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“Um hiper-sujeito” 
!"# $%&'(

Pátria é, em muitos sentidos, texto-emblema da estética de 
Bernardo Carvalho – autor cosmopolita e errante, cuja escrita vem 
participando da refundação de uma literatura brasileira que se 
apresenta hoje (e cada vez mais) transversal, universalista, íntima 
(ainda que crítica) da transitoriedade e !uidez contemporâneas.  
À semelhança de obras como Mongólia ou O Sol se Põe em São 
Paulo, também Pátria se instala em solo estrangeiro. Prova de que 
os narradores e personagens de Bernardo Carvalho vivem em per-
manente desterro: falamos uma vez mais de um homem desenrai-
zado, expatriado, “em con!ito com a paisagem circundante”. Esse 
preciso isolamento de indivíduos deslocados, e respectiva condição 
no mundo – a “excitação do estranhamento”, segundo designação 
do romancista –, dá cunho particular a esta literatura.
Já com O Filho da Mãe partilha a referência à guerra e ao terroris-
mo, a associação da narrativa a cenários marcados pela violência, 
medo, vigilância e miséria. Constatação de que os con!itos íntimos 
destas "guras, a sua desconexão do tecido social, são frequente-
mente adensados pela sombra de regimes opressivos. Assistimos, 
por isso, à trajectória de sujeitos degradados num mundo também 
ele degradado. E, como em Aberração (ou até Nove Noites), estabe-
lece um “dispositivo labiríntico” que faz da “possibilidade de loucu-
ra” horizonte. Mas a loucura aqui entendida como hiper-realidade, 
diria Baudrillard, e nunca renúncia à racionalidade. A loucura en-
quanto universo próprio de sentido, “ciência de si mesma”, objectivo 

perseguido com zelo e método. Porque os heróis de Bernardo 
Carvalho – e este não será excepção – são artí"ces da sua própria 
obsessão, em interior e ininterrupto diálogo com esse eu deslocado,  
arrastando-nos não raro para um estado pré-hipnótico, construí-
do em torno de um mantra de rememorações, ecos, rumores.
Pátria vai mais longe: é passado e paisagem, língua-nação, ter-
ra paterna. A ideia problematizada de universo de origem, nas-
cimento e pertença; matéria e obstáculo da identidade. Não por 
acaso, o escritor retoma aqui a alegoria do pai ausente, é dizer: a 
temática da re-inscrição da história dos pais na dos "lhos. Ao de-
sa"o de Manuel Tur para que escrevesse texto original, Bernardo 
Carvalho responde, pois, com um monólogo que condensa todo 
este aparato literário. Se os protagonistas da sua obra são testemu-
nho conjunto de um sistémico desenraizamento social, de temá-
ticas tão caracteristicamente contemporâneas como a “provisorie-
dade existencial” ou a “desagregação identitária”, nenhum como 
este se vê desprovido de nome, tempo e espaço. A perplexidade 
linguística, étnica e cultural reduzida à essência. À sua materiali-
dade essencial. Uma abstracção de refugiado (ou talvez nem isso); 
um hiper-sujeito. Esse simples facto – sublinha-o esta encenação 
– bastará para fazer de Pátria obra singular no quadro da estética 
de Bernardo Carvalho.

Texto escrito com a gra!a anterior ao novo acordo ortográ!co.
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“O nosso último acto de resistência” 
!"#$" !%#&'#"*

