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Caminhanti é caminho
Caminho di caminhanti
Caminhanti é caminho
Caminho di caminhanti
Caminhanti é caminho
Caminho di caminhanti
No verso e inverso
Verbo ser é verbo nascer
Pé na tchon, homi na caminho
Distancia é miragem
Distancia é poesia
Bloqueio inflama cansera inclina ladeira sima água
Ta disagua sima mar ta agita
Cês fundura na maré, sima ponta dedo
Ta dispentia cabelo
Na kukuruto kenti, cafuné
Mundo é movimento
Vida viva remexida
Pa pura tamperu
E aguça paladar, na bico di sereia
Na ponta di lingua
Di alma, sabor
Dor, Amor
Cor, beleza em Flor

Caminhanti
Sara Tavares - Xinti (2009)
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Cosmos é a segunda parte de uma trilogia que propõe não 

apenas uma nova visão do mundo como um novo mundo. 

E parece-me que enquanto Aurora Negra [2020] começava 

com um apelo para fora – ouçam-nos, ouçam o que nós temos 

para dizer -, neste espetáculo a conversa faz-se primeiro para 

dentro, no interior. 

Cleo Diára [CD]: Há essa vontade de olharmos para dentro 
de uma forma corajosa e também generosa, esse objetivo 
de perceber certas questões que nos atravessam a todos e 
questionar como é que podemos resolver ou solucionar, nem 
que seja ficcionalmente. Olhar para a nossa vivência, olhar para 
a vivência da diáspora e mesmo do continente africano e tentar 
trazer não uma solução, mas um questionamento através 
da esperança. É um ‘conta-me outra vez a partir da nossa 
visão’. Porque, apesar do colonialismo e da escravatura, houve 
resistência e houve vivências nesses momentos. Nós sempre 
resistimos, sempre vivemos. Apesar dessa visão nunca ser 
contemplada, apesar de sermos vistas como corpas passivas;  
e não, sempre contribuímos para a História, sempre tivemos  
as nossas laças afetivas e sempre andamos nos tempos. 
Existimos antes do barco ter chegado e iremos existir depois 
do barco ter chegado. E é também sobre nós, sobre dentro, 
para nós também.

Nádia Yracema [NY]: Aurora Negra foi mais sobre as 
nossas biografias, partia muito mais daquilo que foram as 
nossas experiências enquanto mulheres negras a crescer 
em Portugal. Era também uma ode às nossas mães e era 
este lugar de partilha de coisas mais próximas e que eram 
transversais às nossas três corpas - e a muitas mais corpas, 
daí ter reverberado. Quando pensámos no Cosmos pensámos 
em também escrever ficção, conseguir fazer uma escrita que 
fosse para um plano ficcional, mas partindo de bases históricas 
e reais. A questão, por exemplo, da origem das ciências 
matemáticas, da astrologia: essa tecnologia ancestral, esse 
conhecimento, surge em África também, e é apropriado pela 
Grécia e é patenteado como conhecimento europeu. Portanto 
temos essa jornada de irmos escavar e realmente perceber 
o que é que se passou e o porquê de não se fazer referência 
às origens das coisas. Para nós é muito importante, para nos 
nutrirmos e para conseguirmos imaginar um outro lugar e um 
outro mundo. Portanto, esse início do Cosmos vem desse lugar 
- E se? Como é que seria se? - na esperança de que se concretize 
e se torne real um dia. Vem de um lugar de continuidade nessa 
busca de autoestima e empoderamento e resgate. Resgatar 
essa vivência no palco e fora dele também.

Isabél Zuaa [IZ]:  Na minha infância - e acredito que também 
na delas -, a reflexão sobre nós era muito negativa. Enquanto 
crianças, crescentes, as perspetivas que nos traziam sobre o 
continente eram sempre muito negativas. Parece que os louros 
do continente africano nos foram escondidos. E então nós 
tivemos que escavar muito para conseguir encontrar dados 
positivos, não só na arte como dados históricos e científicos 
importantes e personagens históricas do continente africano 
com autoestima. E vamos escavando ao longo dessa nossa 
crescente enquanto humanas e enquanto artistas. Eu acho 
que também esse encontro com a arte faz com que tenhamos 
acessos que talvez outras pessoas não tenham, esses 
cruzamentos com essas informações literárias, artísticas, 
poéticas, históricas, científicas. Então é um caminho que é 
árduo também... Precisas de muita energia para conseguir 
tirar essa perspetiva negativa que o continente europeu 
ou o Ocidente sempre teve sobre o continente africano: a 
perspetiva dos coitadinhos que precisam de ajuda e não a de 
um continente que foi completamente violentado, que teve 
os seus filhos roubados e os seus bens saqueados. Um saque 
histórico, não só humano mas de todas as vertentes. Então, 
acho que é isso: conseguirmos fazer uma compilação dessas 
perspetivas e desses louros.

