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joão luís pereira Ontem, na estação 
de metro de São Bento, sentiste que 
ganhaste o espectáculo, não no sentido 
da sua eficácia, mas no sentido de 
perceber que tinhas um grupo para  
o jogar?
nuno cardoso Ontem tive a nítida 
sensação de que eles se divertiram e  
que o trabalho que foi proposto, de usar 
o teatro e o jogo teatral como veículo de 
encontro de pessoas e de transmissão 
de conhecimento, funcionou. Agora, 
paradoxalmente, cada ensaio, cada 
apresentação encerra e justifica o 
projecto apenas naquele dia, não serve  
de garantia para o dia seguinte.

Mas vai ‑se conquistando território.
Sim, mas o mais importante foi perceber 
que eles estão ligados enquanto grupo; 
que a criatividade, que nos é inerente 
mas que por vezes está escondida no 
fundo de nós, veio ao de cima; e que estão 
todos agarrados ao prazer que é fazer 
isto. Tudo somado, ofereceu ‑me apenas  
a garantia de que este grupo não vai 
agora desagregar ‑se.

Deu também para perceber a 
disponibilidade do grupo para  
interagir com o público.
É preciso notar que numa estação de 
metro, ao intervir na vida quotidiana 
das pessoas, eles têm um poder sobre 
a situação diferente daquele que vão 
experimentar numa sala de teatro. Para 
muitos deles, esta é a primeira vez que 
vão sentir o público a entrar numa sala, 
vão sentir uma data de olhos a observá‑
‑los, vão sentir o escuro do teatro  
e esse escuro é sobretudo a ausência,  
é uma folha em branco, que intimida,  
e na qual eles vão escrever a seguir. Eles 
vão estar sujeitos a uma convenção que 
desconhecem e que o público conhece, 
exactamente o contrário daquilo que 
aconteceu ontem. 

Fala ‑nos um pouco dos sustos e 
das alegrias do teu trabalho com 
não ‑actores. Recordo que esta é já a  
tua terceira experiência, depois de teres 
trabalhado com reclusos da prisão de 
Paços de Ferreira [Oresteia de Ésquilo, 
2001] e com miúdos do bairro da Cova 

A 4 de Outubro, um dia depois da primeira de três apresentações na 
estação de metro de São Bento e a catorze dias da estreia no palco 
do Teatro Carlos Alberto, pedimos ao encenador nuno cardoso que 
percorresse as estações que nos conduzem ao interior de Porto  
S. Bento. Uns momentos antes, dezassete pessoas continuavam  
a ensaiar a hora em que não sabiam nada umas das outras.  
joão luís pereira

aS dEZaSSETE ESTaÇÕES
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da Moura [R2, a partir de Ricardo II  
de Shakespeare, 2007].
A principal alegria é trabalhar o teatro  
no grau zero, partir sem um determinado 
tipo de pressupostos, regras, convenções, 
etc. Nestes projectos, eles não deixam 
de existir, mas vão sendo inventados ao 
longo do processo de criação. Trabalhar 
a forma bruta do jogo teatral é o mais 
próximo que podemos chegar de uma 
brincadeira de crianças, que tem, como 
sabemos, um grau de ingovernabilidade, 
de imprevisibilidade que depois entra 
em conflito com a apresentação de um 
espectáculo. Porque um espectáculo 
teatral pressupõe a sua reinterpretação 
diária e para isso temos de repetir, e aqui 
a repetição, a cristalização é um bocado 
problemática. Mas a cada palavra, a cada 
gesto, a cada coisa que lhes proponho 
ou eles me propõem a mim, tenho um 
retorno imediato de prazer e de quase 
confirmação de que aquilo que faço é 
bom, não no sentido de que é útil ou 
eficaz, mas de que faz sentido. E isso de 
alguma maneira oblitera o desprazer 
destes processos, que terá a ver com um 
possível cansaço. Quando trabalho textos 
de repertório com actores profissionais, 
as respostas aos meus estímulos são mais 
imediatas; aqui não, tenho de ter outro 
tipo de energia, tenho de estar sempre 
disposto a mudar tudo, a refazer, a 
recomeçar. 

Nesse trânsito entre a imprevisibilidade 
e a fixação de uma forma final, existe 
um conceito em permanente estado  
de tensão: a “espontaneidade”.
Um espectáculo não se faz de 
espontaneidade, na medida em 
que não podemos reinventá ‑lo na 
totalidade. Mas a cada representação 

essa espontaneidade tem de estar 
presente, é isso que a torna irrepetível. 
Aqui, o risco é acrescido porque se pede 
às pessoas fios de histórias mas não 
se marcam esses fios, ou seja, podes 
marcar o lugar onde determinada 
pessoa vai contar a sua história, mas o 
modo como ela vai contá ‑la não é nem 
pode ser demasiado fixado. E não posso 
invocar a espontaneidade, até porque aí 
estaria a ser condescendente, não posso 
partir do princípio de que eles estão a 
inventar aquilo no momento, mas ao 
mesmo tempo tenho de os municiar 
com um mecanismo que lhes permita 
algum conforto no momento em que 
estão cara a cara com o público. Não nos 
podemos esquecer que o público pode 
ser tremendamente impiedoso. Nesse 
sentido, a apresentação de ontem foi o 
garante de alguma coisa: eles repetiram 
as histórias, mas repetiram ‑nas com 
vida, contaram ‑nas sem nunca as 
desligarem da sua imaginação. 

