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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.

“Poderemos pelo menos 
dizer que fomos felizes  
a tentar?”
Raquel Castro

Quando olho para trás, para este enorme processo, lembro ‑me  
de todas as conversas que tivemos sobre a vida que temos e como  
a levamos: como é difícil concentrarmo ‑nos numa só coisa, como  
é difícil fazer escolhas que não carreguem culpa, como a 
comunicação mudou tanto que nos sentimos sempre atrasados. 
Como tentamos preencher o vazio existencial de formas que nunca 
nos chegam a preencher. Vejo isso e muitas outras coisas: viagens  
de carro por Portugal, jantares em conjunto, amizades a despontar, 
um bebé que nasceu, conversas noite fora. No meio disso, sempre  
o espectáculo que tinha de fazer. O espectáculo é a melhor desculpa 
para se passar tempo em conjunto. Pelo menos para mim, que faço  
a minha vida social a trabalhar. Trabalhar a fazer espectáculos tem‑
‑me proporcionado dias maravilhosos, dentro do estúdio, mas  
também fora dele. É como se “ter de fazer o espectáculo” fosse  
a forma encontrada para se viver melhor. Porque a vida está cheia  
de imprevistos, de trânsito, de contas para pagar, de problemas  
por resolver, de horas que faltam para tudo o que há para fazer,  
de telemóveis sempre a apitar, sempre a chamar ‑nos a atenção para 
o facto de a nossa vida ser menos divertida e menos entusiasmante 
do que a dos outros. A vida quer ‑nos distraídos para não pensarmos 
que um dia ela vai acabar. Há finalmente silêncio em casa depois  
de uma segunda ‑feira como outra qualquer. A minha filha mais velha 
aprendeu hoje na escola que foi o Nicolau Copérnico que disse que 
a Terra girava à volta do Sol. A minha filha mais nova ficou em casa, 
hoje não foi comigo para o ensaio. Dei ‑lhe de mamar as cinco vezes 
que ela precisou e enquanto estive ausente ela bebeu o leite que 
tirei com uma bomba eléctrica. Tem cinco meses e é linda. Às vezes, 
é difícil olharmos para o presente com a distância suficiente para 
percebermos o que ele significa. Quando olho para as minhas filhas, 
sinto esperança no que aí vem, consigo vislumbrar o futuro. Mas, 
quando olho para a peça que estou a criar, sinto que reflecte toda a 
minha descrença na humanidade. Preocupa ‑me esse paradoxo. Mas 
preocupa ‑me mais essa descrença. Como olharão elas para o mundo 
enquanto crescem? Eu sou de uma geração que cresceu crente que 
ia haver trabalho, dinheiro, segurança. Que a fome no mundo ia 
acabar. Que nunca ia faltar nada. Que só era preciso ser feliz porque 
já lá estava tudo. Fomos crescendo cada vez com mais dilemas, com 
a falsa ideia de que podemos escolher e ser livres, mas estamos 
presos ao dinheiro, à precariedade, a uma sociedade que nos molda 
para sermos os melhores em tudo o que fazemos. Será que somos 
mais felizes do que os que vieram antes de nós? E os que vierem  
a seguir? Serão eles mais felizes do que nós fomos? Poderemos pelo 
menos dizer que fomos felizes a tentar? É dia 2 de Outubro de 2017, 
21:54, faltam 21 dias para o espectáculo estrear.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.



Patrícia Azevedo da Silva*

Pessoas como nós

Sing along with the common people
Sing along and it might just get you through
Laugh along with the common people
Laugh along even though they’re 

laughing at you
Pulp, “Common People”  
Different Class (1995)

1. Diz a lenda1 que Jarvis Cocker, vocalista 
e letrista da banda Pulp, escreveu “Common 
People” depois de ter comprado um 
pianito (vulgo “órgão”) da Casio e correu 
para casa para escrever uma música, 
as one does sempre que adquire um 
instrumento. Steve Mackey, o baixista 
da banda, disse que o refrão lembrava 
“Fanfare For The Common Man” de 
Emerson, Lake & Palmer, o que conduziu 
a uma discussão sobre a ambiguidade da 
palavra common e a um tempo em que 
Cocker conheceu uma rapariga que queria 
viver em Hackney e ser/estar com aquilo 
a que chamava “as pessoas comuns”. 
A partir daí, estava dado o tom para 
que nascesse esta OP aka Obra ‑Prima, 
enquanto um verdadeiro hino: “It was  
a class anthem.”