CD: E dessa resistência. Houve resistência, houve coisas que 
conseguimos salvaguardar. Quando digo conseguimos coloco-
me como uma mulher africana, ponho-me nessa posição 
da mulher que nasceu em Cabo Verde e que tem as suas 
questões próprias, mas que também recebeu um pouco dessa 
grande e muito diversificada cultura que é a cultura africana. 
Como dizia, mesmo em países que sofreram a colonização, 
esse saque, houve pontos destes países que resistiram, que 
conseguiram que essa invasão não se concluísse. E parece que 
todo o continente foi colonizado com facilidade, quando houve 
uma grande resistência, como a da Rainha Ginga ou do Reino 
do Congo, e muitas batalhas vencidas. Mas essa perspetiva da 
História não é contada, parece que o barco chegou e foi tudo 
muito fácil. Não! Houve e irá sempre existir essa resistência! E 
ainda hoje existem culturas de povos que resistem e subsistem 
e estão nessa caminhada de se tornarem cada vez mais fortes e 
de conseguirem se manter. Mas essas perspetivas nunca nos 
são devolvidas quando és um corpo que estuda ou cresce num 
país europeu. E essa carência sente-se, porque tu reconheces 
mais do que aquilo que te é dito, mais do que aquilo que te é 
ensinado. E esse saber - que é celular – faz-te procurar também 
outras histórias. E a arte tem-nos possibilitado exatamente 
isso: irmos atrás dessa parte da História que nos pertence e 
que sentimos e sabemos que existe.

O CAMINHO É DA CAMINHANTE
C O N V E R SA  C O M  C L EO  D I Á R A , 

I SA B É L  ZUA A  E  N Á D I A  Y R AC E M A
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IZ: E todo o mecanismo deste espetáculo também vem desse 
conhecimento. O nosso ponto de partida é o conceito de 
tempo espiralar, e esse conceito é o que nos permite viajar no 
tempo. A ideia de que o tempo é uma espiral e não uma linha 
de passado-presente-futuro é um conceito que se materializa 
em muitos lugares em África e que é um conceito pilar. E só 
essa mudança de perspetiva, essa mudança de paradigma, 
essa mundivisão altera completamente tudo! E torna tudo 
possível ao mesmo tempo! E a partir do momento em que 
pegamos nestas chaves e as levamos ao palco... A viagem no 
tempo vem porque há uma filosofia que é africana e que te diz 
que o tempo tem várias dimensões em profundidade. Portanto, 
podes estar aqui agora e podes ir mais fundo ou podes ir mais 
acima nessa grande espiral. Este é um exemplo fulcral naquilo 
que é o entendimento e a mundivisão que queremos trazer 
nesse Cosmos. Porque podendo alterar coisas lá atrás, permite 
pensar o que é que seria agora aqui, não é? E este ‘lá atrás’ é 
também agora, é lá à frente... que é agora também.

Como o embondeiro que trazem para o cenário, símbolo de 

todos esses tempos misturados e lugar dos antepassados, das 

mitologias e das histórias.

IZ: E das raízes que estão dentro e das copas que estão em 
cima.

E também da importância da transmissão e das histórias que 

são contadas de geração em geração.