Referiste a condescendência para 
com os intérpretes e eu acrescentaria 
a condescendência para com os 
espectadores, que é a armadilha em 
que caem muitos destes projectos 
comunitários.
Percebo onde queres chegar, mas 
quando apresentamos um espectáculo 
assumimos uma responsabilidade, não 
nos podemos esconder atrás de um “OK, 
isto é para ser visto, mas atenção que 
eles não são profissionais”. Não podemos 
piscar o olho ao público, não lhe podemos 
pedir um paternalismo estúpido. E gerir 
estas pessoas também é complicado 
nesse sentido, porque não posso 
deixar de exigir ‑lhes aquilo que exijo 
aos profissionais. Como dizes, é uma 
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armadilha muito grande e por vezes só 
nos damos conta dela no fim. Mas como 
eu sou uma pessoa desagradável por 
natureza, já venho armadilhado contra 
essas condescendências. [Risos.]

“Não finjam!” foi muito provavelmente 
a expressão que mais repetiste durante 
os ensaios.
Peço o mesmo aos actores profissionais. 
Eu não acredito que se finja em palco. 
O palco é um dos poucos sítios que não 
toleram a mentira, mesmo. Podemos estar 
a fazer uma personagem de composição, 
um velho, o que seja, e pode ser tudo 
mentira, a personagem pode não bater 
certo com a tua idade e com uma data 
de coisas, mas tem de bater certo com 
a tua alma, só podes ir buscar dentro 
de ti as imagens que vão sustentar essa 
personagem. E quando digo “não finjam”  
é porque sinto que as pessoas desligam  
a alma e começam a representar por fora, 
a mimetizar comportamentos e situações 
que lhes são exteriores. Há pessoas que 
são incapazes de fingir, a dona Celeste 
[Fagundes], por exemplo. E há pessoas que 
são incapazes de não fingir, porque é uma 
das coisas mais violentas que existem, nós 
passamos 90% da nossa vida a fingir.

Um dos não ‑actores, que acabaria depois 
por abandonar o projecto, interrompeu 
um ensaio para te dar conta do 
desconforto que sentia em expor ‑se.  
Esta indefinição inicial de fronteiras 
entre a vida pessoal e a criação de 
personas a partir de pedaços das suas 
vivências, pode muito bem conduzir ‑nos 
ao centro da estação de Porto S. Bento…
A criação de personas foi um jogo que 
estabelecemos entre nós, uma espécie 
de vermo ‑nos ao espelho e de com isso 

irmos buscar a verdade, a energia que 
suporte, que dê fogo à nossa capacidade 
de imaginar. O que é uma persona? Pode 
ser um objecto de criação delirante, 
pode ser um palhaço, todos nós temos 
o nosso palhaço interior, pode ser um 
traço, um rascunho, mas esse traço está 
eivado de nós. Mas atenção que não é 
um “nós” psicológico, é um “nós” em 
jogo, cintilante. E essa persona, que está 
em jogo com outras personas, sempre 
dentro dessa dimensão de verdade, é 
alguém que cria. E o que cria pode ser 
completamente falso, as histórias que 
eles trouxeram para os ensaios podem 
ser falsas, mas eles têm de sustentá ‑las 
em palco como sendo absolutamente 
verdadeiras. 

Colocaste em movimento uma 
espécie de dramaturgia instantânea, 
transformando com eles depoimentos 
muito concretos em hipóteses de ficção. 
Fomos criando mecanismos, não de 
exposição das suas vidas pessoais, mas de 
descoberta das suas dimensões interiores 
e de como eles as podem usar para criar 
outras coisas. Mais do que personagens, 
fomos criando ecos dos pequenos traços 
que eles foram trazendo para os ensaios. 
Por exemplo, a Ana [Sousa] é uma 
professora que não conseguiu colocação 
e que entretanto se tornou guia turística. 
A partir da sua história percebemos que  
o que transparece da vida dela é o 
cansaço; esse cansaço conduziu ‑nos 
à guia do sorriso Colgate: tudo aquilo 
que ela fizer em cena será sempre 
atravessado por um sorriso que evoluirá 
para um esgar de cansaço. Da história 
da Amélia [Pereira], cujo mote de vida é 
“quem canta seus males espanta”, surgiu 
a fadista.
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O Daniel Pinto e o João Melo fizeram 
percursos quase inversos: são aqui como 
que actores em busca de pessoas…
Eles subvertem a sua condição de actores 
profissionais para reencontrarem essa 
condição, que é um trabalho que só 
na aparência é fácil, porque significa 
abdicar de muitas coisas que lhes estão 
mais à mão, como a técnica.

“Um pouco mais de azul”

Começaste sem um guião pré ‑definido, 
que foi sendo construído ensaio a ensaio, 
maioritariamente com não ‑actores. Este é 
um dos teus espectáculos mais arriscados?
Quando trabalho um texto de repertório, 
como o Medida por Medida do 
Shakespeare, por exemplo, sinto mais 
medo. As preocupações artísticas são as 
mesmas, mas aqui sinto uma liberdade 
e uma alegria imensas. Porto S. Bento 
é um espectáculo super frágil, e nesse 
sentido é muito arriscado. Mas não há 
aqui da minha parte vontade nenhuma 
de mascarar o que quer que seja, e não 
estou a ser condescendente ou sequer 
a desresponsabilizar ‑me: isto é aquilo 
que eles conseguem fazer, e o que eles 
conseguem fazer é tão interessante, 
a disponibilidade e o entusiasmo que 
eles têm posto nisto é de tal maneira 
comovente, há aqui uma energia tão 
contagiante que o vou apresentar assim, 
sem maquilhagem. 