Pátria é, antes de tudo, um espelho colocado diante da nossa 
própria humanidade. 
Se, como nos diz !oreau, “não é para o que olhas que importa, 
mas sim o que vês”, o que cada um verá nesta peça será tão im-
perscrutável quanto a densidade da intimidade que protegemos 
ciosamente dos olhares externos. Contudo, atravessar o tempo de 
duração do espectáculo pode bem revelar-nos como essa singular 
individualidade forma, nas suas in"ndáveis reproduções no âmago 
de cada um, um gigantesco rizoma que nos une, entrelaçando as 
nossas experiências pessoais numa tapeçaria colectiva.
Esse é o primeiro deslumbre que Pátria nos oferece: como pode um 
monólogo ser tão intensamente colectivo? Melhor dizendo, como 
pode ser tão comunitário, na medida em que também somos cha-
mados a edi"car parte da história? A dúvida surge cedo e é irreprimí-
vel: somos nós, ali re!ectidos no espelho? Bernardo Carvalho, mestre 
em brincar com as nossas emoções, oferece-nos neste texto algumas 
possibilidades de resposta à medida que decorre a narrativa. 
Poderemos neste espelho ver re#ectida a densidade dos infernos 
pessoais que carregamos. Este estranho narrador, em permanente 
estado paranóide motivado pela sua condição suspeita, revela-se-
-nos um "ngidor incoerente, ocultando um passado tenebroso ao 
serviço duma entidade nunca nomeada, mas que sabemos reco-
nhecer. Tal como Ka$a tão habilmente o retratou no seu romance 
inacabado, O Castelo, este poder omnipresente e profundamente 
opressor faz bem mais do que motivar-nos as acções; dessensi-
biliza-nos, torna-nos máquinas ao serviço de desígnios que, não 
raras vezes, repudiamos. Também este protagonista no-lo relem-
bra, despertando em nós uma empatia que não pode deixar de 
ser contraditória (à medida que nos revela as suas ignóbeis acções 
passadas). Aquele velho louco, repetindo coisas às paredes “para 
que se esqueçam de si”, quase podia ser um de nós, se levado ao 
ponto certo da loucura, e essa será, quiçá, uma das mais pungentes 
metáforas desta narrativa. Essa tão crua metáfora que nos coloca a 
todos ali, no seu epicentro, confrontados com o reconhecimento da 
óbvia necessidade de desobediência civil, nos termos que Foucault 
nos legou, mas simultaneamente apavorados com a nossa aparente 
incapacidade de a perseguir. 
Assim, neste espelho poderemos ver não só os nossos infernos 
pessoais, mas também o modo como a loucura os desengatilha.  
A visita de um misterioso estrangeiro abre-nos a porta para a vida 
deste incoerente narrador, amarrado às suas farsas, repetidas até à 
exaustão, como um náufrago tentando agarrar a miragem de terra 

"rme. À medida que prossegue a narrativa, vamos sendo sugados 
para o vórtice de uma “loucura cada vez mais louca”, o relato duma 
fuga para se esquecer quem se é. Ou se foi. A"nal, a fronteira entre 
um tempo e outro é ténue, astutamente esbatida pela interpretação 
profundamente arrebatadora de Pedro Almendra.
Observamos, em estado de gélida consternação, a forma como o 
narrador encena os seus clássicos travestidos, dando-nos pistas 
para a história ali re#ectida, naquele espelho. Uma vizinha que é 
Me"stófeles, uma Lady Macbeth que é uma psicose, e ainda um 
desvio narrativo por Electra, que nos semeia outra das mais belas 
(e terríveis) dúvidas desta peça: por que amor seremos nós capazes 
de matar? Não sabemos as respostas e Pátria é uma fuga onde só 
encontramos pistas. Este estrangeiro eternamente suspeito (ou será 
antes a sua “solidão que é suspeita”?) permanece o epicentro de am-
bas as narrativas, a que nos conta e a que nos oculta, uma segunda 
história que permanece, ao longo de toda a peça, indistinta mas 
latejante, através da brilhante encenação de Manuel Tur. 
É no desvelar desta última que somos ("nalmente) confrontados 
com as nossas fendas no espelho. Aquelas que se abrem quando 
deixamos de suportar o peso dos "ngimentos rotineiros que nos 
desumanizam, as contradições perpétuas entre o que somos e o 
que fazemos, porque “no fundo só existem paradoxos” e somos 
nós, a raça humana, o maior de todos. Sim, neste espelho podemos 
também ver como, possivelmente, a empatia é a única coisa que nos 
resgata. Embora permaneça uma dúvida – como tudo o resto neste 
texto, aliás –, é ao induzi-la que se revela a sua suprema potência.
Há tanto de profundamente desolador quanto de redentor neste 
Pátria. Uma contradição em permanência que nos mantém agar-
rados durante toda a peça (e, arrisco dizer, também nos dias que 
se lhe seguem). E é quando já não podemos suportar esse limbo, 
quando é o próprio corpo a exigir-nos algo que possa apaziguar 
todas estas perguntas, que nos surge a resposta, visível através do 
horror das constatações "nais. (Porque só existe horror quando 
dele ganhamos consciência, e essa é uma constatação que nos agri-
de, crua e violenta, uma e outra vez.) “Pensar coisas inaudíveis no 
meio da algazarra do mundo” talvez seja o nosso último acto de 
resistência. 