IZ: E como são contadas, também. Essa questão do tempo 
espiralar é realmente fulcral dentro da construção desta 
cosmovisão, desta cosmovivência que nós temos aqui, e 
tem sido também um conceito muito tratado na diáspora, 
fora do continente africano, com por exemplo no livro da 
[ensaísta, poeta, dramaturga, professora] Leda Maria Martins 
[Performances no tempo espiralar: Poéticas do corpo-tela, 
2021], um dos lugares que nós estamos a visitar. As religiões de 
matriz africana também trabalham e incidem os seus conceitos 
nesse tempo espiralar, coabitam vários tempos em várias 
dimensões ao mesmo tempo. E essas histórias contadas, elas 
podem ser vivenciadas nesse contar, não é? Não é um tempo 
linear nem circular, ele é espiral; é um tempo em transmutação 
e reverbera em qualquer dimensão, em qualquer esfera. E é 
muito potente pensar nisso numa dramaturgia! E no Ocidente 
não estamos habituados a esta dramaturgia - que dentro de 
uma perspetiva não africana talvez possa ser chamada de 
dramaturgia não linear.

CD: E também sinto que estamos sempre nesse movimento 
espiralar nas nossas posições enquanto artistas: construir 
uma coisa indo para o passado, vivenciando no presente e 
projetando para o futuro. Então, essa é a linha. Nós temos essa 
necessidade de ir reencontrar esse passado que é nosso e que, 
de alguma forma, não chegou aqui, não chegou aos currículos 
escolares, não chegou na arte, não chegou em várias frentes. 
Então, como artistas também sentimos que estamos a fazer 
esse movimento de ir para o passado e vivenciá-lo e senti-lo 
estando no presente, recebendo o presente, mas projetando 
para um futuro, nessa esperança de que acreditamos que 
sempre fizemos tudo em vários tempos. Então esse futuro é 
de esperança, é de movimento. E é espiralar porque temos de 
continuar a contar as histórias e temos de trazer também essa 
autoestima que já existe, mas reforçar esse empoderamento 

para as nossas crianças, para as nossas avós, para as nossas 
mães, para as nossas primas. Então é isso, esse movimento 
espiralado que fazemos e que sentimos que esse espetáculo 
também faz.

No espetáculo a viagem começa por ser mais individual, mas 

depois há um apelo ao coletivo. O caminho não se faz sozinha.

NY: Temos uma frase que resume isso: “o caminho é da 
caminhante”. Ou seja, por mais que faças parte da sociedade, 
de um coletivo, há um momento do caminho que é teu. Claro 
que nesse momento-caminho tu vais cruzando com outras 
pessoas, mas as curas, as respostas que tens dentro de ti, o 
peso ou a leveza que carregas, são tuas, mesmo se em relação 
com tudo o que se passa à tua volta, com as circunstâncias. É 
um caminho individual...

... “Mas a dor é coletiva” - diz o espetáculo.

NY: Porque eu curo. Ou seja, sempre que eu faço o meu 
caminho e me concretizo nesse caminho, o que eu consigo fazer 
é que o coletivo também se vá curando. Então a minha cura vai 
ter essa influência naquilo que é maior.  

IZ: Quando nos curamos, não só a nível simbólico mas também 
a nível específico - nós enquanto corpas -, estamos a curar 
também as gerações para trás e as gerações vindouras. É uma 
coisa concreta que acontece na vida e nós estamos a querer 
também reverberar isso no espetáculo. A cura individual 
reverbera na cura coletiva e vice-versa, sempre. Para além da 
memória celular, há essa questão dos fractais, do micro e do 
macro, enquanto cosmos, enquanto humanidade, enquanto 
corpas.

Há vários caminhantes neste espetáculo: há quem faça a 

cura e saia com diferentes levezas ou pesos, há quem reclame 

a necessidade da cura uma e outra vez e depois há quem só 

acorde com um esforço coletivo.  

