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RESUMO 

“Dramaturgias do Quotidiano. Especulações sobre a dimensão ficcional do real" é 
um projeto de investigação inscrito num contexto de diálogo entre a experiência de 
teatro e a experiência da cidade. Com o propósito de responder às questões: como 
evocar a dimensão ficcional da cidade e como multiplicar as formas de experienciar 
nosso quotidiano. Desenvolvi um processo criativo exploratório que culminou no projeto 
performativo “Três percursos e um desvio para um mesmo fim”. 


A partir da minha atividade como cenógrafa, desenvolvi algumas hipóteses para 
perceber e pensar as bordas entre noções de ficção e realidade em ambiente urbano. A 
minha experiência em peças de teatro tem sido preenchida por encenações que 
transitam entre a realidade tangível dos corpos, da arquitetura e suas apropriações pelas 
narrativas fictícias. Estas experiências dramatúrgicas no teatro permitiram-me desafiar 
um processo de apropriação, agora de forma inversa. Isto é, “Três percursos e um 
desvio para um mesmo fim” cria territórios híbridos que sugerem algumas ficções, sem 
as determinar inteiramente, provocando lugares liminares na paisagem simbólica da 
cidade. Como desdobramento deste processo investigativo ampliei a minha reflexão 
para os modos como a ficção é instrumental para pensar o real.


O projeto performativo “Três percursos e um desvio para um mesmo fim” tem por 
base os trajetos diários que realizo para levar o meu filho ao infantário, através de ruas 
da cidade do Porto. A proposta é composta por quatro percursos-experiência para um 
grupo reduzido de espectadores-participantes. Para cada percurso, incluindo um anti-
percurso, usei procedimentos dramatúrgicos diferentes para explorar questões, tais 
como, a co-existência de tempos distintos, narrativas em percurso, a multiplicidade de 
olhares sobre um trajeto, a noção de site-specificity, a ideia de jogo e do desvio no 
quotidiano.


 
Palavras-chave

Práticas Performativas, Cidade, Ficção, Quotidiano, Arte por Instrução, Anti-percurso. 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ABSTRACT 

	 “Dramaturgies of the Everyday. Speculations on the Fictional Dimension of the 
Rea” is a research project inscribed in a context of dialogue between the theater 
experience and the city experience. In order to answer the question, how to evoke the 
fictional dimension of the city and how multiply the experiences of the everyday. I 
developed an exploratory creative process that culminated in the art project “Three 
routes and one deviation towards the same end”.

	 Considering my set designer expertise, I developed a few hypotheses in order to 
understand and think about the borders between notions of fiction and reality in an urban 
environment. My experience in theater plays has been filled with enactments that move 
between the tangible reality of bodies, architecture, and their appropriation by fictional 
narratives. These dramaturgical experiences allowed me to challenge the appropriation 
process, in the present situation, in reverse. That is, “Three routes and one deviation 
towards the same end” create a hybrid territory that suggest some sort of fictions without 
fully determining them, leading to liminal places in the city symbolic landscape. As a 
result of this research process I broadened my reflection to the ways in which fiction is 
instrumental to think about the real.

	 The performance project “Three routes and one deviation towards the same end” 
is based on the daily routes I catch, through the streets of Porto, to take my son to his 
nursery. The proposal consists of four experience-path for a small group of spectator-
participants. For each path, including an anti-path, I used different dramaturgical 
procedures to explore ideas, such as, the coexistence of distinct time frames, narratives 
in a path, the multiplicity of views about the same path, site-specificity, the idea of play 
and of deviation in the everyday.


Key Words 
Performative Art Practices, City, Fiction, Everyday Life, Art by Instruction, Anti-path.
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Introdução 

	 A investigação, “Dramaturgias do Quotidiano. Especulações sobre a dimensão 
ficcional do real”, realizada no âmbito do Mestrado em Arte e Design para o Espaço 
Público, insere-se no domínio de práticas performativas que estabelecem um diálogo 
entre o teatro e a cidade . Este trabalho começou com o meu interesse em pensar as 1

bordas entre ficção e realidade no meu quotidiano e em ambiente urbano, considerando 
a minha recente condição de mãe e de emigrante. A inquietação para esta pesquisa, em 
particular, surgiu da minha experiência como cenógrafa , atividade que tenho vindo a 2

desenvolver desde 2005. Onde pude presenciar o trânsito entre realidade e ficção, me 
interessando por este lugar “de passagem” entre um momento e outro. Ou seja, quando 
as narrativas alternam entre a realidade tangível dos corpos e dos espaços ora 
adquirindo dimensão ficcional e ora voltando a ser “reais” (aquilo que são). O teatro é um 
espaço preparado para apresentar e representar essas fronteiras entre a ficção e a 
realidade. Tive vontade de perceber como este processo poderia se dar de maneira 
inversa, partindo da cidade, um espaço supostamente real, e não previsto para 
apresentar essas bordas.

	 Assim, foquei-me na ampliação da minha prática artística para a cidade 
desenvolvendo as questões que tenho vindo a experimentar em cena. A partir da 
exploração dos meus trajetos diários casa-creche desenvolvi o projeto “Três percursos e 
um desvio para um mesmo fim". Concentrei-me no meu quotidiano como matéria e lugar 
para discussão desta pesquisa, criando um projeto composto por quatro “percursos-
experiência”, preparados para um grupo reduzido de “espectadores-participantes”. Em 
cada percurso experimentei estratégias dramatúrgicas distintas para tratar questões, tais 
como, a co-existência de tempos, as narrativas em percurso, a multiplicidade de olhares 
sobre um mesmo trajeto, a noção de site-specificity, a ideia de jogo no quotidiano e a 
possibilidade de desvio desconectado do tempo objetivo. “Três percursos e um desvio 
para um mesmo fim” é aplicado com instruções e é constituído pelos “percursos-
experiência”: “Variação de uma manhã”, “Percurso como narrativa”, “Os lugares e as 
quase-coisas”  e o “Percurso Z”. Optei por desenvolver os “percursos-experiência” 3

 Ainda que esta investigação envolva os conceitos de teatro e cidade, não se pretende analisar o género ‘Teatro de Rua’ 1

em específico.

 Informações acerca desta minha atividade profissional se encontram no site: https://auroradoscampos.com/2

 Este percurso foi realizado em co-autoria com Louise Kanefuku (n. 1985), artista visual brasileira que vive em Portugal. 3

Ver: https://louisekanefuku.com/about-sobre-Louise-Kanefuku
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utilizando instruções, regras que criam desafios e limites individuais e coletivos para a 
vivência deste projeto performativo.

	 Estes trajetos foram pensados para algumas ruas situadas na freguesia do 
Bonfim, na cidade do Porto, onde atualmente vivo com marido e filho, vindos da cidade 
do Rio de Janeiro, Brasil. Quando chegámos ao Porto, o Joaquim tinha catorze meses. 
Recentemente completou três anos, período de intensa metamorfose, do andar, falar, 
conhecer, reconhecer e imitar. A experiência de sermos pais em um país estrangeiro, 
sem família próxima, envolve um certo malabarismo entre as necessidades de ajuda e as 
saudades. Ao mesmo tempo, isso traz sensações de descobertas da cidade e do novo 
quotidiano. Vivemos há cerca de 15 minutos da creche do Joaquim, levamo-lo e 
recolhemo-lo diariamente a pé. No início era quase impossível que ele fosse andando, 
agora já vai na sua pequena bicicleta. Essas idas e vindas com o Joaquim, num tempo 
totalmente diferente do tempo objetivo , foram marcantes para perceber novas relações 4

com o bairro do Bonfim e atentar para diferentes formas de o explorar.  
 O Bonfim é um bairro discreto, seu desenho é cheio de diagonais que não 
pertencem a um esquema geométrico de grelha (com quadras paralelas), seus 
quarteirões são pequenos e irregulares. Este desenho urbano faz com que de nossa 
casa até ao infantário possamos realizar cerca de cinco ou seis percursos diferentes com 

uma duração aproximada. Deste modo, podemos ziguezaguear em combinações 
diferentes a cada dia.


Meu “cotidiano”, como escrevemos no Brasil, foi sendo assim “quotidianizado”, e 
os lugares que percorro foram aos poucos sendo renomeados. Isto é, adquiriram a 
possibilidade de ter dois nomes: calçada-passeio; sinal-semáforo; pedestre-peão; faixa 
de pedestre-passadeira; gramado-relvado e por aí fora. Passei a viver um dia a dia outro, 
como se tivesse mergulhado numa nova história, o que me fez refletir sobre o alcance da 
construção da realidade e da ficção no quotidiano.


Como mencionei, a minha experiência como cenógrafa encorajou-me a provocar, 
de forma interessada e intencional, momentos e situações em que o espaço urbano 
parece adquirir uma camada ficcional. No âmbito do panorama atual, relativamente às 
pesquisas poéticas das artes performativas tenho vindo a estabelecer interseções entre 
o espaço urbano e uma ideia de dimensão ficcional da cidade. O espaço urbano a que 
me refiro neste trabalho, contempla os espaços exteriores de uso coletivo da cidade e 

 Entendo por “tempo objetivo” o tempo conectado ao relógio e a uma característica prática do dia a dia, diferente do 4

“tempo subjetivo” que está ligado a um tempo emocional e da experiência, desconectado do cronológico.
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por isso, nesta componente escrita, alterno entre o uso da palavra cidade e espaço 
urbano.

	 Interessou-me trabalhar a partir das minhas ações de deslocamento, de uma 
análise aos espaços que percorro diariamente, justapostos, e em relação uns aos outros. 
Os trajetos são em si uma narrativa, diferente do teatro, onde usualmente nos instalamos 
passivamente a ver a cena. Na cidade estamos atravessando as cenas com os nossos 
corpos. Inicialmente, à semelhança das práticas de errâncias urbanas que envolvem 
percursos e caminhar, tais como, as flanâncias do final do século XIX e início do XX, as 
deambulações das vanguardas e as derivas situacionistas, dediquei-me a experienciar 
repetidamente esses trajetos observando as suas diversas possibilidades. Esta 
atividade, somada às leituras que tenho vindo a realizar, contribuiu para as reflexões em 
torno do conceito de performatividade, interesse pelo “real” — o “aqui e agora” — e a 

“aproximação entre arte e vida” que desenvolvo nesta componente escrita.


   	  [01] PERCORRER AS CENAS, 2019. CROQUI A5.


Enquadramento 

	 Para o projeto “Três percursos e um desvio para um mesmo fim” interessou-me 
desenvolver uma ideia de percursos próxima dos experimentos performativos das 
vanguardas, em particular através do legado da “Arte por Instrução” e das “Situações” 
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envolvidas no fenómeno das errâncias urbanas situacionistas. O projeto insere-se num 
campo híbrido que trata a “cena” de forma expandida ou como “campo ampliado”, tal 
como identificado por Rosalind Krauss (1979) na década de 1970. Esta expansão, 
segundo a performer Eleonora Fabião (2013), não diz respeito somente a apropriação de 
qualquer matéria e questão do mundo em processos de criação artística, “mas também 
a experimentação com a própria noção de arte” (Fabião 2013, 7). 

	 A Escola de Artes da Bauhaus (1919-1933) por ter sido a primeira escola de artes 
que reuniu as disciplinas das Belas Artes, da Arquitetura e das Artes Cénicas num só 
espaço, foi fundamental para a expansão deste campo híbrido ao qual me refiro, com 
intercâmbio entre disciplinas e meios artísticos. Na abertura desta escola o “romântico 
manifesto da Bauhaus” (Goldberg 2007a, 123) elaborado pelo arquiteto Walter Gropius 
(1883-1969), de acordo com RoseLee Goldberg (2007a), apelava pela unificação de 
todas as artes. Ainda segundo Goldberg, o desenvolvimento da performance na década 
de 1920, na Alemanha, deveu-se à obra pioneira de Oskar Schlemmer (1888-1943) , 5

diretor da área do teatro na Bauhaus. Este aspeto interdisciplinar desta escola é, por 
exemplo, evidente nas montagens teatrais e nas festas promovidas pela instituição. As 
festas eram preparadas, em geral, por Schlemmer e seus alunos a partir de temas 
específicos, como exemplifica Goldberg, entre eles “Meta”, “Festa da barba, do nariz e 
do coração” ou a “Festa do Branco”. Inspirado na educação estética do homem de 
Friedrich Schiller (1759-1805) , Oskar Schlemmer reconheceu “que o jogo era a força 6

que tornou a criatividade possível, em primeiro lugar, precisamente por meio de 
atividades não intencionais” (Arquivo Bauhaus, s/data). 


Em 1929 teve lugar nas instalações da Bauhaus a “Festa Metálica”, a partir da 
proposição de que todo o espaço, figurinos, música e até o convite seriam feitos com 
cores e materiais metálicos. Os convidados, na descrição de Goldberg, à entrada 
deparavam-se com um “mini-comboio” que os levava sobre trilhos até às salas 
principais (a distância entre dois edifícios), onde eram recebidos pelo tilintar de sinos e 
uma estrondosa fanfarra executada pelo quarteto local. Foram a essas primeiras festas 
que Schlemmer teria atribuído o espírito original das performances da Bauhaus, com 
atração pela sátira e pela paródia, onde era frequente “ridicularizar automaticamente 
tudo o que cheirasse a solenidade ou a preceitos éticos” (Schlemmer citado em 
Goldberg 2007a, 128). 


 Alguns dos artistas que passaram pela Bauhaus: Paul Klee (1879.1940), Johannes Itten (1888-1967), Josef Albers 5

(1888-1976), Wassily Kandinsky (1866-1944), Laszlo Moholy-Nagy (1895-1945), Oskar Schlemmer, Marcel Breuer 
(1902-1981), Herbert Bayer (1900-1985) e George Muche (1895-1987).

 “Schiller assinala a arte como uma das premissas para favorecer a vivência, a percepção humana e a capacidade criativa 6

em direção de uma consciência do eu, do outro e do meio” (Moreira, 2007).
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[02] FESTA METÁLICA, 1929. INSTALAÇÕES DA BAUHAUS. ©ARQUIVO BAUHAUS.	  


	 Em 1933, pelas condições que se impunham no período nazista e a situação 
política e financeira em que se encontrava a escola, de acordo com Magdalena Droste 
(2004), os professores decidiram pela dissolução da Bauhaus. No outono desse mesmo 
ano, alunos e membros do corpo docente da instituição mudaram-se para a Carolina do 
Norte, nos EUA, e fundaram a Black Mountain College (1933-1957), por onde passaram 
artistas singulares como John Cage (1912-1992) e Merce Cunningham (1919-2009). Esta 
pequena comunidade passou a “ser reconhecida como um refúgio educacional 
interdisciplinar” (Goldberg 2007b,151), onde as práticas performativas adquirem grande 
protagonismo.


No período pós II Guerra Mundial, principalmente nos EUA, assiste-se a uma 
enorme experimentação no campo da arte performativa. O corpo como meio de 
expressão trazia independência em relação aos meios materiais convencionais e 
liberdade para os artistas se dedicarem aos conceitos e seus significados. Vários destes 
artistas, tais como, Allan Kaprow (1927-2006), Joan Jonas (n.1936), Vito Acconci 
(1940-2017), Laurie Anderson (n.1947), Trisha Brown (1936-2017), Mierle L.Ukeles (n.
1939), desenvolveram estratégias para aproximar as práticas artísticas da vida 

quotidiana, por vezes desvalorizando o objeto de arte per si.  
Entre as variantes da Arte Conceptual exploradas para investigar a representação 

e suas potencialidades (Goldberg 2007c), aproximei-me das operações da “Arte por 
Instrução”. Esta variante utiliza como procedimento instruções escritas para serem 
colocadas em prática por outra pessoa. Essa pessoa é um elemento fundamental da 
proposta artística já que, até vir a ser materializada por ela, a obra-instrução não existe 
inteiramente. Essa prática questiona a autoria na arte, re-pensando o valor do objeto, o 
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valor da ideia e o trabalho colaborativo. O curador Hans Ulrich Obrist no compêndio da 
exposição coletiva e itinerante Do-It (2013), destaca artistas que utilizaram ou ainda 
utilizam instruções em seus trabalhos. Desde Marcel Duchamp (1887-1968) a Yoko Ono 
(n.1961), mas também escritores como Jorge Luis Borges (1899-1986) e René Daumal 
(1908-1944). A ideia de Obrist é de que, a cada exposição Do-It as instruções sejam 
realizadas por um novo grupo de pessoas, entendendo o momento como um laboratório 
de experimentação coletiva. As instruções são abertas a interpretações e executadas de 
maneiras diferentes em cada lugar. Ao propor um intercâmbio entre culturas, esta 
exposição, segundo o curador, propõe uma experiência oposta aos nacionalismos da 
arte, questionando também o valor da autoria (2013, 15-28).


Interessaram-me, ainda, as instruções operacionais de Guy Debord e dos 
situacionistas para suas derivas, assim como de artistas mais recentes, como Miranda 
July (n. 1974) ou Patrícia Portela (n. 1974). July é uma artista e realizadora americana 
cujo trabalho inclui filmes, performances ao vivo, entre outros mais difíceis de designar, 
que por vezes recorre à instrução para envolver os espetadores de forma participativa. 
Um dos seus projetos mais conhecidos Learning to Love You More, realizado com Harrel 

Fletcher (n. 1967), consiste num website que reúne uma série de performances 
realizadas por pessoas em resposta a instruções produzidas pelos artistas . Portela é 7

cenógrafa e escritora portuguesa, autora de diversas performances transdisciplinares, 
entre elas 21 Instruções para ti própria para evitar a Primavera (2016)  apresentada na 8

exposição Faz Tu Mesmx – Arte por Instrução, que propõe vários desafios ao visitante da 
exposição enquanto lhe dá instruções para se aproximar da parede que as suporta.


Nos anos entre 1960 e 1995 o crítico e historiador Hal Foster localiza a virada 

etnográfica na arte contemporânea descrita em seu livro O Retorno do Real (2013), 

referindo que “a arte passou para o campo ampliado da cultura, que supostamente é o 
domínio da antropologia” (Foster 2013, 173). Atualmente, como exemplo desta ideia de 
Foster, “situação” e “contexto” afirmam-se enquanto conceitos chaves nas práticas 
artísticas. Segundo Peter Weibel (2009) a “crítica da representação tornou-se a crítica do 
poder e da cultura e acima de tudo da realidade, construída por vários discursos” (Weibel 
2009, 51) . Portanto, ao desvelar a construção da arte e da realidade através de vários 9

discursos "fictícios", a realidade, secção por secção, seria recuperada. Durante a 

 Ver http://learningtoloveyoumore.com/hello/index.php7

 Ver http://www.patriciaportela.pt/index.php/instalacoesinstallations/instrucoes-para-ti-propria-2016/8

 “The critique of representation became the critique of power an culture, and above all of reality, as constructed by various 9

discourses”.
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década de 1990, os discursos geralmente considerados exteriores às artes foram cada 
vez mais incorporados nas discussões e nas práticas artísticas. Tal como mencionado 
por Weibel, “os artistas estão se tornando agentes independentes do processo social, 
partidários do real. A interação entre artista e situação social, entre arte e contexto extra-
artístico, levou a uma nova forma de arte, onde ambos se juntam: a arte 
contextual” (Weibel 2009, 51) .
10

Percorrer a cidade para perceber o que ela nos diz e desafiar as suas 
representações é algo que vem acontecendo com alguma regularidade nas práticas 
artísticas. Não só na Europa, com as práticas errantes das Vanguardas e os 
situacionistas como também no Brasil, como por exemplo nas práticas deambulatórias 
de Hélio Oiticica (1937-1980). Oiticica, em meados de 1960, utilizava as errâncias para 
conhecer o subúrbio do Rio de Janeiro em viagens aleatórias de autocarro, para ver 
“onde dava”, ou caminhando a pé para conhecer as periferias e morros da cidade 
(Berenstein 2013). O artista sintetizou a relação da rua com seu trabalho através do 
conceito “Delirium Ambulatorium”, isto é, o andar vadio pela rua, o deambular como 
alimento intelectual, um estado de “estar aberto” e disponível para estes encontros sem 
promessa, apenas “a experiência concreta do encontro com as coisas” (Oiticica, citado 
em Favaretto 1992, 221).


O projeto “Três percursos e um desvio para um mesmo fim” acontece num 
quadro conceptual que entende a rua como matéria de trabalho, a ideia de cidade lúdica 
e cidade como jogo. Se aproximando de propostas que procuram pensar a cidade por 
diferentes perspetivas, tais como: os trabalhos do grupo carioca Coletivo Improviso (f. 
1998) , fundado por Enrique Diaz e formado por um grupo interdisciplinar de artistas 11

que trabalham entre palco e cidade; do grupo Rimini Protokoll (f. 2003) , com sede em 12

Berlin, que desenvolve projetos utilizando recorrentemente a rua e o quotidiano para 
propor interações com o público; do grupo Circolando (f. 1999) ,situado no Porto, que 13

desenvolve trabalhos performativos em locais específicos. Também os trabalhos da 
performer carioca Eleonora Fabião (n.1968) que realiza desde 2008 ações na rua, e se 
interessa pelo que denomina “poéticas e éticas do estranho”, assim como os áudio-

 “Artists are now becoming independent agents of social process, partisans of the real. The interaction between artist and 10

social situation, between art and extra-artistic context has led to a new form of art, where both come together: context art. 
The objective of the social structure of art is participation in the social structure of reality”.

 Artistas do coletivo: Cristina Moura (n.1969), Mariana Lima (n.1972), Lucas Marcier, Thierry Tremouroux, Felipe Rocha 11

(n.1972), Raquel Rocha, Renato Linhares (n.1983), Denise Stutz (n.1956).

 Rimini Protokoll é formado pelos diretores Helgard Haug (n.1969), Stefan Kaegi (n.1972) e Daniel Wetzel (n.1969).12

 Sob direção artística de André Braga (n.1973) e Cláudia Figueiredo (n.1974).13
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walks de Janet Cardiff (n.1957) que propõem caminhadas que exploram a percepção do 
corpo no espaço a partir de interferências sonoras, constituem inspirações para o 
desenvolvimento do projeto “Três percursos e um desvio para o mesmo fim”. Para além 
destes artistas e grupos selecionados com os quais identifico o projeto, percebo 
também, como já mencionado, afinidade com as práticas das errâncias urbanas das 
vanguardas e as que se estendem para além delas. Para estas práticas mais ligadas a 
arquitetura e ao espaço urbano desenvolvo na subsecção 1.1 uma reflexão mais 
detalhada.


O projeto “Três percursos e um desvio para um mesmo fim”, desenvolve em 
específico, a possibilidade de olhar e vivenciar o espaço urbano por uma perspetiva 
dramatúrgica, procurando pensar:  

- Que dimensões do espaço urbano podemos perceber como ficcionais? 
- Como o conceito performatividade relaciona a noção de ficção na cidade? 
- Como multiplicar as formas de experienciar o quotidiano? 

[03] DIAGRAMA CONCEPTUAL.


	 O “nó” filosófico que se instalou nos meus pensamentos, por conta do 

escorregadio território em que a ficção e a realidade operam, exigiu-me sistematizar um 
breve panorama epistemológico dos termos “ficcional” e “real”. Etimologicamente o termo 

“Ficção” (Mora 1979), deriva da sua origem latina do verbo fingo (fingere) que significa: 
modelar, formar, representar, dando origem, também, aos verbos preparar, imaginar, 
supor. As coisas podem ser modeladas e com isso se convertem em ficta (ficcional), 
descreve Mora. Entre estes significados, o verbo “modelar” remete ao conceito de 
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performatividade, e tem um sentido de ação geradora de possibilidades e 
transformações, sentido com o qual irei trabalhar nesta pesquisa. 
	 O filósofo alemão Hans Vaihinger (1852-1933) escreveu em 1911 sua teoria 

usando a ficção como estrutura de pensamento, a Filosofia do ´Como se` (Vaihinger 
2011) . Segundo esta teoria, as ficções aparecem não só nas obras de fantasia e 14

imaginação como também no “pensamento de ´realidade`, das quais não se pode dizer 
propriamente que ´são` como tão pouco se pode dizer que ´não são`” (Mora 1979, 
1162) . Então, para estas ´realidades` ou ´ficções`, Vaihinger adotou a partícula quase, as 15

ficções são “quase-coisas”. 