A música faz parte, de resto, do álbum 
Different Class, que poderia traduzir ‑se 
livremente como “uma classe à parte”. 
“Classe”, ao contrário da música dos  
Pulp, não é a primeira coisa que vem  
à cabeça neste O Olhar de Milhões.  
Foi, porém, a primeira coisa que me veio  
à cabeça (a música dos Pulp, quero dizer) 
quando tomei conhecimento do projecto 
de Raquel Castro, ainda a ler a sinopse 
e alguns comentários que fizeram os 
colaboradores, sobretudo pela ideia do 
“exótico” que imediatamente evocou em 
mim: também se canta na música “Cause 
everybody hates a tourist/ Especially 
one who thinks it’s all such a laugh”. 
Aqui entra a “classe”: se se considerar 
(e eu considero) toda uma literatura da 
antropologia que se dedica a estudar o 
turismo, pode entender ‑se o movimento 
enquanto um “fenómeno de classe”, 
que supõe uma espécie de ruptura na 
sociedade capitalista que faz coincidir 
uma ideia de tempo e temporalidade com 
a distinção entre trabalho e lazer. Desta 
literatura, destaco o trabalho de Dean 
MacCannell, precisamente porque trabalha 
à volta desta noção de “autenticidade” e 
do turista enquanto figura pós ‑moderna 

por excelência, na sua condição de estar 
fora ‑do ‑lugar, identificando o turista 
enquanto “an early postmodern figure, 
alienated but seeking subjectivity in his 
[and her] alienation” (Lucy Lippard, no 
prefácio à obra de MacCannell The Tourist). 
Assim, o turista, ou viajante, buscaria esta 
autenticidade (muitas vezes encenada) 
do nativo fetichizando ‑o (e através da 
relação polarizada entre trabalho e lazer, 
fetichizando também o trabalho, como 
refere Lippard), procurando também –  
e construindo nesse processo – lugares 
sagrados, tornando “o turista numa 
espécie de peregrino contemporâneo, 
procurando autenticidade em outras 
‘épocas’ e outros ‘lugares’, distanciados  
de sua vida quotidiana” (John Urry, em  
O Olhar do Turista).

Esta ideia do turista enquanto peregrino, 
juntamente com a própria ideia do 
cruzeiro (e da viagem), traz consigo  
(ou trouxe para mim) uma ideia religiosa,  
na medida em que, à semelhança do 
que acontece nos road movies, a viagem 
traduz uma experiência transformadora 
que implica a partida (da situação/lugar 
de origem) – a viagem – e a chegada ao 
lugar de destino, sendo que toda esta 
experiência ‑processo tem o seu apogeu 
precisamente nessa natureza, if all goes 
well, transformadora. Estes momentos 
ou etapas de transição remetem, por 
seu lado, para os chamados “rituais de 
passagem”, frequentemente associados 
a ritos religiosos, na medida em que 
sugerem um carácter transformador  
da experiência vivida. A partir do trabalho 
desenvolvido com sociedades africanas  
e baseado na ideia de “drama social”  
e “ritos de passagem” (e inspirado em  
Van Gennep), Victor Turner desenvolverá  
um modelo que explica as etapas que  
o indivíduo experimenta nestes rituais  
que compreendem quatro momentos:  
“1) ruptura, 2) crise e intensificação da 
crise, 3) acção reparadora e 4) desfecho 
(que pode levar à harmonia ou cisão 
social)” (John Dawsey, “Victor Turner  
e a Antropologia da Experiência”,  
em Cadernos de Campo). O cruzeiro,  
uma espécie de Rumspringa2 ou, em 
linguagem pagã, Spring Break, cai nesta 
categoria em que o tempo – e o espaço 
– se encontram suspensos e com eles 
as regras sociais que caracterizam o 

quotidiano: no caso dos cruzeiros, é quase 
como se todo o território se tornasse num 
no man’s land onde tudo é permitido.

