no artigo referido mais acima, que ficar na Zona Euro não é bom, mas sair 

da Zona Euro também não (ZIZEK, 2013). São as duas escolhas as piores. No 

entanto, Agamben (2013) propõe uma alternativa que me parece a mais coerente 

de acordo com os ideais europeus. 

 

[…] a Europa poderia […] realizar a alternativa de uma cultura que 
permanece ao mesmo tempo humana e vital, porque continua em 
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diálogo com sua própria história e portanto adquire nova vida.” 
(AGAMBEN, 2013 – grifos do autor) 

 

Deste modo, a Europa só pode adquirir nova vida, irremediavelmente, 

através do diálogo com o seu passado, como forma de resistir aos contextos 

clássica, que tendem para o desejo imperial e ambição de poder. É necessário 

um con(texto) contemporâneo, no qual, a Europa não parta somente da sua 

história como uma faticidade irreversível. Penso que neste con(texto), o teatro de 

metamorfoses imperiais poderia dar lugar a uma performance de metamorfoses. 

A Europa seria, então, o palco de metamorfoses onde os seus cidadãos 

inscrevem as suas subjetividades. 

Foi esse desejo de inscrição que me impulsionou a escrever um projeto 

de mestrado para conseguir ingressar na Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte9, com expectativas de conseguir uma bolsa. Mas porquê o Brasil e não 

um dos país da Europa? A Inglaterra ou França, por exemplo, para onde foram 

muitos amigos meus. Porque a Europa, como disse mais acima, estava a ficar 

cada vez mais hipócrita. Esta é resposta mais direta que posso dar. Não queria 

continuar a compactuar com um estado de crise permanente, condições de vida 

precárias e valores cada vez mais adulterados. Enquanto no Brasil, as notícias 

que chegavam, para além das fortes manifestações, eram de que o país estava 

crescendo economicamente, através de medidas sociais, que resultavam numa 

alternativa ao Capitalismo e às Democracias Liberais. 

 

6 – PERFORMANCE FENDA – ZONAS DE INSCRIÇÃO TEMPORÁRIAS  

 

A ideia da FENDA que criei vai ao encontro desse diálogo com o passado 

e, também, com o desejo de criar uma performance onde me pudesse inscrever 

e contornar as metamorfoses que tenho vindo a descrever.  Resgatei esta ideia 

primeiras leituras que fiz como recém-chegado universitário. Foi, então, que tive 

conhecimento do historiador e filósofo Hakim Bey e do seu livro TAZ – Zona 

                                            
9 Em Janeiro de 2014, tive conhecimento do Edital para alunos estrangeiros gerado pelo 
Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Note. Escrevi o projeto e 
enviei por e-mail. Cerca de quinze dias depois o meu projeto foi aprovado. Para ser aceite faltava, 
ainda, comparecer a uma entrevista por via Skype para explanar o que tinha escrito. Depois da 
entrevista fui aceite e dia 24 de Fevereiro de 2014 viajei para Natal.  
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Autônoma Temporária (1996), através do meu amigo Daniel. Vi sempre este livro 

como um meio de escapar as sociedades do espetáculo (DEBORD, 2012) e do 

controle. 

[…] A TAZ é uma espécie de rebelião que não confronta o Estado 
diretamente, uma operação de guerrilha que libera uma área (de terra, 
de tempo, de imaginário) e se dissolve para se re-fazer em outro lugar 
e outro momento, antes que o Estado possa esmagá-la[…]. (BEY, 
1996) 

 

Foi deste modo que pensei no meu deslocamento, isto é, não se efetuou 

somente no corpo, mas, também, em todo o meu conjunto de rotinas e roteiros 

quotidianos. Vejo, isto, como uma “operação” que se dissolveu em Portugal para 

se “re-fazer” no Brasil. Surgiu, assim, o conceito de FENDA, sobretudo, como, 

etimologicamente esta palavra, se reporta a saída (ENCICLOPÉDIA, 2007) e a 

“partir longitudinalmente alguma coisa” (ORIGEM DA PALAVRA – SITE DE 

ETIMOLOGIA). De fato, foi o que aconteceu quando quis sair do “velho mundo” 

para entrar no “novo mundo”. Neste momento da pesquisa, ainda, não tinha 

constatado a dimensão da FENDA que tinha criado com o meu deslocamento. 

Reflete a ingenuidade da minha pesquisa até ao momento porque ambicionava 

que este trabalho desse conta do meu desejo de inscrição. No entanto, também, 

é o momento da tomada de consciência de que a inscrição já estava a acontecer, 

somente, pelo fato de me ter deslocado.   

 

 

6.1 – Percurso das Zonas de Inscrição Temporárias  

 

A performance FENDA - Zonas de Inscrição Temporárias foi apresentada 

no dia 10 de Julho na galeria do Departamento de Artes da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte e, durou, sensivelmente, uma hora e meia.  Contou com 

o apoio do Departamento de Artes, da Sociedade Cênica Trans e da Professora 

Naira Ciotti.  

Ao cruzar os livros de José Gil com a minha experiência consegui traçar 

o retrato social, político, cultural e psicológico da minha inscrição que, de um 

modo geral, se mantém atual até aos dias de hoje. Comecei, então, olhar a 

verdadeiras inquietações que estão por detrás da minha pesquisa. Descobri um 

Portugal que, em mim, se encontrava no “nevoeiro”. Não quero, ingenuamente, 
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afirmar que o “nevoeiro” se dissipou, mas posso afirmar que fiquei consciente 

dele. No entanto, não quis assumir somente essa consciência, quis, enquanto 

artista, atuar nela. 

A partir da leitura dos livros de José Gil identifiquei vários motivos que me 

fizeram entrar em rota de colisão com contexto geral Português e Europeu. Aqui, 

não falo só das metamorfoses economicas, política e sociais, mas refiro-me 

sobretudo a metamorfoses específicas, que qualificam a minha portugalidade. 

Segundo, a minha pesquisa os motivos são vários: desde o “nevoeiro” ou 

“sombra branca”, deixando a mente num estado de letargia; passando pela 

“pequenez crônica”, que não permite ousar nem sonhar mais além; a falta e 

emergência de um espaço público, consequência de uma sociedade controlada 

pela mídia; ao queixume e inveja, traços típicos de um povo que não tem 

ambição; e a não-inscrição. 

A primazia que dou à não-inscrição emerge do desejo de marcar, para 

não acabar no “nevoeiro”, seguindo a conformidade da opinião alheia, e acabar 

dizendo de modo relutante “é a vida pá!” ou “lá fora eles é que mandam!”.  

Como se existisse uma norma cósmica que nos transcende a todos e nos 

impedisse de inscrever. Por outro lado, esse desejo dá-me a possibilidade de 

contestar os valores hipócritas que vêm sido ditados pela União Européia, com 

os quais o Governo Português tem compactuado. Adotando medidas políticas e 

economicas que, vão, diretamente, contra os valores supostamente defendidos 

pela UE, nos tratados que esta tem vindo a realizar entre os países membros e 

na sua própria constituição.  

Portugal é por excelência o país da não-inscrição e a situação crítica dos 

últimos tempos evidenciou, ainda, mais isso. O mais preocupante é como isso 

gerou um espaço não-público. Depois da revolução dos cravos10 a sociedade 

portuguesa deixou de pertencer a um regime de dispositivos disciplinares 

(FOUCAULT, 1987), o fascismo salazarista, e passou a pertencer a um regime 

de dispositivos de controle. A mídia tomou o espaço público e domina a opinião 

pública em Portugal desde então. Este fato limita bastante o modo de ver e 

                                            
10 A “Revolução dos Cravos” foi um movimento revolucionário português comandado pelo 
Movimento das Forças Armadas e que teve como objetivo derrubar a ditadura Salazarista de 53 
anos, na madrugada do dia 25 de Abril de 1974.  
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pensar numa sociedade que sai do modernismo, no qual não tinha entrado por 

completo e, entra, precipitadamente, no pós-modernismo.   

A situação na qual me encontro é paradoxal. Se Portugal faz parte de uma 

União Economica que se propôs a desenvolver os países membros através de 

uma moeda única (Euro), porque se instalou uma crise, no meu país, que dura 

quinze anos e, no fim desse tempo, ela evolui para uma crise maior, quase 

paralisando uma sociedade? Porque que é que a minha representação de 

Eu(ropeu) é viver em condição de Eu(ro) crise?11   

Neste momento da pesquisa considero que, ainda, não tinha chegado ao 

Brasil, as minhas inquietações estavam do outro lado do atlântico. Não 

conseguia inserir o Brasil no mesmo teatro imperial capitalista, estava demasiado 

focado em inscrever as minhas metamorfoses. Afinal, tinha viajado porque aqui 

existia o espaço que eu necessitava para isso. A forma que pensava, ser a 

melhor, para as abordar seria através das Zonas de Inscrição que criei. 

Existiu muita precipitação e confusão durante o processo porque estava 

travando uma luta comigo que não sabia mais se fazia sentido. Fez-me lembrar 

a minha primeira performance Derrame Cerebral (2009), no sentido, em que 

queria passar muita informação ao mesmo tempo. Queria que as pessoas 

soubessem de tudo. Necessitava, então, de mais recorte. Característica que vai 

ter a minha segunda performance dentro dessa grande FENDA que descrevi 

mais acima.   

Neste momento da pesquisa ainda não sabia que os meus processos 

criativos partiam dos modos lúdicos como interajo com qualquer material. Foi, 

então, que através do jogo, utilizei o que tinha à minha disposição para falar de 

mim, isto é, inscrever o con(texto). Em primeiro lugar, os textos que venho 

criando, onde falo sobre a minha experiência durante o período de austeridade 

dentro do teatro imperial capitalista e suas metamorfoses de formação política, 

economica e social; utilizei vários gráficos com tabelas e imagens, onde se pode 

analisar e comparar vários dados em relação às metamorfoses economicas e 

socias, tanto na europa, como em Portugal; usei pedras, folhas de papel, sacos 

                                            
11 A necessidade de responder a estas perguntas nasceu essencialmente da vontade de querer 
justificar a cisão, à qual me submeti, quando entrei em ruptura com o contexto e comigo dentro 
dele. Ao compreender que os valores que me representam não correspondem à realidade, 
surgiu, da minha parte, a necessidade de um gesto artístico através do qual possa inscrever o 
contexto referido.   
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de plástico, fios de lã, mesas, cadeiras, sacos do pão, laptops, projetores, 

televisão.  

Foi a partir deste conjunto de corpos descritos acima que parti para a 

criação das várias Zonas. Estas têm discursos próprios sobre as minhas 

metamorfoses específicas. Por exemplo, na Zona de Inscrição Homenagem ao 

Emigrante, na qual, realizo origamis com folhas onde estão escritos os nomes 

de vinte amigos meus que emigraram, transformando-os em barcos. Ou, na Zona 

chamada Homenagem à Crise, onde, através duma partitura, criada no decorrer 

do processo de criação, desenvolvi possíveis leituras de sentido entre o que o 

meu corpo executa e as imagens que são projetadas.  

 

 

6.2 - Repertório 

  

Ao longo do meu percurso artístico tive contato com vários performances 

e performers, incontornáveis, como Marina Abramovic (1946), Joseph Beuys 

(1921 – 1986), Vito Acconti (1940), Herman Nitsch (1938), Franko B. (1960) 

entres outros, que influenciaram de modo direto, ou, indireto o meu percurso. 

Alguns deles foram pioneiros da performance e contribuíram, imensamente, para 

a sua história, ao explorar questões, políticas, sexuais, de gênero ou identidade. 

Assuntos que eu próprio desenvolvo na minha investigação. Como tal, a 

performance que construí dialoga com essas influências, pois, elas estão 

indubitavelmente vincadas no meu corpo.       

Para além dessas influências, senti a necessidade, por parte da pesquisa, 

de conhecer e estabelecer algumas relações com alguns artistas portugueses 

que fizessem performance e, partilhassem as mesmas inquietações, em relação 

ao contexto de crise em Portugal. Descobri, então, que em Portugal, no diz 

respeito à arte da performance são poucos os artistas que se afirmam, 

oficialmente, performers. Existe uma história mas está em processo de pesquisa, 

Como tal, ainda é difícil pensar numa coerência cronológica, que se possa 

constituir enquanto um relato histórico daquilo que se realizou em arte da 

performance em Portugal. Os motivos são de várias ordens, entre eles: 
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A emergência, após a revolução de 1974, de um novo poder que 
apelava mais ao conservadorismo realista do que ao 
experimentalismo, o que restringiu a circulação e expansão das 
manifestações mais experimentais, frequentemente, julgadas como 
“não arte”, por muitos dos próprios agentes que faziam parte do campo 
das artes onde estas práticas emergiam. (MADEIRA, 2009, p.9) 
 

 

Se tomarmos a performance como uma forma de inscrição do sujeito, 

através da exploração da sua subjetividade, perante o sistema que o enclausura, 

entende-se melhor essas reações muitas das vezes tumultuosas. São, 

notoriamente, o medo que o sujeito português tem pela inscrição. Ainda mais 

pela inscrição do outro, despertando nele um comportamento violento, que 

emerge da recusa pela diferença.  

Mesmo neste débil contexto artístico encontrei três obras com as quais 

consegui estabelecer algumas relações. Primeiro procurei por performers, mas 

como tive muita dificuldade em encontrar passei a pesquisar por obras. Como 

tal, a primeira obra foi realizada pelo casal Ana Borralho e João Galante.  

Para reconhecer o trabalho destes dois artistas é fundamental 

compreendê-los enquanto casal e não como uma dupla de artistas. Porque a 

dupla admite a “conjugação de duas forças, enquanto neste casal essa 

conjugação torna-se uma só. Não é, impunemente, que em todos os seus 

trabalhos em conjunto eles nunca estejam frente a frente.” O seu percurso é 

particularmente interessante, conheceram-se quando ambos estudavam Artes 

Plásticas na Ar.Co12. A partir de 2002, começaram a trabalhar em conjunto nos 

campos da performance, hibridizando linguagens como fotografia, som, vídeo, 

instalação e dança. Desde 2004 os seus trabalhos são apresentados em 

Festivais Internacionais em Portugal, França, Espanha, Suíça, Escócia, Brasil, 

Alemanha, Inglaterra, Áustria, Itália, Emiratos Árabes Unidos, República Checa, 

Eslováquia, Eslovénia, Finlândia, Bélgica. 

A sua relação é projetada nas temáticas que abordam nas suas obras: 

corpo/mente, dentro/fora, eu/outros, privado/público, social/político, 

gênero/ambiguidade sexual, imaginário erótico, auto-retrato. Apesar de alguns 

temas serem claramente dicotômicos eles “não operam na dicotomia, mas no 

símbolo unificado”. Assim, o “trabalho de Galante-Borralho não é dois-em-um, 

                                            
12 Escola de arte independente. Dedica-se à experimentação, à formação e à divulgação das 
artes, artesanais e disciplinas da comunicação visual.  
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mas uma unidade separada de dois corpos” como pude observar na obra Atlas 

(2011).  

O fato deste trabalho ter sido apresentado internacionalmente, mostrou-

me o quanto as metamorfoses políticas, economicas e sociais se evidenciam 

cada vez mais no teatro imperial. Como tal, uma performance criada em Portugal  

 

para falar sobre os problemas dos trabalhadores portugueses, é apresentada no 

Brasil para dar voz às questões dos trabalhadores Brasileiros. 

A performance parte de uma canção infantil, “Se um elefante incomoda 

muita gente, dois elefantes incomodam muito mais….”, a proposta é convidar 

cem indivíduos, de várias profissões, para subir ao palco e dizer a frase. No 

entanto, ao invés de dizerem elefante mencionam a sua profissão, exemplo, “Se 

um artista incomoda muita gente, dois artistas incomodam muito mais.” A 

Figura 2 – Performance ATLAS (2011) apresentada 
no SESC Pompeia em 2014 

Fonte - Fotografia de Naira Ciotti 
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segunda metade da frase é dita pelo coro presente no palco. A performance é 

infinita, não tendo um fim explícito, levando a que a identificação de um implica 

a iconografia contida nos outros, uma unidade repartida em vários corpos.   

Para além do Atlas a obra que mais me interessou no trabalho do casal e, 

que mais se relaciona com a minha pesquisa, foi Art Piss on Money and Politics 

(2012). Nesta performance os elementos do público são convidados a urinar em 

cima de imagens de políticos e dinheiro. Foi realizada num período de grande 

instabilidade economica, política e social em Portugal. Fica claro a pretensão por 

uma arte que se afirma política. Ao oferecer, aos elementos da audiência, a 

oportunidade de inscrição através do ato de urinar. Estes puderam exprimir a sua 

contestação face aos valores corrompidos que os representam. Tal é o meu 

objetivo com a performance FENDA – Zonas de Inscrição Temporárias (2015), 

transformar a minha subjetividade numa questão artístico-política através da 

inscrição do con(texto). 

Outros trabalhos que encontrei e que dialogam diretamente com as 

minhas inquietações foi a obra das “artistas/desempregadas/trabalhadoras 

precárias” (assim se denominam) Andrea Inocêncio e Mariana Bacelar. As 

artistas fazem alguns trabalhos em conjunto, em regime de co-criação e são, 

sensivelmente, da mesma geração, a primeira nasceu em 1977 e a segunda um 

ano depois.  

A Andrea fez formação em Artes Visuais no Instituto Politécnico de 

Coimbra, os seus trabalhos cruzam Artes Visuais e performance. Nas suas obras 

a artista busca um compromisso social e político através de um diálogo crítico e 

por vezes irónico. Explora temas como fronteiras culturais, identidade, gênero, 

estereótipos e, também, questões relacionadas com “a figura da mulher artista, 

heroína, migrante e em trânsito, a violência social e a permanente luta por 

sobreviver num meio hostil”. 

Em relação a Mariana Bacelar, a artista é licenciada em Artes Plásticas – 

Escultura pela Faculdade de Belas Artes do Porto. O seu percurso é preenchido 

entre vários cursos e seminários, formações e direção de oficinas. A artista 

trabalha individualmente, mas também em parceria. Destacam-se algumas 

apresentações de trabalhos na China no Haidong Exbihtion Space; no museu 

Alberto Sampaio, em Guimarães; Garcia Arts Project, em Barcelona; e no 

Fantasporto. Nas suas obras explora, sobretudo vídeo, performance e escultura 
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em temas que podem variar entre questões feministas, inquietações 

relacionadas com a própria arte, fronteiras e identidade.   

Relevo duas obras criadas em co-criação pelas artistas, a primeira data 

de 2010 e chama-se Monumento ao Desempregado do Ano, e foi selecionada 

para o Concurso de Projetos Artísticos – Serralves em Festa. A segunda obra 

chama-se Salto por Portugal (2013), foi apresentada na Bienal de Cerveira e faz 

parte de um projeto de co-criação, chamado as Três Marias, composto pelos 

artistas Andrea Inocêncio, Mariana Bacelar e André Fonseca.  

Em relação à primeira, Monumento ao Desempregado do Ano (2010) foi 

elaborada num período que Portugal sofria cada vez mais com o desemprego 

em massa, dadas as inúmeras falências que a crise começava a criar. Para 

homenagear a quantidade de desempregados que aumentava de dia para dia, 

as artistas convidavam vários indivíduos, sem emprego, a completarem um 

formulário de inscrição para poderem preencherem cadeiras vazias que se 

encontravam elevadas através de praticáveis. Nesse “pedestal” os 

desempregados podiam passar algum tempo à procurar emprego, lendo os 

classificados de jornais ou revistas que tinham à disposição.  