	 Esta definição de Vaihinger interessa-me pela certa proximidade com o real, a 
partícula quase não cria uma relação dicotômica entre realidade e ficção, mas a 
aproxima e a define como um tipo de realidade, uma “quase-realidade”. Nessa 
investigação o interesse está menos no versus e mais na soma, na borda, num certo 
embaralhamento que possa haver nesse trânsito entre ordens, onde realidade e ficção 
co-existam. O filósofo francês Jacques Rancière em Le Bords de la fiction (2016) 
comenta a topografia das bordas evocando a imagem da borda entre o rio e o mar, local 
de fluxo ininterrupto onde é impossível perceber onde começa um e termina o outro, 
água sobre água. Apropriei-me dessa imagem para pensar a fronteira entre ficção e 
realidade. Sobre este lugar de trânsito utilizarei o conceito de liminaridade que tem sua 
génese no trabalho do antropólogo Victor Turner (2013). Para Turner este conceito 
relaciona-se com um estado ritual em que o indivíduo se encontra num umbral de 
passagem entre dois mundos. Num espetáculo de teatro o estado liminal pode ser 
provocado no espectador pela alternância de códigos e linguagens.


Na elaboração dos “percursos-experiência” o real foi pensado sobre duas 
vertentes. A primeira faz referência ao espaço físico, enquadrando como real o espaço 
tangível onde nossos corpos se fazem presentes. A segunda vertente refere-se a um 
sentido de realidade, e esta é mais subjetiva. Para pensar a subjetividade da realidade 
recorri à definição de Sigmund Freud (1856-1939) para realidade psíquica (Laplanche 
1990, 362). A realidade psíquica designa uma realidade oposta à realidade material. Um 
indivíduo assume no seu psiquismo um valor de realidade, a realidade psíquica não se 

 A Filosofia do ´Como se`: um sistema de ficções teóricas, práticas e religiosas da humanidade na base de um positivismo 14

idealista. Johannes Kretschmer destaca, no prefácio da obra, que neste sistema teórico, o conceito de ficção funciona 
como possibilidade de pensar o próprio pensamento e ganha dignidade de outras operações mentais como a indução e a 
dedução (Vaihinger 2011).

 “…el pensamiento de ´realidad`de los cuales no puede propriamente decirse que ´son`, pero tampouco puede decirse 15

que ´non son` (Mora 1979, 1162).
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vincula necessariamente a acontecimentos reais, mas a fantasias ou fantasmas 
produzidos por traumas. A realidade psíquica estaria ligada à hipótese Freudiana 
referente aos processos inconscientes, que substituíram a realidade exterior pela 
psíquica.

	 Os “percursos-experiência” dão-se no encontro entre os espaços reais da cidade 
e os espaços subjetivos dos sujeitos, construindo suas experiências pelo contacto entre 
suas realidades mentais e os espaços atravessados. Neste sentido as minhas instruções 
para o jogo dos “percursos-experiência” funcionam como uma interferência que opera 
entre o campo da realidade psíquica do “espectador-participante” e o campo da 
realidade material do caminho a percorrer.


	 	 


Metodologia 

	 Esta componente escrita visa apresentar o projeto performativo assim como fazê-
lo acompanhar de um enquadramento teórico exploratório para sua melhor 
compreensão. Ao longo do período da pesquisa realizei uma série de projetos tangentes 
e laboratórios performativos que contribuíram diretamente para a criação de “Três 
percursos e um desvio para um mesmo fim”. Este período de experimentação - entre 
maio de 2018 e fevereiro de 2019 - permitiu-me mergulhar nas questões projetuais 
usando estratégias de materialização distintas. 

	 Projetos Tangentes são projetos autónomos que alimentaram a pesquisa: 
informações sobre cada um dos projetos ver anexo (B). Os Laboratórios foram 
situações onde desenvolvi algumas ações performativas como: exercícios de 
observação escrita em restaurantes e tascas do Bonfim; uma coleção de objetos 
encontrados nos trajetos; um levantamento de ações quotidianas. Nos laboratórios 
utilizei estratégias como caminhar, fotografar, desenhar, filmar, escutar, escrever, 
observar, imaginar, parar, coletar. A partir das ações quotidianas listei os verbos que 
compõem o meu dia, do acordar ao dormir; dividi, depois, estes verbos em quatro 
categorias: manutenção, deslocamentos, introspeção e partilhas (ações que envolvem 
mais pessoas). Informação detalhada sobre esta etapa da pesquisa pode ser conhecida 
no anexo (C). Este processo de trabalho funcionou como um treino de decupagem 
quotidiana no qual procurei ter mais consciência de minhas ações e dos lugares que 
atravesso e habito.
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	 A experiência dos laboratórios juntamente com a exploração dos meus trajetos 
diários para levar meu filho ao infantário levou-me até ao projeto que intitulei como “Três 
percursos e um desvio para um mesmo fim”. O trabalho desenvolvido em cada 
“percursos-experiência” propiciou o enquadramento da minha pesquisa no vasto campo 
de possibilidades de diálogo entre ficção e realidade no quotidiano urbano delimitando 
algumas questões principais: a co-existência de tempos distintos, a construção de 
narrativas em percurso, a multiplicidade de olhares sobre um mesmo trajeto, a 
elaboração de dramaturgias em sítios específicos, as ideias de desvio e de jogo na 
cidade. 


“Três percursos e um desvio para um mesmo fim” é composto por quatro 
“percursos-experiência" com uma duração aproximada de 60 minutos (considerando o 
encontro e o tempo de caminhada), são eles: “Variação de uma manhã”, “Percurso como 
narrativa”, “Os lugares e as quase-coisas” e o “Percurso Z”. Cada “percurso-
experiência” foi elaborado para ser vivenciado por um grupo de “espectadores-
participantes” em simultâneo (até dezasseis participantes). Todos os percursos têm 
início na porta da minha casa e terminam no infantário do meu filho. A experiência 
começa assim, mais precisamente, na escada que conecta a rua à porta de minha casa, 
lugar onde criei uma situação espacial de um “teatrinho". Um “teatro-escada” onde 
introduzo o funcionamento dos percursos e realizo o sorteio dos trajetos para cada 
“espectador-participante”, e termina com a reunião de todos os participantes no mesmo 
local, a creche do Joaquim, para troca de impressões e confraternização.


[04] IMAGEM PRIMEIRO ENSAIO, 20 DE MARÇO DE 2019. ESPECTADORES-PARTICIPANTES: 
LOUISE KANEFUKU, SOFIA PONTE E MARIANA MORAIS. BONFIM. © ARQUIVO PESSOAL.
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Realizei dois ensaios para testar o projeto. O primeiro ocorreu no dia 20 de março 
de 2019, no qual testei os percursos “Variação de uma manhã” e o “Percurso como 
narrativa”, com a participação de quatro “espectadores-participantes". O segundo foi 
um ensaio geral, com carácter de estreia, e realizou-se no dia 11 de maio de 2019, 
testando todos os “percursos-experiência” e contou com a presença de dez 

“espectadores-participantes”.

Acompanhando a componente escrita do trabalho montei uma caixa contendo 

um KIT que reúne todo o material necessário para realizar os “percursos-experiência” de 
forma autónoma. O KIT inclui também um livro de artista que chamei de “livro-percurso”, 
pensado como um “percurso-experiência” a partir do sistema narrativo do livro. O “livro-
percurso” conta um pouco de nossas idas e vindas nos trajetos diários casa-creche nos 
últimos dois anos a partir de fotos e algumas interferências como desenhos e palavras.


Por conta da característica híbrida deste projeto, senti a necessidade de criar 
algumas palavras compostas para representar melhor o sentido que pretendo dar às 
ideias que venho explorando. O termo “percurso-experiência” foi a forma que encontrei 
para nomear o tipo de trabalho que estou propondo com os percursos, a intenção é que 
o percorrer estes caminhos delimitados pelas instruções sejam em si experiências, a 
experiência na definição de Yi-Fu Tuan (2005) é uma cobertura de todos os modos dos 
sentidos, dos mais diretos e passivos como tato, olfacto, e paladar até a percepção 
visual e o modo indireto de simbolização, através da qual a pessoa conhece e constrói 
sua realidade. A composição “espectador-participante” é usada para denominar essa 
dupla-função adquirida pelo público que também participa ativamente da experiência; o 
termo “momentos-lugares” é usado para nomear situações espaciais que pontuam 
momentos no decorrer do trajeto; quando utilizo “um-acontecimento” refiro-me a algo 
extraordinário que nos tira do fluxo da caminhada, podendo ser um objeto deslocado, 
um encontro, uma situação inesperada, alguma brecha que desloca nossa atenção. 


	 As questões específicas de cada percurso-experiência são discutidas em 
subsecções do mesmo nome. Assim, este documento integra 3 secções:


1. Sobre a Dimensão Ficcional do Espaço Urbano, é a secção em que trato o 
aspeto ficcional da cidade levando em conta a dimensão relacional de seus 
espaços. Na subsecção Práticas urbanas _ maneiras de contar (ou construir) 

o quotidiano realizo um breve mapeamento das errâncias urbanas que 
coincidiram com o urbanismo moderno. Completo este segmento com uma 
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reflexão sobre as relações críticas estabelecidas entre os “errantes” e a rua a 
partir da visão de Paola Berenstein (2012) e Francesco Careri (2013). Na 
subsecção Performatividade _ para pensar a ficção na cidade utilizo a noção 
de performatividade de John L. Austin (1990) para estabelecer algumas relações 
entre ficção e cidade. Analiso o conceito de teatro performativo e o conceito de 
“espaço performativo” desenvolvido por Erika Fischer-Lichte (2013), para 
especular sobre os modos como a ficção pode ser pensada em relação a 
determinados espaços físicos. Na subsecção Variação de uma manhã _ o 
quotidiano e o duplo-real trato o percurso diário casa-creche, a ideia de duplo-
real e o áudio como cápsula do tempo. Comento, ainda, o conceito de 
liminaridade proposto por Victor Turner (2013). Na subsecção Percurso como 
narrativa _ a cidade e seus momentos-lugares trato o percurso como um texto 
tridimensional, focando-me em seus “momentos-lugares” e examino a freguesia 
do Bonfim, realçando a presença histórica dos “Brasileiros” de Torna-viagem e o 
novo movimento de imigração Brasil-Portugal.


2. Sobre a Dimensão Real das Ficções, é a secção em que trato a dimensão real 
da ficção como aquilo que dá corpo à sua manifestação. Refiro-me ao trânsito 
entre realidade e ficção no espaço cénico, introduzo a ideia de teatro como um 
laboratório de linguagens. Na subsecção O espaço cénico no trânsito entre 
real e ficcional reflito sobre o espaço cénico como alicerce físico para as 
ficções, e o cenário como propositor de interferências que atuam no campo 
ficcional. Na subsecção Objetos Encontrados _ história de uma coleção de 

cenas urbanas refiro-me aos objetos achados em derivas urbanas e à sua 
potência dramatúrgica. Na subsecção Os lugares e as quase-coisas _ 
dramaturgias do espectador discuto a hipótese de cada indivíduo ser gerador 
de ficções, o “espectador-participante” como autor das dramaturgias urbanas, as 
situações arquitetónicas como potencial cénico, tendo em conta Jason Alban 
(2015).


3. A Ficção como Instrumento para Pensar o Real, é a secção em que trato a 
ficção como auxiliar para pensar e subverter a dimensão do “real”. Na subsecção 
Micropolíticas de resistência _ espalhar as peças do caleidoscópio reflito 
sobre a ficção como tática em diálogo com o conceito de “modos de ficção" de 
Jacques Rancière, o quotidiano da maternidade e a arte feminista como 
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exemplos de práticas “anti-estéticas” na perspetiva de Hal Foster (1983). Na 
subsecção Percurso Z _ o desvio como campo de possibilidades introduzo a 
ideia de desvio, de anti-percurso, e reflito sobre nossas escolhas quotidianas, 
aproveitando as observações do espaço urbano para pensar também a dimensão 
do “real”, a partir de Hélder Gomes (2009) e de Umberto Eco (1998).
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1. Sobre a Dimensão Ficcional do Espaço Urbano 

“Essas qualidades nós a conhecemos vagamente. Para 
compreender a psicologia da rua não basta gozar-lhes as delícias 
como se goza o calor do sol e o lirismo do luar. 
É preciso ter espírito vagabundo, cheio de curiosidades malsãs e 
os nervos com um perpétuo desejo incompreensível, é preciso ser 
aquele que chamamos flâneur e praticar o mais interessante dos 
esportes – a arte de flanar. É fatigante o exercício?”


(João do Rio, A rua, citado em Paola Berenstein 2012, 40. 

Original de 1905, publicado no jornal Gazeta de Notícias) 

1.1 Práticas urbanas _ maneiras de contar (ou construir) o quotidiano 

	 Durante a investigação “Dramaturgias do Quotidiano. Especulações sobre a 

dimensão ficcional do real” senti a necessidade de fazer um mapeamento das práticas 
urbanas que utilizam a caminhada como ferramenta de exploração e questionamento da 
vida quotidiana nas cidades. Práticas que Paola Berenstein (2012) denomina como 
errâncias urbanas. A experiência errática afirma-se, segundo Berenstein, como uma 
possibilidade crítica, de “resistência ou insurgência contra a ideia do empobrecimento, 
perda ou destruição da experiência a partir da modernidade, levantada por Walter 
Benjamin e retomada por Giorgio Agamben” (Berenstein 2012, 19) .
16

	 As narrativas errantes são relacionadas por Berenstein como críticas a três 
momentos do urbanismo moderno: o período das flanêries denominado por si como 
“flanâncias” do final do século XIX e início do XX. É um fenómeno que, segundo a 
autora, tece duras críticas à primeira modernização das cidades. As “deambulações” 
das vanguardas modernas — Dadá e Surrealista— criticam as ideias urbanísticas 
debatidas nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAMs); e as 
“derivas” letristas e situacionistas do período entre 1950 e 1970 criticavam “tanto os 
pressupostos básicos dos CIAMs quanto a sua vulgarização no pós-guerra” (Berenstein 
2012, 32). Estes errantes se aproximam daquilo que Michel de Certeau (1994) chamou 
de “anti-disciplina”, as astúcias e táticas quotidianas desviantes. São práticas que, 

 “Todo discurso sobre a experiência deve partir atualmente da constatação de que ela não é algo que ainda nos seja 16

dado fazer. Pois, assim como foi privado da sua biografia, o homem contemporâneo foi expropriado de sua 
experiência” (Agambem, citado em Berenstein, 2012). Ensaio sobre a destruição da experiência (1978) Giorgio Agamben.
   “Pobreza de experiência: não se deve imaginar que os homens aspirem a novas experiências. Não, eles aspiram a 
libertar-se de toda experiência, aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza 
externa e interna” (Benjamin, citado em Berenstein, 2012). Experiência e pobreza (1933) Walter Benjamin.
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simultaneamente, se distanciam da sociedade disciplinar teorizada por Michel Foulcault 
(1977).

	 Embora Charles Baudelaire (1821-1867) não tenha sido o inventor do flâneur, 
segundo Berenstein, sua importância entre os errantes urbanos reside na recriação 
dessa figura mítica. Vivendo no momento das reformas, sanitaristas e estéticas, de 
Georges-Eugène Haussman (1809-1891), quando inauguram-se os grands boulevards, 
derrubando bairros populares com suas ruelas estreitas e expulsando os pobres do 
centro de Paris. E assim, “os personagens de Baudelaire, as prostitutas, os trapeiros, os 
mendigos, os escroques vão sendo ´varridos das ruas`” (Berenstein 2012, 46) . Para 17

Berenstein, o flâneur transita na ambiguidade entre o fascínio pela modernização e uma 
reação a esta, presenciando o choque da transformação da cidade antiga na metrópole 
moderna. Contra a velocidade imposta pela modernidade positivista o flâneur reage 
levando a tartaruga para passear, incentivando a lentidão e o ócio. 

	  O choque desta transformação gera um novo tipo de Homem. Segundo Georg 
Simmel (1983) o homem blasé. Aquele que para proteger a vida subjetiva da sua 
experiência da grande cidade quer-se tornar anónimo, alienando-se da experiência de 
alteridade na cidade. O homem flâneur não é como o homem blasé. Para o primeiro, a 
multidão entre a qual caminha propicia-lhe uma experiência sensível específica entre 
corpo e cidade, um prazer com um certo distanciamento, como se a visse como um 
autor imerso no acontecimento. De acordo com Paola Berenstein, o autor João do Rio 
(1881-1921), escritor errante brasileiro também partilhava essas mesmas angústias entre 
o fascínio pelo novo e a tristeza pelo desaparecimento do velho, por conta da grande 
reforma urbana realizada pelo prefeito Pereira Passos entre 1902 e 1906 na cidade do 
Rio de Janeiro .
18

Num segundo momento de crítica ao urbanismo moderno estão as designadas 
‘vanguardas’. A cidade dadaísta, segundo Frasceco Careri (2013a), ficou conhecida 
como a cidade banal. Na tarde de 14 de fevereiro 1921, sob dilúvio, os membros do 
movimento Dadá  encontraram-se com convidados no jardim em frente à Igreja Saint-19

Julien-le-Pauvre (um terreno que parecia baldio em plena área turística de Paris) para a 

 A secção “Quadros Parisienses” do livro Flores do Mal (1857) mostra estes personagens e o fascínio de Charles 17

Baudelaire pelo novo, misturado com a angústia pelo que está desaparecendo.

 O livro A alma encantadora da Rua (1997) reúne crônicas de João do Rio que retratam os mesmos personagens 18

marginalizados que fascinavam Charles Baudelaire.

 Membros presentes na ocasião: André Breton (1896-1966), Gabrielle Buffet (1881-1985), Louis Aragon (1897-1982), 19

Hans Arp (1886-1966), Paul Éluard (1895-1952), Théodore Fraenkel (1896-1964), Benjamin Péret (1899-1959), J. Hussar, 
Francis Picabia (1879-1953), Jacques Rigaut (1898-1929), Georges Ribemont-Dessaignes (1884-1974), Tristan Tzara 
(1896-1963) e Philippe Soupault (1897-1990). 
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primeira excursão dadá num espaço exterior da cidade. Esta visita abre a “Grande 
Saison Dada”. Com esta ação, os Dádas dão início a uma série de excursões a lugares 
banais da cidade. Realizam em Saint-Julien o primeiro ready-made urbano , operação 20

simbólica que, segundo Careri (2013a, 72), atribui valor estético a um espaço vazio e não 
a um objeto, marcando a passagem da representação do tema à construção de uma 
ação estética a ser realizada na realidade da vida quotidiana. 


 [05] PRIMEIRA EXCURSÃO DADÁ, 1921. IGREJA SAINT JULIEN LE PRAUVE, PARIS.


Ainda de acordo com Careri, naquele momento da recente industrialização, o 
movimento e a velocidade eram uma nova presença urbana e os principais temas 
trabalhados na representação pictórica passaram a ser pensados no espaço real. Com 
as visitas dadá, juntamente com as deambulações surrealistas, a ação de percorrer o 
espaço “será utilizada como forma estética capaz de substituir a representação, e por 
isso, atacar frontalmente o sistema da arte” (Careri 2013a, 74). A cidade dadaísta, ao 
contrário das ideias do movimento futurista, é a cidade banal que abandonou as utopias 
hipertecnológicas do futurismo. Os dadaístas pensavam as suas visitas como uma forma 
de dessacralização da arte e aproximação com a vida quotidiana. A ação dadá, na visão 
de Careri, inaugurou uma nova possibilidade para os artistas agirem na cidade, ações 
até então restritas à instalação de objetos escultóricos nas praças e parques. Os dadás 
se concentravam na vivência do espaço e não deixavam rastos materiais de suas visitas-
excursões.


 Um pouco antes dessa ação Dadá, em 1917, Marcel Duchamp (1887-1968) propõem como ready-made o edifício 20

Woolworth Buiding, em Nova Iorque (Careri 2013a, 75). 
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Diferente das ações dadaístas que utilizavam a cidade como espaço de ação, na 
descrição de Careri (2103a), as deambulações surrealistas buscavam um território 
“vazio” para as suas experiências. Em 1924, André Breton (1896-1966) e um grupo de 
surrealistas  empreenderam a primeira viagem para deambulação a Blois, região 21

campestre ao Centro da França. O termo deambulação traz consigo a essência da 
desorientação e do abandono ao acaso, do caminhar como ferramenta para atingir um 
estado de hipnose. O surrealismo sugere a ideia de cidade inconsciente, que pode ser 
atravessada como a nossa mente e revela uma realidade não visível, desvelando zonas 
desconhecidas do próprio espaço.	 

	 Depois da visita Dadá e das deambulações Surrealistas um novo termo é 
cunhado: a dérive, de acordo com Careri (2013a), uma atividade lúdica coletiva apoiada 
no conceito de psicogeografia, que investiga os efeitos psíquicos e afetivos que o 
contexto urbano produz nos indivíduos. A dérive é a construção de novos 
comportamentos na vida real, um modelo alternativo de habitar a cidade, praticada 
pelos letristas e posteriormente pelos situacionistas. A realização das derivas em grupo 
tinha o poder de anular as individualidades. Ao contrário dos surrealistas que pensavam 
o espaço como terreno subjetivo-inconsciente, a deriva letrista vê o espaço urbano 
como um terreno “passional objetivo”. Para os letristas  era preciso construir situações 22

na realidade quotidiana para transformá-la. Após alguns anos de experimentações uma 
parte do grupo dos escritores  rompe com o letrismo de Isidore Isou (1925-2007) e 23

funda a Internacional Letrista que depois virá a ser um dos grupos que dará origem a 
Internacional Situacionista.


Nos anos que precederam a formação da Internacional Situacionista foi 
desenvolvida a “Teoria da Deriva” por Guy Debord (1931-1994). Segundo Careri “a dérive 
é uma operação construída que aceita o destino, mas não se funde nele; antes tem 
algumas regras: estabelecer antecipadamente, com base em cartografias 
psicogeográficas, as direções de penetração da unidade ambiental a ser 
analisada” (Careri 2013a, 89). O autor continua descrevendo as dérives, indicando que 
devem ser realizadas em grupo e em debate. A duração média da caminhada deve ser 

 Louis Aragon (1897-1982), Max Morise (1900-1973) e Roger Vitrac (1889-1952).21

 O Movimento Letrista foi fundado em Paris (1946) pelo escritor romeno Isidore Isou (1925-2007) e por Gabriel Pomerand 22

(1926-1972). “Propondo ao mundo cultural uma renovação completa,(…) não se limitando somente as artes.” (Magalhães 
2011, 8). Um dos primeiros campos de ação do letrismo foi a poesia. Para Isou o “poema do futuro” deveria “ser 
completamente formal, despido de todo seu conteúdo semântico.”(Ibid.,8). 

 Entre eles Guy Debord, Gil Wolman (1929-1995), Michèle Bernstein (n. 1932), Mohamed Dahou, Jacques Fillon e Gilles 23

Ivain (1933-1998).
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de um dia, podendo se estender por uma ou mais semanas. As derivas ocorriam em 
vários formatos. Francesco Careri menciona algumas menos usuais elencadas por 
Debord: uma deriva estática num dia na Gare Saint-Lazare, em Paris; percorrer a cidade 
num dia de greve dos transportes públicos através de boleias e errar pelos subterrâneos 
das catacumbas urbanas fechadas ao público. Com os situacionistas a ideia de cidade 
inconsciente é substituída pela ideia de cidade lúdica e espontânea, construindo as 
próprias regras do jogo. Jogar, ainda segundo Careri, no sentido de libertar a atividade 
criativa afim de projetar ações estéticas que desafiam o controle social.