CD: Há também esta questão de reclamarmos a 
individualidade que muitas vezes nos é negada. Somos 
sempre vistos como uma massa coletiva e esquecemos que 
dentro dessa massa coletiva, dentro dessa dor, existe essa 
individualidade. Cada pessoa tem uma dor individual que é 
causada por essa dor coletiva, mas que vai reverberando ou 
que se traduz nela numa dor individual. Há certos pedaços 
dela que reclamam que ela tem que fazer esse caminho 
dela. E é reclamar essa individualidade do corpo negro, essa 
possibilidade dele poder existir, de eu poder ser Cleo antes 
de eu ser uma mulher negra. Então trazemos também essas 
individualidades para que cada ser possa existir, para que cada 
ser possa ter o seu lugar de fala, possa falar da sua experiência 
de uma forma individual. Nós existimos. Para além desse 
banzo [vazio] estamos a continuar. E sim, o esforço tem de ser 
coletivo, porque nós não inventamos nada. Nós não criamos 
certos olhares sobre nós. E será que somos nós que temos de 
nos curar? Ou será que é o macro que tem de se curar de toda 
essa História? Por certo que não fomos nós que o fizemos, 
e estamos a caminhar. Essa cura tem de se expandir para 
além de nós para que ela possa ser realmente coletiva. Nós 
continuamos a caminhar, continuamos numa tentativa  
de cura, os nossos pensadores continuam a nos dar 
ferramentas para essas curas, mas ela tem de se estender,  
tem de ser macro. 
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NY: Nós falamos muito em Humanidade. O que se vê neste 
Cosmos é um tema com que qualquer pessoa se pode conectar - 
a questão do seu caminho e da sua cura. A cura para nós é neste 
sentido e quem for ver vai relacionar-se com o seu caminho de 
cura e questionamento e o que é que isso quer dizer para si, 
quais é que são as questões que tem dentro de si em relação 
com o resto do mundo. Isso para nós é fundamental. Este é 
um movimento que tem de ser da Humanidade. Essa cura, 
esse pensar, esse repensar, essa modificação. Como é que isso 
se faz enquanto Humanidade para que possamos realmente 
dar um outro salto, mudar o paradigma? Então, o espetáculo 
também é um apelo ao caminho de cada uma que nos for ver, 
que está neste mundo, que está neste lugar, que está na sua 
jornada. E [perceber] o quão fundamental isso é, também. E 
estás num lugar onde estão outras pessoas a cuidar de ti - não 
estás lá abandonada, sozinha, há pessoas a olharem por ti, a 
acompanhar-te quando acordares, à espera para te receberem, 
estão lá as tuas laças afetivas... É o teu caminho, mas sempre 
sabendo que tens uma rede enorme que vai lá estar para ti, 
sempre. Isso também é muito bonito e é fundamental.

IZ: E a questão também é quais são as necessidades que te 
fazem voltar a mergulhar nessa cura. São questões externas, 
são questões internas? São questões familiares? Mesmo as 
pessoas que estão ali para te amparar será que elas também 
não são as causas dos teus traumas? Porque os conflitos 
existem dentro da própria comunidade, dentro da própria 
aldeia, dentro da própria família, dentro do próprio seio... E 
será que esses traumas são falados na tua esfera íntima ou só 
são falados na tua esfera pública? Quais são as dificuldades? 
Quais são os anseios?... São outras consequências, são 
reverberações e desdobramentos de outras relações... E daí 
também a existência de vários tipos de conflitos, do micro para 
o macro, também. 

Neste Cosmos existem três planetas entre os quais se viaja e 

a refundação ou reimaginação do mundo passa também pela 

forma como vocês escolhem dizer; pelas palavras que, como diz 

Exu, são mágicas, têm poder - corpas em vez de corpos, laças 

em vez de laços, obscurecidas em vez de esclarecidas.  

NY: São posicionamentos. Só o facto de ser notado já nos diz 
que há uma norma ou uma regra que normalmente é seguida 
e não é questionada. E quando trazemos essa vontade para o 
palco é para questionarmos aquilo que é a dita normalidade 
no tratamento das pessoas umas com as outras. É uma 
provocação, no sentido de nos instigar à reflexão. E outro 
dos conceitos que está a permear este Cosmos é o conceito 
de afrofuture. No início, quando o movimento surgiu, a ideia 
era que os nossos corpos só teriam um lugar de vivência e 
sobrevivência num outro planeta. E hoje em dia o afrofuture é 
mundano, é real, é daqui. Ou seja, nós não vamos para outro 
planeta, vamos continuar aqui, é aqui onde vamos viver até ao 
fim dos tempos. Então isso atravessa essa viagem. Começamos 
num tempo que não tem data, que não tem um ponto único 
de referência, e atravessamos para um outro lugar, mais de 
ficção científica. Quando fomos pesquisar referências não 
encontrámos corpos negros nessa ficção científica feita pelo 
Ocidente. Quando vemos um filme sobre daqui a 500 ou 1000 
anos, o imaginário que nos surge não contempla os nossos 
corpos. Parece que foram dizimados. Então foi uma questão 
para nós: porque é que estamos a falar de um futuro enquanto 
Humanidade e os nossos corpos não aparecem nesses lugares? 
Então decidimos pensar esse tema na segunda parte, ou no 