Foi a partir desta obra que pensei na composição de uma das Zonas de 

Inscrição que constitui a performance FENDA, chamada Monumento ao 

Desempregado.   

A segunda obra, Salto por Portugal (2013), parte das declarações do ex-

primeiro-ministro português Passos-Coelho, quando este aconselhou os 

portugueses a emigrar. Deste modo, as artistas propõem o absurdo. Um salto 

coletivo do povo português para fora do país. Deslocaram-se, assim, às várias 

lojas, mercados, instituições e ruas para fazerem a sua campanha por uma 

emigração coletiva. Esta obra está diretamente ligada com a Zona de Inscrição 

a que chamei Homenagem ao Desempregado, onde abordei o tema da 

emigração, mais especificamente daqueles que me são próximos.  

O terceiro artista chama-se Rui Mourão, formou-se em arte 

contemporânea, fotografia na Universidade Autônoma de Barcelona e estudou 

interpretação no Centro de Estudos Cinematográficos da Catalunha. Realizou, 

também, formação em artes visuais na Maumaus - Escola de Artes Visuais 

(Lisboa) e na Malmö Art Academy (Suécia). Uma formação tão vasta traduz-se 
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nas suas obras onde explora vídeo-instalação, fotografia, vídeo, artes visuais e 

performance. 

Uma das obras que aborda um pouco das linguagens misturadas pelo 

artista e que me interessou particularmente chama-se, Os nossos sonhos não 

cabem nas vossas urnas (2014). Na qual o artista conseguiu pôr em debate arte 

e política, através de uma vídeo-instalação onde reuniu várias performances e 

happenings feitas ao longo das manifestações anti-troika. De carácter site 

specific, a obra foi projetada nas paredes da galeria do Museu Nacional de Arte 

Contemporânea do Chiado, onde artista buscou que o espaço oficial da galeria 

desse voz às performances contestatárias.   

 
[…] pela sua intangibilidade e efemeridade pareceu-me a forma mais 
eficaz de trazer o espírito das performances artivistas para dentro do 
museu é por via vídeo. […] O que pretendi fazer foi precisamente uma 
reinterpretação, uma meta-performance a partir dos media 
audiovisuais (por permitirem uma apropriação mais aproximada do 
incorpóreo objeto performativo). (MOURÃO, 2014, p.35 – Grifos do 
autor) 

 

O artista foi, particularmente, importante quando optei pela projeção de 

imagens e vídeos sobre minhas metamorfoses políticas, economicas e sociais. 

Essas imagens são a minha reinterpretação do contexto imperial através das 

Zonas de Inscrição. Por outro lado, o vídeo e as imagens produziram a 

intangibilidade, que se requer ao querer falar das minhas metamorfoses no 

Brasil. Como, por exemplo, gráficos sobre natalidade, tabelas sobre o PIB, um 

vídeo sobre uma manifestação, etc. Ou seja, tudo aquilo que contexto imperial 

cria. 

Foi graças ao Rui Mourão e, aos demais, que conheci outros modos de 

abordar a inscrição a partir de um contexto comum. No entanto, foi frustrante 

saber que não existe uma história da performance consolidada no meu país. O 

meio estigmatizou este gênero. Por outro lado, é aliciante pensar nestes artistas, 

que, como eu, buscam, na linguagem híbrida da performance modos de politizar 

a sua subjetividade perante o contexto imperial.  

   

 

7 – A INSCRIÇÃO DO CON(TEXTO) 
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Se num primeiro momento apresento os textos geradores da primeira 

FENDA - Zonas de Inscrição Temporárias. Isto é, os meus relatos pessoais e, os 

de alguns, cidadãos preocupados com a situação em Portugal, em diálogo com 

o desenvolvimento da crise, depois da posterior adesão à União Européia. Num 

segundo momento vou apresentar o con(texto), que surge da transformação 

desses relatos em produto artístico. Surgiu, assim, o processo de criação (ver 

APÊNDICE) da performance FENDA, onde visei, a partir da citação de 

Baumgartel:  

 

 […]dispersar o tradicional centro racional cartesiano desdobrando-o 
em vários focos e vetores de significação, deslocar o sujeito [contexto] 

enquanto agente unificador para transformá-lo em um portador de 

múltiplas vozes para, desse modo, instalar um jogo dinâmico que 

desestabiliza a produção de um sentido único para essa textualidade.”  
(BAUMGARTEL, 2011, p.5 – Grifo do autor)  

  

  

Através desse processo busco um texto perfomático que se afasta da 

estreita relação entre a intriga e personagens, que se estabelece a partir de um 

texto dramático. Nesse caso, existe a necessidade de um texto que garante a 

eficácia entre as ações apresentadas e o tema representado, o que não é o caso 

desta pesquisa.  

O que procuro está aproximado das textualidades do teatro pós-

dramático, isto é, “no especto lúdico do discurso sob suas múltiplas formas – 

(visuais ou verbais: as do performer, do texto, das imagens ou das coisas). 

(FÉRAL, 2014, p.204). Deste modo, os textos são inscritos por vários suportes, 

desde o corpo que filtra as palavras através de uma partitura, passando pelos 

dispositivos multimédia que sugerem múltiplas vozes que desestabilizam a 

produção de um sentido único do con(texto) que visei inscrever. 

 

 

 

 

 

7.1 - O Corpo da FENDA   



56 

 

 

O meu corpo foi onde ocorreu o meu processo de ruptura, recusa e 

denúncia das metamorfoses. É sobretudo nele que reside o meu poder sobre 

mim, nos modos como o eu se politizou através da arte da performance. Ganhei, 

assim, contornos éticos, estéticos e emancipei-me.  

A distância com que olho hoje para performance permite-me refletir sobre 

o meu corpo com mais maturidade. Ao longo do processo de criação vejo que 

ambicionava um corpo que fosse o organismo das várias Zonas Inscrição. Isto 

é, as Zonas existiam independente do meu corpo interagir com elas, ou, não. 

Foram pensadas para serem autônomas. No entanto, quando o meu corpo as 

invade, ele ativa-as, através da emancipação do meu discurso. Deste modo, 

somente, através dele as Zonas de Inscrição se unem e inscrevem o con(texto) 

que visei desdobrar. Sem o meu corpo, apenas existe uma instalação (de 

corpos). 

O livro da minha amiga e orientadora Naira Ciotti, O Professor- Performer 

(2014), foi-me importante para compreender que quando falo em corpo não me 

refiro “apenas ao corpo do performer e do público, mas também ao corpo de 

conhecimentos teóricos necessários para poder performatizar, e não representar 

como faz o ator com seu texto.” (CIOTTI, 2014, p.19) Assim, além do meu corpo, 

também, constitui a minha performance os corpos teóricos de toda a pesquisa 

que realizei e os corpos daqueles que assistem. A pesquisa transformada em 

corpo teórico traduz-se, então, no con(texto) que me transforma, produz uma 

desconstrução da minha representação como Eu(ropeu).  

No entanto, o corpo da performance não fica somente pelo material teórico 

do qual se fez a minha pesquisa, existem, também: imagens sendo projetadas; 

dois projetores; três mesas; uma cadeira; um jornal; duas cartolinas; uma pedra 

de calçada; dois laptops; sacos de papel; barcos feitos em origami; uma caixa 

de som; minha voz gravada; um vídeo; uma televisão e, o meu próprio corpo, 

que a constituem, sendo assim, desdobramentos que esse con(texto) possibilita.   

Como veremos adiante, numa das Zonas de Inscrição, esses 

desdobramentos foram visualmente projetados numa das paredes da galeria (ver 

ANEXO A) e, estão intimamente ligados às metamorfoses economicas, políticas 

e socias que se vivem em Portugal e na União Européia. Projetei, inclusive, um 
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vídeo que transmite uma das maiores manifestações anti-troika em Portugal, 

acabando com uma violenta carga policial. Tanto as imagens quanto o vídeo 

realizam-se como corpo da performance, “múltiplas vozes para, desse modo, 

instalar um jogo dinâmico que desestabiliza a produção de um sentido 

único”(BAUMGARTEL, 2011, p.5) do con(texto).  

Por último, quero reforçar o papel do meu corpo em todo o processo 

artístico. Como tal, foi com ele que pretendi inscrever o con(texto). Foi do 

deslocamento que criei com o meu corpo, com os meus próprios sinais, sintomas 

da minha civilização, isto é, a minha identidade portuguesa e européia, que visei 

interpretar as minhas metamorfoses específicas e inscrevê-las através da 

performance. Como tal,  

 

[…] é no corpo onde se sintetizam todos os conhecimentos e 

experiências da cultura. Inscrito no corpo, estão os sinais de nossa 

civilização, o estágio em que nossos sistemas comunicacionais se 

encontram. (CIOTTI, 2014, Pág.28)  

  

Foi o que pretendi quando me propus a trabalhar numa partitura a partir 

de um conjunto de movimentos que traduz tudo aquilo que o meu corpo filtrou ao 

longo desta pesquisa, a performance do con(texto). 

 

 

7.2 – A voz da FENDA  

  

A voz na minha performance não está, necessariamente, ligada à voz , 

enquanto, capacidade para emitir som ou falar. Ela vai para além disso, “é música 

e silêncio, partes integrantes do meio ambiente” (CIOTTI, 2014, p.18). Mas não 

só, ao contrário da função que o texto tem, no qual o ator fala para a plateia e 

não pretende nenhum tipo de resposta, na minha performance busquei uma 

interlocução com o público. A voz que compõe a performance sugere diálogos a 

quem vê, o espectador não é passivo, ele é parte do jogo que está sendo criado.  

Surgiu, assim, de diferentes modos, através da respiração ofegante que 

realizava quando me movimentei pelo espaço da galeria. A intenção que dava a 

essa ofegância reverberava, não só, na composição sonora do ambiente, mas 

também, no diálogo, que estabeleci com os espectadores quando respirava mais 

perto de um, ou, de outro. A repetição exaustiva do respirar ofegante pode 
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repercutir-se no espectador através de alguma ansiedade ou mal-estar, pode, 

inclusive, leva-lo a deixar a performance.   

A segunda voz é a gravação dos textos que foram emitido através duma 

caixa de som. Por um lado, a minha intenção era que, ao emitir informações, 

pudesse contextualizar o espectador para o que estava a assistir, repetindo-os 

no decorrer da performance. Por outro lado, pretendia criar um estranhamento no 

público, visto que, grande parte não está familiarizado com o sotaque português 

de Portugal. Assim ao longo de uma hora e meia de repetição, a minha voz vai 

perdendo semanticamente o sentido. O público deixa de ouvir palavras e passa 

a ouvir uma paisagem sonora que compõe todo espaço.  

A terceira voz surge da movimentação que criei para aquilo que defini a 

primeira Zona de Inscrição Temporária: levanto o braço direito em forma de 

protesto, o meu braço esquerdo bate na mão do meu braço direito, censurando 

o gesto (os olhos acompanhavam toda movimentação). Ao bater na mão do meu 

braço direito emito um som de um estalo, uma voz. No decorrer da performance 

executei esta movimentação várias vezes, com vários graus de intensidade, o 

som produzido, quando batia nunca era o mesmo. No fim de uma série de 

repetições, ele altera-se e surge como um grito no deserto.  

  

  

7.3 - Zona Temporária da FENDA  

  

A performance ocupou todo espaço da galeria com a projeção, corpo e os 

outros corpos que compõem as Zonas de Inscrição, que criei ao longo do 

processo. Normalmente a performance costuma usar espaços mais alternativos 

ou inusitados e, em espaços convencionais, como uma galeria, ela propõe-se a 

desafiar a sua estrutura, atuando “sobre o espaço de maneira evidente, alterando 

as suas funções” (CIOTTI, 2014, p.19).  

O circuito que desenvolvi a partir das Zonas foi suficiente para alterar as 

percepções do público em relação ao espaço. O público ficou, desde logo, a 

entender que não foi à galeria para contemplar pintura ou escultura, mas, sim, 

uma instalação de corpos e um jogo. A performance assentava num circuito, no 

qual, eu me deslocava de Zona em Zona para inscrever o meu con(texto). Como 
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tal, a galeria não foi ocupada convencionalmente, ela foi o portal para o meu 

corpo ligar Portugal e Brasil e emergir a minha subjetividade. Assim, o público, 

durante uma hora e meia, ficou acompanhando o meu percurso pelas Zonas. 

Sendo obrigado a mudar a sua posição se me quisesse seguir durante o circuito. 

Ou, a permanecer quieto, lendo as Zonas que eu dispus pelo espaço. 

No entanto, não posso somente referir a galeria enquanto lugar, de facto, 

foi o onde a performance ocorreu, mas ele é anterior à galeria. O lugar ao 

observar com atenção é ambíguo. Primeiramente, nasceu em Portugal, onde 

surgiu a necessidade de vir para o Brasil desenvolver a pesquisa e, por outro 

lado, materializou-se no Brasil, onde construí a performance. Na galeria fixei a 

performance, mas não os lugares por onde ela viajou. A galeria é, somente, o 

espaço que cruza esses lugares. Como tal, é um lugar em trânsito, nem em 

Portugal nem no Brasil, mas na grande FENDA e minhas Zonas de Negociação 

Temporárias.  

 

 

8 – ABERTURA DO PROCESSO 

 

8.1 - Descrição da Performance  

 

1 – Monumento ao Desempregado 

2 – Homenagem ao Emigrante 

3 – Homenagem à Crise 

4 – TV – Inscrição do Quotidiano 

5 – Paisagem Sonora 

6 – Não é Ético! 

 

Das seis Zonas de Inscrição acima descritas apenas interagi diretamente 

com as Zonas um, dois, três e cinco. As que sobram fazem parte da instalação e 

compõem a performance, no entanto, não existia relação direta entre mim e elas.  

A performance começou comigo a ocupar o lugar na cadeira na Zona de 

Inscrição um. Quando senti que o público estava dentro da galeria, entrei e 

desloquei-me para a mesa da Zona dois. Onde transformei quatro, das vinte, 
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folhas de papel em pequenos barcos. Nessas folhas estavam escritos os nomes 

de vinte amigos, que emigraram.  

Em seguida, desloquei-me pelos sacos espalhados pelo espaço e respirei, 

ofegantemente, em cada um deles, até chegar à Zona três. Na qual, executava a 

partitura que juntava a projeção, respiração e a criação de imagens inéditas.    

Depois de um tempo considerável criando imagens, movi-me de novo de 

saco em saco, até à Zona de Inscrição seis. Aqui tentava equilibrar-me em cima 

da pequena pedra de calçada, enquanto executei a minha segunda partitura. A 

duração desta Zona ficava a meu critério.   

Por último, voltei de novo à mesa da Zona de Inscrição dois. Onde 

prossegui na transformação das folhas em pequenos barcos, ação que se repetia 

até ao fim da performance. Nessa altura todas as folhas estavam transformadas 

para que pudesse colar na parede da Zona de Inscrição seis. Na qual, projetei o 

mapa mundi e, onde, a performance terminava.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 - Monumento ao Desempregado  
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             Figura 3 – Projeto de Storyboard  

 

      Fonte - Elaborado pelo Autor  

                        

Descrição da Zona de Inscrição Temporária  

  

Consistiu numa cadeira, o mais vulgar possível; num jornal que estava no 

topo da cadeira e onde podia ser visível a página dos classificados; por cima 

existia uma cartolina identificando a obra. Ficou colocada à entrada da porta da 

galeria do Deart.  

  

  

Crítica  

  

Durante a apresentação senti que o Monumento ao Desempregado foi 

ignorado pela atenção do público, esse fato deveu-se, sobretudo á escolha do 

formato cadeira. Não criou o impacto que era de esperar e, facilmente, passou 

despercebida à atenção.  

O maior desafio do Monumento é criar mecanismos que levem o público 

a sentar-se, “essa troca se resume ao binômio: alguém mostra algo a alguém 

que lhe devolve à sua maneira.” (BOURRIAUD, p.33, 2009) Como tal, para a 

próxima vez terá que ficar mais destacada. 

 

 

8.3 - Homenagem ao Emigrante  
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                               Figura 4 – Homenagem ao Emigrante 

 

                           Fonte: Foto de Naira Ciotti  

  

Descrição da Zona de Inscrição Temporária  

  

A Homenagem ao Emigrante teve como objetivo principal homenagear 

aqueles que, como eu, emigraram em busca de melhores condições de vida.  

Como visto, anteriormente, devido à crise economica que abalou o meu 

país ficou cada vez mais difícil conseguir emprego. Para os jovens, esse objetivo, 

tornou-se impossível, levou muitos deles a emigrar, tendo em vista um emprego 

estável, ou, desenvolver os seus projetos acadêmicos, como no meu caso.   

A obra consistiu em: uma mesa, com o topo de preferência branco; a mesa 

está identificada na parte da frente com uma cartolina que diz Homenagem ao 

Emigrante; 20 folhas de papel A4; uma caneta piloto de cor azul ou preto.   

Foi a primeira Zona que deu, efetivamente início à performance dentro da 

galeria. Começou no momento em que escrevia, nas folhas, o nome de vinte 
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amigos meus que emigraram de Portugal para outros países. Depois de escrever 

os nomes, fiz origami com as folhas. Onde as transformava em pequenos barcos. 

Com o evoluir desta ação o topo da mesa assemelhava-se, cada vez mais, a uma 

pequena frota, que mais tarde distribuí pelo mapa mundi.    

A precisão, minucia e detalhe do origami ironiza a forma passiva e 

descontraída com que os políticos portugueses lidam com o tema da emigração 

por necessidade. Ao mesmo tempo fez-se uma pausa introspetiva em todo o 

espaço da galeria. Dado que não era de uma só vez que transformava todas as 

folhas em barcos, essas pausas, ganharam cada vez mais intensidade sempre 

que aconteciam.   

Na segunda parte, isto é, quando distribuí a frota pelo mapa mundi 

projetado na parede da Zona de Inscrição Temporária seis, criei uma cartografia 

da distribuição dos portugueses pelo mundo. Um outro tipo de diáspora 

portuguesa pelo mundo, não com intuito de descobrir, mas com o objetivo de 

sobreviver, de subsistir.  

  

Crítica  

   

Esta Zona de Inscrição decorreu de forma infeliz. Senti isso das várias 

vezes que passava por ela. Mesmo com a cartolina identificando, Homenagem 

ao Emigrante, houve quem no final da performance me perguntasse, se os nomes 

que escrevia eram de políticos. Percebi que queria comunicar uma situação, mas 

estava a transmitindo outra.  

  

 

 

 

 

 

 

 

8.4 - Gráficos Críticos 
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Figura 5 – Projeção de gráficos sobre a evolução da crise economica na Europa e em 

Portugal 

Fonte: Foto de Naira Ciotti 

 

Descrição da Zona de Inscrição Temporária  

  

Grande parte do material sobre o qual refleti, durante a minha pesquisa, 

foram gráficos e tabelas (sobre déficit do PIB, desemprego, emigração, 

natalidade, etc.) Como um gráfico se pode transformar em potencial artístico? 

Para responder a esta questão criei, durante alguns ensaios, instalações com 

gráficos suspensos no espaço, usando fios de lãs. 