A Internacional Situacionista resulta da unificação de três grupos de artistas em 
dissidência com a arte: o Comitê Pscicogeográfico de Londres, a Internacional Letrista 
(1952-1957) e o Movimento da Bauhaus Imaginista (Henriques 1997). Os situacionistas 
desenvolveram a “Situação Construída”, isto é, um “momento da vida, concreta e 
deliberadamente construído mediante a organização coletiva de um ambiente unitário e 
de um jogo de acontecimentos” (Internacionale Situtionniste 1997a, 27). A construção de 
situações era usada como procedimento para experimentar novos comportamentos na 
realidade urbana, reapropriação de territórios e a construção de uma “nova realidade”. 
Para elaboração dessas situações o grupo procurava formular coletivamente os desejos 
daquilo que gostaria de realizar, através de uma “psicanálise com fins 
situacionistas” (Internacionale Situtionniste 1997b, 24). Agir, participar, retirar o sujeito de 
uma postura alienante e não-intervencionista e torná-lo “pessoa viva”, é um princípio 
fundamental para a construção das situações que se pretendem afastar da noção de 
“sociedade do espetáculo" teorizada por Guy Debord (2012).

	 Criticando o uso da vida diária Debord, em seu texto “Perspetivas de 
modificações conscientes na vida quotidiana” (1997), lamenta a depreciação dos gestos 
triviais, como encher um copo ou abrir uma porta, em detrimento de atividades 
especializadas, do carácter artificial das necessidades de consumo e da crise da 
sociedade contemporânea. Debord, trata a necessidade de “estudar o tempo perdido” 
que para o capitalismo clássico está vinculado ao tempo exterior à produção. No 
capitalismo moderno, com a disseminação da ideia de “elevar o nível de vida”, o tempo 
livre tornou-se um bem de consumo. Segundo Debord, através de lazeres calculados, 
este sistema social produz uma “passividade quotidiana fabricada e controlada pelo 
capitalismo” (Debord 1997, 81). O autor defende a redução do tempo de trabalho em 
favor do tempo livre, tempo este que seria o tempo dedicado ao jogo, um tempo não 
utilitarista.


�5



Na mesma época em que decorriam estas ações na Europa, no Brasil artistas e 
arquitetos se reuniam à volta da semana de arte moderna de 1922, em São Paulo, e 
empreendiam excursões aos morros. Berenstein indica que “a favela, que poderia ser 
vista como a própria antítese de tudo o que poderia ser considerado como moderno, 
passou a ser uma expressão de certa brasilidade procurada e glorificada por artistas 
modernos brasileiros, e reconhecida pelos estrangeiros” (Berenstein 2012, 97). Não é por 
acaso que passa a ser tema de pinturas de artistas, tais como Tarsila do Amaral 
(1886-1973), Di Cavalcanti (1897-1976), Lasar Segall (1889-1957) ou ainda Cândido 

Portinari (1903-1962).


[06] TARSILA DO AMARAL, “MORRO DA FAVELA”, 1924. TÉCNICA: ÓLEO SOBRE TELA, 
DIMENSÕES 64X74CM. © COLEÇÃO PARTICULAR, BRASIL.


	 

Mais recentemente o fenómeno de práticas que experienciam e refletem sobre a 

urbanização nas cidades, pode ser identificado nas caminhadas do coletivo Stalker, 
iniciadas na década de 1990 em Roma, e o grupo do The Worst Tours (f. 2012), que 
atuam presentemente na cidade do Porto. Os stalker, no qual Fransceco Careri faz parte, 

tiveram sua primeira ação “Stalker Attraverso i Territori Atualli” em 1995, com duração de 
quatro dias e três noites percorrendo a pé em torno de Roma, uma errância, segundo 
Paola Berenstein (2013), por territórios atuais que não são o das cidades históricas, 
turísticas, ou o campo, e sim os espaços intermediários à margem de um conceito de 
cidade normalizado e do pensamento urbanístico de controle . 
24

 Espaços esses que se parecem com os representados por Andrei Tarkovski no filme Stalker (1979), que segundo Careri 24

motivou o nome do grupo. “A zona em que se desenrola o filme de Tarkovski é um território onde a natureza, depois de 
uma aterrissagem de extraterrestres, tomou seu próprio rumo, sua própria evolução: é um território mutante.” (Careri 
2017,13).
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O Grupo do The Worst Tours, formado pelos arquitectos Margarida Castro Felga, 
Pedro Figueiredo e Isabel Pimenta, atualmente conduzem caminhadas que dão a 
conhecer a história urbana do Porto. Tours que misturam turistas e moradores, sem foco 
nos “atrativos turísticos”, mas antes nas antigas fábricas vazias, vilas e ilhas operárias e 
periferias da cidade. Valorizando ocupações alternativas de espaços devolutos e 
promovendo reflexão sobre o turismo, a gentrificação, o crescimento desordenado de 
alojamentos locais e de hóteis que expulsam os moradores de espaços que se tornam, 
por sua vez, os highlights da cidade . Estes dois projetos, são apenas dois, entre vários, 25

que observam este momento de exaustão da replicação de metodologias capitalistas 
que nem sempre, ou raramente, levam em consideração o aspeto relacional das pessoas 
que vivem e dão vida a uma cidade.

	 “Três percursos e um desvio para um mesmo fim” existe na contramão dos 
projetos urbanísticos que visam o controle social e a representação funcional dos 
espaços. É um projeto performativo que propõe maneiras alternativas de pensar e viver 
a cidade. Uma ideia de urbanismo performativo, que irei desenvolver na próxima 
subsecção, vem ao encontro da possibilidade de pensar os espaços e a multiplicidade 
de ocupações que podem acolher. Tal como, os vários trabalhos artísticos que menciono 
ao longo desta componente escrita, que propõem formas alternativas de explorar e 
conhecer o território que habitamos, trabalhos que serviram de referência e inspiração 
para o desenvolvimento deste projeto. 

1.2 Performatividade _ para pensar a ficção na cidade  

	 No diálogo entre cidade e teatro, real e ficcional, a noção de performatividade é 
um ponto de encontro a ser discutido. O termo performatividade cunhado pelo linguista 
John L. Austin, em How to do things with words (1990), define as palavras como ações. 
Em sua “Teoria dos Atos de Fala” as palavras agem modificando a condição de algo no 
mundo. A linguagem é pensada como ação e não meramente como representação ou 
correspondência com a realidade. Austin introduz a distinção entre performance e 
performativo, indicando que “enquanto performance delineia apenas a execução de uma 
operação, performativo constitui uma situação na qual sua própria articulação gera uma 

 Ver https://theworsttours.weebly.com/25
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nova realidade” (Austin, citado em Wolfrum 2015, 6) . A noção da performatividade, da 26

linguagem pensada como ação, está em debate em diversas disciplinas, gerando 
questões no campo ampliado da representação.

	 O teatro contemporâneo, denominado por Hans Thies-Lehmann como “teatro 
pós-dramático” (1999) e como “teatro performativo” (2008) na conceção de Josette 
Féral, tem relações de proximidade com a noção de performatividade cunhada por 
Austin (1990). Entre as principais caraterísticas do “teatro perfomativo”, segundo Féral, 
estão: a presença do performer, a valorização da ação em detrimento da representação 
mimética, uma dramaturgia fragmentada e o fato de o processo estar revelado para o 
espectador na cena e não só o resultado final. 


Um aspeto interessante vinculado à receção é o “estado liminal” (Fischer-Litche 
2013), este estado vem do conceito de “liminaridade" desenvolvido por Victor Turner 
(2013). A teórica alemã Erika Fischer-Lichte define o “estado liminal” como o estado em 
que o público se encontra quando há deslocamentos de códigos no espetáculo. Uma 
mudança no registro interpretativo, por exemplo, pode desestabilizar a percepção do 
espectador, fazendo com que este se sinta perdido, numa espécie de umbral de 
passagem, entre um lugar e outro. Considerando estas características, e em minha 
opinião, é da natureza do “teatro performativo” gerar fricções entre a realidade e a 
ficção. 	

	 O campo da cenografia, tem vindo a experimentar formas de estar e interagir 
com as cenas nestes contextos, o papel da cenografia está conectado ao pensamento 
espacial e se dá de formas diferentes de uma peça teatral para outra. O termo 
“cenografia” tem origem etimológica na palavra grega skenografia formada por skéne, 
cena, e graphein desenhar, pintar ou colorir. A cenografia tem vindo a modificar-se 
acompanhando os modos como o Homem representa o mundo ao longo do tempo. Para 
além de pintar a cena como “figura de fundo”, o cenógrafo muitas vezes elabora, em 
conjunto com o encenador, o pensamento de cada sistema de encenação. O 
pensamento espacial pode propor situações que agem sobre a cena e o espaço pode 
atuar também de forma performativa. Por estes motivos, o termo cenário está passando 
por várias revisões teóricas , incluindo a introdução de outras definições como espaço 27

cénico e espaço performativo para albergar os novos sentidos gerados para esta função.


 “While performance solely delineates the execution of an operation, performative constitutes a situation in which 26

articulation itself generates a new reality.” 

 Sara Franqueira dedica sua pesquisa a esta problemática conceitual e ao lugar da cenografia como prática artística 27

(Franqueira 2009). Outro exemplo desta revisão encontra-se na Quadrienal de Cenografia de Praga, maior encontro 
Internacional da área que, a partir de 2011, passou a ser nomeada Prague Quadriennial of Performance Design and Space. 
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	 O termo performatividade entrou recentemente em debate no campo do espaço 
urbano e tem gerado discussões nos domínios da arquitetura e do urbanismo. O 
“Urbanismo Performativo”, destaca Sophie Wolfrum (2015), entende a arquitetura para 
além do objeto e da imagem, sendo a situação, a utilização dos espaços e os aspetos 
relacionais, noções cruciais para um entendimento performativo da arquitetura em 
escala urbana. Para pensar espaço e performatividade Erika Fischer-Lichte (2015) 
delimita quatro características constitutivas do processo performativo, são elas: a 
imprevisibilidade, a ambivalência, a percepção e “o poder transformativo” da 
performatividade (Fischer-Lichte 2015, 31-38). 


[07] “RADIO-BALLET”, LIGNA, ESTAÇÃO DE COMBOIOS HAMBURGO, 2002. ©LIGNAARQUIVE


	 A primeira característica apontada por Fischer-Lichte é a imprevisibilidade. 
Segundo a autora, a imprevisibilidade no espaço está em seu uso, algumas arquiteturas 
são criadas com determinada função, o que não significa que não serão usadas de outra 
forma. Como exemplo de imprevisibilidade de uso, a autora menciona a performance 
“Radio-Ballet” (2002) do grupo LIGNA (f. 2002), uma peça de rádio produzida para 
receção coletiva em lugares públicos. Realizada numa estação de comboios em 
Hamburgo, o trabalho dá aos ouvintes que sintonizam a rádio a oportunidade de 
subverter os regulamentos do espaço a partir de gesto direcionados pelo áudio. 
Transformando, então, a estação em espaço público de performance. Outro exemplo 
que a autora indica, é o trabalho “System Kirchner” (2002) do grupo Hygiene Heute (f. 
1998), neste caso já recorrendo a ficção para propor uma outra camada de uso do 
espaço. Neste trabalho o público utiliza um áudio-guia onde escuta uma narrativa 
policial enquanto percorre Frankfurt. Segundo Fischer-Lichte (2013), o áudio narra uma 
trama fictícia integrando progressivamente o espectador na história. A partir de 
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coordenadas direcionadas ao ouvinte como “Corra, você está em perigo”, este passa a 
ser nas palavras de Fischer-Lichte o “perseguidor” e “também o perseguido”. Ao longo 
do trajeto outras apropriações do espaço são propostas como quando o áudio sugere 
que se observe os transeuntes da estação e “transforma” aquela pessoa com a 
bagagem que passava numa personagem da trama. O espectador irá incluir na trama 
alguém que, por acaso, passar com alguma bagagem. Deste modo, como descreve a 
autora “atravessando os espaços da cidade, o espectador transforma-os em espaço 
performativo e faz nascer espaços imaginários” (Fischer-Lichte 2013, 30). Nesse sentido, 

a escada entre minha casa e a rua, quando usada para receber o público nos percursos-

experiência, torna-se também um espaço performativo, uma “escada-teatro”. 

	 A segunda característica do processo performativo apontada é a ambivalência. 
Fischer-Lichte refere que atos ou processos performativos são frequentemente 
ambivalentes, em que ambas as partes são determinadas uma pela outra. Para pensar 
esta característica em relação ao espaço, Fischer-Lichte toma como exemplo a relação 
plateia-palco, público-cena, em que há um acordo tácito em relação ao posicionamento 
e comportamento de ambas. Situação que não impede que haja quebras de arranjos. A 

peça Morrer no Teatro (2019)  do autor e diretor Alex Cassal (n. 1967), por exemplo, 28

rompe este acordo entre plateia e cena, sugerindo aos espectadores que se reúnam em 
coletivo num momento de apocalipse mundial fictício. Apenas os presentes naquele 
palco sobreviveram e se transformaram numa comunidade (o público está instalado 
numa plateia montada no palco). Neste exemplo a ficção é ampliada a partir da situação 
proposta pelo autor, envolvendo os espectadores com a cena, como também a peça em 
relação ao que acontece fora do teatro.

	 A terceira característica referida por Fischer-Lichte diz respeito a percepção 
como processo performativo. Esta característica está relacionada com circunstâncias 
concretas ou subjetivas que alteram a nossa percepção de algo. Podendo ser a 
perspetiva de onde se vê algo, como descreve Fischer-Lichte (2015, 33-34), se estás 
andando de bicicleta, a pé ou de carro, ou a pecepção ligada a factores mais 
atmosféricas que estimulam os sentidos, da visão, da escuta e do olfacto. Como um 
exemplo deste caráter performativo, o grupo da plataforma Scopio trabalha a ficção na 
fotografia de arquitetura. Num recente seminário, o arquiteto Pedro Leão, refletiu sobre 
um procedimento fotográfico que pressupõe fotografar uma cena simultaneamente por 

 “Morrer no Teatro” teve estreia no Teatro Baltazar Dias, no Funchal em janeiro de 2019, participei deste projeto 28

colaborando na cenografia criada em parceria com Cassal. Ver anexo (B)
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várias câmaras em diferentes posições. Deste modo, os fotógrafos conseguem captar 
várias perspetivas que resultam em diferentes narrativas de um mesmo acontecimento, a 
esta multiplicidade de pontos de vista, Leão denomina por “ficção na fotografia” . 
29

	 Por fim, a quarta característica contempla “o poder transformativo” da 
performatividade. Essa qualidade refere-se ao poder que o espaço que habitamos tem 
de nos transformar assim como transformamos os espaços com os usos que lhes 
damos. Indo de encontro a este aspeto transformativo da performatividade, Edward T. 
Hall (1986) propõe que a relação que liga o Homem à dimensão cultural se caracteriza 
por uma “modelagem recíproca” (1986,14-15) em que este estaria “em condições de 
construir por inteiro a totalidade do mundo em que vive” (ibid. 15). Segundo T. Hall, as 
cidades começam a gerar tipos de indivíduos profundamente diferentes em seus 
hospitais, prisões, subúrbios, entre outros. Faço um paralelo do “poder performativo” da 
performatividade com a definição “modelar” do verbete ficção, sugerindo, nessa 
associação, que a ficção funcione também como ferramenta para modelar formas de 
interagir com o mundo.

	 O aspeto performativo no espaço urbano permite reforçar o aspeto relacional, 
valorizando e considerando a maneira como os habitantes e transeuntes interagem com 
cada espaço da cidade. Como afirma Sophie Wolfrum (2015), o conceito de “Urbanismo 
Performativo” chama atenção para o potencial desta ferramenta para criar novas 
experiências com a cidade e gerar outras e alternativas realidades.

	 Deparei-me com uma variedade de formas de pensar a ficção no espaço urbano 
neste esbatimento da ficção com os aspetos constitutivos dos processos performativos 
delimitados por Fischer-Lichte (2015). Sendo na duplicidade de usos que a ficção pode 
propor como no áudio-turnê “System Kirchner”; a imprevisibilidade, como no exemplo 
do LIGNA na estação de comboios; no processo performativo da percepção a partir de 
diferentes perspetivas vista pela proposta da ficção na fotografia do Scópio; e na 
aproximação da ficção no sentido de “modelar” com a característica “o poder 
transformativo” (Fischer-Lichte 2015).  
	 Proponho com os percursos-experiências desenvolvidos algumas interações com 
os espaços da cidade, sempre valorizando o olhar do espectador-participante para 
perceber as várias camadas sugeridas pelas situações espaciais. As ficções que sugiro 

 “Percursos Alternativos: Arquitetura, Fotografia e Dança" seminário coordenado por Pedro Leão e a Cia Instável afim de 29

experimentar uma comunhão entre arquitetura, fotografia e dança. O seminário realizou-se na Faculdade de Arquitetura da 
Universidade do Porto (2019). SCOPIO Network é uma plataforma que cruza o grupo de investigação CCRE-FAUP, scopio 
Editions e Cityscopio. Com interesse na utilização da fotografia como instrumento para questionar a Arquitetura, Cidade e 
Território.

�11



são subtis e não se sobrepõem à realidade tangível dos espaços. São propostas que 
procuram conviver com o “real” em simultâneo, tornando também, tal como refere 
Fischer-Lichte (2015), os espaços performativos.


[08] “TRÊS PERCURSOS E UM DESVIO PARA UM MESMO FIM”, 2019. MAPA + LEGENDAS.


	 “Três percursos e um desvio para um mesmo fim” é constituído por:

_ “Variação de uma manhã” (P1) em que mãe e filho cruzam um segmento do 

bairro do Bonfim, de casa à creche. Um áudio contínuo das conversas e acontecimentos 
de uma manhã são companhia para o espectador-participante na sua caminhada pelos 
mesmos lugares;


_ “Percurso como narrativa” (P2) em que cada espectador-participante recebe 
um conjunto de envelopes com instruções para passar por sete momentos-lugares onde 
cada texto será lido in loco. O trajeto foi pensando como um texto tridimensional e os 
lugares foram selecionados pelas suas qualidades espaciais para a construção da 
narrativa; 
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_ “Os lugares e as quase-coisas” (P3) que conta com a colaboração de Louise 
Kanefuku. Neste percurso o espectador-participante atua criando dramaturgias em 
locais específicos. Antes de dar início ao seu percurso-experiência, escolhe uma imagem 
da coleção de objetos encontrados para devolver para a cidade e recebe instruções de 
ações para executar e mapear ao longo da sua caminhada; 


_ “Percurso Z” (PZ) é um longo zigue-zague no mapa. Em contraponto aos 
demais percursos, que partem da lógica do caminho mais curto, este percurso sugere 
conecção a um tempo subjetivo. É materializado num mapa-jogo, sem nomes de ruas e 
com propostas de interação com a cidade.	 


1.2.1 Variação de uma manhã _ o quotidiano e o duplo-real 

No percurso “Variação de uma manhã”, a mãe sou eu, mas poderia ser outra, 
procurei viver o percurso com o meu filho quase como se não o estivesse gravando. 
Digo quase pois, após alguns testes, notei que era interessante fazer algumas 
descrições espaciais durante a caminhada para situar o espectador-participante nos 
lugares e tornar o sincronismo mais integrado. Ademais, todo o restante do áudio foi 
mantido tal como aconteceu, inclusive o momento do tombo, o choro e minha dúvida se 
parava ou não de gravar. Mas segui consolando, carregando no colo, gravando o áudio 
tal qual uma mãe-polvo. 


Na criação deste percurso-experiência pretendi provocar uma interferência que 
agisse entre o espaço mental do espectador-participante e o espaço físico que é 
percorrido. Esta interferência tem sua especificidade no áudio que atua na percepção do 
espetador-participante deixando-o num estado intermédio, entre a realidade que se 
percorre e a que se escuta. 


A segunda intenção com o percurso foi propor ao espectador-participante 
experimentar o tempo específico da criança e da sua maneira de explorar a cidade. É 
solicitada atenção ao tempo da caminhada, considerando que uma criança não caminha 
sempre de forma linear, nem ao mesmo ritmo. No mapa que entrego ao espectador-
participante assinalo algumas “áudio-localizações” com falas nossas em pontos do 
trajeto que ajudam no “sincronismo analógico” entre as duas caminhadas. No início da 
gravação há sons “concretos” como o descer as escadas e fechar a porta à chave, que 
deixam claro ao espectador-participante os dois tempos simultâneos. Os primeiros sons 
são do Joaquim descendo as escadas, peço que o espectador aguarde até que os sons 
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cheguem a porta da casa onde ele se encontra e após escutar: “o dia está lindo” e o 
bater da porta comece a caminhar. Como o som está para além das ações do 
espectador-participante, no momento em que este escuta o bater da porta, a porta está 

aberta.


[09] “MÃE E FILHO POR AÍ”, 2019. CROQUI EM PAPEL VEGETAL. BONFIM.


Este trabalho traz uma sensação de cápsula do tempo e uma certa 
fantasmagoria, promovendo o testemunhar de tempos sobrepostos, o que se vive e o 
que se viveu atrelados aos mesmos lugares por onde se atravessa. Uma árvore que 
estava cheia de flores passa a estar cheia de folhas (ou seca se esperarmos até o 
inverno); uma parede com determinado desenho já se encontra com outro; uma obra 
pode ou não estar presente. Assim o tempo todo nos conectamos a detalhes que nos 
contam as modificações que vão ocorrendo no percurso, e no áudio, como numa 
cápsula do tempo, estão registadas as informações do caminho na data em que foi 
gravado. Este percurso é o mais pessoal, sendo um recorte de uma manhã em que levei 
o Joaquim ao infantário; nele, mais do que dirigir o espectador-participante, o meu gesto 
foi de propor o testemunhar de um acontecimento quotidiano aproximando-se da dérive 
situacionista. É um percurso que tem uma linearidade expandida num duplo tempo.


Considerando a interferência produzida no espectador, um momento 
intermediário entre o mundo tangível e as informações recebidas pelo áudio, relaciono 
este momento ao estado liminal, já mencionado na subsecção anterior, um estado 
vinculado também à receção do espectador em relação a cena tal como é abordado por 
Erika Fischer-Lichte (2013), em seu artigo "Realidade e ficção no teatro contemporâneo”. 
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Neste artigo, Fischer-Lichte analisa quatro peças teatrais em que, em comum, existe 
uma tensão entre a realidade e a ficção, quer nos corpos, como nos espaços. Esta 
tensão é gerada por uma alternância constante de códigos de linguagem e 
procedimentos teatrais que desestabilizam a percepção do público. Por exemplo, na 
partilha de papéis dramáticos entre os atores sem aviso prévio, ou um personagem 
masculino em confronto com um corpo feminino. Este momento de trânsito entre a 
ordem da presença e a ordem da representação é propício a deixar o espectador num 
estado liminal, como que em um ritual de passagem. 

	 Esta foi a primeira vez que trabalhei com áudio, é um media muito interessante. 
Escutar algo gravado destaca e, ao mesmo tempo, deslocaliza o som. É um trabalho que 
pode aproximar-se do procedimento de uma colagem visual. No momento em que 
estamos próximos de uma rua maior os sons de automóveis e outros ruídos aumentam; 
perto de um semáforo há sempre um ritmo de sons entre cheios e vazios, guinadas de 
automóveis e esperas que dizem sobre o fluxo aos nossos ouvidos; numa rua menor a 
nossa atenção volta-se para detalhes; uma obra, uma conversa de alguém que passa, 
uma música, são acontecimentos sonoros para além dos ruídos. 