* Directora Artística da Plataforma do Pandemónio, artista multi-
disciplinar e escritora.

Texto escrito com a gra"a anterior ao novo acordo ortográ"co.

O estranho que ele é
(&#)"#*% +"#,"-.%

É estranho escrever sobre o que se escreveu, como quem fala de 
outro. E no entanto é o que faz Pátria o tempo inteiro, dobra-se e 
desdobra-se, escreve-se no presente, sobre si mesma, em abismo e 
à exaustão. É o trabalho do ator. É do ator, a"nal de contas, que fala 
a peça. Quando a escrevi, não me dei conta da prova à qual o sub-
metia. Só me apercebi diante do ator em cena e, depois, quando me 
falou do "lho de um amigo que, no "nal do espetáculo, disse-lhe: 
“Agora vai pra casa e descansa.”
Um ator no papel de um homem que garante que não é ator nem 
louco, insistentemente (e tão mais ator e louco parece quanto mais 
insiste e se contradiz), dizendo que se fez ator e louco por conve-
niência, para sobreviver. Entretanto relembra sua carreira de im-
posturas, revela-se quando deveria calar-se, se sobreviver fosse 
realmente a sua vontade e o seu objetivo. Não só não se cala, como 
não pára de falar uma língua que ele diz não ser a sua.
A impostura é como uma boneca russa. O ator revela-se e dissimula- 
-se ao mesmo tempo. Assume lugares e perspectivas novas, contra-
ditórias, que depois ele próprio reformula e desautoriza. Cada im-
postura é só mais um papel, mas também um desdobramento, uma 
nova aparição de si.
O ator que diz que não é ator nem louco também nega que é pai. 
Garante que é só mais um papel de ocasião. A paternidade desdobra- 
-se em demência, a demência dos pais, justamente, que à época em 
que escrevi a peça eu apenas intuía.
Pátria fala de pai e "lho misturados e re#etidos no espelho, um o 
futuro do outro, um interpretando o outro. A demência como re-
#exo, o eu a projetar-se no outro, alucinando sobre os "os que lhe 
restam da memória esfarrapada, nos quais se emaranha tentando 
amarrar entendimento e narrativa. Entendimento e narrativa que 
agora dependem mais do outro que de si. 
É contra a compreensão de que somos reféns dos outros, que nos 
debatemos por um ideal de independência e autonomia, por um 

lugar comum ao qual pertencer, que às vezes chamamos pátria, 
outras vezes família, identidade ou língua. Queremos crer que aí  
estaremos protegidos das ameaças exteriores. Levantamos uma ban- 
deira esfarrapada que brandimos como sinal de pertencimento, 
convencendo-nos de que não estamos nem na loucura nem no teatro.-
Já não sei qual grupo indígena do extremo norte do Brasil, talvez 
uma das rami"cações dos Yanomami, professa uma perspectiva 
movediça das identidades, na qual ninguém é nada em si. As iden-
tidades não existem isoladas, apenas em sociedade e em movimen-
to. Não existe um. Um é sempre vários no contato e no confronto 
com os outros, no teatro do mundo.
São os outros que nomeiam. Para o tio, sou o sobrinho; para o pai, 
sou o "lho; para a mulher, sou o marido; para os irmãos mais ve-
lhos, sou o menor, e vice-versa. A identidade muda conforme o 
lugar que ocupo. Ela não é; está. Não sou ninguém sem os outros. 
Fora da aldeia me converto em estrangeiro. E se por um lado essa 
rede social assegura a coesão do grupo por vínculos complexos de 
identidade coletiva, por outro nela também se explicita a miragem 
das identidades, que dependem sempre do olhar alheio.
O ator de Pátria diz-se e desdiz-se o tempo todo. Nomeia-se. Tenta 
autodeterminar-se, desesperadamente, por denegações sucessivas. 
Evita o estrangeiro, o outro que vem visitá-lo quando ele menos es-
pera. Evita-o por sobrevivência, segundo ele. O confronto com o 
outro tem o poder de contradizê-lo, claro, mas é mais que isso: é o 
antídoto à alucinação e à impostura de uma narrativa autônoma, in-
dependente. É o outro que virá, como um demônio, para nomeá-lo, 
para dizer quem ele é. O que o ator diz é um circuito de contradi-
ções. Não é por acaso que chama de estrangeiro quem vem de onde 
ele também veio, para morrer no lugar onde ele também vai morrer. 
O estranho que ele é. É o lugar do ator, ao mesmo tempo revelação e 
esgotamento, obrigado a chamar a si mesmo de outro.
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Garante que é só mais um papel de ocasião. A paternidade desdobra- 
-se em demência, a demência dos pais, justamente, que à época em 
que escrevi a peça eu apenas intuía.
Pátria fala de pai e "lho misturados e re#etidos no espelho, um o 
futuro do outro, um interpretando o outro. A demência como re-
#exo, o eu a projetar-se no outro, alucinando sobre os "os que lhe 
restam da memória esfarrapada, nos quais se emaranha tentando 
amarrar entendimento e narrativa. Entendimento e narrativa que 
agora dependem mais do outro que de si. 
É contra a compreensão de que somos reféns dos outros, que nos 
debatemos por um ideal de independência e autonomia, por um 

