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ENCENAÇÃO RENATA PORTAS

Uma (talvez) Júlia ou Tropical 
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renata portas

Imagens primeiras, interrogações: que fazer com um texto reclama-
do na tradição como lugar do nascimento do naturalismo? Uma casa, 
um triângulo amoroso, dramas intempestivos, o amor no centro.

Desfazer todas as imagens: como um deus que, ao sétimo dia, ao 
olhar para a sua criação, a desfaz. Alguém esmaga o pescoço a um 
pássaro, indiferente ao seu lamento.  

Não há casa, nem amor, nem triângulo, nem sequer figuras huma-
nas nesta caixa/casa/ringue em que se desenha, como quem dese-
nha sobre o pó, Menina Júlia. Rizomática, pulverizada, polifónica 
– aqui o que temos são sombras, memórias, ecos de vozes, de coi-
sas que porventura nem chegaram a acontecer: a dream within a 
dream, diria Edgar Allan Poe.

E, vendo bem, tudo é estranho: a vida, os seres humanos, 
tudo. Tudo é um lixo que cai sobre a superfície da água, até 
mergulhar, mais fundo, mais fundo. Há um sonho que eu te-
nho muitas vezes.
Eu estou em cima de uma coluna e não sei como descer. 
Quando olho para baixo sinto tonturas; tenho de descer, mas 
tenho medo de saltar. Não posso estar ali, sinto que vou cair, 
mas não caio. Não há uma pausa. Não haverá paz para mim 
até eu descer e chegar ao chão. Mas ao tocar o chão, eu quero 
mesmo é ficar debaixo do chão… Alguma vez sentiu isto?
(Menina Júlia, August Strindberg)

Ao texto e à tormenta strindberguiana juntamos companheiros 
de viagens: numa encenação que elimina o conceito temporal- 
-espacial, adicionamos o excesso de Roberto Piva com os serafins 
e as putas de São Paulo; e a poesia de Caio Gabriel – herdeiro de  
Torquato Neto –, que devolve o samba e a alegria de existir numa 
tropical melancolia.

Mamãe, mamãe não chore
Não chore nunca mais, não adianta eu tenho um beijo preso 

na garganta
Eu tenho um jeito de quem não se espanta (Braço de ouro

vale 10 milhões)
Eu tenho corações fora peito
Mamãe, não chore, não tem jeito
Pegue uns panos pra lavar leia um romance
Leia “Elzira, a morta virgem”, “O Grande Industrial”
Eu por aqui vou indo muito bem, de vez em quando brinco

Carnaval
E vou vivendo assim: felicidade na cidade que eu plantei pra mim
E que não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim
(Mãe Coragem, Torquato Neto)

Quanto tempo para voltar a casa? Nesta encenação fomos assal-
tados por saudades de casa, do sul do Brasil, lugar de memória 
distante, da nossa Ítaca tantas vezes ignorada em nosso rame- 
-rame diário. Habituados a outras afinidades electivas, cruzamos 
Hölderlin e Straub-Huillet com a felicidade tropical de corpos 
insurrectos, pulsantes, obscenos, periféricos.

Morremos desde o momento em que nascemos, a cada respira-
ção. Mas nos intervalos da morte, como Menina Júlia, sonha-
mos com viagens, chicotes, ou títulos de conde, como João na  
Roménia ou noutra parte qualquer. Maquinalmente, como  
Cristina (esta máquina de moer tempo), movemo-nos entre as 
sombras dos dias, refeição após refeição, ludibriamos a morte. 
Às vezes, desafiamo-la e sobrevivemos.

Saltamos: para dentro da vida, com pássaros no peito.

Da angústia e da fúria intempestiva de Strindberg ficou-nos a ur-
gência. A urgência de aqui permanecer, entre alquimias e outros 
passatempos humanos. Este, como outros espectáculos, é sobre 
a morte. Mas este olha-a nos olhos, agora enamorados, e diz-lhe 
de mansinho: Não me leves já, fica aqui comigo. E ela, entre 
funks e minuetes, surpresa e espantada, ansiosa de conhecer o 
mundo dos homens, concede, suspirando.