No entanto, os fios de lã não passavam de linhas distendidas pelo espaço 

sem qualquer significado, a não ser obstáculos a quem se movesse entre eles, 

de outra forma, nunca seriam entendidos enquanto gráficos. De facto, estes 

gráficos falavam sobre obstáculos como desemprego, emigração por 

necessidade, déficit de natalidade, etc. No entanto, a minha ambição era 

transformá-los numa parte integrante do espaço e não meras projeções.   

Decidi, então, criar réplicas dos gráficos projetados na parede, 

sobrepondo-os uns nos outros, formando um padrão da crise. Nesta Zona de 
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Inscrição necessitei apenas de fios de lã; das cores dos respetivos sete gráficos 

que são projetados; e bostik13, para colar os gráficos à parede, marcando os 

pontos precisos das suas oscilações.  

A sobreposição dos fios de lã na parede, em conjunto com as imagens que 

estavam sendo projetadas dos gráficos, paralelamente, às imagens sobre as 

metamorfoses da crise Européia criou um jogo ambíguo de sentidos. Por 

exemplo, quando o gráfico do PIB foi projetado, correspondendo à sua linha de 

lã na parede, confrontou-se com todas as outras linhas, que correspondem a 

todos os outros gráficos. Assim o PIB estabelece relações com desemprego, 

emigração, etc. O mesmo aconteceu numa imagem onde se vê três políticos 

acusados de desvios de dinheiro público, era projetada em cima de todos os fios 

de lã, criava a sensação que os valores precários, dos gráficos em questão, foram 

consequência de má governação e corrupção, etc.  

  

Crítica  

 

Fiquei satisfeito com resultado. Para além de ter criado um jogo de 

sentidos, criei, ainda, um padrão, através da leitura plástica dos gráficos 

sobrepostos.

                                            
13 Um adesivo que cola materiais à parede. 
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8.5 - Homenagem à Crise    

  

                           Figura 6 – Homenagem à crise 

  

                             Fonte: Foto de Pedro Fasanaro   
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Descrição da Zona de Inscrição Temporária  

  

Para a criação desta Zona de Inscrição, inspirei-me num conjunto de 

imagens que continham informações sobre a crise. Algumas dessas imagens 

eram cartoons, outras notícias (ver ANEXO A). Durante esta Zona essas 

imagens foram projetadas sobre o meu corpo enquanto executava uma das 

partituras que construí durante o processo, onde juntava respiração, movimento 

e imagem projetada. O resultado foi uma série de movimentos que, em conjunto 

com a minha respiração e a projeção das imagens, criavam uma composição 

sonora e gestual ao compor esta Zona. 

 

 

Crítica  

  

No momento em que dava corpo às imagens que se foram criando 

compreendi que podia reduzir o número de imagens que estavam sendo 

projetadas sobre mim. Ao fazer isto, posso controlar melhor o que quero 

comunicar, e permite-me ter maior controle sobre a partitura.   

Senti que da terceira ou quarta vez que passei por esta Zona, ao longo da 

performance, o ritmo do corpo como a respiração se alteravam: o movimento 

obrigava a respiração a ser outra, em alguns momentos; em outros momentos, 

é a respiração que tomava as rédeas e geria o corpo para outra movimentação.   
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8.6 - Não é Ético!  

  

                     Figura 7 – Não É Ético 

                      Fonte: Foto de Naira Ciotti  

  

Descrição da Zona de Inscrição Temporária  

  

Esta Zona de Inscrição nasce das inquietações que me provocaram as 

manifestações ocorridas em Portugal, durante o período de austeridade que o 

país sofreu. A polícia deve resistir ao ser apedrejada ou deve carregar 

violentamente sobre os manifestantes? Por outro lado, os manifestantes devem 

usar a força para conseguirem os seus direitos, ou devem protestar 

pacificamente? No entanto, nem força, nem pacifismo alteravam nada em 

relação às medidas de austeridade.  
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Muitas dessas manifestações acabavam com os manifestantes a 

apedrejar a polícia, a qual respondia com violentas cargas. Após essas 

manifestações discutiu-se bastante na comunicação social o excesso de força 

usado pela polícia sobre os manifestantes. O assunto levantava várias questões 

sobre o que é ético ou não fazer numa situação dessas.   

Para debater a controvérsia de tal assunto, parti de uma partitura corporal 

e de uma afirmação que ganhava várias entonações no decorrer da Zona. A 

partitura surge do ensaio onde trabalhei o exercício chamado sandbox14, da 

autoria de Schechner (2012), e, através, de outros ensaios, onde desenvolvo a 

seguinte movimentação: levantar o braço direito em forma de protesto e bater 

nele com braço esquerdo, com a intenção de censurar esse protesto. No 

intervalo da ação dizia “não é ético!”, enquanto me tentava equilibrar em cima de 

uma pedra de calçada. Sobre o meu corpo foi projetado um vídeo de uma 

manifestação em Portugal, que acabou com uma violenta carga policial. A 

instabilidade a que me propunha criou diferentes registos do corpo e da voz, 

cujas qualidades de movimento e entoação estavam em constante alteração.   

  

Crítica  

  

Foi a Zona de Inscrição que mais agradou fazer. Ao longo das várias 

vezes que a repetia senti que realmente existiu uma transformação do início ao 

fim. O desequilíbrio permitiu ao corpo estar em constante criação. A voz, também 

era afetada pelo desequilíbrio, fazia oscilar o volume ou a forma como se evoca.   

O som da mão esquerda ao bater na mão direita esteve sempre em 

constante alteração. O desequilíbrio constante não permitiu que batesse na mão 

sempre da mesma forma, por vezes, nem consegui realizar a ação, porque me 

desequilibrava antes e falhava o movimento. O som variava entre silêncios e 

sons mais graves, ou, mais agudos, dependia da forma com que a mão batia na 

outra.   

 

 

 

                                            
14 Inicialmente, foi dirigido pela minha orientadora Naira Ciotti.  
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8.7 - Paisagem Sonora  

  

Descrição da Zona de Inscrição Temporária  

  

Os aspetos sonoros da performance de início não estavam muito 

definidos, por exemplo, não sabia qual o som que iria adotar, ou, se em algumas 

Zonas trabalharia com o silêncio. Tinha em vista criar uma paisagem sonora com 

os textos que escrevi. Gravei-os num registro eletrónico15, como uma espécie de 

mantra para eles ocuparem todo espaço da galeria. As palavras emitidas 

perderam o sentido semântico para adquirirem uma qualidade musical, ainda 

mais para o público que era brasileiro.  

  

Crítica  

  

Durante a apresentação compreendi que a voz por si só gravada, mesmo 

num registo de mantra, não ia ao encontro daquilo que eu pretendia. Em 

determinadas Zonas de Inscrição, devia desligar ou reduzir o volume da caixa 

de som, como na Homenagem ao Emigrante onde faço origami, e talvez noutras 

Zonas.   

Ter experimentado a ausência de silêncio, durante todo o tempo da 

performance, deu-me a sensação de que podia potencializar o som sem que 

estivesse sempre presente. Para isso acontecer pensei em criar relações entre 

o que é projetado e o que é dito.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15 Onde está escrito eletrónico o autor se refere a eletrônico no português do Brasil. 
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8.8 – TV – Inscrição do Quotidiano  

  

Figura 8 – TV – Inscrição do Quotidiano 

Fonte: Foto de Pedro Fasanaro 

  

  

Descrição da Zona de Inscrição Temporária  

  

Esta Zona surgiu da necessidade de criar uma relação entre a galeria e o 

meu quotidiano em casa. Inicialmente, o objetivo era levar parte da mobília da 

minha casa para a galeria, para que as pessoas pudessem estar em contato com 

minha intimidade e privacidade, enquanto isso, decorria a ocupação da galeria 

com a performance.  

No entanto, optei por filmar partes do meu quotidiano (ver figura 8), onde 

varro o chão, tomo banho, lavo roupa, estendo a roupa, cozinho e escrevo. Por 
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motivos de logística não se pode realizar essa ideia, mas vou considerar numa 

futura apresentação. 

 

 

Crítica  

   

A TV, como foi de esperar, não teve o mesmo impacto no espaço da 

galeria que teria a minha cama, ou o meu fogão. No entanto, ela ajudou o público 

a encontrar-me no ambiente ofegante que criei no decorrer da performance.  

As imagens transmitidas não podem ser tomadas em si como uma 

performance, visto que, o vídeo foi pré-gravado, mas segundo Renato Cohen, 

podem fazer parte da performance porque pertencem a uma “sequência maior, 

funcionando como uma instalação, ou seja, sendo exibido concomitantemente 

com alguma atuação ao vivo.” (COHEN, 1989, p.28).  

Por outro lado, sinto que essas imagens estavam um pouco desfasadas 

do que estava acontecer. Esse desfasamento causa o estranhamento 

necessário para o espectador/receptor reconhecer dois tipos de 

espaços/tempos: o caótico, criado pela performance; o ordenado, a minha rotina 

em casa.  
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8.9 – Sacos Ofegantes  

                 

                                       Figura 9- Sacos Ofegantes 

                                       Fonte: Foto de Naira Ciotti   
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Descrição da Zona de Inscrição Temporária  

  

Esta Zona nasceu da necessidade de criar um corpo alternativo, não 

quotidiano, para me movimentar dentro da galeria. Para tal, distribui alguns 

sacos de papel pelo chão onde escrevi palavras relacionadas com a crise 

(corrupção, ajustamento, BCE, Troika, etc.), esses sacos serviram de 

plataformas por onde me deslocava no espaço. Quando pisava em cada um 

deles inspirava ofegantemente pela boca e expirava quando pisava o saco 

seguinte, esta era a regra.  

Conseguia, assim, criar um jogo no espaço, através de regras de 

movimento, nas quais o meu corpo se transformou à medida que se deslocava 

pelas Zonas. A respiração ofegante ajudou neste processo, ao mesmo, que 

compôs a paisagem sonora.  

  

  

Crítica  

  

A respiração alterou-se incontrolavelmente. A precisão e rigor que o jogo 

deveria explorar perdeu-se. Numa futura apresentação irei considerar melhor o 

material a usar. Vou, também, ensaiar a movimentação em paralelo com a 

respiração de modo a obter o rigor que esta Zona de Inscrição requer. O desafio 

é criar uma respiração que paute todo o meu movimento. Como o tique-taque de 

um relógio.    
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9 – CONCLUSÃO DA PRIMEIRA PARTE 

 

Hoje posso constatar que a performance FENDA – Zonas de Inscrição 

Temporárias me direcionou para outra questões dentro da pesquisa. Pretendia, 

ingenuamente, inscrever o meu contexto ao denunciar e contestar as minhas 

metamorfoses específicas. Depois de ter realizado a performance senti um 

grande vazio. Não compreendia o porquê desse sentimento, pois, devia sentir-

me feliz dado que tinha terminado uma fase importante da pesquisa. Dias mais 

tarde, ainda, com ressaca da performance no corpo, comecei a sentir que o 

desejo de inscrição aconteceu mas não marcou, o que pensava que tinha sido 

um grito foi somente um sopro. 

Neste ponto da pesquisa comecei a compreender que a inscrição 

começou, efetivamente, quando decidi fazer mestrado na UFRN. A inscrição 

surgiu da minha ruptura com o contexto imperial e das Zonas de Negociação 

que criei ao longo destes dois anos. A performance FENDA – Zonas de Inscrição 

Temporárias foi uma dessas negociações dentro da grande FENDA.   

Olho, assim, para este trabalho como um marco decisivo na compreensão 

da dimensão que tem o desejo de inscrição. Uma vontade que se foi 

transformando ao longo da pesquisa através das várias experiências que tive ao 

longo do período do mestrado, do qual esta performance foi mais um sintoma. 
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É necessário sair da ilha para ver a ilha, não nos vemos se não 

nos saímos de nós.  

José Saramago 
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PARTE II –   AS METAMORFOSES DO BRASIL 

 

O percurso que pretendo traçar na segunda parte desta dissertação visa, 

por um lado, incluir os relatos que fiz, sobre o Brasil, no contexto de 

metamorfoses imperiais que venho analisando, isto é, no contexto global da 

crise capitalista e imperialista (como Portugal, o Brasil não é um caso isolado); 

por outro lado, criar uma proposta artística que pretende inscrever uma nova 

teatralidade performativa a partir da tomada de consciência de uma identidade 

híbrida, que se constitui das interpelações e negociações (BHABHA, 2000) com 

o outro no Brasil. 

Foi neste momento da pesquisa que tomei consciência da dimensão que 

o conceito de FENDA  teve em todo o meu processo de inscrição. Da cartografia 

que surgiu do meu deslocamento, constatei, então, que sair de Portugal foi início 

do processo de inscrição. Que se traduz na nova FENDA e nas suas Zonas de 

Negociação Temporárias, isto é, as duas performances que realizei no Brasil e 

as experiências artísticas, culturais, sociais que vivi em solo brasileiro. 

Essa nova FENDA criou uma ruptura espacial, ao sair de Portugal e viajar 

para o Brasil e, temporal, uma vivência de dois anos. Por outro lado, atemporal 

e transformadora. Ou seja, as interpelações de que fui sujeito, durante este 

período de dois anos, vão ficar para sempre inscritas no meu corpo, como as 

minhas cicatrizes.  

 

 

1 – O TEATRO IMPERIAL NO BRASIL 

 

Deste modo, o desafio na segunda parte da dissertação é compreender 

e analisar o contexto das metamorfoses imperiais brasileiras, partindo da visão 

de alguns autores como filósofo Slavoj Zizek (1949), Hommi Bhabha (1949), 

James Fergunson, Akhil Gupta (1959), entre outros para a criação de um 

con(texto). Se na Europa os textos consistiram nas metamorfoses que surgiram 

da hegemonia economica entre os estados membros da União Européia, em 

que consistirão as metamorfoses brasileiras?  

No caso do Brasil, a meu ver, penso que existem vários con(textos) que 

podem ser criados a partir da sua grandeza, heterogeneidade, multiculturalidade 
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e complexidade. Seria muito essencialista se afirmasse que o Brasil tem uma 

textualidade só.  

Cheguei ao Brasil no dia 24 de fevereiro de 2014 com todos os sonhos 

do mundo. Tinha muita esperança numa nova oportunidade para dar 

continuidade à minha vida acadêmica e artística. Vim sem saber ao certo se iria 

ter uma bolsa que me ajudasse a sobreviver neste país. Sabia que em Portugal 

não tinha nenhum tipo de apoio que contribuísse para minha formação. Também 

não queria pedir ao meus pais, eles já tinham financiado a minha licenciatura 

em Teatro. Ao fim de, sensivelmente, dois meses foi-me facultada uma bolsa 

pela CAPES. É dela que sobrevivo, desde que cheguei. Ficarei, eternamente, 

agradecido ao Brasil pelo interesse em mim e na minha pesquisa.  

Tinha plena consciência que vinha para um país com muitas dificuldades 

e com seriíssimos problemas crônicos em áreas como a saúde, a educação, 

estado social, entre outros, situação que também existe em Portugal e na UE. 

No Brasil esses problemas existem numa escala maior porque o país é enorme 

e tem as suas metamorfoses específicas.  

As notícias que passavam na TV, em Portugal, mostravam as graves 

manifestações que se faziam sentir desde que o Brasil foi nomeado para a copa 

do mundo de 2014. Sabia que viajaria num período em que aumentava a forte 

contestação à presidenta Dilma Rousseff e ao PT. Desde que nasci não me 

lembro de assistir a tanta polêmica e contestação no Brasil. O ano de 2014 foi 

conturbadíssimo por várias situações: manifestações, eleições, copa do mundo, 

operação Lavajato, a súbita morte do candidato à presidência Eduardo Campos, 

crise na Petrobras e, no final do ano, crise economica.  

A minha análise começa a partir duma observação da filósofa e 

comentarista Viviane Mosé, “existe o país, existe o mundo, passando por 

problemas gravíssimos, seriíssimos e que alguns não passam pela nossa 

imprensa [brasileira]”(Grifos do autor). Acho este comentário essencial para a 

compreensão das metamorfoses brasileiras.  

Comecei a olhar para a conjuntura brasileira e para a minha condição de 

emigrante, como parte de um conjunto de medidas e estratégias políticas, que 

giram em torno de um mundo cada vez mais globalizado, imperialista, capitalista 

e das crises que tem gerado.  



 

79 

 

Deste modo, penso ser imprudente analisar os movimentos, 

manifestações e crises locais e pensar que há solução para elas, se não as 

incluirmos num todo. Assim, não posso olhar a crise que atravessa hoje o Brasil 

como um caso isolado e, especificamente, brasileiro, ao contrário do que a mídia 

faz comunicar. Como, também, não posso olhar para a minha situação enquanto 

performer emigrante como um caso, isoladamente, português, fruto das 

metamorfoses Européias. Temo que a globalização avança mais depressa em 

relação ao que estamos preparados, daí a necessidade dos estados 

democráticos liberais, quererem assumir as manifestações e as crises como 

casos específicos, temendo a sua generalização. 

Ao longo dos últimos quinze anos tem havido cada vez mais 

manifestações e crises em vários pontos do planeta como a ocupação da praça 

Taksim, em 2013, na cidade de Istambul; os protestos na Suécia no mesmo ano; 

as manifestações em São Paulo, que acontecem ainda hoje em dia. Estes 

países partilham, coincidentemente, o fato de se encontrarem em crescimento 

economico, pelo menos, no período em que ocorreram os tumultos.  

Um dos motivos pelo qual emigrei foi por saber que o Brasil, durante o 

tempo de governação do PT mostrou trabalho feito, criando condições de 

igualdade através de políticas sociais, sem pôr em causa o crescimento 

economico.  

No entanto, as manifestações, na sua maioria, ocorriam num clima 

próspero de crescimento economico. Porquê? A resposta é de uma enorme 

complexidade, como já referi, o país é enorme e cheio de controvérsias. Porém, 

o Brasil está dentro do mesmo contexto, como tal, não é imune às metamorfoses 

de formação política, economica que atravessam os mercados mundiais. A 

observação, do filósofo Zizek, auxiliou-me na compreensão de alguns dos 

motivos que cercam as manifestações no Brasil: 

 
O capitalismo global é um processo complexo que afeta diversos 
países de maneiras diferentes e variadas, e o que unifica tantos 
protestos em sua multiplicidade é que são todos reações contra as 
múltiplas facetas da globalização capitalista. 

 

A partir desta citação quero tecer duas observações. A primeira relaciona-

se com a manifestações contra a copa e, a segunda, em relação às 

manifestações anti-Dilma. Quando estava em Portugal e assistia pela TV às 
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manifestações contra copa, a opinião geral era de que estavam diretamente 

relacionadas com resistência ao capitalismo. Contra a presença da FIFA, 

enquanto corporação, que extorque dinheiro aos países através da construção 

de estádios e, outras políticas, como o consumo de produtos exclusivamente 

patrocinados pela corporação. Essas manifestações foram altamente 

censuradas pela polícia brasileira, através de violentas e despropositadas 

cargas polícias. O paradoxo, é que a copa decorreu sem grandes agitações e 

todos os brasileiros aceitaram-na sem grandes consequências, não fosse o 

Brasil o dito país do futebol. 