lugar comum ao qual pertencer, que às vezes chamamos pátria, 
outras vezes família, identidade ou língua. Queremos crer que aí  
estaremos protegidos das ameaças exteriores. Levantamos uma ban- 
deira esfarrapada que brandimos como sinal de pertencimento, 
convencendo-nos de que não estamos nem na loucura nem no teatro.-
Já não sei qual grupo indígena do extremo norte do Brasil, talvez 
uma das rami"cações dos Yanomami, professa uma perspectiva 
movediça das identidades, na qual ninguém é nada em si. As iden-
tidades não existem isoladas, apenas em sociedade e em movimen-
to. Não existe um. Um é sempre vários no contato e no confronto 
com os outros, no teatro do mundo.
São os outros que nomeiam. Para o tio, sou o sobrinho; para o pai, 
sou o "lho; para a mulher, sou o marido; para os irmãos mais ve-
lhos, sou o menor, e vice-versa. A identidade muda conforme o 
lugar que ocupo. Ela não é; está. Não sou ninguém sem os outros. 
Fora da aldeia me converto em estrangeiro. E se por um lado essa 
rede social assegura a coesão do grupo por vínculos complexos de 
identidade coletiva, por outro nela também se explicita a miragem 
das identidades, que dependem sempre do olhar alheio.
O ator de Pátria diz-se e desdiz-se o tempo todo. Nomeia-se. Tenta 
autodeterminar-se, desesperadamente, por denegações sucessivas. 
Evita o estrangeiro, o outro que vem visitá-lo quando ele menos es-
pera. Evita-o por sobrevivência, segundo ele. O confronto com o 
outro tem o poder de contradizê-lo, claro, mas é mais que isso: é o 
antídoto à alucinação e à impostura de uma narrativa autônoma, in-
dependente. É o outro que virá, como um demônio, para nomeá-lo, 
para dizer quem ele é. O que o ator diz é um circuito de contradi-
ções. Não é por acaso que chama de estrangeiro quem vem de onde 
ele também veio, para morrer no lugar onde ele também vai morrer. 
O estranho que ele é. É o lugar do ator, ao mesmo tempo revelação e 
esgotamento, obrigado a chamar a si mesmo de outro.
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“O nosso último acto de resistência” 
!"#$" !%#&'#"*

Pátria é, antes de tudo, um espelho colocado diante da nossa 
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de cada um, um gigantesco rizoma que nos une, entrelaçando as 
nossas experiências pessoais numa tapeçaria colectiva.
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"rme. À medida que prossegue a narrativa, vamos sendo sugados 
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Pátria. Uma contradição em permanência que nos mantém agar-
rados durante toda a peça (e, arrisco dizer, também nos dias que 
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* Directora Artística da Plataforma do Pandemónio, artista multi-
disciplinar e escritora.

Texto escrito com a gra"a anterior ao novo acordo ortográ"co.