Existe um lugar específico onde 
evoluem estas ficções: a plataforma 
de embarque duma estação de metro. 
Foi o evento Manobras no Porto que 
condicionou esta opção?
Porto S. Bento começou por ser um objecto 
coreográfico, co ‑produzido pelo Ao Cabo  

Teatro e pela Companhia Instável, 
onde se cruzaria um elenco de actores e 
bailarinos profissionais com um grupo 
de não ‑actores. Mas à medida que fomos 
ficando com menos dinheiro e garantias, 
acabámos por reconduzir o projecto aos 
moldes em que ele é hoje apresentado e 
foi assim que o propusemos ao Manobras. 
E ainda bem que o fizemos, porque a 
oportunidade de o mostrar durante três 
dias na estação de metro permitiu ‑nos 
fugir ao universo das salas de teatro, um 
universo tão fechado que por vezes nos 
esquecemos da vida lá fora, o que é um 
bocado paradoxal, porque fazemos as 
coisas para as outras pessoas mas na maior 
parte das vezes esquecemo ‑nos delas.

Há uma peça do Peter Handke que 
nunca me saiu da cabeça ao ver os 
ensaios, que é A hora em que não 
sabíamos nada uns dos outros. Em 
A hora… temos uma praça e aqui 
temos uma estação de metro, mas em 
ambas estamos perante um campo 
de experimentação sobre as formas 
possíveis de as pessoas se encontrarem  
e desencontrarem.
É engraçada essa relação com a peça 
do Handke, faz todo o sentido, mas não 
tinha pensado nisso. Na verdade, Porto 
S. Bento existe na minha cabeça desde 
Porto Monocromático [Visões Úteis, 
1997], tinha muita vontade de regressar 
por via do teatro ao quotidiano da 
cidade. Tem a ver com a minha condição 
de filho adoptivo do Porto. Tenho um 
amor imenso por esta cidade, mas é um 
amor completamente diferente daquele 
que sente um autóctone. Foi aqui que 
decidi fazer a minha história, mas serei 
sempre um estrangeiro e essa condição 
permite ‑me percorrer o Porto de uma 
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forma apaixonada. Como não tenho carta 
de condução, passo a vida a caminhar 
pela cidade, ou a andar nos transportes 
públicos, viajo muito de metro, fico horas 
a observar as pessoas, a fotografá ‑las, a 
tentar percebê ‑las. E por vezes pensava: 
“Quem me dera ter um laboratório 
teatral onde pudesse ir trabalhando 
estas situações que a maioria das 
pessoas não conhece”. Há o Futebol 
Clube do Porto, há as festas de São João, 
há o Porto burguês, etc., mas ninguém 
fala do Porto em estado bruto, que é a 
cidade contemporânea, cheia de pessoas 
comuns que criam uma respiração que 
lhe é muito própria.

Em Porto S. Bento, como na quase 
generalidade das tuas peças, há duas 
ideias muito presentes: a coralidade e 
a polifonia. Cada gesto e cada palavra 
nunca são actos isolados, os intérpretes 
estão sempre todos implicados em cena, 
a reagir constantemente uns aos outros.
Sempre, porque dezassete cabeças 
pensam sempre melhor que uma. 
Mais: dezassete cabeças a imaginar ao 
mesmo tempo oferecem ‑te a quadratura 
do círculo, até porque temos pessoas 
absolutamente diferentes aqui, com 
experiências de vida muito distintas. 
A mesma palavra repetida dezassete 
vezes quer dizer dezassete coisas 
completamente diferentes, para cada 
um deles e para cada uma das pessoas 
que estão a assistir. Eu não procuro uma 
normalização dos discursos em cena.  
E também acho que para ter silêncio  
em cena também preciso de ter barulho, 
e vice ‑versa. 

Falemos então destas oscilações de tom, 
entre o silêncio e o barulho, a euforia 

e a disforia, o desespero e a esperança. 
Nunca deixas o espectáculo instalar ‑se 
num mood específico.
É isso que eu vejo quando estou numa 
estação à espera que o metro chegue: 
olho para um lado e vejo uma situação 
desgraçada, mas no instante seguinte 
vejo o sorriso de uma criança. Em 
tempos, estava eu a fazer o Purificados 
da Sarah Kane, achava que o teatro devia 
devolver às pessoas a brutalidade das 
suas vidas. Mas entretanto percebi que 
devolver essa brutalidade às pessoas 
também poderia passar por colocá‑
‑las num sítio belo. Enquanto fazedor 
de teatro, acredito que a minha função 
não é a de martirizar as pessoas; a minha 
função é a de descobrir futuro. Há 
sempre um lado solar nas coisas. Sempre 
disse que todas as minhas encenações 
são sobre o amor, e muitas pessoas 
acham que estou a ser irónico, mas não 
estou. O teatro é sobre esperança, é uma 
celebração da vida. 

