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Manifestações é uma criação do Teatro do Frio 
– Pesquisa Teatral do Norte que estreou 
enquanto performance, na quinta-feira,  
23 de setembro de 2021, integrando a 
programação do MEXE (6º Encontro 
Internacional de Arte e Comunidade)  
na cidade do Porto, em Portugal. 

Esta dramaturgia foi escrita após as 
performances e composta a partir de  
registos em vídeo das apresentações 
realizadas, procurando porém,  
constituir-se como texto autónomo.  
Para tanto, o presente texto serve-se  
de falas escritas ao vivo pelo elenco de 
performers Gunnar Borges, José Carretas, 
Maria Luís Vilas Boas, Patrícia Queirós,  
Sara Neves, Vahan Kerovpyan, e da  
escrita original do autor Diogo Liberano 
e de colaborações com os criadores  
Catarina Lacerda, Luciana Bastos,  
Rodrigo Malvar e Sérgio Couto.









Cara leitora, caro leitor —  
Esta dramaturgia manifestou-se  
no corpo a corpo, boca a boca,  
até chegar à mão do escritor  
que a compôs em caracteres.

Sugere-se, por isso, uma breve  
suspensão da leitura, 

Cara leitora, caro leitor —  
por que não ser ouvinte? 

Acedendo à ligação  
manifestacoes.com  
encontrará as versões áudio e  
Língua Gestual Portuguesa.
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Cara leitora, caro leitor —

Sugere-se, se assim possível for,  
que a leitura desta dramaturgia 
seja feita em voz alta.
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Um banco de madeira. A madeira um pouco envelhecida. 
Talvez envelhecida pelo tempo, pelas chuvas, pelos ventos.  
Um metro e meio de extensão, aproximadamente. Esse banco 
tem dois apoios para os braços, um apoio em cada uma das duas 
laterais menores. O apoio dos braços é de ferro e pintado a preto. 
Em frente ao banco, uma grama esverdeada. Uma relva muito  
verde mesmo.

Um muro muito comprido. Um muro feito com pedras e muito 
fino. É um muro fino que rasga toda a paisagem até o fundo.  
É uma pedra áspera com fissuras ao longo da extensão do muro. 
Pedras ásperas e geométricas. Olhando por cima desse muro, 
levantando um pouco o olhar, se levantas um pouco o olhar,  
é possível ver o horizonte. O céu hoje está completamente cinzento.

Há uma rua. E outra rua. E semáforos. Daqui para lá: semáforo.  
De lá até ali: outro semáforo. Há passadeiras também. Daqui para 
lá: passadeira. Dali até lá: outra passadeira. É uma rua bastante 
mais larga esta aqui. Aquela outra é menor, um pouco menor.  
Não é bem uma avenida, esta rua maior não é bem uma avenida, 
mas é bastante mais larga do que aquela outra ali.

A relva é verde, muito verde mesmo. Em frente ao banco,  
olhando de perto, é possível ver sobre a relva algum resto  
de orvalho. Não é tão cedo, já é meio da tarde, mas ainda é  
possível ver – olhando de perto – pequenas gotas de orvalho 
que teimam em continuar deitadas sobre o verde. É uma relva 
realmente verdíssima.

O céu cinzento está além do muro de pedra, um muro fino  
com pedras geométricas e fissuras ao longo da sua extensão. 
Olhando com atenção, resistindo à tentação do horizonte – a 
tentação de olhar para o horizonte pois hoje o céu está lindo –, 
olhando logo em cima do muro é possível ver uma pomba  
solitária, ela parece ferida.

Sigo caminhando pelo chão de pedras, há muitas pedras e um 
cheiro a figos misturado com o cheiro do lixo. Há muito lixo aqui.  
E logo ali, mais adiante, vejo um senhor regando uma horta  
apesar da chuva que já começa a cair. Caminho na sua direção. 
Aproximo-me dele e, ao chegar mais perto desse senhor, ele tira 
os óculos e olha-me.

Como são os olhos dele?
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Parecem olhos tristes, olhos um pouco tristes. São severos.

Sente-se à vontade perto desse homem?

Sinto-me à vontade. Vai chover. Já está a chover. É intrigante.

É intrigante?

Não sei explicar.

Que idade tem ele?

Uns sessenta. Sessenta e cinco, talvez. Eu não pergunto nada.

Como está ele vestido?

Uma capa amarela. Suja de terra, talvez, uma longa capa 
de plástico velha e amarelada.

Os muros são regras?

Não percebi.

Falas-lhe de alguma coisa?

Ele diz-me que agora, após regar a horta, pode chover. 
É intrigante.

Ele diz isso?

Agora, após regar a horta, agora sim pode chover à vontade.

Você conhece o rio?

Não um rio, um rio de verdade, mas a cidade do Rio.

Foi um taxista brasileiro. Numa corrida enorme, com um  
preço superior ao preço habitual, numa conversa bem mais 
comprida que o preço da longa corrida. E quando lhe disse  
que eu já havia estado no Rio de Janeiro, mais precisamente  
na esplanada do Amarelinho, ele praticamente gritou comigo:  
e comeu frango à passarinho?

Você comeu frango à passarinho?

Eu tenho a receita de como fazer o frango à passarinho na panela 
de pressão, ele disse-me, aprendi com a Ana Maria. E pegou numa 
caneta e escreveu a receita na minha fatura. Aqui está. Podes ler.

Mas está escrito bolinha de queijo.

conversar, horta comunitária, leitura, não
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E depois da bolinha há o frango.

Bolinha de queijo?

Ele escreveu duas receitas na minha fatura: primeiro a bolinha  
de queijo e logo depois a receita do frango à passarinho.