Escutando o áudio do percurso “Variação de uma manhã” à hora em que 
estamos chegando ao semáforo coincide com a chegada de um autocarro que passa; 
no tempo do espectador a rua pode estar vazia, assim esse autocarro do áudio se torna 
um “acontecimento fantasma”. Em ensaio sobre espaço e performatividade, Erika 
Fischer-Lichte (2015) indica que os sons são capazes de quebrar os limites do corpo: 
causando dor física ou arrepios de modo a que nem sempre o indivíduo seja capaz de 
perceber se é uma causa interna ou externa que trouxe aquela sensação. Esta ideia de 
quebra do limite do corpo traz mais uma camada para pensar as experiências com 
áudio.

	 Explorando os efeitos do áudio na nossa percepção do mundo, a artista Janet 
Cardiff (n.1957) vem realizando com Georges Burer Muller (n.1960) uma série de audio 
walks em sítios vários como cidades, museus, florestas, escritórios, entre outros. Seu 
trabalho “Her Long Black Hair” (2004) leva cada ouvinte a uma misteriosa jornada pelos 
caminhos do século XIX do Central Park, Nova Iorque, refazendo os passos de uma 
enigmática mulher. Uma investigação sensorial de localização, tempo, som e 
fisicalidade, intercalando observações de fluxo de consciência com factos e ficção . 30

Durante a caminhada Cardiff conduz os ouvintes pelo parque e ocasionalmente pede 

 Ver https://www.cardiffmiller.com/artworks/walks/longhair.html.30
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que vejam algumas das fotografias que levam consigo para a ocasião. Essas imagens, 
na descrição da artista sobre o trabalho, ligam a narradora e o ouvinte ao ambiente físico 
do Central Park, alternando entre o presente, o passado recente e o passado mais 

distante, podendo causar também um estado de liminaridade no espectador.


[10] JANET CARDIFF, “HER LONG BLACK HAIR”, 2013. AUDIO WALK WITH PHOTOGRAPHS.  


	 No que diz respeito ao tempo da criança no percorrer a cidade, é um tempo 
menos objetivo ou nada objetivo, na caminhada com a criança há sempre o potencial de 
abrir clareiras temporais inesperadas, acionadas por um detalhe arquitetónico, uma 
textura ou algum outro acontecimento que lhe pareça interessante. 


Edward T. Hall (1986), fala sobre o quanto a linguagem nos programa para 
compreender o mundo de forma determinante. Para além de um meio de expressão do 
pensamento, segundo Hall, a linguagem constitui um elemento de formação do 
pensamento, como numa programação de computador, ela estrutura um sistema de 
compreensão do mundo. O Joaquim, por exemplo, aprendeu logo a palavra guindaste, 
pois eles estão por toda a parte! Neste sentido pareceu-me interessante a oportunidade 
de observar com um certo distanciamento, o uso do áudio-guia, a exploração da cidade 
pela criança, em concomitância com o tempo de aprendizado da linguagem. A criança 
ainda sem um sistema de linguagem estabelecido percebe o percurso de forma diferente 
da de um adulto. Os adultos, por sua vez percebem o mundo também de formas 
distintas, “indivíduos que pertencem a culturas diferentes, não só falam línguas 
diferentes, mas o que por certo é mais importante ainda, habitam mundos sensoriais 
diferentes” (Hall 1986, 13). Esta factualidade da multiplicidade de mundos sensoriais 
torna as vivências dos percursos bastante variadas.
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	 Neste percurso-experiência, penso nas presenças fantasmas, nos rastos 
invisíveis que deixamos nos nossos trajetos diários. Cada transeunte que atravessa o 
seu próprio percurso regista, de alguma forma, em sua memória ou no olhar dos outros 
estes atravessamentos. Como num “jogo dos 7 erros” , ao escutar a “Variação de uma 31

manhã” identificamos nas pequenas diferenças a metamorfose do bairro do Bonfim, 
assim como da cidade do Porto, que está a passar por uma profunda remodelação. Criei 
esta cápsula (áudio) que registou há poucos meses nós, que também já não são somos 
exatamente os mesmos. Assim como a cidade se modifica nós também nos 
transformamos, especialmente o Joaquim que está a crescer.


1.2.2 Percurso como narrativa _ a cidade e seus momentos-lugares


	 Ao longo do processo de trabalho envolvi-me com a ideia de espacializar a 
escrita e a leitura. Fiz algumas experiências nesse sentido a partir de três vertentes: o 
texto gerado in loco, influenciado pelas variadas manifestações dos espaços; a leitura 

também em site-specificity, considerando tudo o que se vê e sente como complemento 
a ela; e a palavra escrita diretamente nos espaços da cidade utilizando giz de quadro 
negro, um gesto efémero de marcar e desaparecer.

	 No “Percurso como narrativa”, damos início ao trajeto. O espectador carrega 
consigo sete envelopes numerados e um mapa com as coordenadas espaciais de onde 
deve abrir cada um. No primeiro envelope aberto a porta de minha casa peço que o 
espectador-participante fique atento ao máximo de detalhes pelos quais passará e 
perceba o que eles contam e como. É necessária uma disponibilidade para “escutar” o 
que os lugares nos contam. Como os espaços e acontecimentos de um percurso 
reverberam em você? Quais camadas se destacam? Cada espectador verá algo 
diferente, ainda que passem pelos mesmos locais no mesmo momento. 


  Envelope 1. PORTA 177  

A porta é o início. 
Agora acontecerá uma sucessão de factos,  
pessoas, espaços, janelas, cachorros, céu, chão, som, texturas.  
Observe o máximo de detalhes e perceba o que eles te contam e como.  

[ Abra o próximo no 2º sinal (ou semáforo) ] 

 O jogo dos 7 erros é um passatempo infantil em que tem de se encontrar as mínimas diferenças entre duas imagens 31

aparentemente iguais (usualmente são sete essas diferenças). 
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	 Minhas palavras servem para espoletar os sentidos, um convite à atenção para o 
que nos rodeia. Muitas vezes estamos mais atentos ao nosso mundo mental, ou ao 
mundo virtual do nosso telemóvel, do que aos lugares por onde passamos. Este trabalho 
propõe uma camada para além da camada quotidiana, ao promover uma narrativa 
paralela a caminhada. Simultaneamente, esta camada é conectada e atrelada aos 
lugares que passamos, ao real, já que as próprias situações espaciais foram decisivas 
para a construção dos textos. Neste sentido, há ao mesmo tempo um certo afastamento 
e aproximação em relação ao que vemos e vivemos no percurso-experiência e uma 
solicitação de nossa presença. 

	 Distinto do percurso-experiência “Variação de uma manhã”, o “Percurso como 
narrativa” é bastante direcionado e fala mais sobre a cidade e suas situações espaciais. 
O Bonfim ainda preserva um formato bastante irregular, possui pequenas travessas e 
ruelas. É um bairro em transformação onde ainda podemos ver pessoas de várias 
classes, trabalhadores, estudantes, prostitutas à luz da manhã, casas velhas assim 
como edifícios remodelados. O percurso está dividido em locais de interesse, 
denominados como momentos-lugares, que dialogam com a ideia de roteiro turístico. 
Apesar desta semelhança, no “Percurso como narrativa” as propostas são, em geral, 
mais subjetivas e relacionadas a percepções espaciais do que “atrações turísticas”.

	 A primeira interrupção no caminhar, o segundo envelope — “2º SINAL”, é dada 
por um cruzamento entre a Rua de Fernandes Tomás e a Rua de Santos Pousada, foi, de 
facto, este ponto do percurso que me levou a construir essa narrativa, pois ali comecei a 
refletir sobre a possibilidade da cidade como texto. Se a cidade fosse um texto, o que 
seria o momento de atravessar uma rua? Uma mudança de parágrafo? Cada quarteirão 
um parágrafo? Cada casa um parágrafo? A pausa muda o parágrafo ou faz um novo? 
Estas respostas dependem da escala com a qual trabalhamos, se é micro ou macro e o 
quanto de detalhes que queremos incluir. 


Na narrativa deste percurso o “2º SINAL” é uma mudança de parágrafo e um 
parágrafo em si. É também o sinal sonoro do teatro que anuncia que estamos quase a 
começar a peça. O 2º sinal corta para a outra rua e o 3º sinal toca na nossa imaginação 
quando “abre-se a grande cortina entre a esquina do talho e da florista” (trecho, 
envelope 2 — 2º SINAL). Esta é a solicitação mais visual do percurso-experiência, a 
imaginação do espectador-participante, que segue até a Travessa do Poço das Patas, 

percorrendo a cidade, a partir dali, como quem percorre uma grande cena.	 

Há uma certa fragmentação na narrativa, conectada entre essas ilhas de 

interesse espacial. O tipo de abordagem escrita não é a mesma em cada texto. Fica um 
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lastro entre um momemento-lugar e outro, um lastro de impressões que se digerem no 
caminhar e conectam um ponto a outro. 


O terceiro envelope está localizado na Travessa Poço das Patas, é uma travessa 
bastante estreita entre duas ruas movimentadas. Nesta travessa convivem casas antigas 
e remodeladas, pensadas para alojamento local ou moradia. A forma e a escala da 
travessa criam algo único, há ali uma sensação de canto, de esconderijo que propicia 
uma certa privacidade, talvez a noite seja mais subvertida. Durante o dia essa 
privacidade está exposta e a travessa serve de atalho para pessoas e carros. Como é 
uma travessa com vários trabalhos de construção esta parece em transição e aos 
poucos modifica seu caráter original, mas há ali ainda uma aura que me conecta a 
outras épocas. Neste texto humanizei a travessa ao colocá-la a contar em primeira 
pessoa. 


[11] “TRAVESSA DO POÇO DAS PATAS”, 2019. CROQUI A5.


Envelope 3. TRAVESSA 

Peço licença, estou de passagem.  
Atravesso discretamente entre duas ruas movimentadas.  
Para alguns sou atalho, para outros sou morada.  
Uma linha estreita entre casas altas. 
Ora antigas, noutra remodeladas.  
Gosto de uma boa prosa com os que param para me observar.  
Por meus 65cm de calçada passa um de cada vez, os pedestres 
estão sempre em zigue-zaguear. 
Outra curiosidade aqui é amplificação sonora, se passar um carro 
você vai escutar, não sei se é por ser estreito  
o som para sair tem que gritar. 

[ Abra o próximo em frente ao Restaurante Astronauta ]	 

 

Da “Travessa” navegamos até a “Ilha Astronauta”, espaço onde fica o Restaurante 

Astronauta, uma encruzilhada na qual correm quatro ruas diferentes: Rua Cidália 
Meireles, Rua Morgado de Mateus, Rua Conde de Ferreira e a Rua Barão de São Cosme. 

�19



Aqui penso nas ruas como rios e falo sobre suas toponímias. Ao pesquisar a história dos 
nomes de cada rua, dei-me conta que todos os homenageados tinham uma relação com 
o Brasil, tendo lá vivido no final do século XIX ou início do século XX, assim como meus 
antepassados que para lá foram nessa mesma altura. 


[12] VISTA “ILHA ASTRONAUTA”, 2019. CROQUI A5.


Envelope 4. Ilha Astronauta 

          “Sensação de ilha nessa interseção. As ruas correm como rios aqui a volta. 
Ruas-nomes, nomes-pessoas, pessoas-funções, funções-títulos, títulos-
pessoas-ruas. 
	 Morgado de Mateus (1722-1798), título nobiliárquico, filho de Joana Maria 
a Antônio José, governou a Capitania de São Paulo entre 1765 e 1775. 

  	 Conde de Ferreira (1782-1866), comerciante de escravos (homenageado 
com nome de rua), casou-se no Rio de Janeiro com a argentina D. Severa Lastra. 

  	 Barão de São Cosme, João Nepomuceno (1793-1837). No Brasil, em 1822, 
como brigadeiro lutou contra as forças dissidentes. Já de volta ao Porto, em 1832, 
lutou contra os miguelistas pela liberdade. 

  	 A cantora Cidália Meireles (1924-1971), (que me faz lembrar a Cecília 
Meireles), irmã de Rosário e Milita, viveram no Brasil pelos idos de 1950 lá eram 
conhecidas como os “rouxinóis de Portugal”. 

  	 A Maria da Natividade (1904-1998), minha bisavó, foi pro Brasil aos 17 
anos e não mais voltou. Lá casou-se com meu bisavô Manoel Gomes também 
português. Pais de Albertina, mãe de Newton, meu pai. Eu vim (ou voltei) depois 
de um século, vivo aqui no Bonfim. 

  	 O José, pai do Felipe (vivos), tem o Restaurante Astronauta faz 6 anos, 
trabalham em família, nunca foram ao Brasil. 

�20



	 	 Entre vidas passadas e presentes encontramo-nos aqui, talvez para um 
copo. Até que as ruas mudem de nome ou os nomes mudem de morada e o mundo 
siga correndo como um rio aqui a volta.” 	  

(dicionário histórico de Portugal - http://www.arqnet.pt) 

[Abra o próximo após cruzar com 3 pessoas vivas no mesmo passeio]


Com o final das guerras liberais (1832-34), “a emigração portuguesa para o Brasil 
reacendeu-se” (Alves 2014, 267). A cidade do Porto, segundo Alves, com grande 
tradição nas relações comerciais luso-brasileiras, torna-se o principal porto de 
escoamento de imigrantes. Esta componente comercial de imigração se torna 
duradoura, começando com o comércio do açúcar e se intensificando, nas palavras de 
Alves, com o “surto desenvolvimentista” decorrente da descoberta do ouro em Minas 
Gerais, ultrapassando a fase colonial para se manter ao longo do século XIX. O regresso 
de muitos portugueses nas décadas de 1830 e 1840, exibindo riquezas e 
“comportamentos exóticos” (ibid.,271), leva o povo a denominá-los “brasileiros” de 
torna-viagem. 

	 Predominantemente o norte de Portugal, e em particular a zona oriental da 
cidade do Porto, recebeu muitos destes “torna-viagem” entre eles o Barão de Ferreira, 
que dá nome a uma destas ruas do Bonfim referida na “Ilha Astronauta”. Os brasileiros 
“Torna-viagem” quando voltavam promoviam muitas ações filantrópicas, dando apoio à 
construção de escolas, misericórdias e também adquirindo títulos nobiliárquicos. Tendo 
importância económica para a cidade e havendo, ao mesmo tempo, “insinuações de 
lavagem de riquezas acumuladas por meios ilícitos, principalmente o tráfico 
negreiro” (Alves, citado em Machado, 2005). A arquitetura Neoclássica de alguns 
edifícios situados no Bonfim deve-se a estes torna-viagem, como o Palacete da 
Faculdade de Belas Artes (1873) que pertencia a família Forbes e foi vendido para o 
também Torna-viagem José Teixeira da Silva Braga (1811-1890).

	 Atualmente, o fluxo de migração brasileira para Portugal vive um momento 
histórico, com atual conjuntura política do Brasil. A imigração, começou a crescer a 
partir da destituição da presidente Dilma Roussef (2016). O Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF) registou um aumento significativo em 2018 em relação a 2017 quando já 
correspondia a um crescimento de 5.1% equivalente a mais de 85 mil brasileiros 
(Monteiro 2019). Depois de Jair Bolsonaro assumir a presidência, de acordo com a 
Agência Lusa (2019), a imigração de brasileiros de todas as classes sociais continuou a 
subir. Não posso deixar de me posicionar contra o (des)governo deste atual presidente. 
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Entre os brasileiros que aqui vêm viver, muitos como eu, tem dupla-nacionalidade por 
serem netos ou bisnetos dos que para lá foram séculos atrás. 

	 Saindo da “Ilha Astronauta”, a localização do texto seguinte é variável, depende 
de o participante se cruzar com três pessoas no mesmo passeio. No Envelope 5 — 
“AONDE?” que vem a seguir contém um trecho de “O Banquete” (2012) da autora 
Patrícia Portela, uma outra voz, uma personagem com uma apreciação espacial 
diferente da que costumo ter:


Envelope 5. AONDE? 

Não sou mulher de apreciar espaços abertos. 
De todas as paisagens prefiro as microscópicas.  
Um qualquer ambiente circunscrito a uma lamela ou  
a um prato de Petri faz-me mais feliz que um passeio num parque,  
prefiro lugares que me ofereçam a reconfortante sensação de 
poderem ser controlados, de se poderem conhecer na sua totalidade. 
Com margens e contornos bem definidos. 
Odeio pradarias.  
Se me derem a hipótese de escolher prefiro as grandes metrópoles, 
florestas densas onde prédios nos roubam todo o sol.  
Desprezo a imensidão do mar, a falsa infinitude dos céus,  
mas gosto de submarinos, e de aeroportos, e de catacumbas. 
(Trecho do Banquete de Patrícia Portela, pp. XCI e XCII) 

[Abra o próximo no topo da escada, após padaria Vale Doce] 


[13] VISTA DO “TOPO DA ESCADA” PARA A CRECHE FOFINHOS, 2019. FOTOGRAFIA.


	 O próximo momento-lugar escolhido para se estar é o topo de uma escada que 
oferece uma passagem paralela a rua. É um lugar de observação, onde temos a 
oportunidade de estar e, ao mesmo tempo, não estar presentes. Uma passagem 
alternativa que permite ver em outra perspetiva a cidade, é desse lugar que vemos os 
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outros seguindo suas vidas e um final deste percurso já no horizonte. Podemos sentir 
também a proximidade com o Rio Douro, ainda que não seja visível. Seguimos dali para 
a “Porta 40”, a porta final, em frente a Creche Fofinhos:


Envelope 7. PORTA 40 

A porta final.  
Um fim temporário.  
Há tanta história dentro da porta, crianças, barulhos, lembranças.  
E aqui fora o sol, ou estará frio?  
Falo com você num futuro que não sei quando, nem tão pouco sei quem és.  
Ai dentro de ti tantos outros mundos. 
O percurso acaba, mas a cortina fica aberta. 
E continuamos vendo a Praça da Alegria, o relvado, a Galeria Presidenta…


	 Uma história que termina e tudo continua à vista, como um palco revelando seus 
bastidores, evocando a ideia de que a cidade é também cena, e o percurso um texto 
ficcional e real em simultâneo.	
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2. Sobre a Dimensão Real das Ficções 

(Entra o Coro)

“Que uma musa de fogo aqui pudesse

Subir ao céu brilhante da invenção!

Reinos por palco, príncipes atores,

Monarcas pr`observar a pompa cênica!

(…)

Acionemos sua força imaginária.

Suponham que no abraço destes muros

´Stão confinadas duas monarquias,

Cujas altas fachadas confrontadas

Uma nesga de mar feroz separa.

Com o pensamento curem nossas falhas,

Em mil partes dividam cada homem,

E criem poderio imaginário.

Pensem ver os corcéis de que falamos,

Imprimindo na terra suas pegadas,

Pois suas mentes vestem nossos reis,

Carregando-os, por terras e por tempos,

Juntando o que acontece em muitos anos

Em uma hora. E, para ajudá-los,

Admitam-me, o coro, nesta história

Pra que de sua paciência eu peça

Que julguem com bondade a nossa peça”.

(William Shakespeare, Prólogo de Henrique V, 17-18)


2.1 O espaço cénico no trânsito entre o real e o ficcional 

	 Se a ficção está no campo das ideias, desmaterializada, a realidade tangível 
emprestaria seu corpo para servir de veículo para a ficção. Na literatura e no cinema, um 
livro ou filme materializam a ficção? No teatro parece haver, por um lado, uma 
incorporação da ficção na realidade tangível e, por outro, uma apropriação do real pela 
narrativa ficcional. O espaço da cena pode funcionar como um alicerce físico para a 
manifestação da ficção ou como uma parte que sugere a ficção.


No processo de criação de um cenário para teatro lidamos com múltiplas 
possibilidades espaciais — os lugares propostos pelo texto, os espaços vinculados ao 
funcionamento da trama, um pensamento espacial mais voltado para alguma 
característica emocional do personagem, um espaço que propõem alguma situação a ser 
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vivenciada, entre outros. Considero como espaço real o local físico em que a peça é 
montada - sendo ele o edifício teatral ou um lugar alternativo - e o espaço da ficção 
aquele evocado pela narrativa ficcional do espetáculo, podendo haver uma construção 
para tal ou apenas uma apropriação do espaço como está. É decisão de cada encenação 
o grau de apropriação ou modificação do real, tal diretriz está vinculada também a 
receção do espectador. O espaço real pode ganhar dimensão ficcional mesmo sem 
alterações, uma porta pré-existente, por exemplo, pode unir os dois mundos e servir para 
levar personagens para um lugar da representação ou para dentro dos bastidores do 
próprio teatro.

	 E como se dá esse trânsito entre o real e o ficcional na cena? A palavra por vezes 
é a responsável por informar a que mundo nos referimos e pelo uso da palavra podemos 
definir o que é algum objeto, independente da sua forma real. Por exemplo, rapidamente 
um regador de plantas pode servir como um bule para o chá da Rainha se assim for dito. 
O gesto e a ação também podem propor lugares limite, na borda entre ficção e 
realidade. Por exemplo, um performer que ora está em cena com sua presença, 
utilizando seu nome próprio, e outrora empresta seu corpo para a personagem se 
manifestar. Este mesmo ator pode se cansar depois de uma cena que exige mais 
esforço físico e essa carga de cansaço que percebemos ser real, ou factual, é imprimida 
também na personagem. 

	 O espaço pode ser pensando também como proponente de situações de 
interferência que atuam entre o campo real e ficcional. No cenário que idealizei para o 
espetáculo “Tom na Fazenda” (2017) , com o encenador Rodrigo Portella, 32

experimentamos uma situação de interferência de um material sobre a cena. A peça, 
baseada na obra “Tom à la Farme” (2011) de Michel Marc Bouchard (n.1958), é visceral e 
aborda a inabilidade do indivíduo para lidar com o preconceito e a violência. Em cena, o 
publicitário Tom, após a morte do seu conjugue, desloca-se à fazenda da família deste 
para o funeral. Ao chegar a casa da sogra, que não sabe da sua existência, é envolvido 
em mentiras criadas pelo irmão que encobrem a homossexualidade do seu 
companheiro. No palco cobrimos o chão da cena com um plástico preto e ao longo do 
espetáculo uma argila ía sendo adicionada pelos atores. Aos poucos este material 
tornava-se lama tomando conta do espaço e dos figurinos das personagens ampliando 
a dramaticidade e a tensão da trama. 


 A peça teve estreia no Oi Futuro do Flamengo - Rio de Janeiro em 2017.32
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[14] “TOM NA FAZENDA”, 2017. DE MICHEL MARC BOUCHARD, ENCENAÇÃO RODRIGO 
PORTELLA, RJ. ARMANDO BABAIOFF E GUSTAVO VAZ.© RICARDO BRATJERMAN


Utilizando um procedimento parecido na peça “Democracia” (2019) a cenógrafa 
Daniela Thomas (n. 1959), em parceria com Felipe Tassara (n. 1963), criaram um espelho 
de água em cena. Esta peça, do dramaturgo chileno Alejandro Zambra (n. 1975), foi 
dirigida por Felipe Hirsch (n. 1972), e trata das características sociais, políticas e 
individuais da sociedade chilena pós-ditadura e das atuais contradições da democracia 
no mundo. A montagem surgiu com inspiração do Facsímil, texto que possui a estrutura 
da antiga Prueba de Aptitud Académica (PAA). Passada numa espécie de jogo de 
auditório ao vivo, onde os atores correm repetidamente do fundo de cena para o 
proscênio. A certa altura da encenação a água começa a ser borrifada na área de cena 
passando a contracenar ativamente molhando os performers. Acentuando também a 
tensão dramática e causando real dificuldade para a performance do atores no palco.