É curioso que fales disso poucos 
meses depois de teres assinado muito 
provavelmente a tua encenação mais 
desesperançada. Falo de Medida por 
Medida…
Tens razão, em Medida por Medida não 
havia saída possível, não havia brechas 
de luz, havia inclusive um apelo à 
revolta, no fim. 

Aqui há um subtexto depressivo a 
trabalhar em surdina, e não poderia 
ser de outra maneira, porque é o ar que 
respiramos quotidianamente, mas há 
muitos momentos em que se convoca 
“um pouco mais de azul”.
Não li o texto do Shakespeare como 
propondo uma saída, mas aqui as pessoas 



9

dão ‑me todos os dias esse “um pouco 
mais de azul”. Este espectáculo é uma 
espécie de carta de amor que eu ofereço 
às pessoas do Porto. Não quis usá ‑lo 
para falar daquilo de que não gosto na 
cidade, não gosto de ouvir dizer que o 
Teatro do Campo Alegre vai fechar, por 
exemplo. Mas se quisesse falar disso 
não usaria estas pessoas. Não as quis 
instrumentalizar. 

Cenograficamente, temos uma cena 
aberta, horizontal, com o público 
disposto dos dois lados daquela 
plataforma de embarque, que é um 
lugar muito físico e realista, mas a 
caminho de alguma abstracção…
Há, em mim e no Fernando [Ribeiro], 
duas formas de conceber uma cenografia: 
uma muito pragmática, como um espaço 
de jogo teatral, uma espécie de playground 
onde tudo é possível, que potencia a 
linha dramatúrgica que extraímos da 
peça; e há, depois, uma forma em que ela 
se transfigura num objecto metafórico 
que fala por si só. Interessava ‑me 
muito trabalhar a ideia das plataformas 
de embarque, as linhas amarelas, a 
possibilidade de se poder passar de  
uma plataforma a outra, tudo isso. 

Por vezes, parece um lugar de espera 
quase metafísico.
Sim, uma espécie de purgatório 
contemporâneo. Se fizesse hoje o Auto da 
Barca do Inferno usaria esta cenografia. 
A outra parte da cenografia não foi 
pensada, foram os intérpretes que a 
foram construindo. Durante os ensaios, 
pedi ‑lhes que me dissessem qual era 
o móvel favorito deles, e eles foram 
trazendo coisas. Aliás, o nome de código 
da cenografia no Ao Cabo Teatro é “Roupa 

Velha”. As plataformas de embarque 
foram feitas com o chão retalhado de 
Medida por Medida, os bancos também.

Há pouco, no ensaio, ocorreu ‑me 
sem mais nem porquê aquela frase do 
Hitchcock: “Para mim, o cinema não é 
um pedaço de vida, é uma fatia de bolo”. 
Para ti, Porto S. Bento é um pedaço de 
vida ou uma fatia de bolo?
É uma fatia de bolo. Eu e a minha  
mulher comprámos uma casa há  
pouco tempo e quando a estávamos a 
visitar descobrimos numa das portas  
as medidas dos três filhos do casal que  
lá viveu. Isso são pedaços de vida.  
É certo que aqui temos acesso a pedaços 
das vidas destas pessoas, mas no seu 
conjunto é uma fatia de bolo.

O mais bonito neste espectáculo é que 
tu traças como que uma tangente à vida 
destas pessoas. Passas ao lado, mas tão 
tangencialmente que essa vida começa 
a ser sentida.
Foi isso que não consegui explicar 
àquela pessoa que entretanto desistiu 
do projecto: que isto era uma espécie 
de O Olhar de Ulisses [do realizador 
Theo Angelopoulos, 1996], não uma 
telenovela mexicana. Um exercício de 
contemplação, não um acto de intrusão. 
Fiquei muito triste com essa desistência, 
foi aliás uma das coisas mais tristes que 
me aconteceram em muitos anos de 
trabalho no teatro. Não consegui ser para 
ela o flautista de Hamelin. 

Falhaste uma nota?
Falhei uma nota.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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Às vezes só pensamos no destino 
e esquecemo ‑nos que a viagem é 
também um percurso e uma forma 
de chegar. Esta peça é uma narrativa 
sobre destinos mutilados de travessias, 
porque nos esquecemos que uma cidade 
é também esse acto de atravessamento, 
de encontro em direcção ao outro 
e à permanente estranheza que ele 
representa. Afinal, o que é uma rede 
de metro se não uma multiplicação de 
conexões e bifurcações? Contudo, não 
só temos medo de nos perdermos no 
labirinto, como receamos o imprevisto, 
bloqueados na mesmidade que confirma 
o que já somos ou julgamos ser. Dessa 
conjugação de medos nasce uma 
poderosa dissociação que enfraquece 
a experiência urbana: o cisma entre 
interior (íntimo, protegido) e exterior 
(público, exposto), e a resistência tenaz 
ao encontro não planeado.

