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NOITE FORA #8

Bem-vindos à oitava sessão do “Noite Fora”!

Depois da sétima edição, confinados em casa, em que reflectimos, recordámos 
e evocámos a nossa história, voltamos à nossa Casa-Teatro para nos 
encontrarmos presencialmente, como se usa dizer agora. E isto é motivo de 
grande alegria!

#É este o momento histórico em que o modelo digital se torna 
definitivamente totalizante na percepção da relação entre pessoas e com o 
mundo?#

Lembro-me que antes da pandemia a “digitalização total” das nossas vidas 
já era muito debatida, mas chamando à discussão, inúmeras vezes, os 
perigos dessa mudança de paradigma (como o exacerbar do individualismo e 
narcisismo, a perda de empatia e skills sociais, as questões dos direitos de 
privacidade e a perda insubstituível da riqueza da experiência presencial total, 
por exemplo). Agora, com a chegada da pandemia, toda esta argumentação 
parece ter sido suspensa da discussão, ficando visível apenas um consenso 
generalizado de todas as vantagens deste modelo de comportamento. E esta 
questão, inevitavelmente, torna-se o centro do debate sobre o futuro das artes 
performativas. 

No espaço de três meses, parece ter-se tornado totalmente irresponsável e 
desenquadrado, alguém defender a ideia de um regresso exclusivo ao acto 
teatral presencial. E o que acontece aos criadores que não querem pensar 
num formato digital? Aqueles que desejam voltar a ensaiar 6 horas numa 
sala de ensaios com um grupo de actores que se tocam, se agarram, suam, 
mandam perdigotos e partilham da mesma garrafa de água? Aqueles que 
desejam voltar a estar olhos nos olhos com o público a menos de 2 metros e 
sem máscara?
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É irresponsável fazê-lo agora? Claro que sim. É fundamental seguir as 
recomendações dos peritos e salvaguardar a saúde pública? Naturalmente.

Mas ainda que não se possa fazer agora, não quer dizer que o desejo tenha 
desaparecido. Não desapareceu o desejo nem o sentido desse desejo. Não é 
irresponsabilidade e inconsciência, é vitalidade, humanidade, relação profunda 
com o outro.

Acredito nisto e, principalmente, acredito que é necessário dizê-lo neste 
momento, antes que a mudança de paradigma se interiorize de tal forma, 
que esta percepção do mundo se torne inconcebível – um perigo para o qual 
Giorgio Agamben nos alerta ao descrever uma nova ideia de governação que 
se está a impor, em que a biossegurança (biosecurity) se define como uma 
obrigação e não um direito (direito à saúde), e em nome da qual os governos 
podem tomar decisões e impor leis e decretos com os quais “nem o fascismo 
tinha alguma vez sonhado poder impor”1. Por isso digo: “quero fazer teatro à 
moda antiga!”; quero salvaguardar a possibilidade de um mundo onde esta 
forma de estar é ainda normal, necessária e aceite como tal. Sinto que é 
necessário proteger esta visão e não apenas por mim, mas por muitas outras 
pessoas. Não temos de ser todos digitais.

Por isso, estou tão feliz de estarmos aqui, todos juntos, a realizarmos esta 
“Noite Fora”.

O nosso convidado é o Alex Cassal com um texto que pensa e questiona o 
mundo através duma metáfora teatral, muito provocadora, por sinal. E isso é 
o que mais gostamos de fazer nas nossas “Noites Fora”: pensar, questionar e 
provocar o (nosso) mundo através do teatro. 
SÓNIA BARBOSA 

(a autora do texto escreve segundo o antigo acordo ortográfico)

1. In “Biosicurezza e poltica”, Giorgio Agamben, Quodlibet, 11 Maio 2020. 

https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-biosicurezza
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Comecei a escrever este texto em 2016, depois de estrear um espetáculo 
sobre três refugiados à deriva numa balsa no meio do mar Mediterrâneo que 
passam o tempo a imaginar “As Cidades Invisíveis” de Ítalo Calvino. Eu próprio 
era mais um migrante recém-chegado à Europa e via por todo o lado sinais 
de que as pessoas estavam a armar-se com cacetes para enfrentar ameaças 
desconhecidas. 

Como o artigo escrito por uma jornalista britânica no seguimento da morte de 
400 africanos e árabes no naufrágio de um barco sobrelotado: “Não, eu não 
quero saber. Mostrem-me fotos de caixões, mostrem-me corpos a flutuar na 
água, toquem violinos e mostrem-me pessoas magras com um ar triste. Eu 
continuo sem querer saber. Não precisamos de mais um projeto de resgate. 
O que precisamos é de couraçados que mandem esses barcos de volta ao seu 
país”.

