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“Queria mais... amor”

Marta Freitas*

Um dia, o Eduardo [José Eduardo Silva] desafiou-me a uma 
criação conjunta. Partiríamos de Ecce Homo, uma obra escrita 
por Nietzsche já no fim da sua vida. Não da obra em si, mas da 
mesma urgência que o filósofo teve em dizer quem realmente 
era, ao pressentir uma morte próxima. Pareceu-nos igualmente 
urgente refletirmos sobre a existência do Homem, nos dias de 
hoje, imerso numa humanidade autodestrutiva e suicida. “Era 
de noite e acordei de repente. Senti-me tão triste com o facto 
de existir que enfiei um saco de plástico na cabeça e puxei 
um cordão na boca do saco à volta do pescoço. Estava farto 
de não compreender o mundo. Estava farto da indiferença. 
Estava farto das tripas e do sangue. Queria mais... amor.” 
(in Eis o Homem)
Entre mim e o Eduardo foram infinitas as conversas que 
alimentaram esta ideia e que materializaram este projeto. 
Por estes enormes momentos de partilha só posso  
agradecer-lhe pela aventura que é mergulhar no seu complexo 
pensamento, não fosse o seu cérebro também o cérebro de 
um filósofo, não fosse a sua pessoa uma pessoa que me é muito 
querida. Assim como não posso deixar de agradecer ao resto 
da equipa que faz parte desta viagem. Por ordem alfabética, ao 
Adolfo (pela forma generosa como, desde o início, à mesa da 
Brasileira, aceitou o desafio); à Catarina (companheira de tantas 
viagens); ao Filipe (que pela primeira vez nos “ilumina”); ao João 
(pelo belo cartaz); ao Jorge (pelo olhar tão pessoal que alimenta 
a realidade esquizofrénica das palavras); e ao Ricardo (por, uma 
vez mais, nos fazer “transportar” para lá do que é “dito”). 
Assim, partimos para o nosso Eis o Homem, entregando 
o nosso Homem ao público, tal como Pilatos entregou Cristo 
à multidão alienada. A única diferença é que, ao contrário de 
Pilatos, não lavamos a nossas mãos de uma responsabilidade 
assumida em tentarmos tornar o mundo num lugar um 
bocadinho melhor (ou... Razoável...). 
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Do teatro, com amor

José Eduardo Silva

O espectáculo Eis o Homem é o resultado estético de 
uma tradição crítica que, felizmente, tem acompanhado a 
humanidade ao longo da construção da sua cultura, na arte 
e no pensamento: que caminhos queremos construir para 
realizar a nossa liberdade individual e colectiva?
Hoje, no início do século XXI e no seio de sociedades que 
se vão tornando cada vez mais psicologizadas, esta reflexão 
apresenta-se-nos complexa e talvez ainda mais urgente do 
que em outros momentos da história. 
Será o caminho do progresso, o de um mundo que gera cada 
vez mais riqueza concentrada num número cada vez mais 
reduzido dos seus habitantes? Ou o de um mundo que banaliza 
o sofrimento e a destruição de saberes (saber fazer, saber viver 
e saber teorizar) em favor da tecnologização, da massificação, 
da burocratização e da mercantilização da vida? Ou, ainda, o 
de um mundo competitivo e exclusivista onde só pode imperar 
a desconfiança permanente – onde “o outro” será sempre, 
antes de tudo, um concorrente, um potencial inimigo? Será 
exagerado descrever a realidade desta maneira? Será que a 
devemos aceitar como se ela fosse imutável? Será que a nossa 
opinião importa nas suas incertezas e imperfeições? Será que 
podemos ter opinião? Será que devemos tê-la? 
Em Eis o Homem, exploram-se alguns caminhos resultantes 
do confronto com estas dúvidas e contradições. Viver num 
mundo cada vez mais globalmente individualizado é apenas 
a primeira grande incongruência com que cada ser humano 
é confrontado, perante a tarefa de, no seio de uma vida 
colectiva, inscrever a sua história pessoal. Autodeterminar 
a responsabilidade de cada um perante o colectivo concreto 
que são os seus semelhantes só não é uma tarefa árdua para 
aqueles que foram egoisticamente educados a não terem que 
se confrontar com esta questão. E romper com este tipo de 
lógicas individualistas, criando condições para outras formas 
de socialização, talvez seja o primeiro passo para inverter a 
tendência entrópica que tem vindo a degradar globalmente 
as existências humanas. 
Não obstante, caberá a cada um de nós julgar, nos seus 
próprios termos, quais as condições necessárias para que 
a existência individual e colectiva possa ser compatível 
com a liberdade. Algo que é imprescindível e que a cultura 
humana tem, ao longo de toda a sua história, incessantemente 
procurado realizar. Não faria, portanto, sentido, no espaço 
deste texto, continuar a aprofundar os significados explícitos 
desta criação. No entanto, revelaremos uma das suas 
particularidades implícitas, que é a de convictamente não ter 
“executantes”, ou seja, todos os seus intervenientes directos, 
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cujos textos não figuram nesta publicação – o Adolfo Luxúria 
Canibal, a Catarina Barros, o Filipe Pinheiro, o João César 
Nunes, o Jorge Quintela, o Ricardo Raimundo –, foram activos 
na criação deste espectáculo. Esta opção trouxe à Marta 
Freitas (por quem tenho uma admiração crescente) e a mim 
uma tarefa muito mais exigente, muito dialética mas, no final, 
extremamente gratificante, de criar viabilidade e coerência 
na complexidade e riqueza de todos os nossos contributos; 
transformando palavras, imagens, espaços, corpos e sons 
do objecto estético teatral. Para além dos criadores que se 
envolveram directamente neste processo, ele fica também 
implicitamente devedor das contribuições de autores como 
Sófocles, Plauto, Bertolt Brecht, Friedrich Nietzsche, Hannah 
Arendt, Bernard Stiegler, entre muitos outros, bem como 
do estímulo de tantos outros companheiros e companheiras 
de profissão, de pesquisa, de acção, de pensamento e de 
vida – tantos, que não caberiam nos constrangimentos 
editoriais deste texto. A todos eles o meu mais profundo 
agradecimento.
Por fim, importa dizer que, mais do que indicar respostas, 
procuramos partilhar com o espectador a inquietação da 
necessidade da sua procura. Convidamos a uma viagem ao 
agora, que, na linguagem do teatro, se transforma no espaço 
e no tempo, saturando-os de significados, todos eles válidos 
e plausíveis. 
Move-nos a certeza de que apenas num acto de partilha 
(de que é exemplo o teatro) poderemos encontrar ou 
descobrir aquilo que realmente nos falta para podermos viver 
colectivamente melhor. Haverá verdadeiramente outra forma 
de encontrar a felicidade?

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.


