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Z O O  S T O R Y 

“Uma ideia comum é que as palavras 
e outras expressões linguísticas mais 
complexas têm significado porque 
estão em lugar de coisas do Mundo. 
Apesar de parecer senso comum 
e de ser atraente à primeira vista, 
mostra-se bastante facilmente, que 
esta teoria referencial do significado 
é inadequada. Para começar, 
comparativamente poucas palavras 
estão, na verdade, em lugar de coisas 
do Mundo. Além disso, se todas 
as palavras fossem como nomes 
próprios, servindo apenas para 
selecionar coisas individuais,  
não conseguiríamos, desde logo, 
formar frases gramaticais.”

— William G. Lycan
Filosofia da Linguagem, Edições 70, 2022
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ESTA LÍNGUA E ESTAS PESSOAS NÃO 
EXISTEM TRANCADAS NUMA SALA  

DE TEATRO, TÊM VIDA LÁ FORA
C O N V E R SA  C O M  M A R C O  PA I VA

Na continuação do trabalho da Terra Amarela e da relação que 
mantém com o Teatro Nacional*, escolhes desta vez encenar 
não só um texto clássico, mas um texto de grande exuberância 
verbal, de Edward Albee, para ser interpretado por dois atores 
surdos. Não é a primeira vez que fazes um espetáculo com 
Língua Gestual Portuguesa, mas aqui ela é soberana. 

Marco Paiva (MP): Uma das questões artísticas que está 
na génese da Terra Amarela é a relação que a palavra tem 
com o teatro. Será que a elocução da palavra é o elemento 
primordial do entendimento do teatro? E é uma questão 
que me foi acompanhando desde o projecto Crinabel que 
tinha artistas que, por questões intelectuais, morfológicas, 
tinham uma apropriação da palavra muito distinta daquilo 
que é a convenção, mas, ao mesmo tempo, havia neles uma 
capacidade de comunicar o conteúdo daquela palavra 
com uma força expressiva que às vezes ultrapassava o 
entendimento da palavra pela oralidade. E também porque 
venho de uma formação normativa, onde sempre me disseram 
que o ator é aquele que fala bem. E isso sempre me levantou 
muitas questões, porque esta ideia remete sempre para a 
imagem de um corpo humano que só funciona do pescoço 
para cima, para um virtuosismo intelectual, como se o resto 
do corpo não fizesse parte do jogo teatral. E quando a Terra 
Amarela aparece, essa é uma das questões fundamentais: 
como é que trabalhamos esta relação da palavra com o teatro, 
sabendo nós que vamos trabalhar com artistas com questões 
intelectuais ou morfológicas que alteram completamente 
a relação da palavra em cena. A língua gestual acompanha 
a Terra Amarela desde a primeira criação, Aldebarã [2018], 
um espetáculo bilíngue em língua portuguesa e Língua 
Gestual Portuguesa (LGP), e depois em Fala aos Bichos [2019] 
e Calígula morreu. Eu não [2021, também em castelhano e 
em Língua Gestual Espanhola]. Mas, a determinada altura, 
sentimos que não tínhamos mergulhado o suficiente dentro da 
complexidade da própria língua; ela aparecia nos espetáculos 
a par com a língua oral, mas não era o veículo principal 
comunicativo do trabalho que estávamos a fazer. E eu tinha 
muita vontade de mergulhar num trabalho criativo que me 
levasse a pesquisar de forma mais profunda esta ideia da 
palavra no teatro e este lugar que a língua gestual pode ter 
enquanto veículo de comunicação do texto teatral. E existiam 
dois textos em cima da mesa: Zoo Story e Na solidão dos 
campos de algodão [Bernard-Marie Koltès,1985] porque são 
dois espetáculos muito retóricos, muito narrativos, muito 
assentes na ideia da palavra, onde cada uma das personagens 
se descobre pela complexidade do que ali está escrito; ou 
seja, não é uma escrita direta, é uma escrita que traz poesia 
e filosofia. E ao mesmo tempo, apesar de serem textos 

canónicos, são escritos de certa maneira contemporânea, 
ainda do nosso tempo e não de um tempo arcaico. Enfim, dois 
textos que tinham este lugar suficientemente amplo para 
podermos mergulhar no trabalho em torno da língua gestual, 
já com as experiências e descobertas dos trabalhos anteriores, 
nomeadamente que, por exemplo, a relação com o sentido 
abstrato na língua gestual pode ser complexa. É preciso 
perceber como é que conseguimos comunicar uma frase que 
traz em si alguma abstração de maneiras muito distintas até 
chegar, por exemplo, a uma pessoa surda que tem um universo 
cultural distinto, uma língua com uma gramática distinta e um 
vocabulário muitas vezes distinto. Aqui queríamos criar um 
objeto que fosse suficientemente limpo e claro para ouvintes 
e surdos e, entre os dois textos, o Zoo Story é mais assertivo, 
não deixa de ter a poética mas tem um campo mais próximo 
daquilo que é o nosso discurso quotidiano e, portanto, 
também mais fácil de transcrever para outra língua. Mas acho 
que vamos fazer brevemente o texto do Koltès, até porque  
este percurso com o Zoo Story também nos deu outra 
segurança de trabalho.