segundo planeta, e depois, no terceiro planeta, a afirmação da 
nossa presença aqui - reclamar o nosso espaço aqui e poder 
existir nele sem qualquer tipo de condicionantes. Em termos 
de resumo, começamos num tempo que é antigo, vamos para 
um tempo que é mesmo lá muito longe e voltamos para este - 
mas esses tempos todos reverberam uns nos outros. E acho 
que foi uma viagem bastante escura e que foi surgindo também 
no entendimento que nós as três fomos tendo, juntamente com 
uma equipa maravilhosa que nos fez chegar a outros conceitos. 
A Melissa Rodrigues, por exemplo, no apoio à dramaturgia, 
trouxe-nos muitas questões e muito material teórico para a 
mesa, que nos fez refletir.  

IZ: E essa vontade de questionar a norma linguística é uma 
coisa que já vem de há muito tempo... Na verdade, estas três 
corpas desde muito novas questionam essas premissas e 
essas convenções. E tivemos a oportunidade de ler sobre isso 
em livros que falavam sobre as nossas experiências - como a 
[artista e ensaísta] Grada Kilomba que questiona o formato 
linguístico que sempre nos tiraram. Como somos corpos fora 
da norma, a linguagem também não nos contemplou durante 
muito tempo. Ou não nos contemplava. E nós temos agora 
ferramentas para sermos contempladas da forma como nós 
achamos pertinente, ainda com lacunas, com certeza, mas 
estamos a criar também esses vocabulários, às vezes com 
alguma estranheza, às vezes com mais vontade do que certeza, 
mas com a liberdade de englobar outras coisas que para nós 
fazem muito mais sentido. E em termos de convenção passado-
presente-futuro, o afrofuture – e não só na sua linguagem 
estética e imagética - é sempre uma viagem ao passado, com 
elementos, convenções e conceitos para que o presente e o 
futuro sejam construídos de uma outra forma. E isso de ser um 
afro mundano aqui, na realidade, é o que nos permite projetar 
esse futuro, porque não existe futuro sem presente. Então, nós 
realmente temos de nos debruçar no passado para ter forças 
e ferramentas – essas que nos foram tiradas, mas que nós 
conseguimos resgatar, como a Cleo dizia. A resistência sempre 
esteve ativa. E só existe resistência porque há uma força 
contrária a essa existência. Então é: esse mergulho no passado, 
essa raiz plena no presente, para que as folhas e as copas da 
árvore possam existir no futuro.

CD: Sinto que o espetáculo começa numa resistência e 
juntando os três tempos. Há esse banzo que existe porque 
algo aconteceu, mas há essa existência no presente que está 
a projetar no passado, através da cura. Esse vazio sente-se 
porque há alguma informação - o manuscrito - que escapa a 
essa comunidade, a essa aldeia; então esse passado está aqui, 
essa história que não foi bem contada ou que foi selecionada 
para não ser contada, mas há essa existência no presente e há 
essa cura geracional para que possamos continuar a caminhar. 
Então, o tempo para lá já começa nesse ponto de resistência, 
de nutrição e de cuidado, e também nessa norma linguística. 
Como é que podemos mudar uma língua para sentirmos que 
ela possa ser nutritiva, ser cuidadora? Porque nós não nos 
sentimos contempladas na língua que existe, na norma que 
existe. Ela é opressora. Então vamos, através dessa vontade, 
nessa tentativa que pode ser falha, mas vamos tentar criar uma 
outra língua em que possamos encontrar a cura, a nutrição, o 
cuidado. Então, também surge essa vontade de brincar com a 
norma que muitas vezes brinca connosco. E depois temos que 
nos ir resgatar e para nos resgatar também temos de passar, 
temos de ir ao passado, porque tivemos que admitir que existe 
uma dor comum, que é bastante escura e que é transversal 
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à diáspora e aos que ficaram no continente. Porque famílias 
foram separadas. Então há essa dor, esse vazio que podemos 
assumir - e nós as três assumimos - que é uma dor comum. 
Então temos de ir resgatar essa dor, transformá-la, olhar 
para ela de uma forma muito concreta, muito realística, muito 
no agora. Para irmos para o passado e se calhar podermos 
chegar a esse presente e reclamar também esse espaço, esse 
afro mundano, e dizer que essa órbita também é nossa, que 
também a construímos. Que só vamos viajar de uma forma 
plena, leve, consciente, e não através da força de um corpo, 
do não-lugar, do não-pertencimento. Então, essa viagem 
é - para mim e para nós, juntamente com as outras pessoas 
que também fazem parte deste processo – e foi sempre nessa 
tentativa de olhar para dentro, de perceber e de ir aceitando 
e curando também. Porque a arte também cura. E às vezes 
também traz essa esperança e traz esse poder da palavra e 
traz essa representatividade que tanto nos fez falta. Então, 
sim, vamos viajar pelos tempos e vamos extrair o melhor de 
cada tempo, porque durante muito tempo só extraíram [de 
nós] e só nos deram o negativo. Mas nessa viagem traremos a 
positividade. A falar obviamente das feridas, mas também do 
empoderamento. E a ver o que é que conecta por aquele lado, 
porque é essa energia que vai conectando, vai passando daqui 
para lá.