Espectáculo dedicado a Mallarmé e à vovó.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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eduarda neves*

Os segredos das senhoras 
Carta à menina Júlia

Porque estás a chorar?
Pode acontecer sem mais nem menos, por nada.

 Marguerite Duras – Moderato Cantabile

Querida Júlia, o tempo está mais calmo apesar de o mar continuar 
agitado neste mês de Fevereiro. As tarefas diárias nada variam na 
privacidade doméstica, assim cumprindo o ritmo inevitável do 
ciclo da vida e da morte. As famílias, sobretudo as mulheres, su-
jeitam-se à organização produtiva do trabalho. Dentro e fora de 
casa, esforçam-se por sobreviver ao esgotamento e à desagregação. 
À moral, também. Organizar e desarrumar. A casa e o resto – adiar 
sem riscos. Cumprir obrigações. Num só dia, a vida de muitas mu-
lheres pode ser equivalente ao trabalho de reparar uma cidade in-
teira. Gerir é o verbo da eficiência requerida. Governar o tempo 
– parece o slogan vital para o aperfeiçoamento da espécie.

Tudo isto te escrevo como um desabafo e a propósito de um es-
pectáculo de teatro que vi ontem à noite. O texto foi escrito em 
1888 por August Strindberg. Um autor sueco. Na rua, já depois 
de ter saído, noto que do século XIX à nossa actualidade um 
certo tipo de mudanças não produziu consequências relevantes.  
O mesmo ciclo de servidões. Continua a normalização do 
comportamento das mulheres na sua forma ajuizada – como  
Anne Desbaresdes em Moderato Cantabile, de Marguerite Duras, 
quando entra num bar e bebe “muito depressa o seu copo de vi-
nho, como os homens”. O copo que não parava de lhe tremer na 
mão. A mutilação tem muitas configurações. Como a liberdade, 
por aqui, não prescreveu nem foi privatizada, as mulheres lutam 
por não renunciar a qualquer vontade própria e a desconfiar de 
categorias herdadas. Acredita, querida Júlia, que até de um gran-
de teórico inglês da encenação, Edward Gordon Craig, me recor-
dei enquanto assistia ao espectáculo. Dizia ele que a vida é o que 
podemos apresentar no teatro, não através de coisas vivas, mas 
de coisas que permanecem mortas até que o artista lhes dê vida.  
A Über-marionette e o naturalismo – humano, demasiado humano. 
No teatro como na vida. 

Sobre a história e a guerra dos sexos podemos dizer que esta se 
cruza com a guerra de classes através de mecanismos coercitivos de 
submissão e controle. Como sabes, até a linguagem é marcada pela 

situação de classe e pela condição sexual. Analogias que pouco têm 
de ingénuas e nas quais conteúdo e forma se validam. Riqueza e 
respeito – o dinheiro e a moral, ricos e pobres, homens e mulheres 
–, palavras que escutei ontem através de uma das personagens da 
obra da qual te continuo a falar nesta minha carta. Também naque-
la, e numa espécie de rememoração da Grécia antiga, a festa era rei-
vindicada como momento de suspensão das classes sociais. Sempre 
a mesma palavra que sabemos fora de moda – desigualdade. 
Todavia, algumas mulheres não o admitem ou, eventualmente, 
ainda não o sabem. Entre a ordem natural e a ordem social, é a 
construção simbólica do corpo, o significado do masculino e do 
feminino, do viril e do sensível, que podemos ver reproduzida na 
divisão social do trabalho, nas hierarquias e aspirações sociais. 
Multiplicam-se em infinitas relações de força e visões do mundo 
que naturalizam a dominação masculina enquanto artefacto social. 
Que as mulheres, no fundo, apenas sejam toleradas é um enuncia-
do demasiado cínico e impossível de objectivar. A tolerância pare-
ce filiar-se numa espécie de pensamento autoritário que diminui a 
abertura ao outro – e cada um é já vários outros –, qualquer que 
ele seja. Necessário, todavia, é ser capaz de estar para lá da fraqueza 
da aceitação.