Era como se estivéssemos a viver numa das distopias cinematográficas que 
marcaram a minha adolescência: nós contra extraterrestres invasores, nós 
contra robôs assassinos, nós contra macacos falantes, nós contra mutantes 
deformados. Nenhuma possibilidade de acordo, apenas a destruição (o mais 
das vezes mútua). 

Agora, quatro anos depois, os números de africanos e árabes mortos no mar 
Mediterrâneo (e ao redor do mundo) continua a crescer. Bufões fascistas 
como Trump e Bolsonaro inundam as manchetes dos jornais com mentiras, 
o aquecimento global já é uma realidade inegável. E uma pequena pandemia 
mostrou-nos como o nosso modo de vida pode mudar de um momento para o 
outro. Não sei se estamos no pré ou no pós-apocalipse. Mas sei que estes são 
tempos em que devemos escolher ao lado de quem queremos estar.
ALEX CASSAL
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Nasceu em Porto Alegre, Brasil, 1967. Cresceu a ler bandas desenhadas e 
a assistir a filmes de ficção científica e isto afetou a sua sensibilidade de 
forma irremediável. 

Licenciou-se em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
- UERJ. É encenador, dramaturgo e ator. No Brasil, integra o grupo 
Foguetes Maravilha, responsável por espetáculos como “Ele precisa 
começar”, “Ninguém falou que seria fácil” e “Síndrome de Chimpanzé”. 
Colaborou com artistas como Enrique Diaz, Gustavo Ciríaco, Alice Ripoll, 
Dani Lima, Michelle Moura, grupo Dimenti (no Brasil); e Tiago Rodrigues, 
Cláudia Gaiolas, Paula Diogo, Marco Paiva, Sofia Dias & Vítor Roriz (em 
Portugal). Nos últimos anos, escreveu e encenou os espetáculos “As 
Cidades Invisíveis” (Teatro Maria Matos, 2016), “Tiranossauro Rex” (Teatro 
Nacional D. Maria II, 2017), “Ex-Zombies: uma conferência” (Teatro 
Nacional D. Maria II, 2018), “Morrer no Teatro” (Teatro Baltazar Dias, 2019) 
e “A Menor Língua do Mundo” (“Festival Materiais Diversos”, 2019). Vive 
em Lisboa.          

ALEX CASSAL
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Vivace AMOR LUSO • Dão · Quinta do Perdigão • Sostenuto Abyss & Habidecor • Allegro Bico Matos & Casanova 
• Que Viso Eu? • Moderato Quinta da Fata • Andante Farmácia Avenida • Seridois • Adágio Ana Cristina Santos 
Almeida • Ana Lúcia Peres • Ana Maria Albuquerque Sousa • Ana Paula Ramos Rebelo • Benigno Rodrigues 
• Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Conceição e Ricardo Brazete • Eduardo Melo e Ana Andrade • 
Fernando Gomes Morais • Isabel Pais e António Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • João José da Fonseca 
e Maria José Agra Regala da Fonseca • José Luís Abrantes • Júlia Alves • Júlio da Fonseca Fernandes • 
Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria da Conceição Saldanha • Maria de Fátima Ferreira • Maria 
de Lurdes Poças • Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist • Nanja Kroon • Patrícia Mateiro Santos • 
Paula Costa • Paula Cristina Cardoso • Paula Nelas • Raquel Balsa • Raúl Albuquerque e Vitória Espada • Victor 
Domingues • 3XL-Segurança Privada • Júnior Beatriz Afonso Delgado • Gaspar Gomes • Teo Simon Delgado • 
E outros que optaram pelo anonimato.

Patrícia Portela Direção Artística • Sandra Correia Gestora Administrativa e Financeira • Maria João Rochete 
Coordenação de Produção • Carlos Fernandes Produção • Tânia Pereira Assistente de Produção • Paulo Matos 
Coordenador Técnico • Nelson Almeida e João Rodrigues Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues e Liliana 
Rodrigues Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes Coordenadora de Frente 
de Casa e Bilheteira • Susana Cardoso Assistente de Bilheteira e Comunicação • Consultores Maria de Assis 
Swinnerton Programação • Marisa Miranda Comunicação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos 
Jurídicos • José António Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • José António Pinto Encarregado da 
Proteção de Dados • Info Things Informática • Cathrin Loerke Design Gráfico • Carlos Fernandes e Raquel Balsa 
Fotografia de Espetáculo • Colaboração Especial José Fernandes • Acolhimento do Público André Rodrigues, 
Diana Santos, Catarina Loureiro, Filipa Antunes, Francisco Pereira, Hugo Freitas, Joana Silva, João Almeida, 
Luís Sousa, Natália Rodrigues, Roberto Terra, Ricardo Meireles e Sandra Amaral
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