Ao espectador será dada a 
oportunidade de vislumbrar uma 
pequena parte destas personae, 
uma representação do seu interior. 
Falemos, por exemplo, dos objectos 
de estimação, e da obstinação em 
lhes darmos um sentido, para através 
deles comunicarmos e construirmos 
uma ordem provisória: o espelho 
inquebrável, o sofá de arrepios, o puff 

do esquecimento, a raquete alada de 
ténis, a mesa onde se serve o tempo, a 
mítica escrivaninha do antepassado… 
Habitualmente, estes interiores 
são quase secretos. A pessoa, na sua 
relação com os outros, mostra apenas 
fragmentos, como se fosse uma casa 
com várias divisões, exibida com muita 
parcimónia às visitas: alguns conhecerão 
os jardins; outros franquearão a porta, 
mas não passarão da cozinha; outros 
ainda, um pouco mais afortunados, 
percorrerão a sala de estar e quiçá 
entrarão de mansinho no quarto.  

O PaRaÍSO TaLVEZ 
SEJaM OS OuTROS
joão teixeira lopes*
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Mas ninguém terá o privilégio da grande 
festa em que se conhece a casa inteira.

Aparentemente, nada haveria de mais 
neutral do que uma estação de metro: 
uma plataforma para chegar a um 
destino, um parênteses entre percursos, 
um não ‑lugar, sem história, identidade 
ou relação. As nossas cidades, apesar 
de tendências contraditórias, estão 
repletas de forças de neutralização, de 
esmorecimento, que contêm os impulsos 
relacionais, reduzem a produção de 
sentido e nos protegem da contaminação 
(em termos de blindagem identitária, 

mas também na destrinça entre o público 
e o privado, tornados incomunicáveis). 
Cidades genéricas, esquecidas do tempo, 
sem centro e sem complexidade. Em 
tais contextos, a plataforma de metro 
adia e suspende a vida, porque não se 
está ali, está ‑se apenas à espera do metro 
que nos levará a outro lugar, diluindo 
as diferenças (que são visíveis, mas às 
quais permanecemos indiferentes) e a 
presença do outro. 

Mas de repente, na plataforma cénica, 
abre ‑se a possibilidade da existência. 
Porque viver requer palavras, gestos, 
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redes de discursos e interlocuções, 
atravessamentos. Estas personae não 
querem repetir o tédio – algo de novo 
há ‑de surgir. Então, a velha senhora que 
pensa ser Gene Kelly abre o chapéu‑
‑de ‑chuva e canta; a mulher cansada 
enrola ‑se no frenesim da sua vida; o 
homem com raiva faz das pragas preces; 
o maníaco do cinema recita as falas que 
lhe mordem o cérebro e desenrolam ‑se 
estórias sobre o passado e o futuro, 
coisas pequenas, sem importância, 
como sabermos de alguém que não 
gosta de jantar sozinho; ou de fulana 
que acordou bem ‑disposta e a sentir ‑se 
viva; ou de beltrano que não aguenta 
mais as pressões que parecem não parar 
ou dos gatos preguiçosos e teimosos que 
se insinuam num relato de solidão e 
aconchego. 

As pessoas formam ‑se neste 
emaranhado de sentidos, que as 
interacções transportam e disseminam 
por palavras, gestos, ritmos corporais, 
posturas, enunciações e silêncios. 
Através deles vemo ‑nos a nós mesmos, 
tornamo ‑nos estranhos, saímos de nós, 
para a nós voltarmos, carregados das 
percepções dos outros e das percepções 
de nós sobre as percepções dos outros 
sobre nós, numa espiral que mete medo, 
que paralisa e que convida a um jogo de 
escondidas que depois deixa de ser jogo 
e se transforma numa rotina torpe, que 
simplifica, prevê, reduz, classifica.

Algumas estórias repõem a ligação 
entre a memória, o presente (da vida e 
da representação) e o devir. Diz a velha 
senhora, sentada na espera do metro: 
 “O melhor piropo que já ouvi foi há 
muitos anos atrás, ia com a minha mãe e 
as minhas irmãs e passava um grupo de 
magalas do outro lado da rua. Um deles 

aproxima ‑se da minha mãe e diz ‑lhe: 
‘Minha senhora, dê ‑me as suas lindas 
filhas, que eu dou ‑lhe um cabaz de netos!’”

Nesta peça brota o inclassificável que 
nasce da viagem e do risco do encontro. 
É perigoso, nos dias que correm, 
envolvermo ‑nos com o transeunte ou 
o andante paralisado na espera desse 
metro alegórico que nunca virá? Que 
palavras diremos, que gestos, que 
toques? Há como que uma lei tácita de 
não interferência e de desconhecimento 
mútuo. A cidade torna ‑se cenário e as 
atmosferas recriam ‑se em mil paraísos 
ciber e hiper ‑reais. 

Para que o interdito revele a sua 
dissimulada força, quebram ‑se as regras 
e a persistente submissão a essa lei de 
bronze da indiferença. Eis que se falam, 
se abraçam, se gritam. Por estarem 
em presença, são corpos no diapasão 
do tempo e do espaço, são a paisagem 
do olhar. Os outros são para levar a 
sério. Para ver e sentir – de múltiplos 
ângulos e variegadas perspectivas, 
como num quadro cubista. A opção 
contrária é não olhar. Se estivéssemos 
na rua, perante o mendigo que se 
aproxima, o cigano romeno que pretende 
vender uma bugiganga ou a mulher de 
aparência duvidosa que nos instiga, 
continuaríamos a andar, para mudar 
de rua como quem muda de cenário. 
Na espera do metro, baixamos os olhos, 
como os carros baixam os faróis. Mas 
no teatro aprendemos o princípio da 
transgressão.