Também assistimos à publicação de múltipla e abundante legislação 
sobre sexos e sexualidades, géneros e não binários, trans, os que es-
tão para lá de tudo isto e os que hão-de vir. Na história do Ocidente, 
o sexo talvez constitua um dos objectos mais decretados e sujeito 
a prolífera discursividade. A analítica da regulamentação produz o 
isolamento. Entre o interdito e a crença de que o sexo pode constituir 
um espaço de libertação ou de que nele podemos encontrar uma 
qualquer verdade do sujeito, resta-nos compreender que afirmar 
o sexo não significa dizer não ao poder e que apenas o mantemos 
prisioneiro do limitado paradigma da transgressão. Continuamos a 
perpetuar o jogo da vergonha e da culpa. A autoridade nunca foi 
comedida. Micro-poderes instauram regimes de classificação que 
determinam a economia dos desejos. Sabemos desde Espinosa que 
há corpos que potenciam outros. São esses os que nos convêm.

Acrescento, querida Júlia, que tem aumentado significativamente 
o número de mulheres mortas às mãos de amigos, maridos, na-
morados, amantes e desconhecidos. Algumas preferem fazê-lo elas 
próprias. Esgotaram o tempo de espera. Um beco sem saída do qual 
nada conhecemos. Obedecer e esperar. A infelicidade. Talvez não 
estejam bem em lugar nenhum. Ainda o limite. Sempre demasiado 
tarde. A vida não é, porventura, nada de especial mas insistimos 
em que alguma coisa lhe acrescente sonoridade e nos permita uma 
qualquer forma de celebração. As mulheres imobilizam-se no sa-
lão de baile. Aguardam quem as leve. Sonham com a próxima val-
sa. Suspensas e esquecidas de si mesmas na espera. A mãe. O pai.  
A família. As que gritam e dão passos largos, desatam a correr e 
atravessam todo o espaço como se a janela de uma gaiola ou os 
portões de uma prisão se abrissem para tudo modificar e impedir 
qualquer falsa partida. Endoidecem. Não é perigoso brincar com 
coisas sérias. Procuram o reino dos pássaros e os trajectos corres-
pondentes – sons, cantos, rumores e desvios. Outras paisagens. 
Diferentes são os lugares que aquelas mulheres encontram na prá-
tica cartográfica do voo e na dança do mapeamento cósmico:

Foste por o meu destino
Era um parco papelzinho
Pra decidir quem amar1

Sabes, Júlia, acredito que o que nos é mostrado no teatro pode mui-
to bem não se repetir durante toda a nossa vida. Ali submergimos 
num qualquer outro lugar. Parece-me tratar-se de uma questão fí-
sica – de algo que se aproxima e assim permanece, se dissolve mas 
não nos abandona. Uma luta corpo-a-corpo – o lugar da posse mas 
ainda o da palavra que seria preciso teatralizar à maneira do “livro 
dos Logotetas, dos fundadores de línguas”2 que acabo de descobrir 
num texto de Roland Barthes. Escreve o autor que “para fundar até 
ao fim uma língua nova, é necessária uma quarta operação – tea-
tralizar. Que é teatralizar? Não é decorar a representação, é ilimitar 
a linguagem”.3 

Neste espaço liberto da amarra gramatical, a linguagem afasta-
-se da soberania da verdade, dando lugar ao que ainda não pode 
ser nomeado. É a velocidade do sangue e o ritmo do corpo que 
preparam a viagem. Imagens de um turbilhão. Apenas um passo.  
O encanto ou o abismo do apocalipse. O amor. 