Para Zizek essas manifestações compartilham as mesmas inquietações 

com as que aconteceram, em simultâneo, em outros pontos do mundo e se 

debatem com dois problemas essenciais, como elucida: 

 
[…]Uma economia, de maior ou menor radicalidade (de temáticas que 
variam de corrupção e ineficiência até outras francamente 
anticapitalistas), e outra, político-ideológica (que inclui desde 
demandas pela democracia até exigências para a superação da 
democracia multipartidária usual.[…] 

 

Deste modo, as segundas manifestações que referi, contra Dilma, 

também estão relacionadas com esses problemas, mas com uma ideologia 

diferente. Por um lado, os manifestantes exigem o fim da corrupção e acusam o 

Estado da ineficiência de medidas políticas e, por outro lado, exigem, em alguns 

casos mais extremos, ditadura militar. 16 

Ao assistir mais de perto a estas manifestações, visto que já me 

encontrava em solo brasileiro, pude constatar os vários paradoxos que existiam 

nestes tumultos: nas manifestações contra a presidenta Dilma existia 

policiamento na rua, mas não carregava contra a população ao contrário do que 

faziam no protestos anti-copa; os cidadãos que estavam presentes nos tumultos 

da copa não eram os mesmos que estavam presentes contra a Dilma, salvo 

raras exceções; os manifestantes que se opunham à presidenta vestiam uma 

indumentária coxinha diferente dos cidadãos que estavam contra a copa; e, por 

último, o ódio dos manifestantes contra a Dilma e PT é de uma violência tão 

grande que os ilegítima enquanto reação. Numa abordagem mais psicanalista, 

                                            
16 A ditadura militar no Brasil, ou Quinta República Brasileira, foi o regime instaurado em 1º de 
abril de 1964 e que durou até 15 de março de 1985, sob comando de 
sucessivos governos militares. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_pol%C3%ADtico
https://pt.wikipedia.org/wiki/1964
https://pt.wikipedia.org/wiki/1985
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7as_Armadas_do_Brasil
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Zizek, vê em “todo o acting-out violento um sinal de que há algo que você não 

consegue expressar com palavras”, o que para mim demonstra a falta de uma 

coerência e impasse simbólico para legitima-los enquanto manifestação.  

As manifestações contra Dilma eram compreensíveis, mas não nos 

termos em que foram e são feitas. A classe que está por detrás de tais 

argumentos alimenta o ódio pelas políticas sociais executadas pelo PT, que 

tiraram o Brasil da pobreza crônica em que se encontrava à menos de uma 

década. No entanto, aos olhos de Zizek, o modelo do PT ainda não produziu 

alguma coisa que tenha significado a nível global. Mas tem sido um modelo 

político que buscou criar uma classe média consolidada e tirou o Brasil da zona 

periférica, onde se encontrava há décadas, para se tornar uma economia 

mundial.  

O que merece ser dignificado é o fato de o Brasil estar, presentemente, 

em recessão e, ainda, ter a capacidade de me atribuir uma bolsa que é, 

sensivelmente, o dobro do ordenado mínimo nacional. No entanto, este fato, só 

acontece porque o governo da presidenta Dilma, optou por cortar nas verbas 

das pós-graduações mas as bolsas permaneceram intactas, fato que tem 

manifestado algumas contrapartidas. Esta situação nunca aconteceu quando 

Portugal entrou em recessão. A austeridade das medidas liberais levou ao corte 

profundos em áreas como educação, segurança social entre outras. 

 

 

1.1 – Interpelações e Negociações no Brasil 

  

Ao longo do meu percurso tive vários encontros que me foram fornecendo 

experiências artísticas, sociais, culturais entre outras, a performance CEGOS 

(2014) da autoria de Marcos Bulhões, foi uma delas. Esta performance rodou 

algumas das mais importantes capitais mundiais, desde Nova Iorque a Praga, 

ela conseguiu dar conta das metamorfoses imperiais capitalistas. Ao olhar para 

trás vejo que esta performance é um sintoma do contexto que visei analisar. 

Outra interpelação foi o convite feito pelo meu recém amigo Felipe Fagundes 

para fazer parte da Sociedade Cênica Trans. Um grupo de teatro pós-dramático, 

recém-formado, que me acolheu para ser assistente de direção da peça Entre o 

Choro e Controle (2014), vencedora do edital Klaus Viana de 2013. Foi uma 
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honra para mim poder participar neste processo, através do qual passei alguns 

dos meus ensinamentos que venho a acumular de workshops entre outras 

experiências pessoais. Por outro lado, assimilei novos modos de criação e 

construção de cena, sobretudo, em relação à dança, dado que era isso que o 

edital exigia. Neste período inquietava-me a quantidade de editais que existiam 

à disposição, enquanto, em Portugal existem pouco mais que dois ou três 

editais. 

No primeiro ano realizei, ainda, uma performance da minha autoria 

chamada Devora-se (2014). Foi apresentada na disciplina de Performance e 

Cultura da pós-graduação em Artes Cénicas. A performance consistia numa 

mesa, coberta pela bandeira de Portugal, onde dois colegas meus deitavam o 

meu corpo nu e o banhavam com sal e azeite (ver foto 10). Em seguida, esses 

colegas desenvolveram duas ações em interação com o meu corpo. No final, 

cobriam-me com uma camisa da seleção brasileira de futebol e escreviam “Fifa” 

e “Amarildo”, enquanto ouvíamos um funk chamado “Era só mais um Silva”.  

Neste trabalho pus o meu corpo (o colonizador) à disposição dos meus 

colegas ( ex-colonizados) para ser temperado pelos próprios elementos que o 

colonizador importa (azeite, vinho). Por outro lado, esse mesmo corpo foi palco 

de um ritual de homenagem ao outro. Neste caso foi Amarildo, um pedreiro que 

foi preso pela polícia nas favelas no Rio de Janeiro e o seu corpo nunca mais 

foi encontrado. Assim, antes de pensar em ser o outro, eu já o era, por exemplo, 

nesta performance, e nas negociações que vinha criando.  
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É o que viso com a nova proposta artística na segunda parte desta 

dissertação, inscrever a minha posição enquanto André e a tentativa de deixar 

o português\europeu de lado. Nunca é uma cisão consciente. Na performance 

desejo “cristalizar” essa cisão, ou seja, é o André e, mais, as relações que 

estabeleceu com o outro no Brasil. O português/europeu deseja, então, omitir-

se, de modo a criar um jogo que me permitiu deixar de ser eu para ser um outro 

ao permitir ao outro ser eu.  

 

 

2 – AS METAMORFOSES BRASILEIRAS 

 

Quando cheguei ao Brasil, falaram-me que o Brasil são “Brasis”. Cada 

estado do imenso país tem uma cultura própria, modos de vida diferentes, fato 

que advém dos modos como país foi colonizado e administrado depois dessa 

colonização, isto é, dos modos de organização do espaço. Dada a 

heterogeneidade e a multiculturalidade do país esses modos foram pensados 

com base na recusa pela diferença, ao invés da inserção. Situação que acontece 

Figura 10 - Devora-se (2014) 

Fonte – Fotografia de Rubén Figaredo 
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não só entre os Estados brasileiros, mas mesmo dentro das suas grandes 

cidades. Assim o multiculturalismo brasileiro foi: 

 
[…]ao mesmo tempo, um débil reconhecimento do fato que as culturas 
escreveram suas amarras definidas, e uma tentativa de subsumir essa 
pluralidade de culturas na moldura da identidade nacional. 
(FERGUNSON; GUPTA, 2000, p.296). 
 

 

O débil reconhecimento das várias culturas dificulta negociar a diferença, 

condicionando “lugares e objetivos híbridos de luta e destruir as polaridades 

negativas entre saber e os seus objetos, e entre a teoria e a razão prático-

político. ” (BHABHA,1988, p.17). Como tal, os valores, símbolos, representações 

e discursos criados por uma maioria tendem a excluir qualquer ideia de 

negociação por parte de quem é mais frágil na sociedade, em favor de uma 

moldura da identidade nacional. 

Depois do resultado das eleições presidenciais de 2014, ficou evidente, 

como espaço e ideologia política estão ligados. O sul é maioritariamente de 

direita e o norte de esquerda. A “nova cultura” híbrida que surgiu do pós-

colonialismo brasileiro oculta, então, uma topografia do poder (FERGUNSON e 

GUPTA, 1992) nos modos como o espaço foi organizado criando as assimetrias 

que permitem compreender alguns dos binarismos que identifico mais abaixo.   

Esta breve análise leva-me a concluir que o contexto do teatro imperial 

brasileiro, ainda não se representa em relação ao exterior, porque o país ainda 

não tem os recursos necessários, mas não tardará. Por outro lado, apresenta-

se dentro do próprio país nas dicotomias: pobre/rico; favelado/urbanizado; 

inseguro/seguro; preto/branco; evangélico/cristão; nordestino/sulista; 

homossexual/heterossexual; homem/mulher; entre outras. São tantas “as 

múltiplas versões de Brasil [que] variam apenas quanto a quem excluir” (SILVA, 

2000, p.297 – Grifo do autor), porque a recusa da diferença para com o outro 

nega espaços de negociação. 

O modo como a violência e o ódio vêm sido há séculos quotidiano do 

cenário brasileiro, fruto do espírito imperialista trazido pelos transladadores 

europeus, são sentimentos que ajudam a interpretar os binarismos identificados 

acima. No entanto, pode isso justificar o ódio e a violência que elite brasileira 

sente pela minorais e, mesmo, que as minorias sentem entre ela mesmas? 
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De certa forma, somos responsáveis pelos nossos erros ancestrais, 
de certa forma, sujeitos do passado e seus autores. Negá-lo é ocultar 
que o outro é um possível mim, o que termina por ocultar minhas 
responsabilidades e o cultivo do meu senso de discernimento […] 
(SILVA, 1996, p.298). 

 

A citação acima, do artigo Do Caráter Nacional Brasileiro à Linguagem da 

Violência (2000), de Hélio Silva, lembra-me o que Agamben me fez entender na 

primeira parte da dissertação. O filósofo, recomenda a Europa a dialogar com o 

seu passado para não cair nos mesmo erros. Constato, então, que tal conselho 

serve, também, para o Brasil, à sua maneira, aceitar-se e assumir as suas 

responsabilidades. Para além da dívida histórica que a Europa tem para com 

Brasil, mais especificamente Portugal, são os próprios brasileiros que estão 

sendo cúmplices dos seus desastres.  

A performance Eu só sou eu e não outro quando puder deixar de ser eu 

para ser um outro17 partiu daquilo que eu considero ser uma metamorfose 

brasileira, herança da tradição colonialista nos modos como recusava a 

diferença do outro. Exemplo disso, são os modos como se estabelecem relações 

de alteridade entre brasileiros, onde se parte para a interpelação com o outro 

tendo como princípio a recusa pela diferença. Um aspecto a ser demonstrado 

neste texto, através dos estudos desenvolvidos por alguns professores e 

antropólogos como Hommi Bhabha (1988), James Fergunson (1992) e Akhil 

Gupta (1992). Estas referências ajudaram-me a pensar, antropologicamente, 

modos de organização do espaço dentro de países que foram colonizados e, 

entre esses, e os países colonizadores.  

Encerro a discussão com a questão levantada por Fergunson e Gupta, 

no artigo Mais Além da “Cultura”: Espaço, Identidade e Política da Diferença 

(1992) “a que lugares pertencem as culturas híbridas do pós-colonialismo? ” 

Para os autores a resposta está no espaço, híbrido, que surge da relação entre 

colonizador e colonizado. Desse espaço emerge uma “nova cultura”, da qual 

nem colonizador nem colonizado conseguem escapar. Não será esse espaço 

desestabilizador da noção de que nação e culturas são isomórficas? 

(FERGUNSON, GUPTA, 1992). Se tomarmos essa desestabilização como 

válida, como isso se dá no caso do Brasil? Nos modos, visivelmente 

                                            
17 Daqui em diante escreverei somente “Eu só sou eu…”. A frase foi retirada à página vinte seis 
do livro Pulsações (2014), de José Gil. 
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discriminatórios, como a organização do território brasileiro foi administrado, 

tomando a recusa pela diferença e a ausência de mecanismo de negociação. 

 

 

3 – ERRO DE PORTUGUÊS 

 

 O meu problema da identidade levou à inscrição da identidade do 

problema, indício da subversão que sofri: eu sabia quem era mas, na 

transformação ocorrida depois da performance, deixei de saber. Tomo esta 

mutação como um sintoma para a nova proposta artística que pretendo criar, na 

segunda parte desta dissertação. De onde parto da interpelação com o outro no 

Brasil, para descontruir e desmitificar o português que há mim e que me excede.  

A performance FENDA – Zonas de Inscrição Temporárias (2015) não 

inscreveu o contexto, ela desencadeou a inscrição de um sujeito com a 

identidade em trânsito. José Gil, no seu livro chamado Desnorte (2009), aponta 

outra doença ao povo português e, consequentemente, a mim. Para além da 

não-inscrição, tenho um problema de identidade. A identidade é tida como a 

“possibilidade de afirmação de todos os atributos “mundanos” do indivíduo, da 

afirmação deste como sujeito, antes do surgimento da singularidade do 

indivíduo como homem, ser nu em devir.”(GIL, 2009, p.10).  

Assim, antes de ser homem sou primeiro português, isso é irreversível. 

Trago em mim um fado a que dificilmente conseguirei escapar. Foi esta a 

doença que me afetou até à minha ruptura com o contexto. O meu deslocamento 

permitiu o surgimento da minha singularidade como homem, ser nu em devir. 

Surge, assim, a minha inscrição em oposição à  

 
[…] nossa falta de confiança, a inércia, a autocomplacência, o 
queixume e a inveja são pragas nacionais que nos envenenam. Todas 
decorrem naturalmente do tipo de subjetividade produzida pela 
doença da identidade. Esta fecha-nos em nós mesmo, impedindo-nos 
de criar um “fora”, ar e vento livre, respiração para viver. (GIL, 2009, 
p.10). 

 
Em Portugal, as “pragas nacionais” não me permitiam discernir o “fora”. 

Foi através do meu deslocamento que tomei consciência que a minha doença 

de identidade pode ser curada através do meu desejo de inscrição. O Brasil foi 

então, o meu “fora”. O “ar” que me permitiu respirar para viver e conquistar 
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formas de subjetivação individual que me consentisse primeiro ser homem e 

depois português.  

É desta linha de pensamento que parti para criação da performance Eu 

só sou eu…. Ao longo da minha estadia no Brasil não fiquei indiferente às várias 

leituras que as pessoas, com quem me encontrei, ao longo deste percurso de 

dois anos, fizeram de mim. Não posso afirmar que tenha existido um choque 

cultural porque em Portugal estamos mais familiarizados com a cultura brasileira 

do que o contrário. Em relação ao povo, lidei com brasileiros e cultura brasileira 

toda a vida, alguns exemplos: as novelas que via quando pequeno com a minha 

mãe; colegas de escola; colegas de equipa, quando jogava futebol; funcionários 

nas lojas e cafés; colegas na universidade. Sempre me contagiaram com o seu 

espírito acolhedor e positivo com que levavam a vida. No entanto, uma situação, 

é o que se vê e ouve sobre o Brasil, na Europa, e outra, é como as dinâmicas 

sociais acontecem aqui.   

O que acontece aqui é a presença de uma dificuldade de negociação 

entre as expectativas que criaram de mim como português e cidadão da União 

Européia e, as minhas expectativas. Isto é, o confronto com o outro, ao ser 

aprovado num programa de pós-graduação brasileiro. Assim, o desafio para a 

segunda parte da dissertação foi compreender as imbricações entre o eu e o 

outro, para negociar essa recusa à diferença da qual tenho vindo a falar mais 

acima. Como diz Bhabha: 

 
[…] um saber só pode se tornar político através de um processo 
agnóstico: dissenso, alteridade e outridade são as condições 
discursivas para a circulação e o reconhecimento de um sujeito e uma 
“verdade” pública. […] (BHABHA, 2000, p.15).  

 

Esse processo agnóstico forneceu-me a legitimidade suficiente para criar 

um saber político, através do meu longo processo de inscrição desenvolvido 

naquilo que nomeie de Zonas de Negociação Temporárias, isto é, aquilo que o 

corpo registou ao longo das interpelações e negociações com o outro no Brasil. 

Isto inclui as performances que realizei ao longo da pesquisa mas, também, as 

relações e experiências artísticas, culturais, sociais, que descrevi mais acima. 

Através do jogo que criei na performance Eu só sou eu… busquei, então, 

mecanismos para a negociar a diferença. Não posso negociar com o outro se 

ele “perde o seu poder de significar, de negar, de iniciar seu “desejo”, de romper 
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seu “sinal” identitário, de estabelecer seu próprio discurso institucional e 

oposicional.” (BHABHA, 2000, p.23), condicionando as relações de alteridade e 

o saber que pretendo politizar. Deste jogo não há vencedores nem vencidos, a 

“acção reside antes de mais nada no resultado enquanto tal […] o resultado é 

insignificante e em si mesmo indiferente.” (HUIZINGA, 2007, p.57). As 

consequências residem na transformação que o eu, fruto das negociações com 

o outro, sofre no decorrer do jogo. 

 Através do jogo que estabeleço ao longo da performance quero 

evidenciar as transformações que sofreu o meu trabalho, o meu corpo, e o meu 

desejo de inscrição, nestes dois anos, a partir das interpelações com outro.  

Decidi, então, trabalhar em parceria com uma colega e amiga brasileira, a 

Yasmin Rodrigues Cabral, que é bailarina e atriz. A nossa relação não se 

estabeleceu ao nível de um vós, eles, nós, mas num tu. Na singularidade dos 

nossos corpos, a partir dos quais se desenvolveram processos de construção 

comuns.  

Visei, com ela, explorar mecanismos de negociação da diferença que 

ocultassem, provisoriamente, o eu português e ela brasileira, para revelar-nos, 

enquanto, um outro. Isto é, sujeitos em trânsito, negociando o mesmo espaço 

onde, por acaso, nos interpelámos, e chegámos ao ponto onde estivemos. A 

performance metaforiza toda a construção da nossa alteridade, mediu os nossos 

espaços e convoca os nossos corpos a negociarem cada interpelação, de onde 

o eu e o tu saem vincados. 

A partir destas inquietações surgiram as primeiras interpelações entre 

mim e a minha parceira de trabalho, que deram início ao processo de criação da 

performance Eu só sou eu… (2015). Eis alguma das questões que levantamos 

nos primeiros encontros: Foi ao sair de Portugal que surgiu outra leitura da minha 

identidade, na relação com o outro?; Em que ponto a recusa à diferença me 

condicionou nas negociações com o outro?; De que forma a performance pode 

ajudar-me a negociar a diferença do outro?;  

A performance Eu só sou eu… (2015) é uma Zona de Negociação 

construída na grande FENDA e suas inscrições geradas ao longo de todo este 

percurso de dois anos. Seguiu o mesmo processo da performance anterior 

(FENDA – Zonas de Inscrição Temporárias), isto é, partiu de textualidades e, no 

modo, como essas na contemporaneidade, segundo Renato Cohen, assentam:  
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Na polifonia, na hibridização, na deformação: nas intertextualidades 
entre a palavra, as materialidades e as imagens, nas formas antes que 
nos sentidos, nas poéticas desejantes que dão vazão às 
corporeidades, às expressões do sujeito nas paisagens do 
inconsciente, em suas mitologias primordiais. (COHEN, 2002, p.239). 