Foi um encontro agradável apesar do preço da viagem.  
Tenho a sensação de que ele deu mais voltas do que precisava 
apenas para que a nossa conversa pudesse durar um pouco mais. 
Ele deu voltas e mais voltas apenas para que a nossa conversa 
continuasse um pouco mais. Foi uma conversa agradável apesar  
do preço.

Fez-me pensar na solidão que eu passei.

Há anos, fiquei seis meses fora do meu país. Foi o maior período  
de tempo que passei longe de casa. Fez-me pensar na solidão  
que eu passei ao ficar seis meses, foi o maior tempo que fiquei,  
fora do meu país.

Como é pesada a pena do exílio.

Como é pesada a pena do exílio. Como é pesada a pena do exílio. 
Como é pesada a pena do exílio. Como é pesada a pena do exílio. 
Como é pesada a pena do exílio.

Como é pesada a pena do exílio?

A pena do exílio é pesada como?

É pesada como a pena do exílio?

Como é pesada a pena?

A pena é pesada?

A pena é o exílio?

É pesada a pena do exílio?

Pesada de peso. Peso de pesar. Como é pesada?

Como é pesada o quê?

A pena do exílio. Como é que ela é pesada?

Uma pena pesa quase nada.

Quanto pesa o quase nada?
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Como é o exílio?

Exílio ou exilado?

Você tem pena do exilado?

É possível pesar o exílio?

Tens pena de alguém?

Você está exilado de alguém?

Tens alguém em exílio?

Você colocou alguém em exílio?

Exílio é solidão?

Sem vocês, para onde quer que eu vá será exílio.

Eu fiz uma pergunta.

Eu escutei.

Ela perguntou se exílio é solidão.

Já deixaste alguém na solidão?

Como é pesada a pena da solidão?

Como se pesa a solidão? Dá para pesar?

A solidão é um lugar?

Qual é o peso da pena?

Que peso tem o exílio?

Como é pesado o peso da solidão?

É peso leve ou peso pesado?

Como é pesada a pena que temos de um exilado?

É um exilado ou são dois exilados?

É um peso ou são duas medidas? Peso ou pesadelo? É caneta ou 
pena? Passado ou assado? É presente ou futuro?

Estamos a fugir. É exílio ou solidão?

Como é pensado o exílio?

Pensado?!

peso
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Como é pensado o peso do exílio?

O exílio é pensado? O pensamento é um exílio?

Pensamentos pesam? É pesar ou pensar?

O exílio é um pássaro cujas penas foram cortadas?

Um pássaro sem penas dá-te pena?

Um exilado sem país te dá pena?

Como dar asas ao exilado?

Como dar exílio aos pesos? Como exilar-se de tudo o que é 
pesado?

Quanto é que tu pesas?

É mais pesada a pena ou o exílio?

Para mim é mais pesada a solidão.

É mais pesada a solidão?

A pena não pesa quase nada.

E quanto pesa a solidão?

A solidão pesa tanto quanto o exilado?

Imigração é o mesmo que exílio?

Solidão é leve? Ser leve é ser livre?

Ser livre é ser livro?

Um livro é algo livre?

Imigração é o mesmo que exílio?

Exílio é o mesmo que solidão?

Existe alguma solidão que seja leve?

É emigrar ou imigrar?

Se eu imigrar eu estou exilada?

É uma pena imigrar?

O que é ter pena? O que é ter uma pena imigrante?

É possível exportar a solidão?
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É possível desterrar a solidão?

Solidão termina em “ão” por ser pesada?

Um exílio pesado seria um exilão?

Posso querer estar sozinha mesmo no meio de muita gente?

Ter pena é ter asas?

Poderias voar se tivesses penas?

Com quantas penas se faz um voo?

Com quantas penas se faz uma solidão?

A solidão é um exílio?

Para mim é mais pesada a solidão.

Estar longe dos teus é estar em solidão?

Se eu desejar estar longe da minha família isso é uma pena?

Desejar é querer? Desejas apenas 
o possível? O que é uma máquina 
desejante? Como tocar num desejo?  
O que compras para satisfazer  
os teus desejos? Quem inventa os 
desejos que desejas? Desejar é ter, 
desejo é propriedade? Se um dia eu tiver 
tudo o que quero vou parar de desejar? 
Quão distante estás dos teus desejos? 
Quem alcança sempre espera? As tuas 
escolhas partem dos teus desejos ou 
dos teus medos? Existe um não desejo? 
É possível apanhar boleia no desejo do 
outro? Desejar e realizar são ações 
diferentes? Os desejos acabam? Que 
cheiro tem um desejo quando morre?

Desejas algo que não seja apenas continuar a falar sozinho?

Podes dizer de outra forma?

Ele é egoísta?

Acho que devemos querer tudo aquilo que desejamos.

algum, desejo articulado com intensidade?, não, propriedade
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Tudo tudo?

Isto é uma pena ou uma infração?

Isto é uma solidão.

O que é uma solidão?

E duas solidões, o que são?

O que é o companheirismo?

Existe companheirismo na solidão?

Desculpa, podes repetir?

O que é o companheirismo?

Não.

Não?!

Não é um impedimento. O não aqui 
é apenas um breve freio que te 
interrompe e te convida a desviar  
para outro rumo. Quando você disse 
não você não  quis impedir-me de dizer, 
é isso? Quando digo não eu desejo que 
você  entre na aventura e se permita. 
Podes dizer de outra forma? Longe da 
linha que funda o caudaloso  rio das 
civilizações, dizer não é desconfiar da 
costura do progresso.  É melhor ser 
amigo do não.

Podes repetir aquela pergunta?

Não.

Podes repetir aquela interrogação?

O que é a solidão?!

Sim.

O que é a solidão?

Podes repetir?

Já repeti.
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Mais uma vez, por favor.

Sim e repete em voz alta.

O que é a solidão?

A solidão.

Escutaram? 

Eu ouvi. É curioso.