	 Segundo Hans Thies-Lehmann (2017), “o esbatimento a este ponto de fronteira 
entre vivência real e fictícia acarreta consequências de largo alcance para o 
entendimento do espaço teatral: de espaço metafórico-simbólico faz-se espaço 
metonímico” (2017, 238-239). O autor comenta que é comum as formas espaciais 
abertas onde o palco não é o da ficção dramática fechada o visitante tornar-se mais ou 
menos ativo e em alguns momentos converter-se em co-autor. Acrescenta que no 
espaço cénico pós-dramático o principal destino não é “advogar simbolicamente um 
outro mundo fictício”, mas ser destacado e preenchido como parte real, a parte 
remetendo ao todo, em continuação do espaço teatral (ibid. 239). No espaço do teatro 
dramático ou clássico, segundo Thies-Lehmman, o palco representa de maneira 
metafórica o mundo, uma realidade distinta do espaço em que se encontra o público, o 
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trajeto neste espaço seria a metáfora de uma distância fictícia, alguns passos no teatro 
clássico podem representar quilômetros. Enquanto um espaço funcionando 
metonimicamente o trajeto percorrido faz referência a própria distância realmente 
percorrida no espaço da situação teatral presente.

	 No teatro quando as narrativas oscilam, não apenas entre ficcional e real, como 
também entre real e “outro real”, outra maneira de ver, outra maneira de contar, outro 
corpo que incorpora uma fala que não pertenceria a seu “lugar de fala” (Ribeiro 2017) , 33

ele evoca não somente o momento presente como a presença crítica e reflexiva do 
espectador. Como exemplo dessa oscilação de narrativas para promover reflexão, o 
espetáculo “Preto”  da Companhia Brasileira de Teatro (f. 2000), com direção de Márcio 34

Abreu, olha para o racismo na vivência brasileira e em perspetiva com o mundo. A peça 
articula-se, a partir da fala pública de uma mulher negra, como descreve Márcio Abreu, 
numa espécie de conferência que se desdobra em imagens, mediações da palavra e 
reverberação de sentidos numa sequência de tentativas de diálogo. As narrativas 
pessoais dos atores são misturadas, de maneira que em dado momento Renata Sorrah, 
uma atriz caucasiana popular no Brasil, alterna sua fala com Gracê Passô, uma atriz 
afrodescendente, com intenção de provocar estranhamento no público pela alternância 
de um “lugar de fala” que seria do outro. Como indica Thies-Lehmann, “O teatro tem 
desenvolvido inúmeras maneiras de contar histórias sem cair na tradição da 
representação dramática realista e da ficção fechada.” (Thies-Lehmann 2013, 869). 

	 Este estranhamento provocado no público por tais oscilações de narrativas 
acaba sendo amortecido no teatro que utiliza a representação mimética fechada. Como 
diz Arthur Danto (2005), a partir da análise da Poética de Aristóteles, há um certo 
conforto na mimese, porque “a visão de certas coisas nos causa angústia” e 
“apreciamos olhar suas imitações mais perfeitas, sejam as formas de animais que 
desprezamos muito, sejam cadáveres” (Aristóteles citado em Danto, 49-50). Este 
conforto está vinculado ao prazer de assistir a algo que está acontecendo, mas é “faz de 
conta”, uma proteção que se encontra na representação mimética. Essa proteção é 
colocada em cheque no teatro performativo ou pós-dramático. A urgência de revelar a 
construção das narrativas, e discutir a questão política mais ampla de como e por quem 
são controladas as narrativas históricas, pode ser trabalhada no teatro como um 
laboratório. Um laboratório da linguagem em que o jogo entre códigos teatrais, 

 Ver “O que é lugar de falar” https://www.youtube.com/watch?v=S7VQ03G2Lpw, Djamira Ribeiro.33

 “Preto" estreou no Brasil em 2017. Ver http://www.companhiabrasileira.art.br34
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narrativas reais e ficcionais explicitam a complexidade das narrativas e a fragilidade do 
que em uso comum chamamos de realidade.

	 A respeito da noção de realidade, o filósofo Jean Baudrillard (1991) propõe a 
teoria do “simulacro e da simulação”. Segundo Baudrillard a realidade que julgamos 
estar vivendo na era da pós-modernidade é na verdade uma representação da realidade 
difundida pelos media. Esta simulação da realidade torna-se ainda mais complexa na 
medida em que não parte de um território ou de um ser referencial, mas é gerada pelos 
modelos de um real sem origem, nem realidade: o hiper-real. Para Baudrillard “o território 
já não precede o mapa, nem lhe sobrevive. É agora o mapa que precede o território - 
precessão dos simulacros - é ele que engendra o território” (1991, 8). Esta interpretação 
da realidade por Baudrillard torna vã qualquer tentativa de se chegar à raiz do real de 
uma simulação, pois esta já não parte de uma imitação, mas sim de uma substituição 
dos signos numa “operação de dissuasão de todo o processo real pelo seu duplo 
operatório” (Baudrillard 1991, 9).

	 Em cenografia tenho vindo a trabalhar com a representação em diversas formas 
de materialização. Das maquetes aos cenários, simulo maneiras de representar ideias, 
lugares ou espaços. Os cenários por vezes partem de ficções não comprometidas 
necessariamente a partir de uma imitação do real. Isto torna-os de alguma forma 
simulacros? Partindo das premissas de Baudrillard penso que poderíamos nomeá-los 
dessa forma. Os próprios lugares que a cenografia pode evocar por vezes são 
conceituais, depois o resultado desta espacialização pode ser tão abstrato que não 
remete diretamente para uma forma de realidade. 

	 A porta no palco é um elemento que pode funcionar de maneira metonímica e 
também simbólica sendo a parte que sugere um todo que podemos imaginar, que indica 
um dentro e um fora, dando ideia de limite e de transposição, um potencial de além. O 
motivo da porta, nas palavras de Georges Didi-Huberman (2010) é imemorial: tradicional, 
arcaico e religioso “perfeitamente ambivalente (como lugar para passar além e como 
lugar para não poder passar), utilizado assim em cada peça, em cada recanto das 
construções míticas” (2010, 234). A porta representa um espaço de passagem, 
intermediário como a liminaridade em Victor Turner (2013). A porta, tanto no palco como 
na cidade, funciona como um alicerce que potencia a imaginação. 

	 Assim como a porta é, em minha opinião, um dos elementos mais eficientes para 
contar um espaço que se relacione com o uso de pessoas, um par de sapatos talvez 
seja o elemento mais eficiente para evocar uma presença humana. O calçado leva-nos 
por aí, diz sobre nosso tamanho, nosso gosto, talvez nossa função social. Imagine um 
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palco vazio e um par de sapatos de couro muito usado sob um foco de luz. O que diz? E 
na penumbra do palco? E os mesmos sapatos num passeio? A meio da rua? Apenas um 
pé?


2.2 Objetos Encontrados _ história de uma coleção de cenas urbanas 

	 Enquanto caminho por estes percursos de vez em quando encontro objetos 
inusitados na rua. Estes encontros com objetos constituem exímios exemplos do que 
sugiro nesta pesquisa como “um-acontecimento” que nos tiram do fluxo da caminhada, 
transportam para lugares da imaginação e trazem em si potenciais de significado. O 
lugar em que se encontram, a posição na qual foram deixados, as texturas com que se 
relacionam, o pavimento do passeio, a rua, entre outros. Estas características somadas à 
hora do dia em que os encontrei e a luz do momento que incide sobre eles criam 
pequenas dramaturgias. Como foram parar ali ou como deixaram de lá estar? De quem 
era tal calçado e de quem passará a ser? Desde que encontrei um par de botas pretas 
pela manhã, um tanto dramáticas e com “ar de ressaca” comecei a colecioná-los. 

	 Pensando nos critérios desta coleção, que estava começando, decidi que não 
pegaria qualquer coisa, mas o que pegaria? No Bonfim, encontro muitas guimbas de 
cigarro e papéis de bala na calçada, uma ou outra garrafinha de superbock e demais 
variedades de lixo próximo dos caixotes de lixo. Decidi então que o critério seria de 
começar por colecionar aquilo que acho interessante, e depois da coleta perceberia o 
que aconteceu. Nesta coleção tenho os objetos em si e para cada um criei um pequeno 
texto que regista as impressões que tive desses encontros.


Tornei-me numa espécie de “maquininha” de rastrear as maravilhas do mundo 
material que circulam de uma pessoa para outra. Lembro-me dos caçadores de tesouros 
que usam detetores de metal para coletar jóias na beira-mar, com um pouco menos de 
glamour talvez apenas uma “catadora de lixo”. Depois de três meses a recolher objetos 
fechei um ponto de situação dessa coleção e percebei que a maior parte dos objetos 
que me interessaram foram objetos quotidianos de uso pessoal. Entre eles reuni 
calçados, luvas, uma imagem da Virgem Maria, cabides, penas de gaivota, uma tampa 
de caixa de bordado, almofada, urso de pelúcia, guarda-chuva quebrado, entre outros . 35

Seriam também uma espécie de registo arqueológico da vida quotidiana do Bonfim?


 Imagens desta coleção no anexo (C): Coleção de Objetos Encontrados.35
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	 Quando comecei este projeto de pesquisa tinha a intenção de trabalhar com o 
conceito de micro-instalações ou micro-cenas e a colocação de objetos variados em 
situações urbanas. Contudo, com o tempo, esta ação de instalar objetos interessou-me 
menos do que o encontrar os objetos já inseridos em seus próprios contextos. O que me 
fez refletir: porquê? O acaso parece trazer uma qualidade que está para além do nosso 
controle. Surpreendo-me com as posições dos objetos e as relações com o entorno que 
não se dão de forma calculada. O acaso também traz uma surpresa e um sentido 
próprio, que está relacionado com o momento preciso em que passamos por um sítio. 
Num outro momento, poderia não existir tal encontro. A “construção” da cena está no 
olhar, “no achar", e não na colocação ou na instalação. Os objetos encontrados 
tornaram-se uma espécie de jogo que estabeleci com a cidade que me remete para a 
vida dos outros habitantes do Bonfim. São rastos, restos e partes que já pertenceram à 
vida de alguém.


[15]  OBJETOS ENCONTRADOS _ COLEÇÃO DE CENAS URBANAS, 2019. CADERNO. 


	 Trabalhando igualmente com cenas urbanas, o artista Gabriel Orozco (n. 1962) 
tem um trabalho fotográfico que me fez lembrar esta coleção que tenho vindo a formar. 
No seu trabalho, Orozco documenta pequenas situações no quotidiano urbano, tais 
como, um saco de dormir na relva, pontas de cigarro numa poça d`água, uma caixa de 
sapatos vazia. Segundo Nicolas Bourriaud (2009), Orozco opera no “infrafino 
social” (2009, 24), um minúsculo espaço de gestos quotidianos determinado pela 
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superestrutura das grandes trocas, revelando a “vida silenciosa” formada pelas relações 
com o outro. 

	 Outro desdobramento do manusear destes objetos-encontrados foi o de verificar 
que ao retirá-los do seu “habitat atual” e deslocá-lo para outro sítio, eles modificam-se. 
Sempre garimpei objetos e mobiliários em feiras, lojas de velharia ou mesmo na rua para 
minhas cenografias. O objeto quando deslocado para o palco ganha protagonismo e 
uma nova “vida”. O objeto na rua conta-me uma história e ao levá-lo para casa parece 
tornar-se outra coisa. Por exemplo, encontrei uma imagem da Virgem Maria, à noite na 
rua, iluminada momentaneamente por um farol de carro. Esta cena criou em mim uma 
sensação especial, mesmo não sendo católica. O contraste daquela imagem no asfalto 
gerou algo que não sei bem descrever, e que não era ruim. Quando levei a imagem da 
Virgem para casa esta se tornou papel, entre outros papéis. Uma outra vez, encontrei 
uma porção de cabides antigos em madeira e em formato de cruzeta. Uma forma que 
me parece estar entre o elegante e o fúnebre. Juntei-os e levei-os para casa, no dia 
seguinte nas mãos do Joaquim foram aviões! A forma do objeto é a mesma mas, 
entretanto, como um camaleão parecem modificar-se de acordo com o novo contexto.

	 Deste modo, as fotografias que realizei dos objetos, nas situações urbanas 
ganharam muita importância e a coleção ganhou duas dimensões a da coisa em si, do 
objeto, e a da imagem da coisa em seu “habitat”, a cena urbana. Tomando emprestada a 
definição de ficções como quase-coisas, de Hans Vaihinger (2011), passei a designar as 
fotografias das cenas urbanas de quase-coisas. As fotografias como quase-coisas são 
uma interpretação daquele momento do objeto na rua, enquanto o objeto em si seria a 
“coisa” propriamente dita.


2.3 Os lugares e as quase-coisas _ dramaturgias do espectador 

	 Na cidade, sugiro que as ficções se manifestam pelo olhar de cada um em 
relação aos acontecimentos urbanos e aos outros. As formas da cidade, portas, janelas, 
escadas, passeios, fachadas “funcionam como fundo de cena para a atuação do 
quotidiano”, que Jason Alban (2015, 164) denomina como potencial cénico . Além dos 36

aspectos físicos e estáticos dos espaço, os acontecimentos passageiros como o trânsito 
de transeuntes, uma gaivota que se aproxima, um gato no passeio, os carros, a chuva, 

 “The façade functions as direct backdrop for the enactment of everyday life”.36
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entre outros, também indicam potenciais narrativas. Influenciam o que sentimos, 
imaginamos e inspiram possíveis ficções.	  

	 O percurso-experiência "Os lugares e as quase-coisas”, foi criado com a vontade 
de revelar diferentes olhares a partir de um mesmo trajeto. Convidei a artista Louise 
Kanefuku para colaborar na criação deste percurso. Optei por abrir o processo de 
trabalho para a co-autoria, pois, neste caso, senti que teria interesse em pensar as 
instruções em diálogo com outro artista. Abrir o processo de criação permitiu-me refletir 
sobre a multiplicidade de olhares que tinha vontade de propor já nas primeiras 
elaborações. As instruções que elaborei com a Louise Kanefuku são um roteiro 
incompleto, pois a experiência que estamos propondo localiza-se entre o espectador, os 
lugares e coisas do bairro do Bonfim.

	 Partimos das estratégias que venho usando como metodologia: observar, 
imaginar, encontrar, coletar, deixar-instalar, registar — escrever / desenhar / fotografar — 
para criar uma série de instruções. Estas propõem interações com os espaços, deixando 
em aberto algumas escolhas de lugares e outros acasos que tornarão o percurso mais 
pessoal. O percurso-experiência acontece pontuado por três momentos-lugares, a Praça 
Jardim da Moreda (próxima da minha casa), o Café Asa de Mosca e a Creche Fofinhos. 
Para cada um destes lugares há um envelope com instruções para serem lidas in loco. É 
na escada de minha casa, no início da sua caminhada, que o espectador-participante 
escolhe uma “quase-coisa” - imagem impressa de um dos objetos-encontrados - para 
devolver à cidade durante o seu percurso. Em seguida caminha, com o auxílio de um 
mapa, até à praça onde abre o respetivo envelope que sugere quatro ações:


01 _ Praça 

1. Observe esta praça. 

2. Escolha uma janela e imagine quem ali vive (escreva no verso ou grave num áudio). 

3. Volte para o percurso e escolha um lugar para deixar a “quase-coisa” (fotografe e sinalize no 

mapa). 

4. Após deixar o objeto encontre outra coisa ao longo do caminho (fotografe, sinalize e colete). 

	 Destacamos na primeira instrução o ato da observação. Esta ação contemplativa, 
pode ser também analítica e fica ao critério do espectador-participante a sua duração e 
o modo como irá a realizar. Depois escolhe uma das janelas dos prédios em redor da 
Praça Jardim da Moreda para imaginar alguém que ali vive e assim criar a primeira 
personagem do trajeto. Nos ensaios que realizei verifiquei que alguns participantes 
descreveram exatamente a janela escolhida e outros descrevem diretamente a 
personagem. Como resultado desta instrução, quanto mais sessões deste percurso são 
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feitas, mais personagens vão sendo imaginadas para a praça. A praça é “real” e vai 
sendo povoada por estes fantasmas imaginários criados por diversas vozes. Por hora, 
nesse umbral habita uma “criança naquela janelinha”, lá no topo do prédio do 
supermercado Mini-Preço, “um adolescente ali na sacada com a bandeira do Porto”, 
“um viúvo solitário que vive na contemplação de sua casa vazia” e a “Dona Custódia, 73 

anos, amargurada. Em dias bonitos, fecha a janela”.

	 De seguida o espectador-participante é convidado a escolher um lugar para 
deixar a imagem do objeto e fotografá-la. O resultado da imagem gerada pelo 
espectador-participante foi outro desdobramento curioso, uma foto coletiva, pois 
acumula olhar sobre olhar (o do espectador somado ao meu), inscrevendo assim, uma 
situação urbana noutra situação urbana. A segunda imagem regista a “quase-coisa” em 
um novo contexto. Esse novo contexto torna-se também imagem. Assim o contraste 
entre as duas imagens, por conta do efeito “foto da foto” traz-me a sensação de que a 
primeira imagem pareça menos “real” do que a segunda (lugar onde foi instalada).


[16] TALITHA FILIPE EM “OS LUGARES E AS QUASE-COISAS”, IMAGEM DA IMAGEM, 2019.


	 A posição do espectador em relação às práticas artísticas está em permanente 
debate. Nestes percursos pensámos sobre o que determinar e o que deixar em aberto à 
participação. Até onde conduzir a experiência foi também uma das nossas 
preocupações. Especificamente no “Os lugares e as quase-coisas” tivemos vontade que 
essa relação fosse de maior participação e por isso o espectador é também autor e cria 
dramaturgias urbanas. A espectadora-participante Talitha Filipe relatou-me que após 
realizar o percurso, sentiu-se “acedendo a dimensões parelelas”, e após criá-las, como 
quando imaginou a Dona Custódia no ensaio geral, passaram a existir para si. Entre 
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caminhar, parar, criar uma nova dramaturgia e instalar um objeto o espectador-
participante pôde situar-se entre dimensões da mente e do mundo tangível.

	 Na instalação-performativa “Banco Mobiliário”, feita em parceria com Amanda 
Copstein e Talitha Fillipe apontado como um dos Projetos Tangentes , trabalhamos 37

também com o texto. A leitura e a escrita em site-specific com a intenção de estimular 
essa prática e revelar olhares e formas diferentes de relação com o espaço. 
Transformamos o Jardim São Lázaro situado no Bonfim, numa espécie de tabuleiro com 
todos os seus cinquenta bancos numerados cada qual com um texto correspondente. 
Numa tarde de segunda-feira criamos um momento de pausa para jogo e registámos 
múltiplas reflexões sobre o jardim.

	 Voltando ao percurso “Os lugares e Quase-coisas”, o segundo momento-lugar 
para se demorar é o café Asa de Mosca, um café de bairro fundando em 1971. 
Localizado numa esquina a meio do percurso, todo em vidro com suas mesas também 
na esplanada e seu letreiro em neon no interior. Este é um café que os moradores da 
área, estudantes e professores da Faculdade de Belas Artes frequentam bastante. 


[17] “CAFÉ ASA DE MOSCA”, MAIO 2019. FOTOGRAFIA.


02 _ Café Asa de Mosca 

1. Sente-se e peça um copo com água (é grátis). 

2. Observe este café. 

3. Escolha uma pessoa e imagine o que ela está pensando (escreva no verso ou grave num áudio). 

4. Volte para o percurso e imagine que enquanto anda o mundo gira como uma esteira rolante veloz 

(cuidado para não cair). 

  Ver Anexo (B) Projetos Tangentes.37
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Ao abrir este envelope a primeira instrução é que o espectador-participante se 
sente e peça água. Um copo d’água já é a garantia de um tempo e de criação de um 
vínculo com o lugar. Aproveitando a pausa sugerida pelo copo d`água, pedimos que 
observe o café e depois escolham alguém para imaginar seus pensamentos. Este é mais 
um exercício de dramaturgia, agora com a escolha de uma pessoa que inevitavelmente 
se torna personagem do espectador-participante que lida com o observar o outro e ser 
observado. Um exercício de imaginação sobre a própria construção dos pensamentos. 

Pensamos com verbos? Com palavras? Com imagens? Pensamos igual uns aos outros? 

A última instrução deste envelope solicita que se “imagine que enquanto anda o 

mundo gira como uma esteira rolante veloz”, esta instrução situa o corpo no espaço e 
sugere uma brincadeira, como se o caminhar impulsionasse o girar do mundo. Ou então 
que o girar do mundo demanda um caminhar mais rápido para não cair. E seguimos até 
ao momento-lugar final, talvez ainda procurando por um objeto para coletar. O último 
envelope é aberto junto ao edifício da creche:


03 _ Creche 

1. Observe o que temos: 

   Alguns cenários - a praça, a janela, o café, a creche, mais algum? 

   Alguns personagens - quem vive na janela, quem pensa no café, mais alguém?  

   Alguns objetos - o deixado, o encontrado, é só? 

2. Escolha como essas coisas se relacionam. 

3. Imagine uma cena curta aproveitando essa coleta (escreva no verso ou grave num áudio) 

4. Volte para o percurso e venha nos encontrar no Café Nova Esperança. 

	 

Na última instrução passámos a usar a palavra “cenário” para indicar os lugares 

onde estivemos, a palavra “personagens” para designar as pessoas que observámos ou 
imaginámos e a palavra “objetos” mantém-se a mesma, sugerindo que as coisas irão 
diretamente para a dimensão ficcional. No teatro por vezes usamos a palavra “adereços” 
para objetos com usos específicos, mas prefiro manter a palavra “objetos” ainda que 
passem do mundo das coisas “reais” ao mundo da cena. A minha ideia é no futuro criar 
uma breve dramaturgia com esta coleção de acontecimentos urbanos. 


	 “Um homem e um gato conversam. 

	 Entre palavras humanas e felinas, 

	 apenas eles sabem o dialeto. 

	 Mais ninguém sabe dos seus segredos.” 

	 (cena do espectador-participante Eduardo Pedreiro) 
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3. A Ficção como Instrumento para Pensar o Real  

3.1 Micropolíticas de resistência _ espalhar as peças do caleidoscópio 

  
 Hoje — problemática expressão. Agora — já passou também. Acordei cedo 
porque meu filho está desfraldando e coloquei ele para fazer xixi, ainda dormindo, às 06 
horas. Isso para evitar trocar a roupa de cama, lavar, secar, colocar novamente. Porém, 
ainda assim, fatalmente às 09h, ele acordou já sobre uma poça de mijo. Facto. Aprendi a 
ser mais rápida do que o lamento e os lençóis já estão no estendal. Sigo pela manhã 
fazendo muitas ações que não caberiam aqui, leio as notícias, olho um pouco as redes 
sociais. Curiosamente essa parte virtual do quotidiano parece mudar mais lentamente, 
assim acompanho um pouco da vida dos amigos do Brasil, entre outros. Esse lugar 
“virtual” daria para outra dissertação. E ele é também real e presença constante na vida 
contemporânea.

	 Hoje, entre tantos tempos que vivemos em concomitância — enquanto acordo, 
do lado de lá do mundo se dorme, ou não. A energia elétrica e a internet já diminuíram 
muito a diferença entre noite e dia. O consumo on-line permite compras a qualquer 
momento. Encontramo-nos num momento de “manchetes”, do agora compartilhado 
imediatamente, do ontem já ser “velho”, de fake-news e de uma certa avalanche de 
superficialidades. Agora, aqui na biblioteca, o espaço “real” parece ser resignificado 
como local de resistência. Leio The Anti-aestethic (1983) organizado por Hal Foster, que 
reúne ensaios acerca do pós-modernismo .
38

	 Foster descreve que, na política cultural, o pós-modernismo tem duas tendências 
opostas. Um pós-modernismo que busca desconstruir o modernismo e resistir ao status 
quo e um “pós-modernismo que repudia o primeiro para celebrar o segundo: um pós-
modernismo de resistência e um pós-modernismo de reação” (Foster 1983, xi-xii) . Os 39

ensaios que integram The Anti-aesthetic  lidam principalmente com a primeira ideia — 40

seu desejo de mudar o objeto e seu contexto social, um pós-modernismo de resistência. 