 

A performance Eu só sou eu... (2015) alicerça-se, então, na análise das 

metamorfoses no Brasil, onde problematizei, por um lado, as relações com base 

na recusa da diferença, que são determinantes para a compreensão dos 

binômios que identifiquei; por outro lado, visei uma polifonia e deformação dos 

textos que construí, nesta segunda parte, em laboratórios de experimentação. 

Onde criei mecanismos de negociação da diferença para responder à questão, 

levantada mais abaixo, “como deixar de ser português para primeiro ser 

homem?”.  

Organizei-me “por imagens deslocadas, por desdobramentos e, não mais 

pela lógica aristotélica das ações, pela fabulação e por construção psicológica 

de personagem” (COHEN, 2002, p.239). É nesta transição do texto para os seus 

desdobramentos, isto é, a “incorporação do acaso, da indeterminação, dos 

fluxos desejantes […] do contexto e não do texto, das relações, das mediações 

e das hibridizações” (COHEN, 1987, p.234), que deixo a linearidade do contexto 

imperial que venho analisando. A partir daqui emerjo enquanto performer na 

minha busca pessoal por uma mitologia e no contato permanente com novas 

técnicas que me ajudam a significar a minha experiência, a minha vida. 

 

 

 

 

 

3.1 - Como deixar de ser português para ser um outro? 

 

Para introduzir a resposta a esta inquietação sugiro uma breve explicação 

do título da performance Eu só sou eu e não outro quando puder deixar de ser 

eu para ser um outro (2015). O título parte de um pensamento de José Gil, do 

livro Pulsações (2014) e, em tudo, se relaciona com aquilo que o espectador-

receptor vai assistir, que começa, logo, no momento em que lê o título. Como 
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tal, ele não é longo por acaso, pretendo que quem o leia se inquiete, que se 

coloque, inadvertidamente, no lugar do eu. 

No pensamento anterior à frase que serve de título, José Gil reflete sobre 

o país inóspito que emerge das metamorfoses de formação política, economica 

e social:  

 
[…] O país deixou de ser uma terra, é agora um espaço inóspito que 
se abandona. Neste processo de desapego, o português, já não sabe 
se vai continuar a ser português, nem sequer, talvez o que é ser 
português. A violência que a lei o exilou dentro ou fora do seu próprio 
país atinge sua identidade. Está prestes a tornar-se um expatriado 
sem pátria. Mas o que significa ser “expatriado” na formação da 
identidade? (GIL, 2014, p.28). 

 

No meu caso, em específico, eu forcei esse desapego ao “refugiar-me” no 

Brasil. Não vim porque me mandaram embora, mas porque quis sair, uma 

resposta política à violência da lei. No entanto, dessa violência que me exilou, 

reconheço a emergência de uma identidade híbrida, que por um lado, formou-se 

a partir das interpelações como o outro, consequências do deslocamento; por 

outro lado, como referi mais acima, existe da parte dessa identidade uma certa 

resistência ao outro, que se manifesta na recusa pela diferença. Assim a 

resposta ao que “significa ser “expatriado” na formação da identidade?”, no meu 

caso, é certamente essa ambivalência que surge da minha tomada de 

consciência da identidade híbrida, que a performance vai “cristalizar” ao negociar 

a recusa pela diferença. 

 Parti de todo o meu percurso, a um nível macro, para performance Eu só 

sou eu…. (2015). Comecei, então, por imaginar, todos os roteiros que fiz desde 

que cheguei de Portugal até ao Brasil. Em seguida, imaginei todas as Zonas de 

Negociação com o outro que surgiram do acaso. O acaso é importante para 

compreendermos a dinâmica do jogo que criei, é dele que, tanto na vida, como 

na performance Eu só sou eu… 2015), estou dependente para qualquer tipo de 

interpelação com o outro.  

Depois do macro, parti para o micro, ou seja, como esses grandes 

roteiros, essas grandes Zonas de Negociação se podiam traduzir no quotidiano 

que levo em Natal, e nas negociações com o outro. Decidi, então, criar os 

pequenos roteiros do mesmo espaço que eu e o outro (Yasmin) cruzamos, a 

cidade de Natal. A partir daqui deixei o elemento acaso gerar, ou não, as 

negociações. O acaso é inegociável. Podíamos ter corrido o risco de nunca nos 
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interpelarmos, apesar de sabermos que era improvável, tomámos isso como o 

risco. 

Este jogo ocorreu durante três horas de performance. Essa duração 

cristalizou a minha identidade híbrida no “comprometimento empírico, agora e 

neste momento, da integridade de um ser particular numa situação 

dada”(ZUMTHOR, 2007, p.38). Num plano macro nas Zonas Negociação com o 

outro no Brasil, em termos micro na inscrição que foi a performance Eu só sou 

eu… (2015). 

Passei a ver este trabalho como um tubo de ensaio onde experimentei 

relações de alteridade. Como tal, a ideia de ser um outro é hipótese dessa 

experiência. Concluo, então, que não foi possível ser um outro, mas foi possível 

deixar de ser eu, ao entender a minha identidade enquanto híbrida. Um processo 

em constantes metamorfoses. 

 

 

4 – PROCESSO DE CRIAÇÃO DA PERFORMANCE EU SÓ SOU EU E NÃO 

OUTRO QUANDO PUDER DEIXAR DE SER EU PARA SER UM OUTRO  

 

No dia 31 de agosto de 2015 foi o início do processo de criação da 

performance Eu só sou eu….Foi neste dia que comecei um projeto, que não 

está intimamente ligado com a pesquisa, mas que ativou a nova proposta. Para 

evitar a solidão e os dias que se foram tornando mais difíceis de passar dei início 

a um processo de registo dos dias, através de vários suportes: foto, vídeo, aúdio 

e texto.  

Assim, há cinco meses que tiro uma fotografia do meu rosto; faço um 

vídeo de algum momento em particular, ou, crio algo para câmera; que gravo 

em formato áudio um texto, previamente, digitado. O que pretendo, 

essencialmente, é documentar algumas situações do quotidiano para mais tarde 

significarem noutro contexto. Tornar a vida mais “vidística” ao juntar a vida e a 

arte. 

Estes processos mantêm-me a cabeça a ocupada nos momentos em que 

folgo da pesquisa. No entanto, houveram momentos em que a pesquisa se 

cruzou com o processo. O primeiro momento aconteceu quando decidi partilhar 

alguns desses vídeos com Yasmin para nos estimular no processo de criação. 
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Dos inúmeros vídeos, selecionamos dez. Mais abaixo faço uma leitura desses 

vídeos18: 

Primeiro Vídeo: Enrolei fita filme à volta de minha cabeça, respirei 

ofegantemente, enquanto desenhava estrelas na minha face, coberta com fita 

filme; 

Segundo Vídeo: Puxei fios de lã da minha boca e enrolei-os à volta da 

minha cara; 

Terceiro Vídeo: Tentei engolir o meu cartão de crédito/débito, enquanto 

forçava o vômito e dizia, agoniadamente: “Quem tem visa teu o amigo é.” 

Quarto Vídeo: Relatei uma confissão sobre a minha primeira confissão, 

quando era católico praticante; 

Quinto Vídeo: Enrolei-me num plástico gigante e fiquei respirando dentro 

dele até não poder mais; 

Sexto Vídeo: Fiz referência ao calão de Natal (galado, boe), numa 

tentativa de imitar o sotaque Natalense. 

Sétimo Vídeo: Disse dez motivos pelos quais eu faço o que faço? 

Oitavo Vídeo: Enquanto ouvia a música de Tim Maia, Que Beleza, 

penteava-me e fazia olhares provocantes para a câmera; 

Nono Vídeo: Disse dez coisas que nunca faria; 

                                            
18 Estes vídeos encontram-se disponíveis online em: < 
http://verpassarosdiascontar.blogspot.com.br/ >. 

http://verpassarosdiascontar.blogspot.com.br/
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Décimo Vídeo: Enrolei fita aderente na cara e colei caixas de 

medicamentos; 

 

Figura 11 – Primeiro vídeo - Com fita filme em volta da cabeça 

Fonte : Fotografado pelo autor  

Figura 12 – Terceiro Vídeo – Quem tem visa tem amigo é 

Fonte – Fotografado pelo autor 
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Depois de termos visto e conversado sobre o que poderíamos explorar 

em cada vídeo, constatei que o material à disposição era demasiado para ser 

trabalhado e alguns vídeos desviavam-se do nosso assunto. Não conseguíamos 

dar conta de tudo em, relativamente, um mês de ensaios. Houve, então, a 

necessidade de fazer um recorte. Dos dez vídeos selecionamos três: o primeiro, 

o terceiro e o décimo. Foram os vídeos que mais dialogavam com os assuntos 

que queríamos discutir, principalmente com a identidade, dado que neles a 

minha face estava sempre oculta ou transformada (ver figuras 11, 12, 13). 

 

 

4.1 – Primeira Interpelação 

 

No primeiro encontro da performance Eu só sou eu… (2015) quis debater 

alguns textos, previamente, selecionados sobre os conceitos de performance, 

performatividade e performativo. Com esta seleção ambicionei clarificar 

algumas dúvidas que pudessem existir, por parte de Yasmin, em relação à 

linguagem que íamos trabalhar (ela não estava tão familiarizada com 

Fonte – Fotografado pelo autor 

Figura 13 - Vídeo Dez – Drunfos 
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performance quanto eu). Fiz a seguinte seleção: um artigo de Josette Féral 

chamado Por uma poética da performatividade: Teatro Performativo (2009); 

alguns excertos do livro Além dos Limites (2015) da mesma autora; excertos do 

livro de Paul Zumthor, Performance, Recepção e Leitura (2007); e o artigo de 

Schechner, Performers e Espectadores – Transportados e Transformados 

(2011). 

O objetivo do encontro foi explicar à Yasmin o que pretendia abordar na 

performance. Pretendo explorar as inquietações que surgiram da 

problematização que fiz, mais acima, dos conceitos de: identidade, alteridade, 

diferença, negociação e interpelação. Partilhar essas leituras com Yasmin 

ajudou-me a pensar na minha posição enquanto emigrante de um país à deriva 

numa Europa politicamente desfragmentada. Por outro lado, pensei no que 

emerge dessa situação: uma identidade híbrida, em trânsito, a tentar encontrar-

se num país numa situação semelhante.  

As questões que surgiram ao longo do encontro são o ponto de partida, 

a matriz, da qual comecei a pensar nos próximos encontros, onde, através de 

laboratórios de experimentação trataremos de dar corpo a essas inquietações. 

 

 

4.2 – Segunda Interpelação   

 

Foi a pensar na relação entre performance e jogo que estruturei a minha 

nova proposta artística. Assim, antes de começar o encontro tinha a sugestão 

de um jogo para apresentar a Yasmin. Começamos a partir de um mapa da 

cidade de Natal. 
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Pedi a Yasmin que desenhasse os três percursos que ela mais realiza 

pela cidade numa folha A4 (ver figura 14). Eu fiz o mesmo. Sugeri que os 

percursos se tocassem para podermos circular entre eles. Depois dos percursos 

individuais desenhados, cruzei-os numa cartolina. Reparamos que existiam 

vários pontos de contato entre eles, que seria onde nos interpelávamos, daí 

surgiriam as negociações.  

Na segunda parte do encontro, comecei o treinamento físico. Parti de 

alguns exercícios que adaptei dum workshop que realizei, em Portugal, com o 

LUME19 teatro. Em seguida, recorri a alguns exercícios, de um método que 

tenho trabalhado desde que terminei o meu curso de teatro, chama-se Suzuki. 

O método foi desenvolvido pelo encenador e filósofo Tadashi Suzuki e dá 

primazia ao foco, resistência, equilíbrio e concentração do ator/performer.  

Não tive qualquer pretensão de aplicar com precisão, tanto o treinamento 

físico do grupo LUME, como o método Suzuki. São técnicas de diferentes 

                                            
19 O LUME é um grupo de teatro pré-expressivo Brasileiro e foi fundado em 1985 por Luís Otávio 

Burnier. 

Figura 14 – Criação dos Roteiros 

Fonte : Fotografado pelo autor  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Ot%C3%A1vio_Burnier
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Ot%C3%A1vio_Burnier
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exigências, que necessitam de uma disciplina regular para as dominar com o 

devido rigor. A minha intenção foi, somente, compilar exercícios de ambos os 

treinamentos para criar um corpo mais fortalecido, atento, focado, presente e 

resistente.  

Os exercícios consistiram em: aquecimento de todas as articulações do 

corpo; saltar durante quatro minutos com intervalos de trinta segundos com 

pernas fletidas; fazer barra, com o corpo estendido sobre os cotovelos durante 

três minutos com espaço de um minuto entre cada; quinze flexões com espaço 

de um minuto entre cada sessão. Depois dava início ao método Suzuki. 

O método é um treinamento para atores/performers e tem o objetivo de 

desestabilizar algumas funções base da nossa sobrevivência como equilíbrio, 

respiração e controle de energia para ganharmos mais consciência e domínio 

sobre elas. Assenta em exercícios fisicamente muito exigentes. Neste encontro 

abordei o Stomp, que consiste em andar com centro gravidade em baixo, 

batendo, repetidamente, com os pés no chão e respirando, somente, pelo nariz. 

Nos vários exercícios de Suzuki que existem o andar é particularmente 

importante. O nosso corpo é desafiado a estar em constante movimento através 

do andar e do forte enraizamento que cada pé deve ter ao pisar o chão. Esse 

movimento cria um gerador de energia no nosso centro de gravidade que 

canalizamos para performance. 

 Outro exercício que trabalhamos foi Shakuhachi. Este exercício consiste 

em fazer Stomp durante três minutos. Depois disso, parar e cair no chão. Em 

seguida, estamos livres para criar uma ficção e explorar o movimento, todavia, 

deve ser lento, controlado, e focado, a partir do centro do corpo, até à 

verticalidade. 

Os exercícios não foram novidade para Yasmin, dado que ela já os tinha 

realizado quando trabalhamos juntos na peça Entre o Choro e o Controle (2015) 

na Sociedade Cênica Trans. Nos próximos encontros, continuámos com a 

prática do Suzuki durante, aproximadamente, vinte minutos. O objetivo foi criar 

um corpo focado, presente e disciplinado para a performance.  

Na terceira parte do encontro sugeri que pensássemos em modos de nos 

arrastar no espaço: O que leva os corpos a arrastarem-se? Como se dá a 

interpelação? Como a negoceiam? (ver figura 15). 
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Depois de experimentarmos vários encontros pelo espaço e explorarmos 

várias formas de arrastar, os nossos corpos descobriram a forma para se 

deslocarem de uma ponta a outra do espaço. O movimento partiu de um choque 

entre os corpos. Derreteram um sobre o outro e negociaram os seus pesos até 

chegarem ao chão, onde se ajustaram até começarem a deslocar-se. No início 

esta movimentação era feita com respiração audível. Quem empurrasse 

expirava e quem inspirava avançava. Acabei por desistir da ideia.  

No entanto, adotei essa respiração, somente, quando nós circulamos em 

cima dos nossos percursos. Dois corpos uma unidade: a respiração. Sempre 

que nos movimentávamos Yasmin inspirava e eu expirava. A respiração 

ofegante já tinha sido uma escolha minha na performance anterior. No entanto, 

nesta proposta assumi a respiração como a minha tomada de consciência de 

que o eu precisa do outro para existir. Como tal, durante o jogo Yasmin dá início 

à inspiração e, em seguida, eu expiro, criando, assim, outra negociação, a 

respiração. 

Figura 15 – Arrastar-se (ensaios) 

Fonte : Fotografado pelo autor  
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Por último, ao assistir às gravações dos ensaios reparei que esta 

movimentação, o arrastar, necessitava de mais precisão. Havia a necessidade 

de saber quem empurrava quem e, porquê. 

 

 

4.3 – Terceira Interpelação  

 

O quarto encontro do processo teve três objetivos: continuar com 

treinamento e o método Suzuki; repetir o movimento do arrastar para o tornar 

mais fluído e encorpado; explorar relações de sustentação entre os nossos 

corpos. 

Em seguida demos início ao treinamento e ao método. De modo a 

recuperar o corpo que andávamos construindo, de encontro para encontro. No 

fim do treinamento de, sensivelmente, quarenta minutos começamos a deslocar-

nos por cima dos roteiros com as seguintes regras: Yasmin dava início à marcha 

com a inspiração audível; em seguida, eu começava a andar, expirando com 

som; nunca podíamos sair dos nossos roteiros, deveríamos sempre manter-nos 

em circulação dentro deles; quando parava o movimento parava respiração; 

quando existia interpelação e, posterior, negociação (arrastar ou sustentar) 

voltávamos ao início do nosso roteiro. 

Primeiramente, começamos por explorar a negociação do arrastar criada 

no encontro anterior, mas como uma nova regra: dividimos a sala ao meio, o 

meu lado e de Yasmin. 
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Quando sentimos que já tínhamos interiorizado como fazer a interpelação 

e depois negociar o arrastar passamos para o exercício seguinte: modos de 

sustentar o corpo do outro (ver figura 16).  

Como podemos ver, na foto acima, esta posição foi o resultado de 

algumas que tínhamos experimentado, no entanto, esta foi a mais cómoda e 

aquela que nos permitia sustentar, durante mais tempo, o peso do outro. Deste 

modo, ao invés de nos arrastarmos sempre que nos interpelávamos, 

dobrávamo-nos, relaxávamos os joelhos e aceitávamos negociar o peso do 

outro nas costas, até o corpo ceder ao chão. 

Criámos uma regra, seguindo a lógica que vínhamos construindo: sempre 

que estivéssemos do meu lado da sala, sustentava Yasmin, se fosse do seu 

lado, seria ela a sustentar-me.  

Interessava-me, sobretudo, explorar as relações de peso e resistência 

entre os nossos corpos, modos negociar o peso do outro no meu corpo. 

Figura 16 – Sustentar-se (Ensaios) 

Fonte : Fotografado pelo autor 
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Compreender o outro enquanto meu corpo, sem qualquer recurso a 

representação, apenas os corpos se interpelando, construindo-se e 

descontruindo. 

Terminei o ensaio motivado. Sentia que a estrutura que estava montando, 

através das regras do jogo em relação com a linguagem da performance, estava 

a conseguir dar corpo às inquietações que referi mais acima. Por outro lado, 

notava que o material criado se revelava minimal e conceptual, o que se poderia 

tornar um problema, ou, uma solução, ainda não sabia. 

 

 

4.4 – Quarta Interpelação 

 

Do último encontro para este, pensei sobre negociações onde eu 

pudesse explorar os modos como fui vestido/despido pelo outro quando cheguei 

ao Brasil. Lembrei-me das primeiras leituras que fiz quando cheguei e das 

conversas iniciais que tive com a minha orientadora relacionadas com a 

brasilidade. Tive, assim, conhecimento do Manifesto Antropófago e alguns 

poemas de Oswald de Andrade fizeram parte dessas leituras. Foi, assim, que 

me lembrei do poema Erro de Português.  

 

Quando o português chegou 
Debaixo duma bruta chuva 

Vestiu o índio 
Que pena! Fosse uma manhã de sol 

O índio tinha despido 
O português 

 

É partir do poema que surge, então, a negociação de vestir/despir o outro. 

Não até à nudez completa, porque nunca ninguém fica totalmente nu perante o 

outro. As relações serão sempre preenchidas por segredos, medos, aversões.  