A curiosidade nasceu consigo? Por que 
aquilo que me provoca curiosidade 
não te provoca o mesmo? É possível 
que a minha curiosidade se torne a tua? 
A solidão é curiosa. Ser curioso é algo 
indevido? Querer saber é ser curiosa? 
Como é que as casas respiram? Que  
tipo de curiosidade te come e mastiga? 
A curiosidade tem fome de quê? Existe 
curiosidade fora do que é humano? 
Uma planta é curiosa? Uma ave tem 
curiosidade?  E uma palavra? Tens 
curiosidade sobre o que conversam  
as formigas? Se não fosses curiosa não 
serias furiosa? Se não fosses tu, quem 
serias? Curiosidade tem tamanho? 
Curiosidades abrem caminhos?  
É possível ser curioso mesmo sendo 
preguiçoso?  Tens curiosidade sobre  
algo que não tenha a ver apenas 
contigo? A solidão não tem a ver só 
comigo.

conversar, curiosidade, escuta, não 
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É curioso.

Antes de eu viajar para outro país, para ficar três meses  
a trabalho, a minha mãe perguntou-me se eu não tinha medo 
de ficar sozinho. Você não tem medo de ficar tanto tempo sozinho? 
Perguntou-me ela.

Achas a solidão curiosa?

Li no outro dia que nunca se está verdadeiramente sozinho,  
que se está sempre acompanhado, mesmo quando se está sozinho.

Sente-se sozinho agora?

O senhor que estava a regar a horta estava sozinho, mas parecia 
acompanhado.

Um livro pode ser uma companhia?

A solidão pode ser uma companhia?

O taxista deve entender bem como funciona a solidão.  
Ora está acompanhado, ora não. A solidão não precisa  
de ser sempre pesada.

Mas como pesar a solidão?

Quanto pesa a sua solidão?

É possível fingir que se está acompanhado?

Já esteve sozinho de verdade?

Não.

Já esteve sozinho fingidamente?

Não.

Está sozinho agora?

Não.

Quer ficar sozinha?

Sim. Às vezes é preciso estar sozinha.

Podes dizer de outra forma?

curiosidade, horta comunitária, não
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Às vezes é difícil comunicar com as pessoas, quer sejam próximas 
ou não, por isso, às vezes, é preciso ficar um pouco sozinha para 
organizar melhor os pensamentos e aquilo que se sente.

Dizer solidão é o mesmo que dizer sozinho?

Quando ouço a palavra sozinho penso sempre num sol pequeno. 
É engraçado. Penso sempre num solzinho. Não tem a ver, eu sei. 
Mas, às vezes, quando se está sozinho é preciso estar um pouco 
solzinho.

O sol faz-te companhia? Mesmo à noite, o sol faz-te companhia?

Alguma vez precisaste de ficar sozinha?

Eu nunca precisei de estar sozinho. Sou uma pessoa muito solar.

Não.

Amo estar sozinho. Sou uma pessoa muito introspetiva.

E como é que tu fazes para estar sozinha?

Passo dias trancada em casa a comer chocolate sem parar.

Conseguirias ficar sozinha em casa e sem o chocolate?

Sem ele eu morreria.

Morre-se de solidão? Ou morre-se de amor?

Às vezes é preciso estar sozinho para estar consigo mesmo.

Podes dizer de outra forma?

Às vezes é preciso estar consigo mesmo para estar sozinho.

Achas que estar acompanhado é um problema?

Comer chocolate é um problema?

Estar acompanhado de si é estar sozinho?

Estar acompanhado de si é um problema?

Estar acompanhado de um problema é um problema?

Às vezes as pessoas são o problema.

Então o problema agora são as pessoas?
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O problema é as pessoas impedirem-te de estar sozinha?

Ser ou estar, estar ou ser sozinho?

É um problema querer estar sozinho?

Ora, deveria ser um problema estar acompanhado?

O que é a solidão?

Existe companheirismo na solidão?

Tinha feito essa pergunta, mas ninguém me respondeu.

Podes dizer de outra forma?

Não.

Posso dizer de outra forma?

Sim e aproveite para dizer em voz alta.

Existe companhia na solidão?

A partir de agora, e digo isto em voz alta, salvar-se  
a si mesmo pressupõe salvar o outro.

A partir de agora?

A solidão é um antro.

A solidão é um país?

As pessoas são preguiçosas.

Como entrar numa comunidade?

Como sair de uma comunidade?

Companheirismo é companhia?

Companhia é comunidade?

Comunidade é consenso?

Comunidades ocupam espaço?

Comunidades são rótulos? Rótulos são etiquetas?

Consenso é unanimidade?

De que comunidade sentiu necessidade de sair?

De que vale esta conversa? 

co-i-munidade, comunidade, conversar, não
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Dizem que para ser um líder é preciso estar sozinho.

Duas pessoas podem formar uma comunidade?

E as bactérias?

É LGBT ou LGBTQIA+?

É possível ficar sozinho? 

É possível encontrar algo de comum entre todos nós? 

É possível falar sozinho mesmo estando em comunidade?

Por favor, vamos dizer coimunidade em vez de comunidade.

É possível sentir-se sozinho mesmo pertencendo 
a uma comunidade? 

É possível liderar em conjunto? 

É possível transformar algo comum em algo estranho?

É possível viver em comunidade com as plantas? 

Estás estranho? Gostas do estranho? O que é o estranho?

Eu estou perdida sem o outro.

Exatamente.

Existe um país da solidão? Onde fica a capital da solidão?

Existe uma comunidade de solitários?

Falávamos da solidão.

Falávamos. Já não falamos mais.

Fazemos parte da comunidade dos que vivem.

Fazemos parte dessa comunidade, a comunidade dos que morrem.

Faz-se comunidade à força?

Gostas de pessoas desconhecidas?

Malta, eu tenho uma dúvida: é comunidade ou coimunidade?