E estão mais acompanhadas. Em Aurora Negra eram só as 

três em palco, neste espetáculo a família cresce, a comunidade 

expande.

IZ: O conceito de família é um conceito afro centrado, na 
cronologia africana os mais velhos sempre cuidarão dos 
mais novos, independentemente da consanguinidade ou 
da relação histórica. As circunstâncias fazem com que as 
famílias se formem. Aurora Negra tinha um slogan - A casa 
é nossa! - e a Cleo acaba de dizer “a órbita é nossa!” e eu 
achei muito curioso! Sempre a alargar! Aqui não há miséria, 
trabalhamos na prosperidade (risos). E também alargar 
esse espectro com outros corpos, não é? Nós estávamos 
mais habituadas a trabalhar e a codirigirmo-nos e a escrever 
para nós, e de repente temos corpas de pessoas mais velhas 
que nós, pessoas que estão na luta há muito tempo e que 
são inspiração para nós, pessoas mais novas, pessoas mais 
distantes, mais próximas... E é um desafio muito, muito grande. 
É uma responsabilidade muito grande, mas também é um 
prazer. E, acima de tudo, nós estamos a reclamar o poder errar. 
Poder errar é das maiores liberdades que nós podemos ter. 
E na História, na arte, na vida poucas vezes nos é permitido 
errar, poucas vezes nós nos permitimos errar, porque as 
oportunidades são escassas, porque aprendemos desde 
criança que temos de ser cinco vezes mais se quisermos alguma 
vez embarcar dentro de qualquer convenção e qualquer rumo, 
qualquer jornada. Então reclamamos esse lugar do poder errar, 
reclamamos poder descansar, reclamamos ter prazer. E já 
viemos reclamando ou acionando esses conceitos na Aurora.

CD: Reclamando e aclamando esses lugares que também 
merecemos e essa tentativa e erro. Muitas vezes existe essa 
pressão porque só tens one shot, então esse one shot tem de ser 
incrível. E não, temos de trazer essa leveza também, porque 
no erro da aprendizagem está a evolução humana. É também 
nesse erro que nos encontramos, e nessa falha. E sabendo que 
essa perspetiva é da Cleo, da Isabél, da Nádia - que ouviram 
outras pessoas mas tomaram essa decisão. Não estamos 

aqui a representar todas as pessoas negras. Não! Estamos 
a representar nós as três e aqueles que se sentirem tocados 
ou conectados com essa forma artística ou com esse texto ou 
com essa encenação. E isso tem que ficar bastante escurecido. 
Porque muitas vezes há essa pressão sobre os corpos negros - 
estando em palco, estão a representar [toda uma comunidade]. 
Não, não estamos! Nós somos indivíduos, seres únicos, 
também, e essa individualidade é super importante. Nós 
estamos, por agora, a representar os nossos pensamentos, os 
nossos desejos, as nossas vontades. E [esperamos] que esses 
desejos, essas vontades cheguem às outras pessoas e que 
possam conectar, também.

E também o Aurora Negra desenhou, escavou um lugar, 

ampliou, empoderou. O caminho já não está nesse lugar onde 

estava anteriormente, o mundo também não. E vocês têm, 

individualmente e em conjunto, um percurso artístico que já é 

outro. 