A regra para esta movimentação foi definida da seguinte maneira: quando 

Yasmin está do meu lado do território dispo ela; quando sou eu que estou do 

seu lado, é ela quem me despe (ver figura 17). Quando ficamos em roupa interior 

começamos a vestir-nos pela ordem referida.  
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 O ensaio começou com os treinamentos físicos para dar continuidade a 

esse corpo que vem crescendo, de encontro para encontro, e que vai ser a base 

de toda a deslocação pelos roteiros.  

Sentei um pouco com Yasmin, lemos o poema e tentei explicar-lhe o que 

me interessa explorar a partir dele. Depois disso colámos as fitas no chão e 

demos início ao jogo. Começamos com o arrastar e o sustentar, recapitulando 

alguns pormenores e afinando outros.  

Em seguida demos início à negociação do vestir/despir. Sempre que nos 

encontrávamos no espaço, conforme o território que estivéssemos, um 

despia/vestia o outro. Para além da regra do território, que definia quem despia 

quem, criámos outra: vestir/despir de cima para baixo, como tal, começamos na 

camisa/blusa, bermuda/short e, por fim, ténis. Depressa notámos que não 

existia muitas dificuldades, bastava, apenas, alguma coordenação entre ambos. 

Sugeri, então, que fizéssemos uma passagem de tudo o que tínhamos 

Figura 17 – Vestir/Despir (ensaios) 

Fonte – Fotografado pelo autor 
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construído. Deste modo, durante, sensivelmente, trinta minutos, fizemos uma 

passagem de todos as negociação que tínhamos construído.  

Por fim, notámos que os roteiros eram poucos. Existia a necessidade de 

criarmos, pelo menos, mais um roteiro para cada um, que obrigaria a mais 

encontros. Mais encontros significavam mais alterações do corpo, mais 

imagens, mais relações. No próximo ensaio aproveitamos para testar a 

construção desse roteiro e, ainda, criar uma nova movimentação. 

Provavelmente seria inspirada nos vídeos que tínhamos selecionado. 

 

 

4.5 - Quinta Interpelação 

 

O objetivo deste encontro foi retomar as imagens dos vídeos que 

tínhamos selecionado e partir deles partir para experimentação. Desses vídeos 

selecionamos somente um para trabalhar: o vídeo onde enrolo fita filme à volta 

da minha face. O ensaio começou como nas sessões anteriores com o 

treinamento físico. Em seguida demos início à exploração da fita filme. 

Explorámos várias formas de enrolar a fita filme um no outro e, também, 

momentos em que a fita filme era passada da cabeça de um para cabeça do 

outro. Situação que nem sempre era fácil, porque ela tinha tendência a rasgar. 

Pouco a pouco começamos a criar uma dinâmica para que essa transição 

funcionasse com êxito. Esteticamente resultava muito bem. 
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Depois da experimentação resolvemos compreender como ela se inseria 

no jogo. Como tal, colamos as fitas ao chão, trabalhamos tudo o que tínhamos 

desenvolvido: arrastar, sustentar, vestir/despir. Depois de resgatarmos um 

pouco desse trabalho no nosso corpo, começar a explorar fita filme. Criámos 

regras, se interpelasse Yasmin no lado dela, seria ela a enrolar fita filme em mim 

e vice-versa. Chegou um momento em que encontrava Yasmin do seu lado, mas 

continuava com a fita filme em volta da minha face, como tal, não dava para ela 

enrolar. Resolvemos, então, incluir outras partes do corpo que pudessem ser 

cobertas pela fita. No entanto, essa troca de cabeça para cabeça aconteceria 

sempre que pudéssemos. Outra situação que ocorria nessa troca, como já referi, 

era a fita rasgar-se. Então, assumimos que, quando isso acontecesse, nós 

pegaríamos o rolo de fita e enrolaríamos de novo (ver figura 18).  

Quando as negociações com a fita ficaram mais claras sugeri, na última 

parte do ensaio, que fizéssemos uma passagem de tudo o que tínhamos 

construído, na seguinte ordem: arrastar; vestir/despir; sustentar, e, enrolar fita 

filme. Durante, sensivelmente, meia hora fizemos o jogo com todas as regras 

que tínhamos criado para a sua dinâmica.  

Figura 18  – Passagem da fita de rosto para rosto 

Fonte - Fotografia de Rayanna Guesc 
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Resultou muito bem, as trocas se davam de um lado e outro, nunca 

ficávamos muito tempo sem nos interpelar, por vezes, ainda hesitávamos no 

que fazer, mas pouco a pouco ficava mais fluído. No entanto, faltava saber uma 

regra fundamental, quanto tempo duraria a performance.  

 

 

4.6 – Sexta Interpelação  

 

Este encontro ambicionou rever todo o trabalho realizado e aprimorar as 

falhas.  

Antes de começar com o treinamento físico, a primeira questão a resolver 

foi saber quanto tempo duraria a performance. Yasmin sugeriu que a 

performance durasse a diferença horária que existe entre Portugal e o Brasil, ou 

seja, três horas (4 horas em horário de verão). Eu gostei da ideia, assumi, então, 

mais uma negociação: o tempo. Ficou decidido que seriam três horas de 

performance. 

Realizamos o treinamento físico que desenvolvi e alguns exercícios do 

método. O método Suzuki é um treino diário muito disciplinado. Os nossos 

encontros visaram, somente, dar mais consciência ao centro de gravidade e 

canalizar a energia produzida por este. Acho que o objetivo foi alcançado. Os 

nossos corpos mostravam-se focados, concentrados e enraizados para a 

apresentação final, isso tranquilizava-me bastante, porque passamos grande 

parte do tempo a andar. O grande objetivo do método foi deixar-nos presentes 

para sustentar três horas de performance. 

Colámos os quatro roteiros ao chão na ordem que tínhamos criado no 

terceiro encontro e nunca mais o alteramos. Faltava ainda decidir quais as fitas 

a adotar. Yasmin sugeriu que fossem da cor, mais evidente, da bandeira do país 

de cada um. No entanto, eu não queria partir desse tipo de diferenças. As 

diferenças já eram muitas entre nós. Interessava-me mais o que tínhamos em 

comum.  

Demos início ao jogo durante, aproximadamente, uma hora e meia. Como 

em todos os encontros que tivemos, recapitulámos tudo o que tínhamos feito 

até então. Ficando mais fácil para nós realizar as negociações. Ao longo da hora 

e meia de ensaio compreendemos a resistência física, foco e concentração que 
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necessitávamos para realizar a performance durante três horas. Isso deixou-nos 

alerta e mais comprometidos. Nasceu a consciência de que os nossos corpos 

iam, realmente, interpelar-se e negociar-se na performance Eu só sou eu e não 

outro quando puder deixar de ser eu para ser um outro (2015). 

 

 

4.7 – Análise ás Negociações  

 

A apresentação durou três horas como tínhamos definido. No fim de 

realizar a performance compreendi realmente o potencial que surge das 

negociações que fizemos ao longo do espaço e, os modos, como o corpo se vai 

transformando e descobrindo-se no corpo do outro. O tempo é sem dúvida um 

fator essencial para isso acontecer.  

Em seguida irei fazer uma análise das várias negociações que fizemos e 

como elas dialogaram com as inquietações que pretendi desenvolver na 

performance através dos nossos corpos, isto é, as interpelações e negociações. 

As leituras que tinha feito neste período sobre o Homo Ludens (1992), de 

Huizinga, ajudaram-me a pensar nesta nova proposta tendo em conta uma visão 

mais lúdica. As características do jogo, segundo Huizinga são muito parecidas 

com a dinâmica de algumas performances. Ora vejamos: 

 
[…] primeira das características fundamentais do jogo [são]: o fato de 
ser livre, de ser ele próprio liberdade. Uma segunda característica […] 
é que o jogo não é vida “corrente” nem vida “real”. Pelo contrário, trata-
se de uma evasão da vida “real” para uma esfera temporária de 
atividade com orientação própria. […] A terceira de suas 
características fundamentais: o isolamento, a limitação. É “jogando até 
ao fim” dentro de certos limites de tempo e espaço. Possui um caminho 
e sentidos próprios. (HUIZINGA, 1992, p.11-12 grifos do autor).  

 

Numa breve comparação é passível de afirmar que a performance liberta. 

Ela solta o sujeito de toda a forma de representação ao mesmo tempo que 

possibilita a emergência da sua subjetividade, rompendo, assim, com o sistema 

que o enclausura e formata.  Ela não é vida corrente nem vida real, é uma “live 

art , com espaço para o improviso, para a espontaneidade […] e portanto, para 

o vivo, pois a vida é sinónimo de imprevisto, de risco.” (COHEN,1989, p.98 - 

grifos do autor). Por último, ela tem um tempo e um espaço que interrompem os 

padrões de funcionamento do quotidiano. 
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4.7.1- Arrastar-se 

 

A primeira movimentação à qual chamei Arrastar-se surgiu, como já referi 

em cima, de alguns exercícios que pratiquei num workshop com o artista 

português António Pedro Lopes.  

Quando descobrimos como nos arrastar no espaço fiquei sem saber 

como relacionar com as inquietações que pretendia explorar. No entanto, e 

como tinha acontecido na performance FENDA – Zonas de Inscrição 

Temporárias (2015), os materiais e os movimentos chegam até mim sem 

nenhum significado aparente, sem nenhuma intenção. O meu corpo dá-lhes um 

sentido, neste caso, o corpo de Yasmin também. Criámos relações que 

extravasam o sentido único que esses materiais ou movimentos contêm.  

Nos trabalhos que tenho desenvolvido ao longo do meu percurso tento 

ser o mais economico possível. Então, quando penso nos elementos da minha 

performance, viso sempre uma leitura a partir deles, mesmo que essa leitura 

seja nenhuma.  No entanto, mesmo essa ausência de significado deve ser 

justificada por aquilo que Féral chama de mise-en-situation: 

 

Figura 19 – Arrastar-se (Apresentação Final da performance Eu só sou eu) 

Fonte - Fotografia de Rayanna Guesc  
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[…] recurso a certos elementos cênicos, ali importados como objetos 
e não como signos, e cujo o deslocamento já é portador de sentido, 
esses objetos postos em relação uns com os outros de maneira a 
interagir primeiro entre si, depois com os performers e, enfim, com 
espectador. Dessa interação nasce a dinâmica da performance. 
(FÉRAL, 2015, p.140) 
 

Como tal, só posso ver o recurso às negociações como corpo da 

performance, “cujo o deslocamento já é portador de sentido ao serem 

enquadradas dentro da estrutura que previamente pensei. 

 

 

4.7.2 - Vestir/Despir 

 

 

Para esta negociação parti do poema, referido mais acima, Erro de 

Português, escrito por Oswald de Andrade. Na minha análise ao poema, 

constatei que o escritor pretende demonstrar que o clima tropical brasileiro podia 

ter alterado as primeiras relações entre índio e portugueses, através do gesto, 

à primeira vista ingênuo, do vestir e do vestir. Essa sutil ação contém, em si, os 

primeiros sintomas daquilo que foi uma tentativa de poder e transformação sobre 

Figura 20 – Despir/Vestir (Apresentação Final da performance Eu só sou eu…) 

Fonte - Fotografia de Rayanna Guesc  
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outro, pela imposição da cultura lusitana, através do signo das suas vestimentas. 

Por outras palavras, ao vestir o índio, estava dado início o processo de 

colonização.  

O poema é ambíguo, ele diz-nos que se estivesse sol o índio teria despido 

o português, o que a meu ver, deixa algumas dúvidas. Segundo Hélio Silva, para 

os modernistas:  

 
[…] Quase um fado, a [lhes] trazer, na figura do ator básico de [sua] 
formação, esse “anti-traço” tão caro a todos os modernistas: a 
ambiguidade. O nacionalismo dos portugueses nutre-se pelo ódio ao 
mouro e, posteriormente, aos espanhóis – são, para o autor [Gilberto 
Freyre], ódios criadores que atuam sobre seu carácter. (SILVA, 2000, 
p.295-Grifos do autor).   
 

 

Se o carácter do modernista brasileiro estava ainda vincado desse fado 

que lhes trouxeram os portugueses, porque Oswald acreditou que os 

portugueses se deixassem despir? Acho que a resposta está na ambiguidade 

dos próprios modernistas: ao romper com passado do colonizador 

(português/europeu) ficavam sem referências para compreender o que era 

verdadeiramente brasileiro. Assim, Oswald teve a necessidade de que os 

portugueses vestissem os índios porque ele era mais português/europeu que 

indígena. Por outro lado, quer acreditar que o sol poderia ter invertido a história 

e ter levado os índios a despir os portugueses, dada ambição de uma identidade 

e valores brasileiros.  

No entanto, o artigo Devemos temer a antropofagia? (2011), de Michel 

Riaudel, mostra que, embora elaborado sobre a metáfora da antropofagia 

cultural, o Manifesto Antropófago situa-se retoricamente no campo da 

metonímia, instituindo uma relação metonímica com o mundo e com o outro. Foi 

essa é relação que visei explorar através dos modos como fui “despido” e 

“comido” pelo outro desde que cheguei. Natal é uma cidade pequena, 

comparada com as restantes cidades do Brasil. A novidade é facilmente 

incorporada e descartada quando já passou de moda. Passei por esse processo 

no início. Quando cheguei ao Brasil fui visto com relativa curiosidade por toda a 

gente. Assim foi, sempre que conheci pessoas novas, até elas desaparecerem 

e nunca mais dizerem nada. 

Foi através desta negociação que concluí que “o um no um, o outro no 

um, o devorador e o devorado, o predicado e o sujeito, no fim das contas, são 
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apenas a mesma entidade.” (RIAUDEL, 2011, p.9). O vestir/despir o outro é a 

minha tomada de consciência dessa “mesma entidade”. Assim, ao longo do 

período de dois anos, eu não fui só “despido” ou “deglutido” pelo o outro. As 

Zonas de Negociação da grande FENDA permitiram-me, também, participar 

nesse processo sobre o outro. Sobretudo, através dos modos como negociámos 

a nossa diferença, ao construirmos a nossa alteridade. 

 

 

4.7.3 - Sustentar-se 

 

Esta movimentação surgiu de outro workshop que tive com uma dupla de 

artistas ingleses chamada Richard Hancock & Tracy Kelly, onde explorámos 

exercício relacionados com a exaustão. O que pretendi foi resgatar alguns 

desses exercícios e adapta-los à performance Eu só sou eu… (2015). O objetivo 

não foi trabalhar diretamente exaustão, mas como ela fornece diferentes tipos 

de negociação, nos nossos corpos, através de relações de peso.  

Os nossos corpos são “os motores indispensáveis da ação. Pois tais 

corpos em cena realizam, colocam ações, deslocam coisas, emitem energia”. 

Figura 21 – Sustentar-se (Apresentação Final da performance Eu só sou eu…) 

Fonte - Fotografia de Rayanna Guesc  
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Eles filtram o mundo e projetam imagens. (FÉRAL, 2015, p.144). Como tal, nas 

negociações que temos vindo a criar, desde o arrastar-se passando pelo 

vestir/despir e terminando na identidade-plástica, nunca trabalhamos a nível de 

emoção. 

O exercício de sustentar-se está ao nível do arrastar-se, ambos 

aparecem como negociações que à primeira vista não têm leitura. No entanto, 

eles foram os modos que encontrei para metaforizar as minhas relações de 

alteridade a um nível conceptual. Negociamos, então, a diferença a partir do que 

temos em comum, isto é, o corpo, e como ele dá forma a essas relações através 

da interpelação e negociação da diferença.   
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4.7.1 - Identidade-Plástica 

 

 

 

O primeiro objetivo da fita filme visava um somente um sentido, 

cobrir/omitir a nossa identidade e, mesmo assim, permitir-nos ver por onde nos 

deslocávamos. No entanto, trabalho com materiais que tenho à minha 

disposição e tento significa-los ao forçar relações, aparentemente, escondidas. 

Desta forma a fita filme, apesar da pouca leitura cénica que tem, ganhou a 

significação plástica que lhe é própria, deixou de cobrir/omitir uma identidade 

para criar uma. 

O plástico remeteu-me para um texto do livro Mitologias (2001), de 

Roland Barthes, chamado O Plástico, no qual, o autor, o define como uma 

substância alquímica: 

[…] o plástico é própria ideia da sua transformação infinita, é a 
ubiquidade tornada visível, como o seu nome vulgar o indica; e, por 
isso mesmo é considerado uma matéria milagrosa, o milagre é sempre 
uma conversão brusca da natureza. O plástico fica inteiramente 

       Figura 22 – Identidade – Plástica (Apresentação Final da performance Eu só sou eu...) 

Fonte - Fotografia de Rayanna Guesc  
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impregnado desse espanto: é menos um objeto do que o vestígio de 
um movimento. (BARTHES, 2001, p.111) 

 

A escolha do plástico é uma metáfora da identidade: um milagre que se 

cria a partir de vestígios em movimento, isto é, das negociações construídas 

pelas interpelações que vivi no Brasil, mais o modo como isso me afetou. 

Acontecem momentos ao longo da performance onde enrolávamos outras parte 

do corpo: braços, pernas, peito, etc . Deste modo, não foi só a minha identidade 

que sofreu o milagre, uma brusca transformação, o corpo também. Pouco a 

pouco, esse, assumiu-se cada vez mais uma identidade plástica, deixando-se 

inscrever pelas negociações que realizei no Brasil e na performance.  

  

 

5 – CONCLUSÃO DA SEGUNDA PARTE 

 

Qual a identidade que surgiu das Zonas de Negociação com o outro ao longo 

do meu percurso? Certamente um novo saber ao reconhecer uma identidade 

cultural e política em trânsito, nem portuguesa e nem brasileira. Segundo o 

professor James Clifford, no artigo Culturas Viajantes (1992), a condição do 

viajante, emigrante e refugiado “não pode ser considerada senão em relações 

históricas específicas com a viagem cultural’ (CLIFFORD, 1992, p.75), no meu 

caso, fruto das metamorfoses que venho analisando. Como tal, as: 

 
[…] culturas de deslocamento e transplantação são inseparáveis de 
histórias específicas, amiúde violentas, de interação econômica, 
política e cultural, histórias que geram o que poderia ser chamado de 
cosmopolitismos discrepantes. […] (CLIFFORD, 1992, p.68) 

 

 O deslocamento que realizei ao viajar até ao Brasil surge, assim, por um 

lado, da minha história específica, ou seja, todo o relato do meu desejo de 

inscrição, na análise das metamorfoses de interação economica, política e 

cultural. Por outro lado, emerge uma “nova” identidade, híbrida, inscrita pelas 

Zonas de Negociação com o outro, ao longo destes dois anos.  

O meu deslocamento implica o deslocamento do outro, pois “até mesmo 

quem permanece em locais ancestrais vê mudar inelutavelmente a natureza de 

sua relação com lugar e romper-se a ilusão de uma conexão essencial entre 

lugar e cultura.” (FERGUNSON; GUPTA, 1992, p.35) Esse rompimento é 
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essencial para compreender a identidade que emerge das Zonas de Negociação 

que estabeleci, durante dois anos, com o outro. Onde borrei a ilusão de uma 

conexão essencial, a portugalidade, no meu caso, e a brasilidade, no caso do 

outro, visto que ele não fica imune à minha deslocalização.  