Esta cidade é e não é o Porto. Tem 
pronúncia – é o Porto. Tem traços de 
ruralidade em escombros – é o Porto. 
Tem desempregados – é o Porto. Ressalta 
o tom plebeu, a arraia ‑miúda de que já 
falava Fernão Lopes – é o Porto.
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Mas no esmorecimento do contacto 
e do encontro, poderia ser outra 
cidade qualquer, num standard de 
túneis, pontes, viadutos, estações de 
metro e ruas onde passamos como 
num travelling, sem parar, sem 
querer ser provocado, ou tocado ou 
interpelado, imersos nas bubble laws 
de uma civilidade que só permite a 
fusão no ambiente extraordinário 
do entretenimento ou no exotismo 
zoológico do multiculturalismo festivo. 
As linhas da diferença – de classe, de 
género, de etnia, de idade, de aspecto, 
de estilo – marcam fronteiras que nos 
tornam preguiçosos a uma visualidade 
mais atenta, capaz de destapar as marcas 
e as feridas da cidade e desvendar a carne 
viva que existe nas pessoas para além da 
máscara.

Quando entrei pela primeira vez na 
sala de ensaios do Ateneu, encontrei os 
participantes envolvidos alegremente 
numa valsa: velhos e novos, homens 
e mulheres, profissionais e amadores, 
alguns deles “recrutados” num 
anterior workshop. Sociólogo que sou, 
indaguei pelas profissões e a condição 
perante o trabalho daquela gente: 
actores profissionais, uma bailarina, 
um malabarista, vários reformados e 
alguns jovens adultos desempregados. 
O encenador, esse, assemelhava ‑se a 
um mestre ‑de ‑cerimónias: “Vocês não 
estão no Porto, estão em Viena, em 1862, 
num concerto Promenade!” Giravam e 
pareciam felizes. Por momentos, uma 
nave largava amarras e perdia ‑se no 
oceano. 

Nos exercícios de desinibição escutei 
ainda pela primeira vez os Tiger Lillies 
na faixa “Pretty Lisa”, transportando‑
‑nos para um ambiente onírico de 

reminiscências circenses. O Nuno 
Cardoso percorria a sala de um lado  
ao outro e transmutava ‑se em máquina 
efabulatória, envolvendo ‑nos com 
sugestões imagéticas: “Quantas vezes 
olhamos hoje o céu?”; “olhem uns para 
os outros, vejam ‑se e depois encarem 
o público: vocês estão nus!” Ninguém 
parecia assustado.

O teatro cria uma comunidade de 
acontecimentos para uma comunidade 
de estranhos. Estranhos, aqueles que 
representam, personae. Estranhos, os 
que habitualmente designamos por 
públicos. No teatro e na vida corremos 
riscos, quando decidimos encontrar ‑nos. 
Na fímbria do teatro e da vida, talvez 
percebamos o que é viver como um outro 
e nesse eventual vislumbre ganhamos 
o dia, ou quem sabe, a vida, essoutra 
raridade.

* Sociólogo

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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O gesto espontâneo tem a sua própria 
maturidade. Existe por um instintivo 
modo, que é também uma memória 
guardada, uma infinidade de referências 
que identificam o movimento tanto 
quanto identificam o indivíduo. O gesto 
é sempre um discurso e será tanto mais 

desarmado quanto radique no cidadão 
despreparado. Penso sempre que o ator 
ou o bailarino encontram na expressão 
genuína do cidadão comum uma pureza 
pela qual podem nutrir uma certa 
nostalgia. Talvez o escultor perceba a sua 
obra com a saudade feliz do seu tempo 
disforme, como uma saudade pelo tempo 
em que a pedra ainda não sabia da beleza 
que podia conter. Continha a beleza em 
bruto, indefinida. Também talvez assim 
se passe com quem deita a mão a um 
grupo de cidadãos comuns e o leva  
à expressão artística.

Não tenho dúvida de que todos somos 
capazes da arte. Todos contemos a inata 
e infinita possibilidade da criatividade. 

PaSSaR

valter hugo mãe*
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Seguramente, a inibição será o 
mecanismo mais frequente para que 
algo da nossa natureza não se consiga 
manifestar. Talvez a inibição também 
seja uma forma de natureza. Mas não 
haverá de eliminar a arte, apenas a retém 
na profundidade insondável do que 
somos.

O ator ou o bailarino talvez guardem 
essa mesma nostalgia que o pintor 
guarda da liberdade dos miúdos no 
desenho inicial. O desenho de quem 
não o faz com pretensões artísticas mas 
tão ‑só por expressão individual será 
indubitavelmente um desenho sempre 
miúdo, puro. Uma experiência que não 
se pode dizer imatura, apenas paralela, 
com um propósito distinto da do pintor. 
O gesto terá essa mesma natureza. Um 
gesto que evolui sem a pretensão artística 
da harmonização, proporção, beleza. Um 
gesto pessoal que não procura pensar e 
repensar o fio longo da história da arte. 
Um gesto pessoal que vale, acima de 
tudo, por um indivíduo. Como a arte de 
um indivíduo bastando ‑se. A arte como 
presença e representação do indivíduo, 
mais do que representação de outra coisa 
qualquer.