Não haverá possibilidade de eu me salvar sozinha.

Não haverá possibilidade de eu me salvar sozinho.

O conhecido assusta-te?
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O desconhecido assusta-te?

O incomum faz parte da sua comunidade?

O meu corpo é, sem dúvida, uma comunidade de bactérias.

O nosso corpo é uma comunidade?

Uma comunidade de vozes?

O que é o comum?

O que é um antro?

O que faz um desconhecido, desconhecido?

Unidade tem a ver com comunidade?

Os arménios são uma comunidade? 

Os campos de extermínio formaram comunidades? 

Os líderes são sempre homens?

Para estar em comunidade é preciso pensar da mesma maneira?

Pensar incomum ou pensar em comum?

Podes repetir da mesma forma?

Por que estamos a falar disto? Porquê tantas palavras?

Por que fez esta pergunta? 

Por que é que estás descalço?

Qual a diferença entre sociedade e comunidade? 

Qual é o espaço de uma comunidade?

Qual é o teu papel nisto tudo?

Quantas cidades existem dentro de uma cidade?

Quantas comunidades moram dentro de uma mesma 
comunidade?

Quanto é que pagas para ser parte da tua comunidade?

Que mania de falar de morte, malta.

Quem define o que é comum define o que é considerado 
incomum?

campo, co-i-munidade, comunidadem, morte
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Quem define o que é comum?

Salvar-se a si mesmo pressupõe salvar o outro.

Salvar-se a si mesmo, a partir de agora, pressupõe salvar o outro?

Alguém falou em algoritmo?

Se comunidade é um grupo de pessoas que compartilham algo 
em comum, podemos dizer que os seres humanos formam uma 
comunidade pelo fato de compartilharem o planeta Terra?

Se eu gosto de homens sou imediatamente inserido na 
comunidade homossexual?

Se eu gosto de mulheres sou imediatamente inserida na 
comunidade lésbica?

Se eu juntar um bando de galinhas num galinheiro faço delas 
uma comunidade?

Se eu pertencer a várias comunidades elas excluem-se umas  
às outras? 

Sem o outro eu estou perdida.

Sem o outro, eu estaria perdido?

Vamos todos morrer.

Um antro.

Um antro?!

Um continente é uma comunidade?

Uma religião, um exército, são comunidades? 

Um país é uma casa ou uma cova?

Um país é uma taberna?

Uma comunidade é um país, é uma cidade, é uma bandeira?

Uma comunidade gera empregos, gera dinheiro, tristeza,  
gera alegria?

Uma comunidade ou duas?

Uma comunidade só se faz de pessoas? 

Uma comunidade dá-te direitos ou só te obriga a cumprir deveres? 
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Uma cova, uma cava, uma furna, um covil, a solidão é uma caverna.

Não se preocupe, não está sozinha.

Oh, menino! Vais querer um pássaro?

Foi exatamente isso o que aquele senhor me disse. Perguntou-me  
se eu queria um pássaro. Se eu queria comprar um pássaro.  
Ele tinha uma calculadora pendurada ao pescoço. Era um pouco 
vesgo e estava rodeado de gaiolas, com pássaros dentro dessas 
gaiolas. E ele tinha uma placa atrás dele onde estava escrito 
“comércio de animais”. E eu fiquei um pouco. Eu fiquei um  
pouco. Senti uma sensação um pouco. Não sei bem. Eu senti que. 
Eu fiquei com a sensação de que.

Eu queria, de alguma forma, abrir aquelas gaiolas e deixar  
que todos os pássaros voassem. Mas, além disso, o que mais  
me fascinava, independentemente dos pássaros atrás das grades,  
o que mais me fascinava era que cada um dos pássaros tinha  
um look e uma make up incrível.

Não.

Não era um look ou uma make up, eram apenas penas mesmo.

Apenas penas?!

Mesmo. Cada pássaro tinha as suas penas e eram todas incríveis. 
Havia um que tinha duas bochechas rosas e um moicano verde. 
Outro uma espécie de rabo azul. E outro completamente branco. 
Completamente branco, neve, todo gelo, só nos olhos tinha dois 
pontinhos pretos.

Eu fico absolutamente fascinado, perplexo, em choque,  apaixonado 
mesmo, perplexo, em choque, eu fico realmente fascinado com a 
capacidade que a natureza tem de experimentar as cores e misturar 
as cores entre as cores que nós achávamos já conhecer. Cores 
variadas, formas variadas, diferentes espécies. Enquanto há pessoas 
que só se vestem de preto, marrom, preto, marrom, preto.

Quais são as cores da roupa que estás a usar hoje?

Hoje eu estou de preto, castanho, preto, castanho, preto.

Sim e havia um pássaro que mesmo com penas completamente 
pretas, mesmo ele, tinha algumas cores escondidas dentro 
daquelas penas que eram apenas pretas. Bastava olhar de perto.

não
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Para ver as cores é preciso olhar mais de perto?

Nesta gaiola, por exemplo: penas verdes e moicano rosa.

Esta espécie está em extinção?

Dizem que sim, dizem que sim.

Quem inventou essas cores?

Não fomos nós.

Inventaram o quê?

A gaiola. As gaiolas. Nós inventámos as gaiolas.

Nós inventámos também os nomes das cores.

Eu nunca inventei um nome de cor.

Por que o vermelho se chama vermelho e o amarelo não é laranja?

Nesta gaiola, por exemplo, se eu lá te metesse e não a um pássaro, 
achas que ele, ao passar por ti, ficaria interessado nas tuas cores?

Olá, tens interesse nas minhas cores?

São poucas. Não tenho interesse. Obrigada.

E tu, tens interesse em mim, senhor?

Teria que olhar mais de perto, não trouxe os óculos.

E agora vendo-me de perto, senhor, tens interesse?

São mesmo poucas cores. Não tenho interesse.