Para o professor Bhabha os “refugiados e exilados […] para sua 

sobrevivência, depois que estão em determinado lugar, eles precisam se fixar 

em certos símbolos.” (BHABHA, 1992, p.73- Grifo do autor). Quais os símbolos 

em que me fixei? Por exemplo, mantive o meu sotaque português mas adotei 

algumas expressões brasileiras; na minha casa ouço rádio portuguesa, vejo TV 

portuguesa, mas as minhas refeições são tipicamente brasileiras; compro o meu 

pão numa padaria portuguesa, mas quem me atende é uma funcionária 

brasileira; na minha casa existe uma camisa do meu clube de futebol, uma 

bandeira e um cachecol de Portugal, mas os golos, que ouço festejar pela janela 

da minha casa, são do Flamengo. 

No meu caso, os símbolos são construídos mas não fixados, fato que se 

deve ao permanente contacto com os símbolos do outro, que criam uma 

ambivalência ao hibridizar cada vez mais essa “nova” identidade que emerge. 

Ainda mais quando os símbolos do outro não provêm diretamente dele, mas do 

hibridismo que surge da “nova cultura” pós-colonial. Assim, quando mantenho o 

sotaque português mas, adoto alguma expressão brasileira como “nossa” ou 

“vixi”, estou sendo “vestido” pelo outro. Ao mesmo tempo acontece um processo 

de recusa da minha parte ao insistir no meu sotaque português. Essa recusa é, 

fundamentalmente, o medo de perder os meus símbolos, que, inevitavelmente, 

já estão hibridizados na minha identidade.   

É por isso que na performance Eu só sou eu… evitei recorrer a 

representações ou a símbolos, porque eles vão estabelecer relações resistência 

e recusa à diferença. Enquanto, os corpos e os roteiros significam-se nas 

negociações de peso, de movimento, de tempo e de transformação, que 

estabelecem entre si.  
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CONCLUSÃO 

 

A FENDA e as suas Zonas de Negociação chegaram ao fim, pelo menos 

dentro do espaço/tempo que estavam estabelecidos, ou seja, dois anos. No 

entanto, o teatro imperial e suas metamorfoses de formação política, economica 

e social continuam. Enquanto isso, o meu desejo de inscrição vai assumindo 

outras formas para além da FENDA, sempre, tendo em vista problematizar e 

analisar outras metamorfoses e o modo como interferem na minha 

subjetividade. 

Se não viajasse até ao Brasil nunca teria a distância suficiente para 

discernir a contexto que visei analisar ao longo desta dissertação. Essa visão 

possibilitou a inscrição do meu con(texto) como forma de o problematizar e 

debater, através do meu deslocamento. Como tal, a performance FENDA – Zona 

de Inscrição Temporárias (2015) foi o primeiro sinal da emergência desse 

con(texto) se inscrever. A transformação que sofri depois desta performance 

ajudou-me a entender que o teatro imperial me transcende, onde o desejo de 

inscrição foi um sopro quando devia ter sido um grito. 

No entanto, foi esse sopro que me revelou um segredo. A inscrição não 

foi só no momento da performance. Esse conceito ampliou-se a toda a minha 

experiência desde que cheguei ao Brasil e antes, mesmo, quando experimentei 

performance em Portugal. Isto inclui todo o processo de criação da performance 

ao problematizar e contestar o teatro imperial, através do meu deslocamento. 

Como tal, a performance FENDA – Zona de Inscrição Temporárias (2015) e as 

suas inscrições: O monumento ao Desempregado, A Homenagem à Crise, Não 

é Ético, estão dentro da grande FENDA, onde ambicionei inscrever com o corpo 

o con(texto). 

Uma das inscrições que marcaram foi certamente as relações que 

estabeleci com o outro, no Brasil. Essa troca fez-me reconhecer uma identidade 

híbrida, nem portuguesa nem brasileira. A performance Eu só sou… (2015) foi 

a tentativa de negociar a recusa da diferença do outro para “cristalizar” essa 

identidade, consequência do meu deslocamento. Os mecanismos de 

negociação que construí através do sustentar-se, arrastar-se, vestir/despir o 

outro e a Identidade Plástica metaforizaram a cristalização da minha identidade 

híbrida, ao mesmo tempo que são inscrições dentro da grande FENDA. 



 

116 

 

Não posso encarar as performances que realizei como duas inscrições 

de contextos distintos. Antes pelo contrário, elas fazem parte do mesmo teatro 

imperial com metamorfoses distintas que visei problematizar e contestar através 

dessas inscrições. A partir daí emergiu a minha subjetividade, nos modos como 

os textos que produzi foram transformados em produto artístico. 

O teatro de metamorfoses imperiais deu lugar a performance de 

metamorfoses, onde o corpo surge como espaço de inscrição do meu erro de 

português. Se assim for, o meu percurso artístico, em vez de procurar resolver 

as necessidades de inscrição perante as metamorfoses que surgirem, poderá 

transformar o meu corpo numa inscrição por onde passaram várias 

metamorfoses20.  

O meu regresso a Portugal será no dia 22 de fevereiro de 2016. No corpo 

levo todas a inscrições que surgiram das Zonas de Negociação da grande 

FENDA que construí ao longo deste percurso de dois anos. Não sei o que me 

espera em Portugal, e, esse fato, tem-me causado algum transtorno nos últimos 

tempos. No entanto, uma coisa eu sei, estou consciente da interferência do 

teatro imperial e suas metamorfoses na minha subjetividade e na dificuldade do 

meu desejo em fazer arte. O desejo de inscrição vai continuar através de 

performances de metamorfoses, enquanto, artista e pesquisador. A 

performance continuará a dar-me, enquanto sujeito, uma linguagem capaz de 

processos legítimos de representação e formas de os problematizar. 

 

 

 

 

 

                                            
20 A última parte deste trabalho contempla a apresentação, no Departamento de Artes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da performance Eu só sou eu… (2015). 

Paralelamente, o público terá à sua disposição, online, o blog < 

http://verpassarosdiascontar.blogspot.com.br/ >. Através do seu celular pode ter acesso aos 

vídeos, imagens, textos, e gravações áudio dos dias que deram início ao processo. A 

interatividade proporcionará ao público a experiência de ler o meu trabalho, ao mesmo tempo 

que se relaciona com o percurso do meu desejo de inscrição e participa na performance. 

 

http://verpassarosdiascontar.blogspot.com.br/
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APÊNDICE 

 

 

Relatos do Processo da Performance FENDA – Zonas de Inscrição 

Temporárias (2015) 

  

Com estes relatos pretendo uma visão mais técnica sobre o meu processo 

criativo. Deste modo, através do relatório dos ensaios em diálogo com algumas 

inquietações que vão surgindo, ao longo do mesmo, descrevo o meu percurso 

de criação até a abertura da performance na galeria do DEART. 

O objetivo do processo criativo foi criar diversas Zonas de Inscrição onde 

pudesse inscrever o meu con(texto) através do corpo, vídeo e projeção. Procurei, 

assim, que essas Zonas fossem isoladas, isto é, que não existisse relação 

aparente entre elas. No entanto, elas fazem parte das metamorfoses de 

formação política, economica e social, isso acaba por ligá-las, sem “restrições 

de metas (telos), hierarquia e lógica causal”(LEHMAN apud BAUMGARTEL, 

2011, p.4). Pelo contrário, através de conexões caóticas, ilógicas, repetitivas, 

não narrativas, rizomáticas. O processo vai consistir em cozer essas Zonas 

numa estrutura, que pode, facilmente, ser alterada, conforme as questões 

apuradas nos ensaios e na pesquisa.   

O processo de criação durou três meses (março, abril e maio). No primeiro 

mês o objetivo foi criar uma partitura que, nos movimentos que a compõem, 

reunisse uma intenção/discurso de acordo com as metamorfoses do qual partia 

para o processo criativo. No segundo mês o objetivo foi utilizar essa partitura 

para experimentar Zonas de Inscrição que compuseram a performance. Em maio 

direcionei o meu foco para a montagem e ensaios e, em junho, apresentei a 

performance na galeria do DEART.  

A seguir descrevo alguns dos aspetos do processo de inscrição que 

realizei ao longo dos três meses. Onde explico, detalhadamente, como ele se 

metamorfoseia na performance FENDAS – Zonas de Inscrição Temporárias 

(2015).   
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7.1 - Março 

  

Ao longo do mês de março tive cinco encontros, quatro deles foram com 

a minha orientadora, o objetivo foi desenvolver ações que traduzissem o 

con(texto) no corpo.  

  

- No primeiro dia comecei por fazer uma lista de verbos (ver quadro 1) 

com base no contexto que escrevi na parte um desta dissertação. A partir dessa 

lista selecionei alguns verbos, da seguinte forma:  

  

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

  

A partir desta seleção a minha orientadora propôs-me um método para 

que os verbos começassem a reverberar no meu corpo e, dar, assim, início à 

criação da partitura. O método chama-se Rasabox, é da autoria de Richard 

Schechner (2012), foi adaptado ao laboratório. Consistiu em quatro cartolinas 

espalhadas pelo chão (ver figura 23), cada uma delas tem escrito um dos verbos 

que escolhi e, em cima delas, desenvolvi uma ação espontânea. 

Quadro 1 Listas de 

Verbos  



 

125 

 

Figura 23 – Rasabox 

Fonte: Elaborado pelo autor  

  

Em cada plataforma da sandbox desenvolvi uma ação, uma resposta 

espontânea do corpo ao verbo em questão. Uma forma sem qualquer conteúdo. 

No fim de realizar as quatro ações começava de novo e assim, sucessivamente, 

até o corpo interiorizar e mecanizar a ação/forma a executar em cada cartolina.   

O exercício parece básico, no entanto, demonstra-se muito exigente 

porque uma das regras é não pensar enquanto se faz a ação, o corpo é obrigado 

a responder de forma rápida, inusitada e espontânea. Assim, segundo 

Schechner, os “sentimentos suscitados podem ser pessoais, íntimos e 

indescritíveis, mas as emoções devem ser conscientemente construídas e 

objetivamente controladas.” (SCHECHNER, 2012, p.137). O resultado é um 

conjunto de movimentos não muito claros, mas que com a sua repetição em cada 

plataforma ganham uma configuração.  

  

- No segundo encontro o objetivo foi trabalhar as intenções dos 

movimentos. Dispunha de várias ações mas, então, vazias de conteúdo, eram 

somente traduções corporais instantâneas dos verbos que listara. Era 

necessário dar uma intenção/discurso ao movimento. Para isso comecei a 

questionar qual a minha pretensão com cada verbo e de que forma ele poderia 

relacionar-se com a pesquisa. Para me ajudar criei este quadro (ver quadro 2), 

onde relacionei os verbos com os seus antónimos, a sua ação e 

intenção/discurso.  
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Quadro 2 – Relação dos Verbos com seu antónimo, a sua ação e intenção/discurso  

Verbo  Ação  Intenção/Discurso  

Cuspir/Engolir  - Olhar para 

esquerda e para a 

direita, sacudir os 

ombros com as mãos;  

- Cuspir os 

sapatos;  

- Cuspir o braço;  

- Contexto Cultural;  

- Vontade criar 

(potência);  

- Performance;  

- João  Galante 

 e  Ana  

Borralho (Art piss 

on money and politics);  

Denunciar/Defender  - Levantar o 

braço direito em forma 

de protesto e censurar 

com o braço 

esquerdo; - Denunciar 

alguém atrás das 

costas com os olhos;  

- Tapar os 

ouvidos;  

- Agachar de 

braços abertos;  

- Austeridade;  

- Estado social sob 

pressão;  

- Viver sobre a 

mesma moeda;  

- Origem da crise;  

- Minha situação 

precária;  

Iludir/Desiludir  - Falar com a 

mão à frente da boca;  

- Olhar para 

esquerda e para a 

direita e rodar; - Tapar 

os olhos;  

- Criar o efeito de 

agachar mas não 

agacha;  

- Promessas falhada;  

- Instruções;  

- Políticos/Empresários  

- Cidadãos/Artistas;  

Alimentar/Desnutrir  - Inspirar 

ofegantemente com a 

boca dizendo “Não é 

ético”;  

- Alimentar esperança;  

- Alimentar alternativas;  

- Mudança e 

transformação;  

- Pontos de vista;  
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- Braço de 

Protesto;  

  

- Ambivalência  

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

A explicação dessa tabela deve-se a necessidade de uma intenção/ 

textualidade. Era necessário dar um conteúdo sígnico ao movimento que vinha 

fazendo, para tal, liguei os verbos diretamente às metamorfoses que vinha 

analisando. Forçando-me a transformar os movimentos iniciais em outros 

movimentos. Recorri novamente à sandbox. A exigência, aqui, foi produzir um 

movimento a partir do movimento já concebido que contenha uma 

intenção/discurso, segundo o quadro.  

O resultado foi misturar o movimento das ações que correspondem a cada 

verbo, isto é, as ações já não vivem isoladas na sua plataforma da sandbox, mas 

cruzam-se e dão origem a movimentos novos, passando a existir uma 

intenção/discurso cada vez mais delineada no corpo. O próximo passo é a 

criação de uma sequência.  

  

  

- No terceiro dia o objetivo foi criar uma sequência de movimentos com 

material do último encontro. Comecei por repetir todas as ações do ensaio 

anterior, que serviu de aquecimento para a nova proposta e, também, para os 

movimentos ficarem mais claros e precisos no corpo. Depois de ter revisto todo 

o material que tinha, criado durante os últimos ensaios, criei quatro sequências 

(ver quadro 3).  

  

Quadro 3 - Sequência das Movimentações   

Primeira  

Sequência  

Segunda  

Sequência  

Terceira   

Sequência  

Quarta   

Sequência  
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- Dizer não 

é ético com a mão 

à  

frente da 

boca;  

- Simular 

agachamento.  

- Baixar de 

braços abertos;  

- Braço  de  

protesto, 

denunciar 

movimentos;  

- Cuspir  os  

sapatos;  

- Aspirar o 

ar dizendo: não é  

ético;  

- Descalçar 

os sapatos e 

dizer:  

não é ético;  

- Olhar 

para o lado direito 

e para o lado 

esquerdo e 

sacudir os 

ombros com as  

mãos;  

- Aspirar o 

ar 

ofegantemente;  

- Tapar  os  

ouvidos;  

- Braço de 

protesto e  

- Aspirar o 

ar 

ofegantemente;  

  censurar 

 esse  

gesto;  

 

- Simular o 

levantamento do  

braço;  

- 

Denunciar que 

com os olhos que 

está alguém atrás 

de mim;  

- Falar com 

a mão à frente da 

boca;  

- Tapar os 

olhos;  

Fonte: Elaborado pelo autor 

   

Repeti várias vezes as sequências ao longo deste encontro, o resultado 

gerou diferentes ritmos que surgem espontaneamente, respirações distintas e 

pequenas histórias que o corpo contava no espaço. A partir daqui compilei os 

movimentos das sequências que foram mais orgânicos, isto é, aqueles que 

melhor responderam às exigências do meu corpo: a movimentação no espaço 

por um lado, e, por outro, ao con(texto) que vinha sendo trabalhado em conjunto.   

  

- O quarto momento teve o objetivo de criar aquilo a que chamei de 

partitura. Depois que os movimentos passaram por todo o processo de 
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construção e desconstrução, foi hora de selecionar quais sequências podiam 

torna-se uma partitura21.   

Comecei repetindo as sequências anteriores de forma a aquecer o corpo 

e a incorporar os movimentos. Em seguida passei à seleção. Escolhi, 

criteriosamente, os movimentos das sequências que são mais orgânicos e que 

conseguiam traduzir melhor o que pretendo, isto é, uma movimentação que 

traduza revolta, impaciência, medo e ansiedade.  

O resultado foi: braço direito levanta em forma de protesto, braço 

esquerdo bate na mão do braço direito, censurando o gesto, e eu digo: “não é 

ético” (os olhos acompanham todos os movimentos); em seguida desloco-me 

no espaço respirando ofegantemente; por último, mão à frente da boca, olhar 

para trás como se tivesse sendo perseguido; mãos à frente dos olhos, olhar para 

trás como se tivesse sendo perseguido; mãos a tapar os ouvidos e olhar para 

trás como se tivesse sendo perseguido.   

Alguns dos movimentos da descrição feita acima já foram alterados das 

sequências originais, ao ensaia-los repetidamente eles transformaram-se em 

outros movimentos, afirmando a sua intenção/discurso na, agora, partitura.  

  

  

- O quinto encontro teve o objetivo de rever todo o material realizado até 

aqui e trabalhar na partitura, torná-la mais orgânica no corpo e aperfeiçoar 

alguns detalhes. Como tal, ensaiei, por várias vezes, criando propostas 

diferentes pelo espaço. Fiquei com a sensação que podia partir dela para a 

experimentação das Zonas de Inscrição que constituíram a performance.  

Depois disso a minha atenção direcionava-se para a construção das 

Zonas de Inscrição e de que forma a partitura podia dar origem a elas. Isso foi 

desenvolvido no próximo encontro.  

Em relação ao material criado e revisto, consistiu numa lista de verbos 

através da qual desenvolvi mais ações pelo exercício da sandbox. Existem 

quatro sequências de movimentos trabalhados que incluem intenções/discursos 

                                            
21 Quando digo partitura, refiro-me a uma sequência de movimentos que resume todo o trabalho 
que fiz, isto é, tem a clareza da intenção e pretensão de um discurso.  
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a partir con(texto), e que ficaram armazenadas no corpo, podendo ser 

resgatados em algum momento ao longo do processo. Por último, a partitura, 

que resume todo trabalho realizado, foi o objetivo principal.  

  

 

7.2 - Abril 

  

Os objetivos deste mês tiveram o foco na criação das Zonas de Inscrição, 

a partir da partitura, para compor a estrutura da performance. Por outro lado, 

existiu, da parte do processo, a necessidade de deixar a partitura de lado e 

desenvolver outras experimentações.    

  

- No sexto dia do processo o objetivo foi desenvolver experimentações a 

partir da partitura. Comecei com um aquecimento onde repeti diversas vezes as 

movimentações. Em seguida, comecei a montar as Zonas de Inscrição, para isso 

trouxe alguns materiais, como: fita-cola; folhas de papel A4 onde estavam 

impressas imagens relacionadas com a crise; e, sacos de plásticos 

transparentes.  

Não houve critério algum na escolha dos materiais, até porque, não sabia 

muito bem para onde caminhava o processo nesta altura. Ambicionava 

experimentar e ver o que pode surgir com o material que tinha no momento à 

disposição. Surgiram, assim, quatro experimentações:  

  

Primeira Experimentação: Colei todas as folhas na parede com a fita-cola, 

criando uma matriz para começar a experimentação. Em seguida, colei as folhas 

no corpo e fiz uma parte da movimentação da partitura: braço direito levanta em 

forma de protesto, braço esquerdo bate na mão do braço direito, censurando o 

gesto (os olhos acompanham toda a movimentação). Voltei a colar as folhas na 

parede.  

  

Segunda Experimentação: Descolei uma folha da matriz e colei na testa, depois 

ajoelhei-me e comecei a descolar as folhas da matriz, e a fazer origami com elas, 
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transformando o papel em pequenos gansos. Por último, coloquei os gansos 

dentro de um saco de plástico transparente.  

  

Terceira Experimentação: Recorri à segunda movimentação da partitura, na qual 

me desloco pelo espaço respirando ofegantemente dentro do saco com os 

pequenos gansos e digo, aspirando o ar: “não é ético!”  

  

Quarta Experimentação: Retiro os gansos de papel dentro do saco, desfaço o 

origami, transformando-o novamente em folhas que jogo no chão e onde 

caminhei por cima.  