 Por vezes o meu texto revela um tom diarístico. Senti vontade de me reaproximar desse lugar de onde falo. Lugar de 38

mulher, de mãe e de afinal estar viva.

 “a postmodernism which repudiates the former to celebrate the latter: a postmodernism of resistance and a 39

postmodernism of reaction”. 

 Ensaios dos autores: Rosalind Krauss, Jurgen Habermas, Kenneth Frampton, Douglas Crimp, Craig Owens, Gregory L. 40

Ulmer, Frederic Jameson, Jean Baudrilard, Edward W. Said.
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A critica da representação é reafirmada e, de acordo com Foster, o mandato do pós-
modernismo é também: mude o objeto em si.

	 Na visão de Gregory L. Ulmer (1983) surgiu entretanto uma prática “paraliterária”, 
que dissolve a linha entre formas criativas e críticas. Dessa forma, a velha oposição entre 
teoria e prática seria recusada, especialmente, como nota Craig Owens, por “artistas 
feministas para quem a intervenção crítica é uma necessidade política tática” (Owens, 
citado em Foster 1983, x) . Entre as preocupações apontadas nos ensaios pós-41

modernistas selecionados por Foster estão: uma crítica da representação ocidental e 
das modernas “ficções supremas”; um desejo de pensar em termos sensíveis à 

diferença; um ceticismo em relação, ao que Foster denomina, às “esferas autónomas da 

cultura” que atuaria em “campos” separados por especialidades; e “um imperativo para 
ir além de filiações formais (de texto para texto) para rastrear afiliações sociais (a 
“densidade” institucional do texto no mundo)” (Ibid., xv) . Em resumo, nas palavras de 42

Foster, existe uma vontade de compreender o elo presente entre cultura e política e 
afirmar uma prática de resistência tanto ao modernismo académico, quanto à reação 
política.

	 A essas preocupações, Foster sinaliza pela rubrica “antiestética”, que não 
pretendem ser mais uma afirmação da negação da arte ou da representação como tal, e 
sim a problematização da própria noção de estética. Assim, como o pós-modernismo, 
Foster questiona se a “´antiestética` marca uma posição cultural sobre o presente” e será 
que “as categorias oferecidas pela estética ainda são válidas?” (Foster 1983, xv) . 43

Como exemplo, o autor reflete sobre o modelo de gosto subjetivo que, considera, não 
deveria ser ameaçado pela mediação de massa, nem pela “visão universal” resultante de 
uma maior participação social, cultural e política de outras culturas. Hal Foster, sugere 
que o conceito de “antiestética” indica uma prática artística de natureza interdisciplinar, 
mais sensível a formas culturais engajadas politicamente.

	 Na subsecção 2.1 comentei que o teatro pode funcionar como um laboratório de 
experimentação e linguagem capaz de revelar a construção e desconstrução de 
narrativas, sendo a ficção um instrumento importante no processo. Jacques Rancière 
(2018) defende que a “separação da ideia de ficção da ideia de mentira define a 
especificidade do regime de representação das artes” (2018, 53). A “ficcionalidade”, 

  “by feminist artists for whom critical intervention is a tactical, political necessity.” 41

 “an imperative to go beyond formal filiations (of text to text) to trace social affiliations (the institutional "density" of the text 42

in the world.”

 “Like ´postmodernism`, then, ´anti-aesthetic` marks a cultural position on the present: are categories afforded by the 43

aesthetic still valid?”
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segundo Rancière, própria da era estética, desdobra-se entre dois polos: “a potência de 
significação inerente às coisas mudas e a potencialização dos discursos e dos níveis de 
significação” (ibid. 55). 

	 Rancière volta às ordenações de Aristóteles em que estas se encontram 
revogadas numa linha divisória entre “duas ´histórias` — a dos historiadores e as dos 
poetas —, a qual não separa somente a realidade da ficção” (ibid. 56), mas também a 
sucessão empírica e a necessidade construída. De um lado, a história estaria vinculada 
ao “empírico” e à ordenação dos acontecimentos — “do que sucedeu” — a um regime 
de verdade. E do outro lado, como colocado por Rancière, “do que poderia suceder”. 
Assim a “história poética”, articula o realismo que nos mostra “rastos poéticos inscritos 
na realidade mesma e o artificialismo que monta máquinas de compreensão complexas” 
(ibid. 57). O autor afirma que a política e a arte constroem ficções, isto é, “rearranjos 
materiais dos signos entre o que se vê e o que se diz, entre o que se faz e o que se pode 
fazer” (ibid. 59). Estas articulações, ainda por Rancière, passaram da literatura para o 
cinema, em que o cinema documentário que se dedica ao “real” seria capaz de uma 
invenção ficcional mais forte do que o cinema de “ficção” propriamente dito.

	 Rancière analisa o filme documentário O túmulo de Alexandre (1993) de Chris 
Marker, que ficciona a história da Rússia nos tempos dos Tsares, na época do pós-
comunismo, através do destino do cineasta Alexandr Medvedkine (1900-1989). Rancière 
descreve que o filme não faz do cineasta um personagem ficcional e nem mesmo conta 
histórias inventadas sobre a União Soviética. Mas joga com a combinação de diferentes 
tipos de rastos, entre entrevistas, documentos de arquivos, trechos de filmes. Assim, 
propõem possibilidades de pensar a história, nas palavras do autor “o real precisa ser 
ficcionado para ser pensado” (2018, 58).

	 Utilizando também a ficção como instrumento para refletir sobre o real, a peça-
palestra “Há mais futuro que passado: um documentário de ficção” (2017), encenada por 
Daniele Avila Small , coloca em debate a presença (ou ausência) feminina na história da 44

arte. Com dramaturgia construída a partir das mulheres artistas da América Latina nas 
décadas de 1960 até 1980. A estrutura do espetáculo é pautada pela leitura de cartas 
que tais artistas supostamente trocavam à época. Digo supostamente, pois a meio do 
espetáculo é revelado que as cartas foram ficcionadas a partir dos documentos e outros 
registos que as dramaturgas encontraram. Na troca de cartas surge Ana, uma artista-
personagem que se torna o guião principal, descrita como uma artista talentosa que 

 Há mais futuro que passado estreou no Rio de Janeiro. Daniele Avila Small tem sua pesquisa dedicada ao género teatro 44

documentário e é fundadora da Revista de Teatro Questão de Crítica (f. 2008). Ver http://www.questaodecritica.com.br/
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passava por dificuldades financeiras. No final do espetáculo é revelado que Ana também 
é uma ficção. A crítica Luciana Romagnolli indica que a peça “traz na superfície visível 
dos trechos resgatados de Virginia Woolf  questionamentos sobre a verdade, para tratá-45

la como construção de um ponto de vista” (Ramagnolli 2018, 12). Com isso não 
enfraquece a verdade da dramaturgia, ainda segundo Romagnolli, mas a reposiciona 
além do campo (falacioso) estritamente factual. Para com isso, a autora indica, 
aproximar a dramaturgia do ponto de fusão com a ficção, criando um “efeito de 
verdade”. Ana poderia ter existido, assim como sabemos que tantas “Anas” são 
esquecidas .
46

	 Também a artista Mierle L. Ukeles (n.1939) cria o manifesto “Arte de Manutenção” 
(Maintanance Art,1969) como uma crítica ao sistema cultural, não sobre a construção 
das narrativas como em “Há mais futuro que passado”, mas sobre o paradigma do 
sistema cultural americano de classes sociais e suas respetivas limitações. Ukeles conta 
que teve uma crise quando sua filha nasceu. Tendo se tornado uma “trabalhadora de 
manutenção”, por conta da casa e os inúmeros cuidados com o bébé, sentiu-se dividida 
em duas pessoas. Como relata Ukeles, “uma” redescobria o mundo com a filha, e para 
“a outra” o seu cérebro “parecia dizer tchau”. A partir das reflexões oriundas dessas 
mudanças ela criou a “Arte de Manutenção” e seu manifesto. A artista começou com o 
destrincar de suas próprias ações de manutenção criando uma série de trabalhos, 
registos e ações. Logo passou a procurar entender todo o sistema de manutenção da 
cidade. Na Touch Sanitation Performance (1979-1980), Ukeles, na descrição de Andrea 
Liss (2009), cumprimenta todos os oito mil e quinhentos funcionários da manutenção do 
Departamento Sanitário de Nova Iorque e agradece a cada trabalhador que “se sentia 
invisível” por manter a cidade limpa (Thank you for keeping New York city clean).

	 Assim como na crítica feminista presente no trabalho de Ukeles, a teórica Andrea 
Liss escreve que nas décadas de 1960 e 1970 a teoria e a arte feminista, principalmente 
nos Estados Unidos, “pretendiam dar às mulheres o direito de articular e representar 
suas experiências cruciais como mulheres” (Liss 2009, 1) . Essas articulações muitas 47

vezes utilizavam o domínio doméstico, segundo a autora, por meio de estratégias que 
recusavam a degradação do “trabalho das mulheres”. Naquele momento o tema da 

  Woolf, Virginia. (1929) 2014. Um teto todo seu. São Paulo: Tordesilhas.45

 Artistas mencionadas: Lygia Pape (1927-2004), Antônia Eiriz (1929-1995), Zilia Sánchez (n.1926), Olga Blinder 46

(1921-2008), Lídia Baís (1900-1985), Feliza Bursztyn (1933-1982), Alicia D`amico (1933-2001), Lea Lublin (1929-1999), 
Kati Horna (1912-2000), Victoria Santa Cruz (1922-2014), Ana Mendieta (1948-1985), Letícia Parente (1930-1991), 
Clemência Lucena (1945-1983), Pola Weiss (1947-1990), Maris Bustamante (n.1949) e Mónica Mayer (n.1954).

  “sought to give women the right to articulate and represent their crucial experiences as women”. 47
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maternidade continuava mais silenciado na prática da arte feminista, sendo um tabu 
cultural, como observa a curadora Lucy Lippard (Lippard citada em Liss, 2009). Liss 
seleciona em Feminism art and the maternal care (2009) trabalhos e grupos de artistas 
que denomina como o “alvorecer de arte feminista primitiva” que abordam as 
complexidades do doméstico e do materno na perspetiva de mãe. 


O primeiro grupo mencionado por Andrea Liss é o coletivo de mães artistas 
Mother Art  (f.1974). Entre projetos do Mother Art está Laundry Works (1977), uma série 48

de performances específicas em lavandarias de Los Angeles. Como descreve Liss, locais 
nas quais as artistas penduravam o seu trabalho em varais e discutiam lavando roupas. 
Cada um destes trabalhos era determinado como uma “mini-performance” e 
programado para um ciclo de lavagem ou secagem. Este projeto contava com um 
financiamento mínimo, proveniente de uma bolsa do Conselho de Artes da Califórnia. De 
acordo com a autora, este projeto foi usado pelo então governador Ronald Reagan 
(1911-2004) como exemplo de desperdício de dinheiro público. Esta acusação fez com 
que o Mother Art reagisse, “realizando o tradicional trabalho doméstico das mulheres, 
em frente aos bancos da cidade e à entrada da Prefeitura” (Liss 2009, 2) . Nesta ação 49

intitulada “Mother Art Cleans Up the Banks e Mother Art Cleans Up City Hall” (1978), as 
artistas espanavam e esfregavam esses prédios, ao mesmo tempo que comentavam 
sobre quais seriam os reais desperdícios fiscais que, na visão de Liss, articulavam 
poderosos laços entre espaços públicos e domésticos.


[18] “MOTHER ART CLEANS UP THE BANKS E MOTHER ART CLEANS UP CITY HALL”, 1978. 
PERFORMANCE,  CALIFÓRNIA. © MOTHERART.ORG


	 Artistas como Elaine Reichek (n.1943), Sherry Millner (n.1950), Mari Kelly (n.1941) 
e Susan Hiller (n.1940) também trabalharam a experiência da maternidade em suas 

  Os membros originais foram Christy Kruse, Helen Million, Suzanne Siegel e Laura Silgali.48

 “performing women’s traditional domestic work in front of banks across the city and at the entrance to City Hall”. 49
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práticas artísticas. Durante o mesmo período do Mother Art, Andrea Liss descreve que, 
na Costa Leste dos Estados Unidos, Elaine Reichek estava realizando “comentários 
visuais sobre as relações entre a esfera materna e a arte minimalista debatendo sobre o 
mundo da arte dominado pelos homens nos anos 1970” (Liss 2009, 3) . Um de seus 50

trabalhos “Laura`s Layette” (1975-1976), Reichek colocou lado a lado, em duas telas um 
sweater de malha de bebê e diagramas arquitetónicos complexos. O trabalho faz parte 
de uma série que inclui todo o enxoval de sua filha nos primeiros dias. O trabalho do 
Mother Art e Elaine Reichek, nas palavras de Liss, marcaram um espaço cultural crucial 
no pensamento feminista, iniciando uma ruptura no silêncio imposto por tanto tempo à 

maternidade como assunto na arte e das experiências de vida das mães de artistas.

	 O vídeo “Womb with a View” (1983), de Sherry Millner feito em colaboração com 
Ernest Larsen, ainda de acordo com Liss (2009), é uma abordagem crítica sobre a 
política cultural da gravidez. Millner no vídeo trata dos complexos sentimentos vividos na 
gestação, ao mesmo tempo que denuncia a falta de apoio econômico governamental 
para as famílias de baixa renda, entre outros. “Millner dá voz às experiências de 
incontáveis artistas-mães cujas identidades duplas culturalmente as marcam como 
cidadãs inaptas, portanto incapazes de ser mães” (Liss 2009, 6-7) .
51

[19] SHERRY MILLNER, STILL DO FILME “WOMB WITH A VIEW”,1983.


Estes trabalhos artísticos que envolvem maternidade e manutenção, partem de 
questões femininas quotidianas, por vezes muito íntimas. Ao torná-las questões públicas 

 “visual commentaries on the relationships between the maternal sphere and minimal art in order to comment on the male-50

dominated art world of the 1970s”. 

  “Millner gives voice to the experiences of countless artist–mothers whose double identities culturally mark them as unfit 51

citizens, thus unfit to be mothers." 
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com os trabalhos artísticos ou por meio de teorias feministas mexem com uma estrutura 
social muitas vezes machista. Uma estrutura que já está fundamentada numa 
determinada posição social da mulher. Como citei acima, Craig Owen refere “artistas 
feministas para quem a intervenção crítica é uma necessidade política tática” (Owen 

citado em Fostel 1983, x). 

	 Ao mesmo tempo que trato a ficção como instrumento para pensar o real, 
comento sobre a arte feminista como resistência, tomando a visão “antiestética” do pós-
modernismo de resistência enquadrado por Hal Foster (1983). A ficção como coloca 
Rancière (2018) é o arranjo e rearranjo de signos que cria possibilidade de pensar a 
história por diferentes perspetivas. A artista Elaine Reichek quando dispõe enquadrado o 
suéter de malha de crochê de sua filha ao lado de um complexo diagrama arquitetónico, 
criando, através deste arranjo de signos, uma ficção que propõem um discurso. O 
discurso de Reichek ao mesmo tempo que dialoga com a arte minimalista questiona 
também a posição e o valor do trabalho artesanal do sweater em comparação aos 
diagramas, ambos trabalhos matemáticos que remetem a universos tão distintos. 

	 Quando Peter Weibel (2009) diz que ao desvelar a construção da arte e da 
realidade através de vários discursos “fictícios”, a realidade, secção por secção, seria 
recuperada. Completo que, ainda que não seja possível recuperar a “realidade” como 
um todo, seria bastante útil “espalhar as peças do caleidoscópio”. Como seria também 
de grande utilidade vê-las uma a uma fora desse instrumento de espelhamento, que me 
faz lembrar um simulacro de Baudrillard (1991). 

	 Hoje, já não é mais o mesmo dia do primeiro parágrafo, desistimos do desfralde 
noturno pois achamos que o Joaquim não estava preparado (ou nós que não 
estávamos?). A biblioteca entrou de férias, o Quim está em casa doentinho com o pai, 
logo volto... 


3.2 Percurso Z _ o desvio como campo de possibilidades 

“Esta sensação das possibilidades, muito forte em mim, desviou-me 
sempre da via narrativa, e observo a fluência dada aos rios com a 

admiração de um homem a quem a contemplação e a análise de um 
copo de água chegam para absorver o tempo e a curiosidade.” 


(Paul Valéry 2016, 8)
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	 O “Percurso Z” é o maior de todos os zigue-zagues. Entrelaça-se nos demais 
percursos, não existindo uma lógica de economia de tempo, ele está longe de ser o 
caminho mais curto. Ao contrário dos demais percursos que partiram de uma situação 
real do meu quotidiano e a possibilidade de ter vários caminhos, no “Percurso Z” penso 
num desenho no mapa, em hipóteses de trajetos que serpenteiam o bairro do Bonfim. 
Este é um percurso que se conecta a um tempo mais subjetivo e não-funcional.

	 Neste percurso-experiência proponho que o espectador-participante não aceda à 
sua localização pelo telemóvel e siga apenas as linhas registadas no mapa-jogo. 
Atualmente a relação das pessoas com as cidades é, cada vez mais, mediada por 
mapas que consultamos em telemóveis. Isto faz com que, à partida, precisemos de 
comunicar menos com as pessoas para saber como chegar a tal ponto diminuindo a 
experiência de alteridade na cidade. Esta condição de autonomia, proporcionada pela 
tecnologia, modifica nossa relação com a cidade. Neste momento, para nos 
deslocarmos a um certo sítio, há um aplicativo (app.) que calcula as opções de 
transporte e fornece o número do autocarro ou a linha de metro, o tempo de cada opção 
para realizar o trajeto. Um mapa sem nomes de ruas ou qualquer outra indicação além 
do desenho do território pareceu-me ser uma experiência que exige mais atenção ao 
caminho, já que cada curva leva à próxima.

	 Hélder Gomes (2009) trata a ficção como possibilidade de subversão simbólica 
do real. Gomes refere que “a possibilidade de inscrever o possível no interior do 
determinismo do acontecer permite que a ficção abra ao sujeito e à cultura um campo 
expandido da experiência” (2009, 22). Para falar sobre essa hipótese, Gomes analisa o 
conto de Jorge Luis Borges (1889-1986), “O jardim dos caminhos que se 
bifurcam” (1998). O eixo da narrativa do conto é dado pela invocação do projeto do 
poderoso governador de Ts’ui Pen, que se retira do cargo para escrever um romance e 
“edificar um labirinto em que se perdessem todos os homens” (Borges 1998, 493). Após 
a morte do governador seus herdeiros encontram manuscritos caóticos e nenhum 
vestígio do projeto do labirinto. Todos imaginaram que o governador se referia a duas 
obras e o que parecia ter falhado, tanto no âmbito da escrita quanto no da construção, 
era o êxito de um projeto duplo onde o próprio manuscrito desencaixado era o labirinto. 


Na reflexão de Gomes, seria na realidade impossível percorrer dois percursos ao 
mesmo tempo por uma só consciência. Pensar nessa possibilidade como subversão 
simbólica do real permitiu-me pensar noutras subversões que a ficção permite. O 
“Percurso Z” foi desencadeado a partir da leitura destes dois textos, de Gomes e de 
Borges. Estes textos, por um lado, estimularam-me a compreender algumas das 
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condicionantes às quais nos apegamos em nosso quotidiano e que são na sua génese 
fictícias. Por outro, proporcionaram-me tomar consciência do facto frequente de se 
supor que a única solução “eficiente” para um caminho é a mais curta.

	 Segundo António Bazzo (2006) as condicionantes fictícias são, na verdade, 
factores condicionantes camuflados que não existem e dificultam a resolução de um 
problema. A base de muitos quebra-cabeças, enigmas e jogos é contar com algumas 
condicionantes fictícias que assumimos como verdade durante a solução, sem que 
ninguém as tenha formulado explicitamente. Quais são as condicionantes fictícias do 
nosso quotidiano? Como desviar? Porquê desviar? Para onde desviar?

	 Para questionar o automatismo do nosso quotidiano, a pressa e o não-espaço 
para o relaxamento, para o sonhar acordado, Patrícia Portela criou uma instalação 
participativa chamada “Parasominia” (2019), uma instalação-performance onde se 
estimula a produção de melatonina . O espectador, aqui também participante, é 52

recebido pelos performers que andam devagar, vestem-se com roupas leves e servem 
um chá especial de Acácio Nobre. Situações que decorrem enquanto assistem a uma 
projeção de uma pintura-vídeo, em que gestos mínimos se modificam a uma velocidade 
muito lenta. Depois o espectador transita livremente, e a seu tempo, entre as salas onde 
vive experiências de desaceleração. Experiências, tais como comidinhas especiais, 
banho, meditação com músicas cantadas ao pé do ouvido e redes com histórias de 
Xerazade. Um desvio-pausa no quotidiano acelerado em que se vive.

	 Com um trabalho mais próximo do legado das artes plásticas do que das artes 
performativas, a artista Sofia Ponte desenvolveu o conceito de “Daydreaming Devices” (f. 
2007). Este conceito propõe a criação de objetos participativos que provocam 
momentos inusitados nos locais para os quais foram concebidos. Através de um 
conceito de mobiliário transformável e da sua integração em espaços de vivência 
pública, tanto o “Dreaming Lounge” (2007), como a “Working Unit” (2008) , foram 53

criados tendo em conta as circunstâncias físicas e simbólicas do espaço que 
temporariamente integram. O primeiro, uma biblioteca, o segundo um escritório. Ambos 
criados com o intuito de encorajar o momento de recolhimento, visto por vezes como 
um “tabu social”, procurando uma compreensão da vida acordada, geralmente relegada 
para a privacidade da intimidade. Este projeto de Ponte reflete sobre o potencial de 

 Vivenciei a proposta que teve estreia no edifico da Mala Voadora como parte da Semana + 2019, no Porto (Semana 52

integrada ao Festival Dias da Dança e ao Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica.

 Ver https://vimeo.com/6103114.53
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convivência social na esfera pública e o papel das práticas artísticas, participativas e 
híbridas em contribuir para questionar condições específicas da cidade do século XXI.


Na criação do “Percurso Z”, afim de respeitar sua natureza desviante, minha 
primeira questão foi: que situação propor que não congele outras possibilidades de se 
experienciar o percurso? Como propor um percurso que mantivesse alguma 
variabilidade? Um percurso que pudesse ser também outro. Optei por fazer um mapa-
jogo onde o espectador-participante, também atuando como autor, escolhe o que é o 
percurso para si. De uma maneira metafórica este percurso-experiência funciona em 
correspondência a uma escala a ser percorrida, como uma linha do tempo em proporção 
há algo. O espectador-participante decide se esta escala será de viagem, de vida, ou de 
alguma outra coisa que crie. A primeira curva do percurso, corresponde a um momento-
lugar onde proponho que reflita conscientemente sobre o que este ponto representaria 
na escala por si escolhida.


[20] “PERCURSO Z” _ MAPA-JOGO, “TRÊS PERCURSOS E UM DESVIO PARA UM MESMO FIM”, 
2019. MAPA DESENHADO EM PAPEL MILIMETRADO COM POST.ITS.