Não querendo ocupar em demasia o teu tempo, não posso deixar 
de concluir esta minha carta, querida Júlia, com mais algumas 
palavras da escritora de quem inicialmente te falei. Disse ainda 
Marguerite Duras, sobre as relações entre mulheres e homens, 
que “a coisa comum entre eles e nós é o encanto, e o encanto é a 
semelhança. Quer se seja homem ou mulher é descobrir que se é 
semelhante”.4 Recordo-me de ter visto um documentário sobre a 
obra cinematográfica daquela escritora, no qual dava um conselho 
a um jovem intérprete – repetia-lhe que “o segredo dos actores é 
enlouquecer, esquecer”.

O mar continua agitado, como te disse. Em certos momentos, o 
imaginário pode ser uma força paralisante. O corpo é o fantasma 
mas também o combate.

Tu sabes, Júlia – as senhoras têm muitos segredos. Possam eles fun-
cionar como um sinal da nossa democracia.

1 Caio Gabriel – fragmento do prólogo do espectáculo. 
2 Roland Barthes – Sade, Fourier, Loiola. Lisboa: Edições 70, 1999, p. 9.
3 Roland Barthes – Idem, p. 11.
4 Marguerite Duras – A Vida Material. Lisboa: Difel, 1994, p. 46.

* Professora, ensaísta e curadora independente. A sua actividade de 
investigação e de curadoria articula os domínios da arte, filosofia 
e política. 
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Todavia, algumas mulheres não o admitem ou, eventualmente, 
ainda não o sabem. Entre a ordem natural e a ordem social, é a 
construção simbólica do corpo, o significado do masculino e do 
feminino, do viril e do sensível, que podemos ver reproduzida na 
divisão social do trabalho, nas hierarquias e aspirações sociais. 
Multiplicam-se em infinitas relações de força e visões do mundo 
que naturalizam a dominação masculina enquanto artefacto social. 
Que as mulheres, no fundo, apenas sejam toleradas é um enuncia-
do demasiado cínico e impossível de objectivar. A tolerância pare-
ce filiar-se numa espécie de pensamento autoritário que diminui a 
abertura ao outro – e cada um é já vários outros –, qualquer que 
ele seja. Necessário, todavia, é ser capaz de estar para lá da fraqueza 
da aceitação.

Também assistimos à publicação de múltipla e abundante legislação 
sobre sexos e sexualidades, géneros e não binários, trans, os que es-
tão para lá de tudo isto e os que hão-de vir. Na história do Ocidente, 
o sexo talvez constitua um dos objectos mais decretados e sujeito 
a prolífera discursividade. A analítica da regulamentação produz o 
isolamento. Entre o interdito e a crença de que o sexo pode constituir 
um espaço de libertação ou de que nele podemos encontrar uma 
qualquer verdade do sujeito, resta-nos compreender que afirmar 
o sexo não significa dizer não ao poder e que apenas o mantemos 
prisioneiro do limitado paradigma da transgressão. Continuamos a 
perpetuar o jogo da vergonha e da culpa. A autoridade nunca foi 
comedida. Micro-poderes instauram regimes de classificação que 
determinam a economia dos desejos. Sabemos desde Espinosa que 
há corpos que potenciam outros. São esses os que nos convêm.

Acrescento, querida Júlia, que tem aumentado significativamente 
o número de mulheres mortas às mãos de amigos, maridos, na-
morados, amantes e desconhecidos. Algumas preferem fazê-lo elas 
próprias. Esgotaram o tempo de espera. Um beco sem saída do qual 
nada conhecemos. Obedecer e esperar. A infelicidade. Talvez não 
estejam bem em lugar nenhum. Ainda o limite. Sempre demasiado 
tarde. A vida não é, porventura, nada de especial mas insistimos 
em que alguma coisa lhe acrescente sonoridade e nos permita uma 
qualquer forma de celebração. As mulheres imobilizam-se no sa-
lão de baile. Aguardam quem as leve. Sonham com a próxima val-
sa. Suspensas e esquecidas de si mesmas na espera. A mãe. O pai.  
A família. As que gritam e dão passos largos, desatam a correr e 
atravessam todo o espaço como se a janela de uma gaiola ou os 
portões de uma prisão se abrissem para tudo modificar e impedir 
qualquer falsa partida. Endoidecem. Não é perigoso brincar com 
coisas sérias. Procuram o reino dos pássaros e os trajectos corres-
pondentes – sons, cantos, rumores e desvios. Outras paisagens. 
Diferentes são os lugares que aquelas mulheres encontram na prá-
tica cartográfica do voo e na dança do mapeamento cósmico:

Foste por o meu destino
Era um parco papelzinho
Pra decidir quem amar1

Sabes, Júlia, acredito que o que nos é mostrado no teatro pode mui-
to bem não se repetir durante toda a nossa vida. Ali submergimos 
num qualquer outro lugar. Parece-me tratar-se de uma questão fí-
sica – de algo que se aproxima e assim permanece, se dissolve mas 
não nos abandona. Uma luta corpo-a-corpo – o lugar da posse mas 
ainda o da palavra que seria preciso teatralizar à maneira do “livro 
dos Logotetas, dos fundadores de línguas”2 que acabo de descobrir 
num texto de Roland Barthes. Escreve o autor que “para fundar até 
ao fim uma língua nova, é necessária uma quarta operação – tea-
tralizar. Que é teatralizar? Não é decorar a representação, é ilimitar 
a linguagem”.3 

Neste espaço liberto da amarra gramatical, a linguagem afasta-
-se da soberania da verdade, dando lugar ao que ainda não pode 
ser nomeado. É a velocidade do sangue e o ritmo do corpo que 
preparam a viagem. Imagens de um turbilhão. Apenas um passo.  
O encanto ou o abismo do apocalipse. O amor. 

Não querendo ocupar em demasia o teu tempo, não posso deixar 
de concluir esta minha carta, querida Júlia, com mais algumas 
palavras da escritora de quem inicialmente te falei. Disse ainda 
Marguerite Duras, sobre as relações entre mulheres e homens, 
que “a coisa comum entre eles e nós é o encanto, e o encanto é a 
semelhança. Quer se seja homem ou mulher é descobrir que se é 
semelhante”.4 Recordo-me de ter visto um documentário sobre a 
obra cinematográfica daquela escritora, no qual dava um conselho 
a um jovem intérprete – repetia-lhe que “o segredo dos actores é 
enlouquecer, esquecer”.

O mar continua agitado, como te disse. Em certos momentos, o 
imaginário pode ser uma força paralisante. O corpo é o fantasma 
mas também o combate.

Tu sabes, Júlia – as senhoras têm muitos segredos. Possam eles fun-
cionar como um sinal da nossa democracia.

1 Caio Gabriel – fragmento do prólogo do espectáculo. 
2 Roland Barthes – Sade, Fourier, Loiola. Lisboa: Edições 70, 1999, p. 9.
3 Roland Barthes – Idem, p. 11.
4 Marguerite Duras – A Vida Material. Lisboa: Difel, 1994, p. 46.
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DE AUGUST STRINDBERG
COM POEMAS DE CAIO GABRIEL E ROBERTO PIVA 
ENCENAÇÃO RENATA PORTAS

Uma (talvez) Júlia ou Tropical 
Melancolia com saudades de Hölderlin
renata portas

Imagens primeiras, interrogações: que fazer com um texto reclama-
do na tradição como lugar do nascimento do naturalismo? Uma casa, 
um triângulo amoroso, dramas intempestivos, o amor no centro.

Desfazer todas as imagens: como um deus que, ao sétimo dia, ao 
olhar para a sua criação, a desfaz. Alguém esmaga o pescoço a um 
pássaro, indiferente ao seu lamento.  

Não há casa, nem amor, nem triângulo, nem sequer figuras huma-
nas nesta caixa/casa/ringue em que se desenha, como quem dese-
nha sobre o pó, Menina Júlia. Rizomática, pulverizada, polifónica 
– aqui o que temos são sombras, memórias, ecos de vozes, de coi-
sas que porventura nem chegaram a acontecer: a dream within a 
dream, diria Edgar Allan Poe.