2. Chegamos então ao cruzeiro, onde o 
comandante George Papadakis, a lembrar  
a menina grega da música dos Pulp,  
nos dá as boas ‑vindas. Ou a apontar para  
a teoria do filósofo (grego) Platão sobre  
a alegoria da caverna, porque, apesar  
de se adivinhar um lugar – o cruzeiro – onde,  
à semelhança dos casinos de Las Vegas,  
as luzes nunca se apagam (nem oscilam, 
para que o tempo seja sempre o mesmo, 
um tempo homogéneo que “se declina num 
espaço também ele homogéneo porque 
visto a partir de um exterior que é o do 
consumidor”),3 os tripulantes encontram‑
‑se mergulhados numa escuridão sobre  
a sua própria condição existencial.

O espaço do cruzeiro representaria 
aquilo que Foucault chama de heterotopias,  
“‘lugares outros’, lugares reais, lugares 
efectivos, […] espécies de utopias 
efectivamente realizadas, […] espécies 
de lugares que estão fora de todos os 
lugares, ainda que, no entanto, sejam 
efectivamente localizáveis”, cujo papel 
seria então o de “criar um espaço  
de ilusão que denuncia como ainda 
mais ilusório todo o espaço real”. Estas 
heterotopias seriam também heterocronias: 
“A heterotopia funciona em pleno quando 
os homens se encontram numa espécie 
de ruptura absoluta com o seu tempo 
tradicional” (Foucault, “Des espaces 
autres”, em Dits et écrits II).

Este cruzeiro seria, então, esse 
momento ‑espaço de suspensão da “vida 
real” em que as regras do jogo quotidiano 
seriam suspensas ou invertidas, numa 
espécie de Rumspringa (introduzindo 
aqui novamente elementos religiosos na 
equação) de um outro tempo. O cruzeiro 
traria este grupo de indivíduos enquanto 
viajantes em busca da autenticidade desse 
outro tempo: um tempo do passado, 
onde a hiperbolização do sensorial e a 
realização do prazer enquanto princípio 
último seriam a meta: tudo se encontra 
preparado e construído de forma a criar a 
tal ilusão de que fala Foucault e que rompe 
com aquelas que, vamos supondo, seriam 
as regras deste tempo futuro (futuro para 
nós, presente para eles), que seriam,  
em traços gerais, uma vigilância aliada  



a um código estrito de conduta, marcado 
por uma ideia muito forte de ética e a 
maximização do gesto de acordo com  
uma lógica da funcionalidade.

Renunciando então às regras e à 
sociedade que deixam para trás, os 
viajantes embarcam nesta viagem exótica 
(no sentido em que procuram a experiência 
autêntica do que seria viver no final do 
século XX e início do século XXI), mediada 
sobretudo por essa busca do prazer, que 
é de resto uma das palavras mais ouvidas 
à medida que se anunciam as várias 
actividades (todas temáticas, a lembrar  
a organização das salas de alguns museus) 
disponíveis a bordo.