  

Essas experimentações que criei foi o material que irei desenvolver na 

próxima fase do processo. Será a partir daí que construirei as Zonas de Inscrição 

que compuseram a estrutura da performance.   

 

 

  

- O sétimo encontro teve o objetivo de desenvolver as experimentações 

do ensaio anterior e, entender, como podiam deixar de ser experimentações para 

se afirmarem, enquanto, Zonas de Inscrição da performance.   

  

Primeira Zona de Inscrição – Criei a Matriz da Crise (ver figura 24), uma 

figura composta por folhas na seguinte ordem: a cabeça é bandeira que 

representa a União Européia; o tronco são duas tabelas e dois gráficos que 

contêm informações sobre desemprego, emigração, natalidade e déficit; os 

braços foram o banco central europeu, comissão européia e algumas notícias 

sobre escândalos de corrupção; por último, as pernas eram notícias 

relacionadas com os prós e contras da adesão de Portugal à União Européia.   
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Figura 24 – Matriz da crise 

Fonte: Fotografado pelo Autor 

  

Em seguida comecei a colar as folhas no corpo na mesma ordem que está 

na parede (ver figura 25).  
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Figura 25 – Corpografia da Crise 

Fonte: Fotografado  

   pelo autor  

Dei, então, início à primeira movimentação da partitura: braço direito 

levanta em forma de protesto, braço esquerdo bate na mão do braço direito, 

censurando o gesto e no intervalo da ação digo: “não é ético!” . No decorrer do 

movimento, como se pode ver na imagem acima, as folhas descolaram-se do 

meu corpo, pouco depois parei a movimentação.  

  

Segunda Zona de Inscrição – Corresponde à segunda experimentação e resolvi 

colar a Matriz de Crise no chão (ver figura 26).  
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Figura 26 – Matriz da Crise no Chão 

Fonte: Fotografado pelo autor 

Comecei por fazer origami com as folhas, que constituíam a Matriz, no 

chão (ver figura 27).   

  

Figura 27– Círculo de origamis  

Fonte: Fotografado pelo autor 
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No entanto, ao contrário do que foi feito na segunda experimentação, não 

coloquei os origamis dentro do saco. Dispus eles à minha volta, em forma de 

círculo (ver figura 27).   

  

Terceira Zona de Inscrição – Depois do círculo estar criado peguei nos sacos e 

coloquei os gansos de papel lá dentro (ver figura 28).  

  

Figura 28- Respirando dentro do saco com os origamis 

Fonte: Fotografado pelo autor  

  

Em seguida respirei para dentro do saco (ver figura 28) e cada vez que 

inspirava pela boca dizia: não é ético!.  

  

Quarta Zona de Inscrição – Depois de ter respirado ofegantemente dentro do 

saco, abriu-o e desfiz os origamis, criando pequenas plataformas pelo chão e 

caminhei por cima. (ver figura 29)  
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           Figura 29 – Sequência de Imagens do Caminho de Plataformas 

Fonte: Fotografado pelo Autor   

  

O resultado deste dia foi a transformação das experimentações do 

encontro passado em Zonas de Inscrição, que podem funcionar isoladamente , 

ou, como sequência. Como disse, no início destes relatos, é importante para o 

processo que tudo o que seja criado possa funcionar isoladamente. As Zonas 

não têm necessariamente que encaixar, porque elas contêm intenções e textos 

em si mesmas. Por um lado, tudo partiu do mesmo con(texto), por outro, fiz 

questão que todos as Zonas de Inscrição fossem temporárias, como tal, vão 

facilitar bastante na montagem da estrutura da performance.   

  

- No oitavo encontro do processo o objetivo foi criar uma Zona de Inscrição 

onde a minha história pessoal se cruzasse com o trabalho desenvolvido até aqui. 

Ao longo do processo e de algumas conversas que tive com a minha 

orientadora senti a necessidade de estar mais presente no processo. Como sou 

estrangeiro, ninguém da audiência estava contextualizado com a minha 

situação, quero dar ao público a oportunidade de saberem a quem pertence 

aquela inscrição, quem ela afeta e porquê.  

Este ensaio foi dirigido pela minha orientadora, como tal começou com 

alguns alongamentos no chão. Em seguida, ela propôs um exercício que tinha 

realizado num workshop, há alguns anos atrás. Consistiu em andar com os 
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joelhos dobrados, enquanto isso, falava o meu nome, minha data de nascimento, 

entre outros dados pessoais. No fim do exercício ela pediu para me movimentar 

pelo espaço, através movimentos que permitissem desbloquear o quadril 

enquanto dizia novamente os meus dados pessoais e, a frase que criei na 

partitura, não é ético!.  

No final do ensaio reunimo-nos e falamos sobre os resultados. O primeiro 

exercício que fizemos, dada a sua exigência física, permitiu-me focar mais no 

corpo e no equilíbrio. Como tal, perdi o controle da voz, o que me proporcionou 

a possibilidade de explorar vários registos sem qualquer censura intelectual. O 

segundo exercício, foi uma extensão do primeiro, no entanto, canalizei o que 

tinha criado para explorar através dos níveis médio/baixo do corpo, os vários 

registos da voz.  

 A proposta da minha orientadora foi para que no próximo ensaio criasse 

um jogo de apresentação a partir dos exercícios que tínhamos feito. Onde 

misturasse o corpo e a voz.   

  

- No nono dia o objetivo foi seguir a proposta do último ensaio. No entanto, 

apesar de aceitar a sugestão da minha orientadora fiquei muito inseguro em 

relação aos exercícios, não sabia como organizar movimentos que me pareciam 

tão díspares. 

Decidi então criar um jogo, ao qual chamei “afogado em números”. O jogo 

consistiu em vários números espalhados pelo espaço através de fios de silicone; 

de uma cadeira, onde estava sentado; e um gravador emitindo perguntas que 

gravei acerca dos meus dados pessoas, como por exemplo: Qual o nome do 

meu Pai; qual nome da minha Mãe; Qual o número do meu passaporte; qual o 

número da minha identidade. As regras eram: aos números, respondia, 

levantando-me da cadeira para tocar na sequência de números, que 

correspondia ao que era perguntado; quando era um nome, respondia, 

oralmente, do lugar onde estava sentado (ver figura 30).  
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Figura 30 – Afogado em Números 

Fonte: Fotografado pelo Autor 

 

Os resultados do ensaio não foram nada satisfatórios. Objetivo foi criar 

uma proposta alternativa ao encontro anterior, mas não foi conseguido. No 

entanto, arriscar, apostar, experimentar faz parte do processo crítico de 

construção artística. Tive que saber lidar com a desilusão e transformar essa 

energia em material revelador. Nem tudo vai ser jogado para o lixo, é necessário 

criar elos, entre o que foi feito neste ensaio e em outros pontos do processo para 

perceber se essas relações são válidas. Portanto, o que foi criado é guardado e 

registado para mais tarde ser revisto. Nada se perdeu, tudo se transformou.   

  

- No décimo momento não desisti da ideia de criar uma Zona de Inscrição 

onde pudesse mostrar ao público quem é o sujeito que está por trás da obra. 

Quem se inscreve? Porque se inscreve? Esta Zona vai definir a quem pertence 

o material que é dado a ver, caso contrário, o que sobrava era um discurso sobre 

algumas as economico-político-ideológicas vazias e sem enquadramento. Como 

as ações dos primeiros ensaios, isto é, formas sem conteúdo.  
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Para este ensaio inspirei-me num sonho que tive no dia anterior. Sonhei 

que estava deitado no chão, no meio duma grande avenida, as pessoas 

andavam por cima de mim, não faziam qualquer tipo de barulho, nem me 

ajudavam. Permanecia imóvel e incapaz de me levantar ou pedir ajuda, dado 

esforço enorme que tal atividade exigia. Parecia que ia ficar ali toda a eternidade. 

No entanto, bastava que alguém me ajudasse ou que tivesse a força necessária 

para pedir ajudava ou me levantar, mas isso nunca aconteceu.  

A partir desse sonho construí o décimo encontro. Peguei na ideia de estar 

estendido no chão sem me conseguir mover para desenhar a minha silhueta no 

chão da sala de ensaio. Em seguida, cobri o espaço que contorna a silhueta com 

documentos pessoais: faturas, diplomas, certificados, passaporte, etc. Depois 

deitei-me de novo e fico um pouco. Em seguida levantei-me de novo e coloquei 

mais informações em volta da minha silhueta e voltei a deitar. A ação acabou 

quando a silhueta ficou totalmente contornada com os documentos (ver figura 

31).  

 

Figura 31 – Silhueta  

Fonte: Fotografado pelo Autor 
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Quando pensamos numa situação e realmente experimentamos 

constatamos que na maioria das vezes os resultados variam bastante. Pensei 

que esta experimentação podia de alguma forma ampliar as minhas informações 

pessoais e cruzá-las com o material já realizado, de modo a se complementarem 

e ir ao encontro do objetivo, mas não via como ligar e relacionar com o restante. 

Tive a sensação de que foi um ensaio de outro processo. Confiava que pudesse 

surgir alguma ideia, no terceiro mês de ensaios. No qual, reuni o material 

explorado até aqui para criar a estrutura da performance.  

  

  

- O objetivo do décimo primeiro encontro foi seguir as propostas dos 

últimos dois encontros, visto que não me encontrava satisfeito com o material 

realizado.   

Parti das seguintes inquietações: como pode um gráfico sobre o 

desemprego ocupar a sala ensaios? Como podem, além de falar sobre a crise 

economica, também falar sobre mim? Pensei numa instalação com fios de lã 

dispostos aleatoriamente pelo espaço da sala de ensaios (ver figura 32). Os 

anteparos foram feitos com silicone para criarem as oscilações que compõem 

alguns tipos de gráfico.  

 

Figura 32 - Instalação com fios de lã, dados pessoais e informações sobre a crise 

economica  

Fonte: Fotografado pelo Autor 



 

141 

 

  

Estes “gráficos” da crise existiam sobre a forma de 3D. Nos seus 

anteparos estavam presas folhas com informações pessoais, como a cópia do 

meu passaporte, do documento de identificação da minha mãe, do meu pai, da 

minha irmã, ou seja, uma tentativa de me apresentar. Para além dos gráficos 3D, 

criei gráficos 2D, através dos fios de lã colados à parede com bostik (ver figura 

33). Nesses, as folhas continham dados sobre as metamorfoses economicas.  

 

Figura 33 - Instalação com fios de lã com informações sobre a crise economica colados 

à parade  

Fonte: Fotografado pelo Autor   

  

O resultado deste ensaio satisfez-me bastante, criei um espaço em que 

o corpo do espectador era obrigado a dobrar-se, baixar-se, desviar-se para se 

movimentar entre os fios (gráficos) e aceder às informações, isto é, para ler a 

obra e me ler na obra.   

No entanto, faltava o meu corpo entrar em crise com aquele espaço. Senti 

que esta instalação foi uma apresentação do que vinha pesquisando, mas 

faltava problematizar. “Ok, eu sou capaz de fazer isto, mas serve para quê?”, 

perguntas como esta começaram a assolar-me o pensamento, não somente 

nesta Zona de Inscrição em particular, mas em tudo o que tinha criado até então.   
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7.3 - Maio 

  

Os objetivos dos encontros do mês de maio foram rever todo o material 

que foi feito até então, e a partir daí comecei a criar a estrutura da performance.   

Como foi dito no início deste texto, sobre o relato do processo, o material 

que foi construído tinha a particularidade de existir como Zonas de Inscrição 

isoladas dentro da performance, que comunicavam entre si, porque partiam do 

mesmo teatro de metamorfoses imperiais capitalistas. Isto facilitou na sua 

montagem, dado que não dei prioridade a uma ordem lógica.  

Ao rever o material constatei que tinha quatro sequências, que deram 

origem a uma partitura. Dessa partitura criei quatro experimentações que se 

potencializaram em quatro Zonas de Inscrição. Existiam mais três ensaios onde 

criei o “jogo dos números”, a silhueta e os gráficos. Para além disso ainda tinha 

quatro sequências que serviram como armazém de movimentos, onde podia 

recorrer sempre que necessário.  

 

  

- O objetivo do décimo segundo dia foi reestruturar a primeira Zona de 

Inscrição, analisar as suas falhas e admitir alterações.  

Depois de refletir sobre a sua construção descobri que falava sobretudo 

de reivindicação, de denúncia, de protesto e de ética. Comecei por retirar todas 

as folhas que estavam presas ao corpo e deixei somente o corpo e o movimento. 

Trouxe para o ensaio uma pedra de calçada, das que se usam, geralmente, em 

manifestações e protestos, e comecei a experimentar esta Zona de Inscrição 

com a pedra na mão.   

  

Primeiro: fiz a movimentação normal com a pedra na mão direita, na seguinte 

ordem: braço direito levanta em forma de protesto; braço esquerdo bate na mão 

do braço direito; censurando o gesto e no intervalo da ação digo: não é ético!;  

Segundo: segurei a pedra com o braço direito; ergui o braço em forma do 

protesto e esperei o peso da pedra forçar o meu braço a descer;  
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Terceiro: a minha orientadora sugeriu que subisse na pedra e fizesse a 

movimentação dizendo: não é ético!;  

  

Defini que estas seriam as movimentações usadas na primeira Zona de 

Inscrição. No entanto, senti a necessidade de juntar algo para enquadrar a ação. 

Na altura assisti a alguns vídeos sobre manifestações em Portugal e, não só, 

também, no Brasil e pelo mundo. Reparei, entre outras coisa, que há dois 

elementos que todos os manifestantes têm em comum (isto é, aqueles que se 

envolvem com a polícia): tapar a cara com um lenço e arremessar pedras contra 

a polícia. Então pensei num vídeo para ser projetado em cima da movimentação, 

visto que já tinha decidido iria usar projeção22. O vídeo que selecionei exibia 

uma das maiores manifestação anti-troika em Portugal, que acabou com uma 

forte carga policial sobre os manifestantes.   

  

O décimo terceiro encontro teve o objetivo de rever e reestruturar da 

segunda Zona de Inscrição, onde realizei o origami com as folhas.   

Decidi que as folhas iam continuar, no entanto, não aquelas que 

continham informações referentes à crise. Quando analisei os vídeos que tinha 

feito durante o processo, dei conta que não sabia porque transformava as folhas 

em origami, mas sabia porque disponha elas à minha volta, formando um círculo. 

Como se este círculo representasse as estrelas que compõem a bandeira União 

Européia. Nesta altura nasceram duas Zonas de Inscrição, Homenagem ao 

Emigrante e Monumento ao Desempregado que descreverei mais à frente.  

  

O décimo quarto dia teve como objetivo rever e reestruturar o material 

realizado nas Zonas de Inscrição três e quatro, visto que, decidi juntar as duas 

Zonas e criar uma movimentação pelo espaço que as ligasse.  

Como tal, retirei os sacos da Zona três sobrando somente a respiração 

ofegante, dado que removi os sacos, também deixou de existir o percurso por 

cima das folhas que constituía a Zona de Inscrição quatro. No entanto, 

                                            
22 A ideia da projeção surgiu quando decidi não utilizar mais as folhas nesta Zona de Inscrição, 

no entanto, não descartei as imagens das folhas, passei a projeta-las. 
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interessava-me reter a deslocação ofegante pelo espaço em cima de algo, mas 

ainda não sabia o quê.   

Neste ensaio fiz as primeiras experimentações com projetor. O objetivo 

foi utilizar as imagens das folhas que estavam coladas ao meu corpo na primeira 

Zona, que descartei, para projetá-las em cima duma partitura. Como já não 

sobravam partituras, tive que recorrer às sequências de movimentos que criei, 

num dos encontros anteriores, e resgatar algum desse material para compor.   

Selecionei três movimentos da sequência, são esses: tapar a boca; tapar 

os olhos; tapar os ouvidos; e, juntar respiração ofegante a toda a movimentação. 

Comecei a dar uma dinâmica esta sequência até ter o discurso/intenção que 

ambicionava.   

Depois da partitura, mais ou menos, ensaiada, pois só a repeti algumas 

vezes, comecei a projetar informações, que outrora estavam nas folhas sobre, 

o meu corpo. O resultado que surge da combinação entre a imagem que é 

projetada e as imagens criadas com a minha movimentação potencializa o 

sentidos de ambas. 

  

- O Décimo quinto e último encontro antes de abertura do processo ao 

público teve o objetivo de criar uma estrutura com todas as Zonas de Inscrição 

criadas até então.  

Comecei por rever todas as Zonas de Inscrição Temporárias que tinha 

construído: Não é ético! Monumento ao Desempregado; Homenagem ao 

Emigrante; e, Homenagem à Crise. A partir destas quatro zonas criei a primeira 

estrutura (ver figura 34).  
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Figura 34 – Primeira Disposição das Zonas de Inscrição   

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Esta foi a primeira disposição das Zonas de Inscrição pelo espaço da 

galeria. As linhas, de várias cores, que vemos na imagem acima correspondiam 

aos fios de lã (gráficos) distendidos pelo espaço a partir de uma mesa central, 

onde estava todo o equipamento.   

Como não tinha conseguido criar a Zona onde me apresentava ao 

público, decidi, depois de algumas conversas com a minha orientadora, que 

podia gravar parte do meu quotidiano aqui no Brasil e passar na TV. Uma forma 

de apresentação da minha privacidade e intimidade e resolvia esse problema, 

pelo menos provisoriamente. Assim, surgiu a necessidade de juntar uma TV ao 

equipamento na mesa central. A partir dessas conversas surgiu também a ideia 

de gravar o contexto e emiti-lo através da caixa de som com o objetivo de criar 

uma paisagem sonora que pudesse ajudar o público a contextualizar o que via.  

Várias questões surgiram. O primeiro problema foram os fios, por muito 

que quisesse utilizá-los na performance, eles não tinham a leitura de gráficos 

que ambicionava. Em alternativa, pensei em fita de led, no entanto, é bastante 

dispendiosa e precisava de um aparato técnico muito grande. O segundo 

problema, derivava do primeiro, ao retirar os fios, não fazia sentido a mesa estar 

no centro, teria de assumir a TV e, a caixa de som, como Zonas de inscrição. 
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Como tal, tinha que criar outra disposição no espaço. A última estrutura foi criada 

em contato com o espaço da galeria, dias antes do ensaio aberto. 
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ANEXO A 

 
Figura 35 - Déficits em percentagem do PIB na zona do euro em 2007, 2008 

e 2009 
 

Fonte : EUROSTAT 

Figura  36 - Dívida pública em percentagem do PIB 

Fonte – PORDATA, elaborado pelo autor 
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Figura 36 – Taxa de Desemprego total em relação com os anos de Crise 

Fonte – PORDATA, elaborado pelo auto 

Figura 38 – Emigração por cada mil habitantes 

Fonte – PORDATA, elaborado pelo autor 
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Figura 37 – Deixar a União Européia 

Fonte – Imagens do Google 

Figura 37 – Não Há Alternativa! 

Fonte : Imagens do Google 
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Figura 39 – Fraude do Banco Central de Negócios 

Fonte – Instituto Nacional de Estatística 

Fonte – Diário de Notícias 
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Figura 40 – Austeridade na Europa 

Fonte : Belltoons.co.uk 

Fonte: Imagens do Google 

Figura 41 – Manifestações contra a Presidenta Dilma  