E, vendo bem, tudo é estranho: a vida, os seres humanos, 
tudo. Tudo é um lixo que cai sobre a superfície da água, até 
mergulhar, mais fundo, mais fundo. Há um sonho que eu te-
nho muitas vezes.
Eu estou em cima de uma coluna e não sei como descer. 
Quando olho para baixo sinto tonturas; tenho de descer, mas 
tenho medo de saltar. Não posso estar ali, sinto que vou cair, 
mas não caio. Não há uma pausa. Não haverá paz para mim 
até eu descer e chegar ao chão. Mas ao tocar o chão, eu quero 
mesmo é ficar debaixo do chão… Alguma vez sentiu isto?
(Menina Júlia, August Strindberg)

Ao texto e à tormenta strindberguiana juntamos companheiros 
de viagens: numa encenação que elimina o conceito temporal- 
-espacial, adicionamos o excesso de Roberto Piva com os serafins 
e as putas de São Paulo; e a poesia de Caio Gabriel – herdeiro de  
Torquato Neto –, que devolve o samba e a alegria de existir numa 
tropical melancolia.

Mamãe, mamãe não chore
Não chore nunca mais, não adianta eu tenho um beijo preso 

na garganta
Eu tenho um jeito de quem não se espanta (Braço de ouro

vale 10 milhões)
Eu tenho corações fora peito
Mamãe, não chore, não tem jeito
Pegue uns panos pra lavar leia um romance
Leia “Elzira, a morta virgem”, “O Grande Industrial”
Eu por aqui vou indo muito bem, de vez em quando brinco

Carnaval
E vou vivendo assim: felicidade na cidade que eu plantei pra mim
E que não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim
(Mãe Coragem, Torquato Neto)

Quanto tempo para voltar a casa? Nesta encenação fomos assal-
tados por saudades de casa, do sul do Brasil, lugar de memória 
distante, da nossa Ítaca tantas vezes ignorada em nosso rame- 
-rame diário. Habituados a outras afinidades electivas, cruzamos 
Hölderlin e Straub-Huillet com a felicidade tropical de corpos 
insurrectos, pulsantes, obscenos, periféricos.

Morremos desde o momento em que nascemos, a cada respira-
ção. Mas nos intervalos da morte, como Menina Júlia, sonha-
mos com viagens, chicotes, ou títulos de conde, como João na  
Roménia ou noutra parte qualquer. Maquinalmente, como  
Cristina (esta máquina de moer tempo), movemo-nos entre as 
sombras dos dias, refeição após refeição, ludibriamos a morte. 
Às vezes, desafiamo-la e sobrevivemos.

Saltamos: para dentro da vida, com pássaros no peito.

Da angústia e da fúria intempestiva de Strindberg ficou-nos a ur-
gência. A urgência de aqui permanecer, entre alquimias e outros 
passatempos humanos. Este, como outros espectáculos, é sobre 
a morte. Mas este olha-a nos olhos, agora enamorados, e diz-lhe 
de mansinho: Não me leves já, fica aqui comigo. E ela, entre 
funks e minuetes, surpresa e espantada, ansiosa de conhecer o 
mundo dos homens, concede, suspirando.

Espectáculo dedicado a Mallarmé e à vovó.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.



eduarda neves*

Os segredos das senhoras 
Carta à menina Júlia

Porque estás a chorar?
Pode acontecer sem mais nem menos, por nada.

 Marguerite Duras – Moderato Cantabile

Querida Júlia, o tempo está mais calmo apesar de o mar continuar 
agitado neste mês de Fevereiro. As tarefas diárias nada variam na 
privacidade doméstica, assim cumprindo o ritmo inevitável do 
ciclo da vida e da morte. As famílias, sobretudo as mulheres, su-
jeitam-se à organização produtiva do trabalho. Dentro e fora de 
casa, esforçam-se por sobreviver ao esgotamento e à desagregação. 
À moral, também. Organizar e desarrumar. A casa e o resto – adiar 
sem riscos. Cumprir obrigações. Num só dia, a vida de muitas mu-
lheres pode ser equivalente ao trabalho de reparar uma cidade in-
teira. Gerir é o verbo da eficiência requerida. Governar o tempo 
– parece o slogan vital para o aperfeiçoamento da espécie.