A escolha do cruzeiro enquanto 
mecanismo de narrativa4 (além de ser 
um cruzamento entre os interesses de 
Castro de trabalhar turismo/shoppings) foi 
também inspirada na leitura de Uma Coisa 
Supostamente Divertida que Nunca Mais 
Vou Fazer, ensaio de David Foster Wallace. 
DFW descreve a sua própria experiência 
de cruzeiro como desesperante: “Não 
tenho como fugir à minha americanidade 
essencial e subitamente desagradável. 
Esse desespero atinge o auge quando 
atracamos e fico na amurada a olhar para 
uma coisa de que estou condenado a fazer 
parte.” O nosso olhar (ou o meu) assistindo 
a esta obra oscila entre a distância que 
resulta da sua capacidade de provocar 
estranhamento5 e a inevitabilidade  
de nos reconhecermos ali, naquelas 
palavras, naquele tempo. Porque, se é 
possível reconhecer em nós e naquele  
que será o nosso presente “o consumo,  
o entretenimento, o excesso de informação  
e a desinformação, a fuga ao aborrecimento,  
a imediatez, e uma cultura que nos diz a  
cada gesto de compra que somos únicos  
e que merecemos tudo” (Bértholo),  
também será já possível ver e viver no  
nosso tempo aquele que aparece enquanto  
futuro naquele palco. Como salienta José  
Capela, responsável pela cenografia,  
no texto “Retrofuturismo ao contrário”,  
“o distanciamento histórico é uma estratégia 
crítica recorrente na dramaturgia.  
Para entender uma determinada época, 
deslocam ‑se ou justapõem ‑se coisas de 
épocas diferentes para que essas coisas, 
deslocadas do seu contexto histórico 
original (que as naturaliza), surjam com 
uma renovada clareza crítica”. Citando Meg 

Mumford e o seu trabalho sobre o teatro  
de Brecht, Capela defende que “O Olhar  
de Milhões vê o presente através de um 
espelho que se encontra num futuro em 
parte desconhecido, mas antevisto como 
radicalização de coisas que conhecemos 
porque, na verdade, já são um pouco do 
nosso tempo. Vemo ‑nos assim perante um 
confronto entre aquilo que reconhecemos 
de modo imediato como parte do nosso 
quotidiano (transformado em fetiche 
para turistas do futuro) e aquilo que 
reconhecemos como futuro provável”.

O Olhar de Milhões, uma espécie de  
Ilha da Fantasia meets O Predador (sem 
querer entrar em spoiler alerts), traduz 
no próprio título essa mistura de vários 
sintomas que já são os nossos (do nosso 
tempo) e sobre os quais já somos (alguns 
de nós) tão críticos: a ideia do olhar, em 
gaze lacaniana, como se estivéssemos 
permanentemente a ser observados – 
pelo outro, que, por constrangimentos de 
abstracção, não importa quantos são porque  
é a intensidade do olhar, mais do que  
a quantidade, que está em causa, e é  
para esse “olho imaginado”, essa supra‑
‑entidade, que performamos ou, antes,  
em que pensamos quando espalhamos o 
rasto/arquivo visual de tudo o que somos  
e fazemos, que nos torna uma espécie  
de massa (a recordar o que dizia DFW  
sobre a “coisa ‑essência” a que não  
podemos escapar), ao mesmo tempo que  
buscamos sempre a “experiência individual”, 
autêntica, aquilo que nos torna únicos  
e nos distingue – tudo aquilo que, por 
exemplo, já encontramos nessa bolha  
que são os reality shows televisivos. 

Numa entrevista de Bigotte Vieira a 
Castro, fala ‑se de uma certa capacidade 
cómica do texto, que nos devolve um retrato 
trágico e que, segundo Castro, funcionaria 
“enquanto uma espécie de espelho 
distorcido da realidade, e que tivesse uma 
progressão violenta”. Esta natureza trágico‑
‑cómica encontra ‑se, de facto, presente  
e atravessa a peça, tendo provavelmente  
o seu apogeu na cena final, em que uma  
das personagens oferece o seu testemunho, 
accionando um mecanismo que contrapõe 
a violência da fala com a figura goofy que 
a sua presença física aparenta e propõe. 
Esta estrutura parece funcionar nos limites 
daquilo que Siane Ngai, ao trabalhar  
a ideia de cuteness enquanto conceito‑

‑operador subversivo, considera “o poder 
surpreendente que estes ‘afectos fracos’  
e categorias estéticas parecem ter, e porque 
é que se tornaram tão paradoxalmente 
centrais para a cultura capitalista recente”,6 
i.e., a forma como a violência perde força  
ou confunde quando esteticamente ilustrada 
por um elemento “fofinho”.