Digo maturidade porque o gesto 
despreparado tem compromisso 
apenas consigo próprio e pode pensar 
num público absolutamente fictício. 
O cidadão comum, no desgarrado 
do quotidiano, pode pensar que é 
observado, ou sabe ser genericamente 
observado, e o seu comportamento tem 
em conta essa possível auscultação dos 
outros mas, tão intuitivo se torna, o gesto 
acaba por ser muito natural e revelador, 
denunciador, como se escapasse em 
grande medida ao policiamento do 
indivíduo que o desempenha.

A expressão artística não abdica nunca 
da identidade do intérprete, porque 
o património que ele representa vai 
sempre impor ‑se ao mais obstinado 
coreógrafo ou encenador. Mas o 
não ‑profissional, quando ocupado 
de se expressar, vai ser um artista 
muito mais indefeso, investindo em 
estratégias elementares, protegendo ‑se 
como lhe parecer melhor mas quase 
sempre expondo muito mais do que um 
profissional faria.

Se estendermos esta questão da 
espontaneidade do cidadão, potenciado 
como artista pela oportunidade de um 
trabalho pontual, à expressão verbal, 
então percebemos como o ato de dizer 
vive de um sentido ainda mais indefeso do 
indivíduo. Podemos assistir à elaboração 
de um pensamento que o denuncia e 
que, quase invariavelmente, nos suscita 
a veracidade do que é dito, como se fosse 
uma perspetiva catártica da arte, uma 
perspetiva catártica da oportunidade 
artística, porque é inevitavelmente 
a partilha de uma experiência muito 
inteira, genuína, paulatinamente 
mudando para algo menos temido, mais 
lúcido e menos temido.

O trabalho de Nuno Cardoso com 
um grupo tão improvável de pessoas é 
uma tese acerca da reclamação da arte 
de cada um. Importa mais como cada 
elemento sabe caber numa estrutura, 
obedecendo a uma ideia previamente 
definida mas composta largamente 
pelo contributo insubstituível de cada 
pessoa. Porque a direção pretende, 
acima de tudo, criar uma lógica entre o 
que é necessariamente disperso, nunca 
abdicando de fazer valer a diferença 
diante de um caminho que se vai 
construindo em coletivo.



18

A ver os ensaios, que são como 
procuras amplas e sempre muito 
interiores, é engraçado perceber como 
cada um leva adiante as suas pequenas e 
grandes ideias, entre corajosas assunções 
e escondidas aldrabices. Um pé mal 
pousado, um passo apenas esboçado, 
o esforço poupado ao acompanhar as 
indicações de maior exigência circense, 
acabam por ser momentos de ensaio 
muito divertidos. Talvez como acontece 
com o desportista que não é profissional, 
há uma tentação latente para facilitar, 
poupar esforço. Mas isso é o início, 
porque na gestão do tempo, e com o 
seguimento dos ensaios, a desinibição 
fundamental de que falava dá lugar 
a um empenho impressionante. E é 
compreensível. Este espetáculo é muito 
mais para cada um dos seus participantes 
do que normalmente será um espetáculo 
convencional para um artista. Porque 
este é o espetáculo das suas próprias, 
inimitáveis, criações, com os seus riscos, 
falhas e grandes virtudes.

A ideia de base para este trabalho 
tem que ver com o modo como perder 
o metro nos revela. Está em perceber 
até que ponto essa frustração nos expõe 
o carácter, o mau feitio, a paciência, 
a alegria de um determinado dia, a 
resignação, a vida inteira num olhar, 
numa atitude. Creio que tem que ver 
com a questão existencial de entender  
se, a cada instante, o que somos nos 
domina, incapazes que seríamos de, 
afinal, nos escondermos, disfarçarmos, 
numa situação de simples passagem, 
numa situação que é, a maioria das vezes, 
de certa invisibilidade e anulação. De 
facto, os minutos que esperamos pelo 
metro seguinte são como um não ‑tempo. 
Um tempo nenhum que não está 

guardado nem pensado para nada em 
específico que não seja exatamente a 
necessidade de o gastar. Neste sentido, 
como diria Marc Augé, as estações de 
metro seriam o perfeito não ‑lugar.  
O interessante da peça de Nuno Cardoso 
reside, concretamente, em como se 
pode perceber que a condição de quem 
espera é expositiva. O não ‑lugar e o 
não ‑tempo da situação impelem o 
indivíduo para fora da encenação da sua 
vida, provocam ‑no, vulnerabilizam ‑no  
e expõem ‑no, como se o obrigassem a ser 
verdadeiro, mais verdadeiro.

Em se tratando de um grupo 
não ‑profissional de performers, não há 
como retirar a cada um a perceção única 
do que é esperar o metro e essa ser a ideia 
central usada no seu desempenho. Não 
há como impedir que cada um expresse 
algo que é desse seu património intuitivo 
e que, por natureza, se manifesta 
quotidianamente de modo espontâneo. 
A proposta para que tal gesto se torne 
um programa, algo predefinido, como 
prometido e de confiança, nunca retira 
ao indivíduo a sua identidade que, 
à revelia de toda a possibilidade de 
padronização, influi decisivamente no 
resultado.