 Ao contrário de “Variação de uma manhã”, em que proponho o testemunho de 

um acontecimento, no caso relacionado comigo, e diferente do “Percurso como 
narrativa” que conecta linearmente vários espaços do bairro do Bonfim, o “Percurso Z” 
não é exatamente narrativo, nem linear. É um percurso mais subjetivo e sua relação se 
dá diretamente com o espectador que aqui é autor, mais ou menos consciente de suas 
escolhas.
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	 Tal como definido por Umberto Eco (1998), o “Percurso Z” é uma “obra aberta”. 
Isto é, funciona sob uma estrutura que permite ao seu intérprete várias leituras e 
mudanças de perspetiva com um resultado indeterminado. Algumas composições de 
Henri Pousseur (1929-2009) são usadas por Eco como exemplo do seu conceito de 
“obra aberta”. Peças musicais, tal como, a composição “Scambi” (Trocas) de 1957. Na 
descrição de Pousseur, esta composição é constituída por dezasseis secções, cada uma 
ligada a outras duas, sem que a continuidade lógica do devir sonoro fique 
comprometida: duas secções são introduzidas por caracteres semelhantes, a partir das 
quais evoluem de maneira divergente outras duas secções que podem levar ao mesmo 
ponto. Uma vez que se pode começar e acabar com uma secção qualquer, torna-se 
possível um grande número de composições, que Pousseur indica como “um campo de 
possibilidades, um convite para escolher” (Pousseur citado em Eco, 1998, 66). A noção 
de campo vem da física e subentende, de acordo com Eco, uma renovada visão das 
relações clássicas de causa e efeito unidirecionalmente entendidas, implicando um 
complexo interagir de forças e uma constelação de acontecimentos que influenciam e 
beneficiam uns dos outros.

	 Identifico no “Percurso Z” este conceito de “campo de possibilidades” tal como 
descrito por Pousseur na sua composição “Scambi”. Contudo, diferente de “Scambi”, e 
apesar dos desvios, este percurso-experiência tem um final pré-definido, o que acentua 
a qualidade de bolha temporal que sugere. Sua característica não funcional questiona o 
tempo objetivo e também a utilidade de algumas ações, como o caminhar 
ziguezagueante, e conecta-nos a um tempo subjetivo, que acede à memória e ao 
devaneio. 

	 No mapa-jogo, proponho algumas ações que parecem não ter utilidade clara, tais 
como, contar passos e escutar o som de um telefone de cabine enquanto se olha a 
cidade, entre outras. Contar passos é medir com o nosso corpo o entorno de outra 
forma. Pensar a quantidade de passos de um trecho e depois contá-los testa a noção 
espacial e propõem uma atividade lúdica, simples e possivelmente divertida. Ao final 
deste trecho o espectador-participante escolhe se vai para direita ou esquerda, o trecho 
é pequeno, mas há ali uma escolha pessoal em ver algo, passar por um caminho e, ao 

mesmo tempo, excluir outro.

	 Há um momento, na esquina da Rua Cidália Meireles que convido a: “Olhe para a 
Rua Cidália”, continuando a caminhada chega-se numa dobra do Z que corresponde a 
uma curva, minutos depois se está na outra ponta dessa mesma rua e de lá é suposto 
observar-se a si mesmo há minutos atrás do outro lado. Um exercício para a imaginação. 
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A primeira pausa criou uma sensação de estar conscientemente num lugar, criando um 
rasto de sua própria presença. Na segunda pausa sugiro ver seu próprio rasto, como 
num espelho, que entretanto o restante da imagem não é refletida, mas sim uma 
perspetiva inversa de ângulos opostos da mesma rua.


[21] “SE IMAGINE LÁ MINUTOS ATRÁS” RUA CIDÁLIA MEIRELES EM DUAS 
PERSPETIVAS, MAIO 2019. MONTAGEM FOTOGRÁFICA.	  


	 No mapa-jogo, nomeei a antiga Cabine Telefónica como “De volta para o 
passado”, sinalizada no mapa com a instrução “pegue o fone e escute o barulho da linha 
enquanto vê a cidade, te acontece algo?” A mim acontece tanta coisa! Denominei esta 
situação como “um-acontecimento”, nesse caso sugerido e não ao acaso. O som 
transporta-me para situações do passado, para um lugar estranho de memória e de 
presença misturados, a cidade segue seu rumo e eu pareço estar em outro tempo. Meu 
presente se torna um momento futuro e aquela máquina — o telefone — faz-me lembrar 
uma viagem analógica através dos tempos. Claro que isto apenas ocorre a pessoas de 
uma certa geração, as cabines telefónicas em espaço público estão obsoletas, sendo 
por isso uma experiência muito pessoal e datada no tempo.

	 O espectador-participante segue percorrendo a cidade como um tabuleiro de 
jogo e sua próxima “missão” será adentrar a “zona desconhecida”, essa área é um lugar 
onde nunca estive e que decidi conhecer apenas pelos relatos dos que lá estiveram. 
Então, peço que gravem um áudio através dos seus telemóveis contando-me o que ali 
viram, cada pessoa conta o lugar de uma maneira e vê coisas diferentes, assim forma-se 
uma ideia coletiva da “zona desconhecida”. O áudio gravado pelo espectador-
participante regista também algumas pistas daquele espaço, as gaivotas pela 
proximidade com o Rio Douro, um certo silêncio por não ser um lugar de muitas 
passagens.  
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“Largo do Camarão, é um lugar que parece dar mais possibilidades de caminhos do que realmente 
dá. Que são dois caminhos: um reto e um para direita. Acho que por causa desse prédio 
abandonado aqui, pela quantidade de janelas, não sei… um prédio bem bonito que tá abandonado, 
tem umas folhagens bonitas no teto (…) E é um lugar que é bem na esquina do lado de onde eu 
venho trabalhar, que é a biblioteca. Eu nunca passei por aqui. Que eu passo sempre pertinho mas 
nunca reparei nele.” 
(áudio-transcrição da fala do espectador Alexandre Foscheira, entrada da “Zona desconhecida”) 

	 A última paragem, antes de chegar ao infantário do Joaquim é acima da Praça da 
Alegria, desse ponto vê-se toda a extensão da praça: “Se fosses criança o que farias 
nessa praça?” Essa é a minha proposta para o espectador-participante imaginar. Como 

espaço para a imaginação existe no local uma fonte antiga, uma barraca com legumes, 
frutas e flores, os bancos de pedra, o chão da calçada-portuguesa, algumas árvores e 
uma ampla área livre. Subir. Descer. Pular. Correr. Chutar. Gritar. Rir. Chorar. Esconder. 
Achar. Pular. Subir. Rir. Correr


Sou como uma pipa, 

ligada com uma linha


que voa ao sabor do vento, 

nem sempre leve.


Sou também a pessoa que cuida de puxar-me de volta,

é preciso tempo para este movimento,


mas valem as paisagens.

E se fosse por ali? E se fosse por acolá?
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4. Notas Conclusivas 
	 

	 Esta investigação, que intitulei de “Dramaturgias do Quotidiano. Especulações 
sobre a dimensão ficcional do real”, fez-me refletir sobre as escolhas que fazemos no dia 
a dia e o quanto nos permitimos algum desvio. O mesmo lugar pode ser outro? O 
quotidiano, os percursos diários, a graça e o tédio da repetição e as pequenas 
subversões nas repetições. Uma brecha num muro, “um-acontecimento” que desvie o 
do fluxo do caminhar são potências dramatúrgicas que podem nos guiar para outras 
relações com os espaços. O quotidiano pertence a um sistema cultural que podemos 
denominar como ficcional. Este vai desde a forma como nos relacionamos com o tempo, 
o calendário, até tantas outras coisas, que moldam e guiam as nossas vidas. Mas ainda 
que cada cultura se enquadre em sistemas de valores, que por vezes esquecemos como 
foram gerados, nosso dia a dia é usualmente tomado por nós como realidade. 


Curiosamente no exercício teatral, parto da ficção para a construção de algo real, 
algo concreto que sirva para representar (ou apresentar) a ficção. Neste trabalho parti do 
real, da cidade onde me encontro, e do meu quotidiano como impulsionador da criação. 
Parti do real para o observar, amar, questionar e desviar-me dele. Procurei criar territórios 
híbridos que sugerissem ficções sem as determinar inteiramente. Em “Três percursos e 
um desvio para um mesmo fim” os percursos funcionaram como interlocutores, numa 
espécie de sistema de pensamento dialogando comigo e propondo sobre sua própria 
utilização. Revelando possibilidades do que poderia ser vivenciado em seus “momentos-
lugares”, curvas, quebras e continuidades. Cada percurso propõe uma maneira de 
vivenciar a cidade, quando nos colocamos dispostos a perceber camadas sutis para 
além das imediatas que se apresentam para nós.

	 Assim como entre os percursos há uma certa narrativa, que parece sair de mim 
no testemunhar do “Variação de uma manhã”; seguir para cidade e seus momentos-
lugares no “Percurso como narrativa”; voltar-se para o outro nos “Lugares e as quase-
coisas” e na “Coleção de cenas urbanas” onde os objetos indicam também o outro; para 

ao final ziguezaguear no “Percurso Z” e mergulhar num tempo subjetivo. Entre as 
secções desta componente escrita também houve um caminho que passou por 
especular sobre dimensão ficcional da cidade, para em seguida refletir sobre a dimensão 
real das ficções e por fim propor a ficção como instrumento para pensar o real.

	 Através de uma metodologia empírica fui desenvolvendo este trabalho, entre 
“percursos-experiência”, leituras e reflexões. A pergunta guia dessa investigação foi: que 
dimensões do espaço urbano podemos perceber como ficcionais? Como esta pergunta 
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foi gerada a partir da observação de situações que experienciei em palco, onde as 
narrativas dramáticas oscilam entre a realidade e sua “apropriação” pela ficção fui 
buscar no teatro uma ferramenta que pudesse ajudar nesta compreensão em meio 
urbano. O conceito de performatividade foi a ferramenta que encontrei para me 
aproximar de algumas hipóteses sobre a dimensão ficcional da cidade. Como descrevo 
na subsecção 1.2, a performatividade no teatro, o que se denomina como “Teatro 
Performativo” tem em suas características estruturantes um terreno propício para esta 
fricção entre o real e o ficcional. Pela valorização da vivência real e da apresentação em 
lugar da representação mimética. Assim, o jogo entre o que se conta e o que se faz 
adquire camadas complexas. Sobre este trânsito entre o real e ficcional no espaço 
cénico dedico em pormenor a subsecção 2.1.

	 Logo, para me aproximar de algumas hipóteses para perceber a “dimensão 
ficcional do espaço urbano” elaborei uma segunda pergunta: como o conceito 
performatividade se relaciona a noção de ficção na cidade? Ao estudar a aplicação 
deste conceito no urbanismo, pude notar que uma das principais características do 
“Urbanismo Performativo” é o aspecto social e relacional dos espaços da cidade e a 
capacidade dos espaços terem usos múltiplos e serem transformados por seus usos. 

	 Parti assim, da análise de Erika Fischer-Lichte sobre espaço e performatividade, 
onde a autora relaciona as quatro características constitutivas do processo performativo 
ao espaço, construindo a ideia de que o espaço é também performativo. Tratei de 
pensar sobre a ficção vinculada também a estas características, são elas: a 
imprevisibilidade, a ambivalência, a percepção e “o poder transformativo”. Para refletir 
sobre a ficção relacionada a característica da imprevisibilidade recorri a práticas 
performativas que “se apropriam" do espaço urbano com o uso de narrativas fictícias, 
como o exemplo da áudio-turnê “System-Kirchner”, multiplicando o uso e a dimensão 
daquele espaço da cidade; para relacionar a ficção a característica da ambivalência 
utilizei como exemplo o espetáculo “Morrer no teatro” que rompe o acordo palco-platéia 
e faz com que sua proposta ficcional se amplie para além do teatro sugerindo um 
apocalipse a nível mundial; para pensar a ficção em relação a característica da 
percepção recorri ao trabalho do grupo Scópio que utiliza a denominação “ficção na 
fotografia” para o resultado do procedimento de fotografar simultaneamente a mesma 
cena, criando perspectivas e narrativas variadas para um mesmo acontecimento; por fim 
relaciono a ficção a quarta característica do processo performativo que é “o poder 
transformativo” onde traço um paralelo com o significado etimológico de ficção como 
“modelar”, pensando a ficção também como instrumento de transformação. 
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	 Desenvolvi, no percurso “Os lugares e as quase-coisas” a ideia do olhar de cada 
um como gerador das ficções no espaço urbano, considerando os acontecimentos da 
cidade - seus espaços, objetos e transito - que servem como impulsionadores para a 
imaginação de quem passa por eles. Propus neste percurso que o espectador realizasse 
diferentes exercícios de dramaturgia na cidade. Assim, concluo que a ficção se relaciona 
ao espaço urbano de variadas maneiras. Parece ser da própria natureza da ficção essa 
multiplicidade de possibilidades. 

	 Afim de experimentar formas performativas de aproximação entre ficção e 
realidade no espaço urbano, trabalhei nos “percursos-experiência" experimentando 
procedimentos variados como, o áudio, as instruções e textos. Testando modos de 
perceber e criar dramaturgias na cidade (e também pela e para a cidade). Mergulhei 
então no projecto “Três percursos e um desvio para um mesmo fim” e os percursos-

experiência me aproximaram das práticas deambulatórias urbanas que coincidiram com 

o urbanismo moderno e as reflexões críticas estabelecidas pelos artistas da altura. Este 
panorama traçado na subsecção 1.1 ajudou a situar o projecto no momento atual e 
perceber um pouco da questão política que este trata ou tangencia. Aproximando-se 
das ideias situacionistas, da cidade lúdica, e as críticas ao tempo do capitalismo, da 
produtividade e do consumo os “percursos-experiência” vão de encontro ao tempo 
subjetivo e ao tempo da experiência.

	 A terceira questão da investigação surgiu em meio a estas experiências e 
laboratórios performativos que vivenciei no dia a dia da pesquisa: como multiplicar as 
formas de experienciar nosso quotidiano? Olhar para nossos percursos e pensá-los de 
formas menos usuais já se aproxima dessa multiplicação de formas. Entretanto, ainda 
mais forte tornou-se a ideia do desvio como campo de possibilidades presente no 
“percurso Z”. Este percurso utiliza a ficção como instrumento de construção de si 
próprio e carrega em si a potencia de ser múltiplo. Utilizei o recurso dramatúrgico do “E 
Se” para manter este percurso com possibilidades de ser diferente para cada pessoa, 
como numa “obra aberta” mantém o espectador numa posição de realizador. No desvio 
encontramos o inesperado e refrescamos o nosso olhar em relação a repetição. Parece 
que para subverter é preciso antes observar, mapear, decupar e então embaralhar, 
desviar e criar outras combinações com aquilo que vivemos. Ou, de forma menos 
racional, dar liberdade para nossos extintos e mudar de direção quando der vontade.

	 Como desdobramento da própria investigação propus o teatro como um 
laboratório de linguagens capaz de desvelar narrativas e discursos onde a ficção é 
instrumento que constrói essas diversas combinações. Relaciono na subsecção 3.1 a 
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ficção como ferramenta para pensar o real a noção de anti-estética e da arte feminista 
como práticas de resistência. Utilizo como exemplo a peça-palestra “Há mais futuro que 
passado” onde a ficção cria um “efeito de verdade”, trazendo uma reflexão sobre a 
realidade da escassez de mulheres na história da arte.	 

	 Este processo de investigação foi um sucessivo abrir de portas, por algumas 
entrei e estive mais tempo, noutras apenas espiei. Peço a ti que desfaça a imagem de 
corredores e paredes e pense apenas nas portas, molduras, brechas, regiões mais claras 
ou embaçadas. Um pouco como o “território Atulalli” do Stalker, onde os caminhos nem 
sempre se dão por caminhos, mas também por justaposição de espaços. Neste 
percurso de trabalho fui do caderno para a rua, travessas, cantinhos, surpreendendo-me 
com acontecimentos, voltando para dar o jantar, ser mãe, cuidar, dobrar muitas roupas, 
ser também múltipla.

	 Encontro um campo fértil para ser aprofundado num futuro próximo, mais 
especificamente no estudo das relações entre percurso e narrativa, dramaturgia e 
espacialidade. Há inúmeras maneiras de trabalhar os “percursos-experiência” 
considerando os lugares de borda e ficções que jogam com a realidade. Tenho interesse 
em ampliar esta pesquisa a outros contexto urbanos. Como também tenho vontade de 
trabalhar em diálogo com artistas de outras cidades, gerando reflexões sobre as 
especificidades de cada contexto e dando valor à multiplicidade das subjetividades.  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ANEXOS 

( A ) Dossiê “Três percursos e um desvio para um mesmo fim” 

___ Guião de Boas Vindas 

	 Boa tarde, obrigada por terem vindo!  

	 Peço que se sentem aqui na escada (o espaço da minha escada se transformou num 
pequeno teatro) que irei explicar o funcionamento dos percursos. Todo mundo chegou? Vamos 
esperar só mais um pouquinho que falta uma pessoa, mandou mensagem e já está no Campo 24 
de Agosto. Aceitam uma água? (tempo) Pronto, chegou! 

	 Este projeto faz parte da minha investigação no Mestrado em Arte e Design para o 
Espaço Público da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto com orientação da 
professora Sofia Ponte, que está ali no topo. 

	 Como vocês podem observar nesse mapa, esse trecho do Bonfim onde vivo não segue 
um esquema de gride, de modo que daqui da minha casa até o infantário do meu filho nós 
podemos ziguezaguear por trajetos diferentes com durações quase iguais. Delimitei então estes 
quatro percursos para criar experiências e formas de vivenciar a cidade	Agora vamos sortear os 

percursos que vou distribuir os Kits e explicar o funcionamento de cada um deles. 


Fotografias da Escada-Teatro, apresentação dos “percursos-experência”, 2019. Primeira 
apresentação. [01] Louise Kanefuku e Aurora dos Campos com espectadores-participantes [02] 
Svenja Tiger passando na rua ao acaso. © Sofia Ponte [03] Visão da escada. Espectadores-
participantes e presentes na ocasião: Alexandre Foschiera, Alexandre Fuga, Amanda Copstein, 
Eduardo Pedreiro, Elisa Geronimo Aires Leite, Emanuele Siebert, Joaquim dos Campos Ribas, Maria 
Ponte, Mariana Morais, Sofia Ponte, Talitha Filipe, Tomás Ribas © Louise Kanefuku. 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_ Mapa de cada percurso: 
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_  Funcionamento de cada percurso: 

	 No Percurso “Variação de uma manhã”, vocês caminharão acompanhados por um áudio 
onde eu e o Joaquim vamos para a creche, atravessando os mesmos lugares que passarão 
agora. Neste mapa tem algumas audio-localizações que servirão como referencia para um 
sincronismo analógico, ou seja, peço que prestem atenção para se aproximarem do ritmo no qual 
eles andam. O áudio vai começar e quando escutarem a porta batendo e - o dia está lindo!, 
podem começar a caminhar. 

	 No “Percurso como narrativa”, vocês receberão esses 7 envelopes, cada um deverá ser 
aberto e lido em um ponto determinado do caminho. Cada ponto denominado “momento-lugar” 
está numerado neste mapa e indicado no envelope anterior. O primeiro envelope será aberto aqui 
na porta. 

	 No percurso “Os lugares e as quase-coisas”, conto com a colaboração da artista Louise 
Kanefuku, que está aqui com a gente. Neste percurso cada participante escolherá um objeto. O 
primeiro envelope de instruções é para ser aberto ali na praça. Ao longo das instruções peço que 
marquem algumas das ações no mapa do trajeto, cada um construirá um mapa e uma história 
diferente em seu percurso. Nos encontramos ao final. 

	 No “Percurso Z” vocês seguirão este mapa sem nomes de ruas prestando atenção na 
forma do trajeto para que sigam o caminho. No mapa-jogo tem alguns pontos com instruções 
sobre coisas a fazer como um jogo de tabuleiro (imagem na subsecção Percurso Z). 

	 Ao final todos nos encontramos em frente ao infantário do Joaquim e trocamos relatos 

das nossas experiências.


Fotografia reencontro, final dos “percursos-experiência”, 2019. Em frente ao infantário. © Tomás Ribas. 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___ Percursos-experiência _ Informações complementares 

____ Variação de uma manhã (P1) _ Áudio-transcrição - QRCode 

A- Aurora (mãe) 
Q- Joaquim (filho) 
T- Tomás (pai) 
X,Y,Z,W- Pessoas que cruzamos 
S- Sofia (educadora) 

A - Testando.. 
Q- testando.. 
T - Tchaw Quim, brinca bastante.su 
A - Tchaw Tomi. 
A- Não Quim, dois de uma vez não, um 
de cada vez, a escada é perigosa. 
Vamos, um e dois e três…. Vem Quim, 
Vem Quim. Hoje a gente vai andando, 
vamos? Quim, Assim você vai cair, 
desce um de cada vez. E dois, e três…
vamos Quim, e três, e quatro… Hoje a 
gente vai andando. Essa escada é 
grande né Quim? É grande, uou, vamos? 
Vai, um de cada vez oh, tem uma caixa 
aí cuidado. 
Q - é do Pepê? 
A- Não, são uns objetos que a mamãe 
pegou na rua, deixa aí, de noite eu te 
mostro. oh, vou abrir a porta. Vamos 
andando Quim, vamos. 
(bate a porta 2`17”) 
A- oh o dia tá lindo! 
Q- O dia tá lindo! Hoje pai Natal 
A- Hoje pai Natal? 
Q- é.. 
A- Então vamos atravessar, ahh… 
Q- quero meu carro de polícia. 
A- Polícia não veio, veio esse aqui que é 
muito bom pra passar na parede, que 
tem rodas grandes. 
(barulho de carrinho na parede) 
Q- A minha roda grande, a minha roda 
grande, a minha roda pequena. 
A- oh o guindaste Quim, amarelo. 
Q- é a roda grandes, esse é a roda 
grandes, roda grandes. 
A- tá em obra. As rodas maiores são 
atrás. Esse é um trator. 
Q- não é, não é um trator… é, é…esse é 
pequeno e esse é grandes, 
A- é.. 
Q- esse é grandes. 

A- o tamanho da roda é diferente né? 
vamos correr? 
Q- quero passar aqui na parede. Toma, 
o carro, pra passar na parede. 
(som portão se fechando 4’25”) - 1 
Q- Fechá 
A- Fechando né? Um portão grande. 
Q- Que barulho. Vamos passar na 
parede preto? Pretinho, assim. 
A- Oh, parede de pedra, de madeira, a 
porta, o portão, o cano, a janela. 
Q- Au, meu carro caiu. 
A- Pega Quim. 
Q- pretinho. Ou caiu. Ou caiu! 
A- Pega Quim.  
Q- Aqui? Aqui? 
A- Esse é o caninho verde não pode 
jogar o carrinho aí, não pode. Lembra 
que você jogou o carrinho uma vez e 
que sumiu? Nunca mais voltou o 
carrinho, foi morar lá embaixo na cidade 
paralela. Não foi? 
Q- É, foi. 
A- Pois, não pode jogar o carrinho 
dentro do cano, né? Se não ele não 
volta.  
(barulho de malas 6`28”) 
A- oh, as meninas estão usando a mala, 
estão viajando. 
A- Oh o muro rosa tá com desenho 
enorme Quim (6`36”) - 2 
Q- o preto? O preto? 
A- um desenho preto. É uma nuvem? 
Q- é uma pita. 
A- Ah, é uma pizza no meio né? Escrito 
EGO, tá escrito Ego na Pizza. 
Q- pum, pum, pum, ja tá, ja tá, jato, vou 
pegar você. Homem Aranha, homem 
aranha, homem aranha. 
A- Vem, não me pega. 
Q- Vou pegar tu, de homem aranha. 
A- Pegou mamãe, 
Q- peguei ! 
A- oh tá verde o sinal, vamos 
atravessar, com cuidado (7`57) - 3 
A- oh Quim agora tem um andaime aqui 
de obra. Tá vendo? Vamos passar no 
túnel, cuidado Quim com o andaime. 