Tudo isto te escrevo como um desabafo e a propósito de um es-
pectáculo de teatro que vi ontem à noite. O texto foi escrito em 
1888 por August Strindberg. Um autor sueco. Na rua, já depois 
de ter saído, noto que do século XIX à nossa actualidade um 
certo tipo de mudanças não produziu consequências relevantes.  
O mesmo ciclo de servidões. Continua a normalização do 
comportamento das mulheres na sua forma ajuizada – como  
Anne Desbaresdes em Moderato Cantabile, de Marguerite Duras, 
quando entra num bar e bebe “muito depressa o seu copo de vi-
nho, como os homens”. O copo que não parava de lhe tremer na 
mão. A mutilação tem muitas configurações. Como a liberdade, 
por aqui, não prescreveu nem foi privatizada, as mulheres lutam 
por não renunciar a qualquer vontade própria e a desconfiar de 
categorias herdadas. Acredita, querida Júlia, que até de um gran-
de teórico inglês da encenação, Edward Gordon Craig, me recor-
dei enquanto assistia ao espectáculo. Dizia ele que a vida é o que 
podemos apresentar no teatro, não através de coisas vivas, mas 
de coisas que permanecem mortas até que o artista lhes dê vida.  
A Über-marionette e o naturalismo – humano, demasiado humano. 
No teatro como na vida. 

Sobre a história e a guerra dos sexos podemos dizer que esta se 
cruza com a guerra de classes através de mecanismos coercitivos de 
submissão e controle. Como sabes, até a linguagem é marcada pela 

situação de classe e pela condição sexual. Analogias que pouco têm 
de ingénuas e nas quais conteúdo e forma se validam. Riqueza e 
respeito – o dinheiro e a moral, ricos e pobres, homens e mulheres 
–, palavras que escutei ontem através de uma das personagens da 
obra da qual te continuo a falar nesta minha carta. Também naque-
la, e numa espécie de rememoração da Grécia antiga, a festa era rei-
vindicada como momento de suspensão das classes sociais. Sempre 
a mesma palavra que sabemos fora de moda – desigualdade. 
Todavia, algumas mulheres não o admitem ou, eventualmente, 
ainda não o sabem. Entre a ordem natural e a ordem social, é a 
construção simbólica do corpo, o significado do masculino e do 
feminino, do viril e do sensível, que podemos ver reproduzida na 
divisão social do trabalho, nas hierarquias e aspirações sociais. 
Multiplicam-se em infinitas relações de força e visões do mundo 
que naturalizam a dominação masculina enquanto artefacto social. 
Que as mulheres, no fundo, apenas sejam toleradas é um enuncia-
do demasiado cínico e impossível de objectivar. A tolerância pare-
ce filiar-se numa espécie de pensamento autoritário que diminui a 
abertura ao outro – e cada um é já vários outros –, qualquer que 
ele seja. Necessário, todavia, é ser capaz de estar para lá da fraqueza 
da aceitação.

Também assistimos à publicação de múltipla e abundante legislação 
sobre sexos e sexualidades, géneros e não binários, trans, os que es-
tão para lá de tudo isto e os que hão-de vir. Na história do Ocidente, 
o sexo talvez constitua um dos objectos mais decretados e sujeito 
a prolífera discursividade. A analítica da regulamentação produz o 
isolamento. Entre o interdito e a crença de que o sexo pode constituir 
um espaço de libertação ou de que nele podemos encontrar uma 
qualquer verdade do sujeito, resta-nos compreender que afirmar 
o sexo não significa dizer não ao poder e que apenas o mantemos 
prisioneiro do limitado paradigma da transgressão. Continuamos a 
perpetuar o jogo da vergonha e da culpa. A autoridade nunca foi 
comedida. Micro-poderes instauram regimes de classificação que 
determinam a economia dos desejos. Sabemos desde Espinosa que 
há corpos que potenciam outros. São esses os que nos convêm.