É sempre a fuga à normalidade.  
E é engraçado perceber como, com 
a discrição possível, os participantes 
começavam tantas vezes por se medirem, 
espreitando ‑se uns aos outros pelo canto 
do olho, querendo ver sem quererem ser 
denunciados na auscultação. Esse início 
desinibidor é uma conquista paulatina 
da liberdade da voz e do gesto, como se 
fossem conquistando coletivamente 
a permissão para variar, avariar, 
compor o que não se compõe senão pela 
amplificação, aquilo que tantas vezes 
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pode parecer loucura. É sempre uma 
questão de identidade. Todo o processo 
dependeu de como cada um encontrou 
a liberdade corajosa e suficiente para ser 
quem é dentro de uma narrativa que vive 
das contribuições criadoras de todos. 
Diria que dentro de uma narrativa que 
é fundamentalmente uma fértil e muito 
dignificadora criação de todos.

Revelam como subitamente a vida se 
encontra contida num instante. Esse 
instante que soçobra e afinal recupera 
tudo quanto se é e acaba por ser ocupado 
por quanto não conseguimos conter.  
O que somos não se contém. 

Como o trabalho evolui de modo a 
encorajar cada um a enfrentar o público 
e enfrentar ‑se a si próprio, é curioso 
entender o que implica no esforço de 
um grupo assim vencer o problema da 
exposição. Isto porque o que é pedido 
não é que mintam ou digam exatamente 
a verdade. É pedido que proponham,  
e isso resultou, quase invariavelmente, 
numa abordagem muito emocional que, 
para quem assiste, e aqui coloco ‑me 
como público que se surpreende, se torna 
incrivelmente sensibilizador.

Aquilo que cada um verbaliza 
pode ir do simples comentário sem 
consequência até à confissão profunda 
de uma perda, de uma angústia talvez 
insanável. Insisto, não está em causa 
acreditarmos nas histórias como 
verdadeiras, está em causa percebermos 
que essas histórias são contributos da 
escolha de cada um e são, em última 
análise, os retratos que querem produzir 
de si num espetáculo. É assim que se 
revelam ou fantasiam e é assim que 
acabam por produzir a mais delicada e 
respeitável porção de humanidade que 
passa numa estação de metro.

É, por isso, um espetáculo que progride 
para a humanização desse tempo e 
espaço que são nada, um instante de 
desperdício que por definição ninguém 
quereria viver. É a humanização 
franca de quem passa, quem está num 
lugar onde imediatamente deixará de 
estar, um lugar de passar, como quem 
simplesmente passa na rua e, por apenas 
passar, nos é fácil de ignorar, como se não 
tivesse identidade, história, como se não 
fosse ninguém.

Este Porto S. Bento é um modo de 
transformar passantes em pessoas. 
É um modo de beleza profunda que 
relaciona desconhecidos e os aproxima, 
por serem os desconhecidos, todos os 
desconhecidos do mundo, muito mais 
parecidos do que parecem.

Percebo que, ao fim de vários ensaios, 
conversas, conspirações, sonhos e 
mudanças, o gesto educa ‑se em certa 
medida. Mas não é exatamente o gesto 
que se educa aquilo que está em causa, é 
o espaço que se reclama. A liberdade que 
se conquista, essa de se estar genuíno 
sobre um palco, que é sobretudo um  
palco mental onde cada um encontrou  
a expressão sincera da sua pessoalíssima 
arte.

* Poeta, romancista, dramaturgo



20

ficha técnica tnsj

coordenação de produção  

Maria João Teixeira
assistência de produção  

eunice Basto
direção de palco (adjunto) 
emanuel Pina
direção de cena 

Cátia esteves
maquinaria de cena 

António Quaresma, 
Carlos Barbosa, Joel Santos
luz 

Filipe Pinheiro, José Rodrigues, 
António Pedra, nuno Gonçalves
som 

João Oliveira

apoios tnsj

apoios à divulgação 

agradecimentos tnsj

Polícia de Segurança Pública

Mr. Piano/Pianos Rui Macedo

ficha técnica ao cabo teatro 
construção de cenário 

Móveis Modernos – Maia & Rocha, 
Lda.
produção executiva  

Carla Moreira
Hélder Sousa

apoios ao cabo teatro

agradecimentos ao cabo teatro

Francisca carneiro Fernandes

centro Social da Sé catedral  

do Porto

alexandra Pinto

Paulo Brito

centro Social do Barredo-RSI

ana costa

cláudia Teixeira

clube de Ténis do Porto

catarina Ferreira

carmen navarro

Ao Cabo Teatro
aocaboteatro@gmail.com

www.aocaboteatro.pt

www.facebook.com/pages/

ao -cabo -Teatro

Teatro nacional São João
Praça da Batalha

4000 -102 Porto

T 22 340 19 00 

Teatro Carlos Alberto
Rua das oliveiras, 43

4050 -449 Porto

T 22 340 19 00 

Mosteiro de São Bento da Vitória
Rua de São Bento da Vitória

4050 -543 Porto

T 22 340 19 00 

www.tnsj.pt

geral@tnsj.pt

edição

Departamento de edições do TnSJ
coordenação  

João Luís Pereira
modelo gráfico  

Joana Monteiro
paginação  

João Guedes 

fotografia  

João Tuna
impressão  

Multitema

não é permitido filmar, gravar ou fotografar 

durante o espetáculo. o uso de telemóveis ou 

relógios com sinal sonoro é incómodo, tanto para 

os intérpretes como para os espectadores.