Gostas de muitas cores?

Gosto de cores coloridas.

Existe uma cor que não seja colorida?

Esta pássara, vejam. Está trancada nesta gaiola. Passas pela praça, 
vês essa pássara atrás das grades, ela dá-te pena?

Não.

Ela dá-te alergia?

Alegria?!

Não.
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Ela provoca-te alguma irritação? 

Ao passar por esse pássaro, trancado nessa gaiola, eu só consigo 
pensar: como pode um pássaro trancado continuar assim tão 
lindo?

Como pode um pássaro trancado continuar lindo dessa maneira?

Achas que o confinamento aumenta a nossa beleza?

Achas que perder a liberdade aumenta a nossa beleza?

Achas que a dor aumenta a nossa beleza?

Não.

Achas que a beleza aumenta a nossa dor?

Não consigo responder.

Não consigo não existe. 

Não consigo existe. 

Existe consigo?

Consigo não existe. 

Não consigo existe.

Não consigo ser um pássaro.

E mesmo assim o pássaro existe.

Não estava em extinção?

O que não ser um pássaro me possibilita?

Há pessoas que são pássaros?

Soube de um pintainho que foi criado num quintal junto a uma 
ninhada de gatos. 

Sim e um dia os gatinhos já crescidos treparam o muro e o 
pintainho tentou, tentou, não conseguiu e enlouqueceu.

Os animais enlouquecem?

O ser humano sim.

Você é um animal?

Temos expectativas, não?

expectativa, não
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Não.

Há outros iguais a ti?

Aquele pássaro está em extinção porque não é comum,  
por isso querem vendê-lo, porque ele é único, porque não  
há outros iguais a ele.

Então quer dizer que ser incomum é ser digno da morte?

A morte continua vivíssima, a propósito.
Quantas vezes já morreste? Morte é um 
sinónimo para fim? Tem que ser sempre 
mau? A morte é um problema para 
quem morre ou para quem continua 
vivo?  Quem continua vivo fica para 
trás?  A morte está sempre à frente?  
Morte é vanguarda? É possível  morrer 
e continuar a viver? Se alguém na tua 
família fosse cometer suicídio, quem 
seria? É possível falar de outro assunto 
que  não apenas de morte e vida?  
É morte ou é medo? O que é que  a 
morte começa? Cada um tem a morte 
que merece? Estás a falar da morte, 
mas já viste alguém morrer? Estás a 
falar da vida, mas tens  a certeza que 
estás vivo? Falar sobre a morte ajuda-te 
a viver? No dia da tua morte haverá 
uma festa? Já fizeste o testamento? 
Eu prefiro finitude. É melhor dizer morte 
ou finitude? Por que os médicos não 
podem usar metáforas para dizer que 
um  paciente acabou de morrer? O que 
há depois da vida? Convive com alguém 
que já morreu?

Não.

A esperança é mesmo a última a 
morrer? Qual é a tua expectativa 
de vida? É possível viver livre de 
expectativas?  Porque falamos de 
expectativa de vida e não de expectativa 
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de morte?  Na expectativa de vida 
projetas desejos e na expectativa  
de morte projetas não desejos?   
A expectativa de vida é estares vivo?  
A minha expectativa de vida é ter 
uma morte rápida e sem dor. A tua 
expectativa de vida cabe-te 
 a ti ou ao país onde vives? Se eu for 
atropelada amanhã, deveria fumar 
mais hoje? Esperar pelo autocarro 
é uma grande ou uma pequena 
expectativa? Vocês têm expectativas 
frustradas? Quem tudo quer, tudo 
perde. Quem tudo perde é porque tudo 
quis? Acho que devemos querer tudo 
o que desejamos.Tudo tudo? Quais as 
expectativas que aquela árvore tem de 
ti? Qual árvore? Vives de expectativas? 
Vive do quê? Fulano foi encontrado 
morto e a causa da morte foi esta: 
excesso de expectativas. A que distância 
uma expectativa pode colocar-te da 
vida? Há uma quantidade máxima de 
expectativas para um ser humano? 
Já roubaste ou assassinaste alguma 
expectativa? Existes a despeito das 
expectativas que tiveram de ti?  
A expectativa era ser menino ou 
menina? E se vier outro ser, a 
expectativa é frustrada? Gostas  
de criar expectativas nos outros? 
O que é ética? Disseste expectativa 
ou esperança? Estás à altura da tua 
própria expectativa? As expectativas 
ocupam espaço?

Vocês já viram um pavão de perto?

Já viram um pavão a abrir a cauda e mostrar as penas?  
Já ouviram um pavão antes de abrir a cauda e mostrar as penas? 
Parece um dinossauro. Não que eu tenha conhecido um  
dinossauro, mas ele solta um som, o pavão, ele diz alguma coisa, 
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solta um som, um canto curto com a cauda pousada na relva.  
Aí ele fica em silêncio e a cauda começa a subir, lentamente, 
de baixo para cima, abrindo mais nas laterais. Aí ele dá uma 
sacudidela, ele sacode-se um pouco, daí delicadamente ele abre  
um leque, como se fosse um leque a abrir-se na traseira dele, 
um leque imenso cheio de penas e toda a malta fica em choque, 
apaixonada, toda a malta fica perplexa, chocada, fascinada por 
poder existir um ser tão lindo como um pavão de perto.

Eu fico absolutamente fascinado, perplexo, em choque,  
apaixonado mesmo, perplexo, em choque, eu fico realmente 
fascinado com a capacidade que o pavão tem de experimentar 
as cores brancas e misturar as cores brancas entre as cores mais 
brancas que a gente achava já conhecer.

Já viste um pavão de perto?

Eu já.

Eu também. Vi num vídeo na internet.

E o que disseste depois de ver um pavão de perto na internet?

Eu disse que. O que disseste?

Ao ver um pavão?!