Q- Peguei ! 
A- tiraram tudo daqui da loja. Oh o 
carro do …  
Q- cuidado, cuidado. 
A- entramos aqui nesse lugar oh (8`50”) 
ohh.. voltou e segue. Vamos filho, pra 
frente. 
Q- Vem pegar em mim. 
A- oh que árvore bonita Quim. 
Q- Vem pegar em mim. 
A- oh, do outro lado. Vou te pegar heim? 
Vou te pegar, vou te pegar… vou te 
pegar.. peguei ! 
Q- Agora é eu pegar a mamãe. Peguei ! 
A- Agora eu. 
Q- Agora eu. 
A- oh aqui, oh a loja, vamos ver as 
sementinhas aqui (9`50”)- 4 
A- oh, de flor essas aqui. 
Q- e a outra? 
A- a outra é de passarinho. É o milho, a 
noz, a ervilha. 
Q- Essa é ervilha? 
A- É. O Trigo. 
Q- E a noz? E a noz? 
A- A noz tá lá. 
X- Olha uma camisola do Benfica! 
A- eh Porto! É Porto Quim, fala pra ele. 
Q- Eu não quero mais esse, eu não 
quero mais esse. 
A- Que foi Quim?  
Q- Eu não quero mais esse,  
A- Ele tava brincando com você, deixa o 
casaco vão bora.  
Q- não. 
A- Já dá pra ver que é do Porto. 
A- oh a árvore Quim, tá cheia de flor, oh 
a arvore que linda, cheia de flor.  
A- Não, deixa o casaco, deixa assim, já 
dá pra ver. Tá frio a essa hora, quando a 
gente chegar lá você tira tá? Tá 
pertinho, todo mundo tá vendo que é 
Porto.  
A- olha a arvore filho, cheia de flor. 
Deixa, deixa, vamos. Deixa o casaco, na 
creche a gente tira. 
Q- não, (reclama) 
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A- Oh chegamos no largo do Padrão 
filho (12´10”) - 5  
A- Vamos esperar o sinal para 
atravessar. Oh, tem o talho, a loja de 
ferragem , tabacaria 
Y- oh o Porto, tu és Portista? Tu és 
Portista? 
A- Viu Quim? Falou contigo. Tá verde! 
Q- Tá verde. 
A- espera um pouquinho Quim. Tá 
vermelho ainda. Tá verde! Hoje a gente 
vai descer por aqui, pela farmácia. Oh, 
ladeira ! 
Q- É ladeira? 
A- é ladeira, Ladeira corre mais né? Oh, 
Quim espera um pouco, tá verde vamos 
atravessar. 
Q- Aqui? 
A- Isso. Olha o Jardim São Lázaro. 
Depois que eu te pegar na creche hoje a 
gente pode vir aí no Jardim.  
(som de obra 14`+ou-) 
Oh a obra QUim, oh a obra. 
Q- obra? 
A- é, tão misturando cimento naquela 
máquina. 
Z- Tu és Portista, que grande Portista! 
(Quim desce correndo e cai no chão, 
chora 14`53”) - 6 
A- Ui, vem cá filho caiu. Deixa eu ver. 
A- Ele tropeçou. 
W- já estava no chão. 
A- é e depois que bateu a cabeça 
W- se fosse em cheio seria pior. 
A- deixa eu ver filho, deixa eu ver. Vai 
passar. Onde tá dodói?  
Q- Aqui. 
A- tá dodói aqui? Vai passar tá? É que 
tava na ladeira não foi filho? Tava na 
ladeira, vai passar. 
(chora, chora) 
A- oh o moço com as madeira ali, o que 
que ele vai fazer? Será que ele vai 
construir alguma coisa? Oh meu deus. 
Mamãe vai te levando. 
Q- Aqui 
A- Que foi? 
Q- Aqui. 
A- Quer ir por aqui? Vamos por aqui. 
Q- Aqui. 
A- Você gosta mais desse caminho 
filho? Passa pela faculdade né? Você 
gosta de passar pela faculdade? Tá 

melhor? Caramba Quim, tava na ladeira 
né? Ai desceu correndo e caiu.. mas via 
passar tá? Oh lá a faculdade. É aqui que 
a mamãe e o papai estudam? 
Q- É. Cadê o meu pai? 
A- Papai tá em casa, hoje ele ficou 
trabalhando em casa. 
A- Oh, a gente vai passar aqui no portão 
da pra ver o jardim (18`06”) 7 
Q- Abre o portão aqui? 
A- só que fica fechado esse portão da 
faculdade, a gente pode vir de noite né? 
Q- ai, ai, ai… 
A- Oh Quim, essa menina, caiu o dente 
dela não foi? Do cartaz. Tá nascendo 
outro, igual o Pepe. né? 
Q- é. 
A- Quando cai um dente nasce outro. 
Os seus nasceram todos você já tá 
cheio de dentes. Nasceu um monte. 
Q- vão cair os meus dentes. 
A.- olha Yemajá, uma vitrinezinha. 
A- seu dente vai cair daqui a uns anos. 
Primeiro ele nasce, nascem todos são 
os dentes de leite. São os dentinhos 
que são provisórios. 
Q- Quer o meu o do coelhos 
A- os seus são de leite. 
Q- Igual o do coelhos. 
A- Alá filho estão vindo dois gêmeos 
iguaizinhos oh com o vovô ali, 
igualzinhos. Mesma roupa, mesmo 
cabelinho. Da oi para eles. 
Q- oi. 
A- Oi, bom dia. Vamos no chão um 
pouquinho. Oh a casa da Amelinha, será 
que ela já voltou? 
Q- já voltou ! Sim ! 
A- Oh a padaria Vale doce 
Q- A vale doce aqui esse 
A- Agora a gente já tá pertinho né Quim, 
é a última curva pra creche agora. né? 
Que que voc¸ vai brincar hoje? 
Q- com meus carros. 
A- De carro? E Cavalinho? Moto? Não? 
Q- Carros dedes. 
A- Carros verdes? 
Q- Carros grandes! 
A- Ah, carro grande. Carro grande. 
A- A gente vai passar pela escada 
(21`20``), já passamos pelo Zé da 
frutaria. A camisa do Porto né que você 
tá usando? 

Q- É. 
A- Muito bonita né? 
Q- É muito. Muito bonita. Eu vou chutar 
muito bonita. Era do Pepe esse. 
A- Pepe tb tem né, uma camisa do 
Porto. 
Q- é igual uma camisa, exatadinha, é 
igual em mim. 
A- igual? O Pepe e o Tomtom né, porque 
quando eles vieram aqui eles tinham. 
Eles foram lá no estádio do Dragão 
passear com o Quim, compraram a 
camisa do Porto. Todo ficou torcendo 
pro Porto, que é o time do Quim. né? 
Q- Eu, do meu estádio. 
A- Do seu estádio? 
Q- É. 
A- Cada a creche? É A última rua que a 
gente vai atravessar filho? 
Q- ultima. 
A- E ce tá no colo da mamãe? 
Q- da minha mãe. 
A- oh o carro deixou a gente passar. 
Vamos tocar a campainha? Será que o 
Sami já chegou? E a Julia? 
Q- A Amelia já chegou. A Amélia já 
chegou aqui, a Amélia. 
A- Vou perguntar o que que vai ter de 
papá. Vamos dar um susto na Cátia? 
Aqui oh. 
S- Olá Bom dia. 
A- é a Sofia! 
S- Ola Quim.  
A- Bom dia. 
S- Bom dia, estas bom? Sim? Oh, 
vamos lá pra fora brincar com os 
amigos? Fazer ginástica hoje? 
A- Hoje é ginástica? 
S- Hoje é ginástica. 
A- Ah que bom, oh posso deixar aqui? 
S- Ah claro que sim, claro que sim 
mama. Olha diz tchau a mama. 
Q- Tchaw. 
A- tchaw Quim, bom dia. Você sabe o 
que que é o papa hoje? Deixa eu ver 
aqui. 
S- Hoje é jardineira de coelho. 
A- tá beleza. 
S- Tchaw, thaw mama. 
A- obrigada, beijo ate mais tarde. 
S- beijinho, vamos lá. 
A- Tchaw…  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___ Percurso como narrativa (P2) _ StoryBoard 
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   ENVELOPE 1. PORTA 177
   A porta é o início. 
   Agora acontecerão uma sucessão de fatos, pessoas, espaços, portas            
   janelas, cachorros, céu, chão, som, texturas. 
   Observe o máximo de detalhes e perceba o que eles te contam e como. 
   [Abra o próximo no 1º sinal (ou semáforo)]

   ENVELOPE 2. SEGUNDO SINAL
   Um sinal determina uma pausa. 
   Oportunidade de ver devagar, cruzar com o outro que também espera.
   Interseção entre carros e pessoas.
   Se o percurso fosse um texto, atravessar uma rua seria uma mudança de                    
   parágrafo? Ou um parágrafo em si?
   25 segundos até que fique verde, 10 passos até a outra calçada. 
   Atravesse e atravesse outra vez. O 3º Sinal toca, abre-se a grande cortina    
   entre a esquina do talho e da florista.
   [Abra o próximo envelope no meio da Travessa Poço das Patas]

   ENVELOPE 3. TRAVESSA 
   Peço licença, estou de passagem. 
   Atravesso discretamente entre duas ruas movimentadas. Para alguns     
   sou atalho, para outros sou morada. Uma linha estreita entre casas altas.     
   Ora antigas, noutra remodeladas. Gosto de uma boa prosa com os que   
   param para me observar. Por meus 65cm de calçada passa um de cada  
   vez, os pedestres estão sempre em zigue-zaguear.
   [Abra o próximo em frente ao Restaurante Astronauta]

   ENVELOPE 4. ILHA ASTRONAUTA
   Sensação de ilha nessa interseção. A ruas correm como rios aqui a volta.
   Ruas-nomes, nomes-pessoas, pessoas-funções, funções-títulos, 
   títulos-pessoas-ruas. 
   Cidália Meireles, irmã de Rosário e Milita, cantoras de rádio.
   Morgado de Mateus, fidalgo cavaleiro, filho de Joana Maria e Antônio José.
   Quincas para os íntimos, o caixeiro viajante Conde de Ferreira.
   João Nepomuceno, o Barão de São Cosme, casado com Josefa Castanheda.
   Destacaram-se em vida e se encontram aqui, talvez para um copo. 
   Até que mudem de nome ou de rua.
   [Abra o próximo após cruzar com 3 pessoas no mesmo passeio]

   ENVELOPE 5. AONDE?
   Não sou mulher de apreciar espaços abertos.
   De todas as paisagens prefiro as microscópicas. Um qualquer ambiente    
   circunscrito a uma lamela ou a um prato de Petri faz-me mais feliz que   
   um passeio num parque, prefiro lugares que me ofereçam a reconfortante  
   sensação de poderem ser controlados, de se poderem conhecer na sua  
   totalidade. Com margens e contornos bem definidos. Odeio pradarias. Se  
   me derem a hipótese de escolher prefiro as grandes metrópoles, florestas  
   densas onde prédios nos roubam todo o sol.
   Desprezo a imensidão do mar, a falsa infinitude dos céus, mas gosto de  
   submarinos, e de aeroportos, e de catacumbas.
   Trecho do Banquete de Patrícia Portela, Patrícia pp. XCI e XCII
   [Abra o próximo no topo da escada, após padaria Vale Doce]

   ENVELOPE 6. NO TOPO DA ESCADA
   Vejo-me passar lá embaixo.Vejo também o outro e o outro e o outro.
   Gosto de ver de cima, um pouco dentro, um pouco fora.
   Nem beira de janela, nem meio de cena. Lugar entre lugares. 
   9 degraus para subir, alguns passos pra descer, o Douro escondido a   
   direita e um fim no horizonte.
   [Abra o próximo em frente a creche fofinhos]

   ENVELOPE 7. PORTA 40
   A porta final. Um fim temporário. 
   Há tanta história dentro da porta, crianças, barulhos, lembranças. 
   E aqui fora o sol, ou estará frio? 
   Falo com você num futuro que não sei quando, nem tão pouco sei quem és. 
   Ai dentro de ti tantos outros mundos.
   O percurso acaba, mas a cortina fica aberta.
   E continuamos vendo a praça da alegria, o relvado, a galeria presidenta…

   ENVELOPE 1. PORTA 177
   A porta é o início. 
   Agora acontecerão uma sucessão de fatos, pessoas, espaços, portas            
   janelas, cachorros, céu, chão, som, texturas. 
   Observe o máximo de detalhes e perceba o que eles te contam e como. 
   [Abra o próximo no 1º sinal (ou semáforo)]
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___ Os lugares e as quase-coisas (P3) _ Instruções 
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___ Percurso Z (PZ) _ Relato de primeira experiência  

Primeira caminhada pelo trajeto do percurso Z _ 06.05.2019 
Final da manhã de segunda-feira, maio, será que o frio se foi mesmo? 
A cantina da faculdade (café) está vazia (quase). O tempo nublado, mas amigável. 
Cheguei a pouco do zigue-zague … Começo o processo de organizar os pensamentos e sensações que tive.  
Parece que a descrição de uma experiência será sempre uma nova leitura, fatalmente diferente da experiência, mas não 
necessariamente mal. 

	 O percurso Z tem andado a dias pairando em meus pensamentos, vejo nele um certo contraponto ao 
automatismo do quotidiano. Automatismo que relaciono a condicionantes fictícias que determinam nossas escolhas 
diárias, dentre elas a mais básica está a de que faremos o menor caminho para chegar ao nosso destino. E o que isso 
implica em outras escolhas nossas? Os caminhos são sempre múltiplos, mas por vezes se quer no damos a possibilidade 
de ver outras possibilidades. O percurso Z passou pelo mapa, foi desenho, projeto antes de ser vivência, caminho 
percorrido. Um dos trechos do percurso nunca passei, ao qual denominei zona desconhecida, essa zona proponho ser 
relatada pelo espectador-participante, tenho vontade também de ver as múltiplas narrativas e maneiras de contá-las e 
como estas narrativas juntas construirão um lugar, que imagino que fatalmente será ainda diferente do próprio lugar. 
	 Inicialmente pensei em propor apenas duas coisas: uma delas seria percorrer o trajeto com um mapa sem nome 
de ruas, guiando-se apenas pelas formas que indicam as curvas e direções (sem telemóveis como auxílio 
principalmente). E próximo do final o encontro com a zona desconhecida e a descrição dela. Mas depois pareceu-me 
faltar algo e ando batendo cabeça sobre o que seria, qual seria a questão mais interessante para explorar aqui. 
	 Parti para este percurso após ler o texto As possibilidades do possível - a ficção como experiência de realização 
do real de Hélder Gomes, neste texto ele fala sobre a ficção como possibilidade de subversão simbólica do real, já que na 
ficção temos algumas liberdades que na realidade não conseguimos. Como exemplo de impossibilidade, ele coloca o fato 
de uma mesma consciência não poder percorrer dois percursos ao mesmo tempo, o que na ficção é possível, já que ela 
não se prende a algumas condicionantes que são concretas na realidade. 
	 Então pensei em associar duas ideias a esse percurso, as duas usam o percurso numa outra escala, uma escala 
temporal, quase como uma linha do tempo. Uma delas tem haver com a ideia de viagem: chegar, conhecer, observar, 
percorrer, relatar, estar num estado de viajante, os lugares e espaços continuam sendo lugares e espaços mas ganham 
uma dimensão mais distanciada como num certo faz de conta, estamos nesse lugar mas este lugar não é aqui, é outro, e 
não sabemos bem onde. A segunda é relacionar a escala de uma vida, começando pelo antes de nascer, a primeira 
infância, a infância, adolescência, os 20, os 30, os 40, o daqui a pouco, a curva-cotovelo como o desconhecido, depois o 
depois, e a chegada como ponto intermediário ou final temporário. No momento decidi tentar sobrepor as duas ideias ao 
longo do percurso, testarei construir isso num áudio como numa conversa. 
	 Voltando a experiência do percurso hoje: saí com o Quim de carrinho e já lhe disse: filho hoje vamos fazer um 
grande zigue-zague, ele gostou da ideia, ideia de passeio. O tempo de um caminho menos objetivo é totalmente diferente 
da sensação do caminho mais curto, acho que ele se preza muito bem a lembranças, memórias, devaneios, nas primeiras 
curvas “sem sentido” (que indicam um voltar, mais próximo do ponto de origem) e ao passar pelas primeiras 
possibilidades de cortar caminho para o ponto de chegada senti uma certa angustia misturada a liberdade de seguir em 
frente, depois de um tempo entrei num estado bem menos preocupado e até meu caminhar ficou mais lento. Em alguns 
momentos estava andando ao contrário do meu fluxo diário e imaginava que podíamos estar vindo por ali, cruzávamos 
assim com nossos lastros, nossos fantasmas de outros dias. Vi muitas outras coisas por estar direcionada em sentido 
contrário dos usuais, como a outra face do percurso. Fui imaginando essa conversa com o espectador-participante e 
pensando no trecho da adolescência que história contaria, entre tantos outros. Como temos uma capacidade de imaginar 
tantas coisas…Pensei nos meus antepassados, pensei na minha dupla-nacionalidade… 
	 Quando cheguei a zona paramos um pouco em frente ao Largo do Camarão e imaginei o espectador entrando 
por lá, vi um pouco mais do que deve ter pra lá e imaginei essa nossa conversa em áudio. O Joaquim ficou quietinho 
curtindo as voltas, levamos o dobro do tempo, 30 minutos ao invés de 15 minutos e pensei que na verdade a combinação 
de caminhos é quase infinita, ou enorme. Considerando aumentar o tempo do caminho podemos dar muitas voltas. Com 
30 minutos já deve ampliar as possibilidades em muito mais do que 50% em relação aos 15.  
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( B ) Dossiê Projetos Tangentes 

___ Banco Mobiliário _ instalação participativa _ Jardim São Lázaro (2018) 

	 Banco Mobiliário foi desenvolvido em parceria com Talitha Filipe e Amanda Copstein a convite do 
grupo The Worttours. Promovendo uma conexão do espaço com o Jardim São Lázaro. Transformamos o 
Jardim num tabuleiro com os 50 bancos numerados, para cada banco uma pequena dramaturgia foi criada, 
levando em conta o que sentimos ali, o entorno, os sons, coisas que vimos. Os participantes escolhiam o 
número pelo mapa no antigo Quiosque da PioRio e iam até o banco correspondente para ler a história, 
depois podiam escrever sua própria reflexão a partir de algum banco, a nova história era incluída no mapa 
podendo ser escolhida por um novo participante. Aos poucos multiplicamos os olhares sobre o Jardim 

criando um espaço de pausa numa tarde de semana.


Banco Mobiliário, Instalação Participativa, Jardim São Lázaro, maio de 2018 ©Talitha Filipe


[1] Jardim São Lázaro [2] Mapa-tabuleiro [3] convite [4] Quisque do WorstTours Amanda Copstein recendo Svenja 
Tyger [5] Carta-texto Banco 36 [6] Carta texto participante Banco 1 [7] Detalhe Banco 1 ©Montagem da autora  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___ Morrer no teatro _ espetáculo _ Teatro Baltazar Dias (2019) 

“1. MORTE NA NEVE  

Boa noite. O meu nome é _____ [NOME DO ACTOR]. Eu tenho uma proposta; vamos imaginar que todos nós 
viemos hoje ao _____ [NOME DO TEATRO] para assistir a um espectáculo de teatro. Vamos imaginar que 
estamos no átrio de entrada do teatro, à espera que o espectáculo comece. O espectáculo demora a 
começar, e enquanto esperamos vai crescendo a expectativa, aquela sensação de que está prestes a 
acontecer alguma coisa. Mas ainda não aconteceu. É uma expectativa boa. O que não quer dizer que aquilo 
que vai acontecer vá ser bom. Pode ser mau. Pode ser extremamente mau, mau de uma forma apocalíptica, 
e todos os que estão aqui hoje vão arrepender-se de ter saído de casa e vão preferir estar em qualquer outro 
lugar em vez de estar aqui. Desde que não seja um lugar comparativamente pior, como uma cama de 
hospital cercada por tubos e monitores, ou um bote à deriva no meio do mar, ou o ponto de impacto de um 
meteoro gigante que está prestes a cair em cima da nossa cabeça e ao cair vai iniciar uma nova Era Glacial e 
matar toda a vida na Terra. Mau a esse nível.” (Cassal, cena de abertura) 

[EQUIPE] Texto e encenação | Alex Cassal || Elenco | Marco Paiva (e um ator amador diferente a cada noite) || 
Direção de movimento | Márcia Lança || Apoio à dramaturgia | Joana Frazão || Iluminação | Tomás Ribas || 
cenografia | Alex Cassal e Aurora dos Campos || Foto | Angelo Sousa || Produção executiva | Carlos Alves e 
Daniela Ribeiro || Produção | Má-Criação || Coprodução | Maria Matos Teatro Municipal - temporada 2017/18 



Morrer no teatro 1-2, Teatro Baltazar Dias, Funchal. 2019 © Susana Melim. 
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( C ) Dossiê Laboratórios no Bonfim 

___ A volta do meu Umbigo_ Observação escrita (2018) 

	 A volta do meu umbigo foi um laboratório que seguiu a repetição de uma ação semanal, durante o 
mês de setembro e outubro de 2018. Todas as quarta-feira almoçar e escrever em um restaurante no 
Bonfim. Pensei aqui no registro também como dramaturgia. Fui a várias tascas, onde os clientes se repetem 
com familiaridade, a maioria delas tem uma TV que nos atualiza no presente, não fosse por ela estaríamos 
mais desvinculados do tempo. As tasquinhas parecem uma afirmação de que estamos em Portugal. Já nos 
restaurantes vegetarianos há uma aura de cuidado com a saúde e o tempo passa diferente. 
	 No final do processo de dois meses pude perceber além das narrativas locais a narrativa em que eu 
mesma vivia, o período foi justamente das históricas eleições no Brasil quando a extrema direita venceu, 
foram dias difíceis. Sobre os espaços percebi o quanto há de subjetividade na relação com eles, pareciam 
uma soma do espaço físico a meu estado de espírito (humor do dia) e minha maneira de percebê-los a partir 
de minhas referências, ou de minha cultura e os acontecimentos específicos daqueles momentos. 
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___ Estudo de ações quotidianas _ um dia / espacializar verbos (2019) 

	 Especulando sobre performatividade no quotidiano, comecei o exercício de listar os verbos que 
compõe um dia meu. Do acordar, levantar, agir em casa, sair, percorrer até um lugar, parar para almoço, 
voltar até dormir. Separei os verbos em 04 categorias: ligados a manutenção tanto da casa quanto de si 
próprio, ligados a ações físicas e aos percursos entre lugares, os de carácter introspectivo e os de 
comunhão que envolvem mais de uma pessoa. 
	 Testando formas de espacializar os verbos-ações, escrevi cada uma delas em objetos e espaços 
relacionados a si. Esta experiência fez-me perceber de forma concreta o quanto nossas ações se inserem 
num contexto cultural que vai das nossas roupas e objetos até os lugares por onde passamos. Este 
movimento de mapear o quotidiano dentro e fora de casa, ajudou a clarear o interesse pelo aprofundamento 
nos momentos de deslocamento. 
	 A experiência de intervir na rua não é simples. O que fazer, porque fazer, como fazer? Fugir ou ir ao 
encontro de? Encarar. Talvez para alguns artistas seja mais simples. Neste laboratório me propus a escrever 
verbos a giz branco por lugares da cidade, demarcando ações cotidianas da casa ao acordar, levantar, 
cuidar, comer até sair para a rua e ir andar, atravessar, esperar, continuar, olhar. Estar em evidência 
praticando a simples ação de escrever. O outro se aproxima, o olhar, a curiosidade. Estar aberto. Ao mesmo 
tempo uma dupla-sensação de invasão, demarcar o espaço coletivo e ser testemunhado pelo olhar do outro.  
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___ Objetos Encontrados _ Coleção de cenas urbanas (2019) 
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___ Objetos Encontrados _ Coleção de cenas urbanas (Parte 2)  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