O estranho que ele é
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sou o "lho; para a mulher, sou o marido; para os irmãos mais ve-
lhos, sou o menor, e vice-versa. A identidade muda conforme o 
lugar que ocupo. Ela não é; está. Não sou ninguém sem os outros. 
Fora da aldeia me converto em estrangeiro. E se por um lado essa 
rede social assegura a coesão do grupo por vínculos complexos de 
identidade coletiva, por outro nela também se explicita a miragem 
das identidades, que dependem sempre do olhar alheio.
O ator de Pátria diz-se e desdiz-se o tempo todo. Nomeia-se. Tenta 
autodeterminar-se, desesperadamente, por denegações sucessivas. 
Evita o estrangeiro, o outro que vem visitá-lo quando ele menos es-
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para dizer quem ele é. O que o ator diz é um circuito de contradi-
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ele também veio, para morrer no lugar onde ele também vai morrer. 
O estranho que ele é. É o lugar do ator, ao mesmo tempo revelação e 
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“Um hiper-sujeito” 
!"# $%&'(

Pátria é, em muitos sentidos, texto-emblema da estética de 
Bernardo Carvalho – autor cosmopolita e errante, cuja escrita vem 
participando da refundação de uma literatura brasileira que se 
apresenta hoje (e cada vez mais) transversal, universalista, íntima 
(ainda que crítica) da transitoriedade e !uidez contemporâneas.  
À semelhança de obras como Mongólia ou O Sol se Põe em São 
Paulo, também Pátria se instala em solo estrangeiro. Prova de que 
os narradores e personagens de Bernardo Carvalho vivem em per-
manente desterro: falamos uma vez mais de um homem desenrai-
zado, expatriado, “em con!ito com a paisagem circundante”. Esse 
preciso isolamento de indivíduos deslocados, e respectiva condição 
no mundo – a “excitação do estranhamento”, segundo designação 
do romancista –, dá cunho particular a esta literatura.
Já com O Filho da Mãe partilha a referência à guerra e ao terroris-
mo, a associação da narrativa a cenários marcados pela violência, 
medo, vigilância e miséria. Constatação de que os con!itos íntimos 
destas "guras, a sua desconexão do tecido social, são frequente-
mente adensados pela sombra de regimes opressivos. Assistimos, 
por isso, à trajectória de sujeitos degradados num mundo também 
ele degradado. E, como em Aberração (ou até Nove Noites), estabe-
lece um “dispositivo labiríntico” que faz da “possibilidade de loucu-
ra” horizonte. Mas a loucura aqui entendida como hiper-realidade, 
diria Baudrillard, e nunca renúncia à racionalidade. A loucura en-
quanto universo próprio de sentido, “ciência de si mesma”, objectivo 

perseguido com zelo e método. Porque os heróis de Bernardo 
Carvalho – e este não será excepção – são artí"ces da sua própria 
obsessão, em interior e ininterrupto diálogo com esse eu deslocado,  
arrastando-nos não raro para um estado pré-hipnótico, construí-
do em torno de um mantra de rememorações, ecos, rumores.
Pátria vai mais longe: é passado e paisagem, língua-nação, ter-
ra paterna. A ideia problematizada de universo de origem, nas-
cimento e pertença; matéria e obstáculo da identidade. Não por 
acaso, o escritor retoma aqui a alegoria do pai ausente, é dizer: a 
temática da re-inscrição da história dos pais na dos "lhos. Ao de-
sa"o de Manuel Tur para que escrevesse texto original, Bernardo 
Carvalho responde, pois, com um monólogo que condensa todo 
este aparato literário. Se os protagonistas da sua obra são testemu-
nho conjunto de um sistémico desenraizamento social, de temá-
ticas tão caracteristicamente contemporâneas como a “provisorie-
dade existencial” ou a “desagregação identitária”, nenhum como 
este se vê desprovido de nome, tempo e espaço. A perplexidade 
linguística, étnica e cultural reduzida à essência. À sua materiali-
dade essencial. Uma abstracção de refugiado (ou talvez nem isso); 
um hiper-sujeito. Esse simples facto – sublinha-o esta encenação 
– bastará para fazer de Pátria obra singular no quadro da estética 
de Bernardo Carvalho.

Texto escrito com a gra!a anterior ao novo acordo ortográ!co.
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