Ao ver um pavão de perto na internet, o que disseste?

Já se perdeu todo o sentido de família.

Foi um senhor dentro de um café. Muito mais velho que eu.  
Muito mais adulto que eu. E ele tinha um ar. Ele tinha um  
ar assim. Ele era assim um tanto maciço. E ele disse-me.  
Ele disse-me que.

Disse-me que havíamos perdido todo o sentido de família.

E quando ele me disse isso, quando eu o ouvi, eu senti que.  
Eu senti que ele falava diretamente para mim. Ele mandou-me  
uma coisa que me bateu bem aqui, no meio do meu peito.

Naquele segundo, eu senti que.

Eu senti o meu passado inteiro e. Senti que ele sabia do meu 
passado. E fiquei a pensar se. Fiquei a pensar sobre essa. Sobre essa 
sensação de ir crescendo, de irmos encontrando o nosso rumo, 
fiquei a pensar se nesse movimento de crescer, fiquei a pensar se 
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não acabamos largando as nossas raízes, percebem?

Podes dizer de outra forma?

Às vezes, por buscar a minha independência, eu sinto que,  
eu sinto que eu realmente me afasto mais e mais das minhas 
raízes.

E aquele senhor dentro do café, parece que ele viu ou sentiu  
isso em mim, parece que ele viu ou sentiu que eu.

Tens medo de esquecer? Por que várias 
horas da tua vida não  são dignas de 
serem lembradas? Não ser memorável é 
ser miserável? Ele viu ou sentiu que eu 
estava a  afastar-me das minhas raízes.
Quando me vês, enxergas quem eu  
sou ou quem fui? Memória é lembrança?
A lembrança é a liberdade do passado?
Precisa lembrar das coisas para não 
se esquecer de si mesma? Precisas 
de lembrar-te das coisas para não te 
esqueceres de ti mesma?  Se tivesses 
a capacidade de não esquecer, o que 
esquecerias? Que estou a afastar-me 
das minhas raízes. Uma pessoa tem 
raízes? Contar histórias é compartilhar 
memórias? Quais são as histórias que 
precisamos de apagar urgentemente? 

As tuas raízes são visíveis ou subterrâneas?

Eu sinto-me cada vez mais distante da minha família.

A tua família é estranha?

Ou tu és uma estranha na tua família?

És uma ovelha negra?

Eu sou uma ovelha rosa.

O que é a estranheza?

Será que alguém conhece alguém verdadeiramente?

Será que eu me conheço verdadeiramente?

expectativa, memória, não
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O que é a verdade? A verdade é uma expectativa? Uma ilusão?

Quantas paredes tem a tua casa?

Nunca contei.

Será que a minha família me conhece?

Será que tu conheces a tua família?

Será que eu conheço a minha família?

Distanciar-te da tua família é um problema?

É um problema distanciar-te da tua família?

Achas que deverias manteres-te presa às raízes?

Afinal, para que serve uma raiz? Para que serve uma família?

Uma raiz serve para nos dar alguma fixação no solo. E para absorver 
água e nutrientes. Uma raiz serve para nos dar fixação e nutrientes.

A tua família é uma raiz para ti? Ou uma corrente?

Eu sinto que minha família não me dá tantos nutrientes assim.

A tua família dá-te alguma fixação?

Não.

Tua família dá-te alguma solidão?

Acha que deve manter as raízes da sua família?

Achas que deverias ser independente e ir embora?

Sem liberdade, achas que posso estar viva?

Durante muito tempo achei que a melhor imagem para  
a liberdade era a imagem de um pássaro. Um pássaro livre  
com suas penas e asas, não preso numa gaiola. A imagem  
de um pássaro, suas cores, essa foi para mim, durante muito 
tempo, a verdadeira imagem da liberdade. Mas a verdade muda. 
Hoje, para mim, a melhor imagem para a liberdade é a imagem de 
uma árvore. Uma árvore imensa que é imensa por conta das suas 
raízes. Penso, às vezes, que quanto mais raízes temos, maior pode 
ser a nossa liberdade. Ele disse-me. Vocês estão a acompanhar-me?

Queres dizer que ser livre é também poder voltar?
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Ser livre é também poder voltar para onde se partiu.

Não se pode voltar, malta, só se vai.

Ser livre é também poder ir.

Voar ou voltar?

Ser livre é ter coragem.

Coragem ou curagem?

Nas vagas salgadas do mar, um corte na 
pele arde imenso. Não há nada com que 
se preocupar: o corte está em processo 
de cura, é preciso coragem para se 
curar, é preciso curagem.

Aquele senhor foi corajoso.

Aquele cavalheiro dentro do café, parece que ele viu em ti,  
parece que ele viu que te estavas a afastar das tuas raízes.  
Parece que se apercebeu que estavas em movimento.

Sim e naquele movimento estavas a perder o sentido de família. 
Perder-se de um senso de família.

Podes dizer de outra forma?

Talvez aquele senhor no café estivesse a tentar dizer-te  
que estamos a perder-nos de um sentido de família. Um sentido. 
Há sempre mais que apenas um sentido, não achas? Qual seria 
o sentido de família para ti? Hoje, qual seria o teu sentido de 
família?

Família para mim é onde eu me sinto em casa.

Casa é o lugar de onde partimos?

Sente-se em casa aqui?

Aqui poderia ser a minha família.

A tua família, então, seria um lugar?

Minha família seria um momento. Seria um instante. Um minuto. 
Família, para mim, hoje, seria um pequeno punhado de instantes, 
alguns segundos, talvez uma hora, a partilha de alguns segundos, de 
alguns instantes, família para mim seria a partilha de um momento.

coragem, não 
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Como este agora?

Como este momento agora entre nós.

Então não perdemos o sentido de família, mas perdemo-nos de 
um sentido do que poderia ser a família. Há outros sentidos.