Acrescento, querida Júlia, que tem aumentado significativamente 
o número de mulheres mortas às mãos de amigos, maridos, na-
morados, amantes e desconhecidos. Algumas preferem fazê-lo elas 
próprias. Esgotaram o tempo de espera. Um beco sem saída do qual 
nada conhecemos. Obedecer e esperar. A infelicidade. Talvez não 
estejam bem em lugar nenhum. Ainda o limite. Sempre demasiado 
tarde. A vida não é, porventura, nada de especial mas insistimos 
em que alguma coisa lhe acrescente sonoridade e nos permita uma 
qualquer forma de celebração. As mulheres imobilizam-se no sa-
lão de baile. Aguardam quem as leve. Sonham com a próxima val-
sa. Suspensas e esquecidas de si mesmas na espera. A mãe. O pai.  
A família. As que gritam e dão passos largos, desatam a correr e 
atravessam todo o espaço como se a janela de uma gaiola ou os 
portões de uma prisão se abrissem para tudo modificar e impedir 
qualquer falsa partida. Endoidecem. Não é perigoso brincar com 
coisas sérias. Procuram o reino dos pássaros e os trajectos corres-
pondentes – sons, cantos, rumores e desvios. Outras paisagens. 
Diferentes são os lugares que aquelas mulheres encontram na prá-
tica cartográfica do voo e na dança do mapeamento cósmico:

Foste por o meu destino
Era um parco papelzinho
Pra decidir quem amar1

Sabes, Júlia, acredito que o que nos é mostrado no teatro pode mui-
to bem não se repetir durante toda a nossa vida. Ali submergimos 
num qualquer outro lugar. Parece-me tratar-se de uma questão fí-
sica – de algo que se aproxima e assim permanece, se dissolve mas 
não nos abandona. Uma luta corpo-a-corpo – o lugar da posse mas 
ainda o da palavra que seria preciso teatralizar à maneira do “livro 
dos Logotetas, dos fundadores de línguas”2 que acabo de descobrir 
num texto de Roland Barthes. Escreve o autor que “para fundar até 
ao fim uma língua nova, é necessária uma quarta operação – tea-
tralizar. Que é teatralizar? Não é decorar a representação, é ilimitar 
a linguagem”.3 

Neste espaço liberto da amarra gramatical, a linguagem afasta-
-se da soberania da verdade, dando lugar ao que ainda não pode 
ser nomeado. É a velocidade do sangue e o ritmo do corpo que 
preparam a viagem. Imagens de um turbilhão. Apenas um passo.  
O encanto ou o abismo do apocalipse. O amor. 

Não querendo ocupar em demasia o teu tempo, não posso deixar 
de concluir esta minha carta, querida Júlia, com mais algumas 
palavras da escritora de quem inicialmente te falei. Disse ainda 
Marguerite Duras, sobre as relações entre mulheres e homens, 
que “a coisa comum entre eles e nós é o encanto, e o encanto é a 
semelhança. Quer se seja homem ou mulher é descobrir que se é 
semelhante”.4 Recordo-me de ter visto um documentário sobre a 
obra cinematográfica daquela escritora, no qual dava um conselho 
a um jovem intérprete – repetia-lhe que “o segredo dos actores é 
enlouquecer, esquecer”.

O mar continua agitado, como te disse. Em certos momentos, o 
imaginário pode ser uma força paralisante. O corpo é o fantasma 
mas também o combate.

Tu sabes, Júlia – as senhoras têm muitos segredos. Possam eles fun-
cionar como um sinal da nossa democracia.

1 Caio Gabriel – fragmento do prólogo do espectáculo. 
2 Roland Barthes – Sade, Fourier, Loiola. Lisboa: Edições 70, 1999, p. 9.
3 Roland Barthes – Idem, p. 11.
4 Marguerite Duras – A Vida Material. Lisboa: Difel, 1994, p. 46.
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