NY: Não foi só a Aurora Negra que nos abriu muitos caminhos. 
Nós temos vindo a caminhar há muito tempo! Aurora Negra 
foi um pináculo para nós as três - não só da relação que se 
estabeleceu entre nós, de irmandade e de vontade de parcerias 
de vida e de trabalho, de parcerias artísticas, e que depois 
também de alguma maneira contaminaram os trabalhos que 
fomos fazendo e que são distintos. Nada é só o acontecimento, 
[o agora] é sempre contaminado pelo caminho todo que se 
foi fazendo. Agora somos dez em palco e quiçá na utopia 
poderemos ser 100...  E que essa família se vá alargando e 
alargando e alargando! Acho que o desafio vai ser sempre 
pensar no mundo, instigá-lo e pôr perguntas na mesa. Nunca 
soluções, porque não as temos, mas pôr as perguntas na mesa 
e instigar ao pensamento conjunto sempre, sempre, sempre. E 
continuar a fazer, a tornar estes sonhos possíveis, também.

CD: E que essa porta abra e que possam vir novas auroras 
negras, novos acordares negros. Que o facto de estarmos a 
ocupar espaços torne também possível que outros nossos 
ocupem espaços. Porque ter condições para desenvolver um 
projeto, dar tempo para pensar sobre ele e para o desenvolver, 
dar possibilidades de construir equipas em que te revejas e 
com quem queres caminhar é importante. Então, o desejo 
que eu deixo é que esse novo amanhecer seja aberto e cada 
vez maior para a diversidade e para a pluralidade. Só assim 
conseguimos que o caminho e a cura seja coletiva. Só assim, 
tendo a certeza que outras pessoas irão se ver espelhadas 
no palco, é que sinto que estamos a fazer o nosso trabalho. E 
obviamente dando a nós a possibilidade de sermos orgulhosas 
e de sermos felizes com as nossas conquistas. Porque muitas 
vezes esquecemos de nos dar a palmadinha nas costas, dizer 
parabéns, conseguimos! Então há esse desejo enorme que essa 
porta seja mesmo aberta para que outros sonhos possam se 
concretizar em palco. Porque os ancestrais sonharam muito! 
Nós somos só um pouco desse sonho... Então que esse sonho 
se estenda às outras pessoas e que essa discussão, seja cada 
vez levada de uma forma mais séria e que seja falada, nem 
que seja pela primeira vez. E falar de um sítio de verdade e de 
comprometimento, de queremos olhar para as nossas feridas 
para podermos curar. Então, abram os portões!
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IZ: É um lugar de reconhecimento, sim, da nossa caminhada. 
É impossível olhar para as trajetórias e não me comover, não 
me emocionar, porque, apesar de serem jornadas artísticas, 
são jornadas com um impacto humano e histórico muito 
grandioso, de mudanças de conceitos, de paradigmas, de 
afetividade, de convenções, de imagéticas. Não só para 
quem faz, mas para quem também assiste. E aquilo que nós 
vamos sentindo e recebendo tem sido muito positivo e de 
muito alento dentro dessas jornadas que são jornadas muito 
complexas. São jornadas que mexem com a autoestima, com 
a baixa estima, há um resgate da autoestima também nesses 
encontros de espelhamento, dentro dessa pluralidade desses 
corpos, dessas vivências, onde tu não tens de explicar quem 
tu és, o que tu sentes. É um caminho muito, muito longo e 
muito árduo. O caminho é da caminhante, e a dor e o prazer 
também podem ser coletivos nesse sentido. Então, existe esse 
marco da Aurora nas nossas vidas e na nossa trajetória porque 
também as circunstâncias estavam voltadas e mais atentas 
para isso. Mas há outras auroras, há outros auroros, há outras 
corpas que estão aí e que também podem fazer esse marco na 
vida das pessoas, que fizeram [esse marco] nas nossas vidas e 
que nos inspiraram. E hoje temos a sorte de estar a dirigir um 
projeto com elas presentes e temos desejos de estar em outros 
projetos também. E é isso, a nossa multiplicidade, a nossa 
pluralidade ela tem de ser também louvada. Não só as nossas 
dores, mas também o nosso prazer e as nossas vontades.

CONVERSA COM MARIA JOÃO GUARDÃO  
A 11 DE JUNHO DE 2022
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