Podes dizer de outra forma?

Perder-se não é ficar perdido. Perder-se, às vezes, é também 
livrar-se. Eu perco-me de um sentido de família, percebem? 
Eu livro-me de ter que seguir um determinado sentido para 
o que possa ser família.

De qual sentido de família você gostaria de se livrar?

De que sentido de família gostarias de te livrar?

Eu gostaria de me livrar das raízes que me prendem.

Podes cortar essas raízes.

Cortar como? Com os dentes?

Eu tenho esse dilema.

Cortar ou não cortar as raízes?

Escolher. Nem sempre sei escolher, nem sempre sei se quero 
escolher. Às vezes, o que eu gostaria era de poder escolher 
por não escolher.

Eu tenho um dilema que é não saber se existe outra coisa 
que não seja apenas o sentido. O que existe para além do 
sentido? Eu tenho esse dilema que é suspeitar que deve 
existir outra coisa para além do sentido, mas não sei que 
coisa é. Faz algum sentido para vocês?

Temos aqui um caso de aporia, percebam.

Aporia?!

As palavras servem-nos para esquecer. 
Muitas vezes tentamos falar para 
esquecer, para sepultar o acontecimento. 
Primeiro transfor-mamos experiências 
vividas em conceitos e com os conceitos 
afastamo-nos das intensidades.   
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Li isso no outro dia. Li que o problema 
dos conceitos é o esquecimento das 
intensidades, o esquecimento da  
experiência da vida. Por exemplo: falamos 
de coisas, de palavras que aludem a outras 
palavras, eu li que precisamos de voltar 
para as intensidades. Voltar a recordar  
tudo com os nossos corpos. Aporia, então, 
seria o quê exatamente? Aporia seria essa 
capacidade de frear o sentido da palavra 
para descobrir outros sentidos possíveis  
e impossíveis. Pareceu-me um pouco vago. 
Aporia seria uma palavra pomposa para 
calar a boca?

Podes escolher.

O vago é uma coisa que existe.

Podes não escolher.

A vaga também.

Podes escolher não.

Eu tenho um dilema que é a dificuldade em dizer a palavra não.

Não costumas dizer a palavra não?

Sim. Não. Quero dizer. Sim. Eu não digo a palavra não sozinha.

Ouvi no outro dia que só chegamos ao mundo a partir  
do momento em que conseguimos dizer a palavra não.

Isso quer dizer que eu ainda não cheguei ao mundo?

Eu tenho um dilema que é sempre dizer sim. Eu digo sim  
às coisas, às pessoas, eu sinto que eu digo até mesmo a dormir, 
digo sim até mesmo a quem eu nem sequer conheço.

E isso é um dilema?

Sim e tem mais: o meu dilema é não ter um dilema dilema.

O que é um dilema dilema?

É um dilema redundante?

aporiam desejo articulado com intensidade?, não
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Deverias ter um dilema?

Eu deveria ter um dilema?

Ela deveria ter um dilema, malta?

Ou dois dilemas?

Não ter um dilema torna-te alguém mais tranquila.

E eu lá tenho cara de alguém tranquila?

Ela tem cara de alguém tranquila?

Ela agora parece estar à procura de um dilema.

Eu tenho esse dilema. Esse dilema que é a incapacidade de estar 
bem, a incapacidade de estar tranquila. É como se eu precisasse, 
 a todo o momento, de procurar por algum problema. É como  
se eu não conseguisse viver sem ter problemas. Por exemplo.

Acordei hoje, a casa quentinha, é inverno, pus o café a fazer 
enquanto comi os meus cereais com leite meio-gordo, sem lactose, 
um piano tocando ao fundo, sentei-me ao sofá, cruzei as pernas e 
reclamei por não ter um problema ao meu lado. Sabes quando tudo 
está tranquilo e mesmo assim queres um problema ao teu lado?

Eu sou esse dilema em pessoa.

Se tivesses fome, frio, se fosses um exilado, se não tivesses morada. 

Imagine all the people.

Achas que somos ensinados a depender dos problemas?

Acham que fomos ensinados a temer os problemas para  
quando estivermos diante de um problema não sabermos  
lidar com ele e precisarmos de pagar a alguém para nos ajudar  
a conversar com eles?

Não percebi.

Costumas conversar com teus problemas?

Não.

Não o quê?

Eu disse não.
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Mas consegues escutar? Conseguem 
escutar? Para escutar é preciso calar  
a boca um pouco. Consegues sair de ti  
e ficar um pouco no outro? Colocar-se 
nas mãos do outro é um pouco o que 
chamo de escuta. A escuta presta 
atenção ao que já estava a acontecer 
antes mesmo de chegares aqui.  
A escuta não tem pressa, não tem  
fome, ela talvez seja o antídoto para 
esse mundo surdo que não para de 
correr e de falar correndo.

Falou bonito, mas falaste para quem?

Desculpa interromper, mas dar um exemplo poderia ajudar.

Alguém aqui pode dar um exemplo para ajudar?

Pode ser um dilema?

Um problema agora, por favor.

Um problema?

Eu tenho um dilema forte, é coisa forte mesmo, eu simplesmente 
tenho muita dificuldade em dizer a palavra...

Qual palavra?

Coitado, ele está a tremer.

Podes falar ao meu ouvido bem baixinho que eu digo em voz alta.

Qual a palavra que ele tem dificuldade em dizer?

Ah, ele tem dificuldade em dizer a palavra fim.

Alguém aqui também sofre desse dilema?

Podemos conversar sobre esse problema?

Podemos colocar o problema dele no colo?

Por que falamos na primeira pessoa do plural e não do singular?

Posso colocar o problema para falar na primeira pessoa?

Por que não deixamos o problema falar por conta própria?

conversar, escuta, fim, não
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Temos aqui alguns problemas reunidos.

E também algumas pessoas.