Por fim, o espelho de que fala Capela 
pode ecoar a ideia foucauldiana do espelho 
enquanto ponto de encontro entre utopias 
e heterotopias, na medida em que espoleta 
um efeito ‑retorno: “[a] partir deste olhar 
que, de certa forma, se dirige para mim, 
do fundo deste espaço virtual que está 
do outro lado do vidro, regresso a mim e 
recomeço a dirigir os meus olhos para mim 
mesmo e a reconstituir ‑me ali onde estou” 
(Foucault, obra citada). Assim, ao contrário 
das personagens da peça que começam 
a viagem em pose Instagram, apesar de 
terem uma câmara (espelho) apontada para 
si, não conseguem ganhar a distância que 
lhes permite reflexão. Nós, por outro lado, 
temos a possibilidade de os ver a eles –  
de nos vermos a nós – em modo caricatura, 
como também refere Capela, e olhar para 
esta obra enquanto uma crítica aos tempos 
em que vivemos. Se se considerar que o 
teatro é, como postula Roland Barthes, 
“uma atividade que calcula o lugar olhado 
das coisas” e, recuando um pouco até aos 
ritos de passagem, se se considerar que 
accionam “estratégias que visam produzir 
efeitos de estranhamento em relação ao 
familiar” (Dawsey, obra citada), poder ‑se‑
‑á então considerar esta viagem violenta 
o suficiente para poder ser caracterizada 
enquanto “experiência transformadora”?

3. O “olhar” d’O Olhar de Milhões, como  
foi referido anteriormente, evoca a ideia  
do “olhar”, um olhar que pode ser (foi  
para mim) clara e imediatamente um olhar 
cinematográfico, porque o seu ritmo  
de apresentação oscila entre o plano fixo  
e uma espécie de câmara ‑na ‑mão/rapidez 
no olhar característico de um certo tipo 
de cinéma verité, anterior a esta era de 
reality TV, como descreve Racquel Gates 
no seu ensaio What Snooki and Joseline 
Taught me About Race, Motherhood, and 
Reality TV7 (mas que este formato herdou, 
na minha opinião). É essa ideia bhabhiana 
de almost the same but not quite ou, 
como Gates refere, uma mistura de “both 



glossy media construction as well as a 
real person” que também funciona como 
uma espécie de clickbait que prende e faz 
voltar, pessoas como nós só que não. Num 
outro ensaio sobre “the capitalist porn of 
the Kardashians”,8 Eliza Cummings ‑Cove 
aponta que é no cruzamento entre serem 
uma all ‑American traditional family e as 
suas vidas glamorosas e intensas que 
acontece o deslumbramento da audiência. 
É neste campo liminar entre conexão e 
distância, entre fascínio e contágio, que 
acontecem estes social media phenomena. 
Existe um desejo de identificação do 
público, mas não pode haver contágio: 
o declínio do interesse acontece quando 
as personagens se tornam demasiado 
humanas – “they have become human, 
much to the dismay of their audience”.

Num certo sentido, estes novos formatos 
mediáticos (redes sociais e séries televisivas, 
sobretudo) operam de acordo com regras 
semelhantes às dos rituais de passagem; 
podem até ser considerados, eles mesmo, 
enquanto rituais de passagem dos tempos 
modernos, pela linguagem que utilizam  
(o recurso constante, por exemplo, à oposição 
entre “lá fora” e “cá dentro”), mas também 
pela estrutura que invocam, esse olhar sobre 
o outro, exótico, a tentativa de descoberta 
de uma identidade, do outro, sim, mas, 
em última análise, de si (numa clara 
alusão ao carácter transformador destes 
eventos). Desta forma, não deixa de ser 
importante salientar que, num momento tão 
caracterizado pela imediatez (do consumo, 
da acção), se assiste também a uma 
obsessão cada vez maior pelo arquivo e, por 
consequência, pela memória (tema também 
abordado na peça), como se a plasticidade 
que caracteriza este tempo assustasse e 
accionasse a necessidade de mecanismos 
de conservação mais duradouros.