Pessoas com problemas, sem dúvida.

Vocês têm sérios problemas, disse-me ele.

Pessoas com dilemas, enfim, pessoas com questões, ou seja,  
pessoas com pessoas e que falam e ainda falam bastante.

Pessoas que falam imenso.

Li no outro dia que o problema é que fomos acostumados  
a não falar sobre os problemas que temos, sentimos e vivemos.

Sim e que é justamente por não falarmos de um problema  
que ele continua a ser um problema, faz sentido?

Faz sentido ou faz sensível?

É importante falar.

Falar do que é importante?

E, sobretudo, é importante falar do que não tem importância 
alguma.

Sim e não só falar, mais importante que falar é bem falar.

Bem falar ou falar bem?

Falar mais e falar melhor; bem falar.

Falar ou?

Dizer?

Falar, dizer ou?

Expor.

Falar, dizer, expor ou?

E ou?

E.

Falar, dizer, expor e?

E manifestar?

não
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Manifestar?!

Falar, dizer, expor, manifestar...

O quê?

Tudo aquilo que não compreendemos, tudo aquilo que sentimos 
que precisamos de dizer para aprendermos melhor como se faz para.

Como se faz para o quê?

Diga alguma coisa.

Alguma coisa?

Diz.

Estou tentando, malta!

Diga qualquer coisa.

Qualquer coisa?

Diz qualquer coisa.

Eu não sei. Eu não. Eu não sei sambar.

Ótimo, agora sim temos um problema de verdade.

Eu também não sei sambar.

Dizem que quem não samba é ruim da cabeça ou doente do pé.

Podes aprender.

Queres aprender?

Alguém, por favor, pode ensinar-me a sambar?

Eu posso.

Sabes sambar?

Não, mas posso ensinar.

Como podes ensinar uma coisa que não sabes?

Ora, eu posso ensinar e aprender ao mesmo tempo.

Eu aceito.

Nós também.
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Fixe. Então podemos começar?

Sim e começa assim: abram algum espaço entre vocês,  
não exagerem, não queremos distanciamento físico,  
muito menos social, é só um espaço, um espacinho,  
agora abram bem os braços. Os braços abertos, os pés no chão, 
agora os joelhos levemente arqueados. Prestem muita atenção 
porque o samba, ao contrário do que sempre disseram, o samba  
não está nos pés, o samba não está nos pés, mas sim na cabeça.  
O samba acontece na cabeça. O samba está nos braços.  
Comecem a movimentar os pés.

Qualquer movimento?

Qualquer um.

Pode ser esse?

Pode sim.

Não tem que seguir a cadência?

Cadência?!

Movimentem-se apenas. Continuem. Continuem.

Assim está bem?

Parece-te bem?

Está-se bem.

Está-se fixe. Movimentando os pés, assim, cada uma da maneira 
que quiser, cada um da maneira que puder. Continuem e agora 
observem as vossas cabeças. Percebem?

A minha cabeça está parada.

Mexa essa cabeça. Quanto mais mexeres a cabeça, mais sambarás.

Então estou a sambar?

O que é que eu faço com os meus braços?

Eu já estou sambando?

Não se esqueça de balançar os braços.

E a cabeça?

não
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A cabeça e os braços sempre a mexer, a balançar, e o rosto inteiro 
a sorrir e os braços a mexer, a cabeça a ir e a vir, indo e vindo, 
e o samba é só isso, malta, basta manter a cabeça e os braços a 
balançar.

O samba é isso?

O samba é. Isso. Muito bem.

Estou a sambar?

Continuem. Não deixem de sorrir. Continuem a balançar  
os braços, sempre em movimento, como se eles fossem raízes  
que saltam da terra, como se fossem tentáculos imensos e felizes. 
E as cabeças sempre balançando, atirando os problemas para lá, 
batendo-se no ar, as cabeças sempre em movimento para roubar  
a atenção de quem estiver olhando para os teus pés à procura  
do samba.

O samba está nos meus cabelos.

Onde está o samba?

Nos meus braços em movimento.

Tens que falar, percebem? Falar mais e melhor, tens que bem falar. 
Para gastar as palavras e encontrar aquilo que elas escondem.  
Tens que pôr para fora, soltar, largar, prender, premer, rasgar,  
depois deixar partir, deixar morrer, fazer dançar, estão a 
acompanhar-me?

Onde está o samba agora? O samba está aqui?

Em ti, onde está o samba?

E em você, onde o samba está?
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O Teatro do Frio - Pesquisa Teatral do 
Norte [teatrodofrio.com] surge em 2005 
com o propósito de privilegiar o espaço 
da pesquisa e cruzamento disciplinar na 
criação teatral. 

Desde 2013, investiga limiares e zonas 
de contacto entre processos de criação 
teatral e arte sonora, acústica, dança e 
escrita composicional. 

Com base nesta premissa, aprofunda 
criações onde intérprete e palavra 
emergem da investigação sistemática  
em torno das relações emoção- 
-ação-pensamento e donde a escrita 
dramatúrgica e composicional articula 
uma gramática própria a que chamamos 
drama sonoro. 

Em 2016, inicia investigação em torno 
das relações entre escrita dramatúrgica 
e território, abrindo relações entre 
ontologia vegetal e espaço público, 
construindo propostas que trabalham 
nas margens da performance, paisagem, 
arquitetura e participação.    

Em 2021, com Manifestações, equacionamos 
o processo de criação e escrita dramatúrgica 
a partir de um autor coletivo - o elenco, 
ante a presença de um outro possível e 
inesperado autor - o público. 

Concebendo a criação artística como  
uma forma peculiar de diálogo intepessoal 
e intergeracional, o TdFrio promove o 
cruzamento entre diferentes criadores, 
investigadores, práticas artísticas e 
epistemológicas em todos os seus projetos 
de criação, investigação e edição.
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