N’O Olhar de Milhões fala ‑se, em cena, 
sobre a obra de Guy Debord, A Sociedade 
do Espectáculo, mas nem seria necessário 
porque a obra está presente enquanto 
referência em todo o texto. Neste mês de 
Novembro, em que se celebram os 50 anos 
da edição deste ensaio, importa relembrar 
a crítica feita por Jacques Rancière no seu 
O Espectador Emancipado. Elaborando 
sobre a ideia de “separação” de Debord  
(“a contemplação da aparência separada  
da respectiva verdade”), Rancière aponta 
antes que o paradoxo do espectador tem 

que ver com a ideia de que “ser espectador 
é um mal; por duas razões. Em primeiro 
lugar, olhar é o contrário de conhecer. 
[…] Em segundo lugar, olhar é o contrário 
de agir”. É desta passividade que, talvez 
por falhar o objectivo de criar distância 
e distanciamento (?), o espectáculo de 
Castro, à semelhança da verdade para 
DFW, nos liberta: libertar ‑nos ‑á não 
sem antes dar cabo de nós. Porque o 
estranhamento, que normalmente advém 
da distância criada, neste caso talvez venha 
da proximidade, de nos vermos demasiado 
ao espelho, de uma frase que poderá ecoar 
nas nossas cabeças durante o tempo que 
dura o espectáculo – e depois: como é que 
chegamos aqui?

Com esta nova criação de Castro e 
ainda com a anterior na cabeça (Dona de 
Casa, de Esther Garrisen, que apresentou 
no Negócio da ZdB), não consigo deixar 
de me recordar da peça de Tim Crouch, 
The Author, e sobre aquelas que podem 
ser as confusões entre obra e vida de um 
criador, quando traço uma espécie de 
“mapa de interesses” de Castro, focado 
sobretudo nesta última criação e naquela 
que será uma crítica evidente a, bom, nós. 
Quando temos filhos, dá ‑se em alguns 
de nós uma urgência muito urgente em 
transformar o mundo, por eles, para eles. 
E quase sempre, se estivermos atentos, 
isso começa em nós/por nós. A peça de 
Castro carrega também esta aura, sem 
conotação benjaminiana (or is it?…) de 
cura, neste sentido de evocar “formas de 
reparação e cura” (“how everyday forms 
of repair might stand up to the horrific”, 
em Lambek, Das, Fassin, Keane, “Preface”, 
in Four Lectures on Ethics). Isto é, seja 
celebrando um contrato jurídico ‑legal, 
um contrato moral ou ético, um contrato 
afectivo ou intelectual, uma coisa é certa 
(e, claramente, comum a todas as épocas): 
“Sem contrato é tudo muito mais precário.”

1 www.uncut.co.uk/features/the ‑making ‑of ‑pulp ‑s‑

common ‑people ‑8632.

2 Na comunidade Amish, entre a adolescência e a 

vida adulta, acontece este intervalo que permite 

que os jovens experimentem a cultura hegemónica, 

decidindo no final deste período se querem regressar 

às suas comunidades ou se permanecem na 

comunidade “estrangeira”.

3 Texto “Atreva ‑se ao impossível”, de Ana Bigotte Vieira.

4 Referência ainda, talvez, a Film Socialisme, de Jean‑ 

‑Luc Godard.

5 Refere Joana Bértholo no texto “A verdade vai ‑te 

libertar”: “Valorizo a viagem que me permite 

olhar para as coisas familiares com o olhar de  

um estrangeiro.”

6 www.cabinetmagazine.org/issues/43/jasper_ngai.php.

7 https://lareviewofbooks.org/article/what ‑snooki ‑and‑

joseline ‑taught ‑me ‑about ‑race ‑motherhood ‑and‑

reality ‑tv/#!

8 http://www.independent.co.uk/voices/kardashians‑

keeping ‑up ‑kim ‑kylie ‑jenner ‑pregnant ‑travis ‑scott‑

khloe ‑courtney ‑capitalism ‑family ‑a7967601.html.

* Antropóloga.

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.