Essa escolha coloca outros problemas, nomeadamente porque 
existe uma prequela, escrita décadas depois [Homelife], que 
neste momento funciona como primeiro ato de Zoo Story 
[os dois atos formam a peça At Home at the Zoo, 2004], por 
instrução do autor. E este problema, segundo percebi no ensaio, 
resolveste-o, ou ele resolveu-se, pelo casting. 

MP: Sim, mas quando pensamos no Zoo Story, eu, 
particularmente, não pensei no Homelife — é importante 
e esclarece a figura do Peter, mas trazê-lo para a proposta 
tornava excessivamente redondo o objeto final. O lugar do 
Peter sem o Homelife é mais bidimensional, sim, mas também 
é mais misterioso. Ao mesmo tempo, eu não conseguia 
desligar-me totalmente do Homelife, parecia-me que faltava 
ali uma peça. E essa situação acaba por se resolver quando, 
no processo de casting, nós optamos por ter um homem e 
uma mulher a fazer o espetáculo. É a Marta que faz a Jerry 
— e nós assumimos o género feminino, não há nenhuma 
transposição de género — e assim é como se o Zoo Story e 
o Homelife fossem dois acetatos que se sobrepõem um ao 
outro, inevitavelmente, porque a questão do género está lá 
muito presente e traz de arrasto a imagem do Homelife [uma 
conversa entre Peter e a mulher, Ann, que acaba com Peter 
a sair de casa para ir ler um livro para o parque]; e também 
porque nós fomos encontrando uma lógica dramatúrgica 
que está muito ligada à individualidade de cada intérprete. 
Por exemplo, o espetáculo começa com um texto do Tony 
a tentar explicar porque é que o nome artístico dele é Tony 
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Weaver, o que tem muito a ver com o filme preferido dele, Alien 
[protagonizado pela atriz Sigourney Weaver] e com o facto de 
nós estarmos aqui todos por uma questão de ficção. Ou seja, 
nós tornamos tridimensional a figura do Peter, não através do 
Homelife, mas através do indivíduo que é o Tony Weaver, o ator 
que ali está. Quase que poderíamos imaginar aquele primeiro 
monólogo do Tony como o Homelife, como uma forma de nós 
clarificarmos quem é o Peter; e para nós, aqui nesta proposta, 
o Peter e o Jerry são o Tony e a Marta. Aquilo que estamos 
a contar, e que está muito presente nos eixos principais do 
texto, é a história do Tony e da Marta, é a dificuldade de 
encontrar ligações de comunicação com uma sociedade que 
é cada vez mais artificial e mais hermética. E era impossível 
não dar atenção a isso. Era até muito leviano tentar contar 
a história do Albee sem que as características intrínsecas 
daqueles dois intérpretes estivessem bem marcadas, sem que 
se assumisse que aquelas duas pessoas padecem das mesmas 
dificuldades que as duas personagens na escrita do Albee. E 
padecem, realmente, no quotidiano, lá fora. E que depois isso 
ficasse claro para o público — porque a língua que eles trazem 
não é uma língua comum nem transversal e porque a própria 
proposta artística vai criando entropias de comunicação que 
provocam esta reflexão permanente sobre qual é, então, a 
linha que nos une. Onde é que nós estamos em ligação, até 
para ver este espetáculo? Então, de certa maneira, é como se 
o Homelife lá estivesse porque nós escavámos um bocadinho 
mais fundo o Zoo Story — porque na verdade o Homelife já 
está no Zoo Story. Quando o Peter fala da casa, dos periquitos, 
quando ele reage daquela forma meio atabalhoada ao seu 
quotidiano, está ali implícito que há qualquer coisa que não 
está resolvida naquela figura. Há um desconforto qualquer. Ele 
também não é feliz. Ele também não é um tipo engajado com 
nada, é engajado com um sistema que, na verdade, ele próprio 
também não quer — tal como o Jerry não quer o sistema onde 
o Peter vive. Ou seja, eles são duas personagens que quase se 
tocam, mas vivem o seu isolamento em lugares distintos, em 
bolhas diferentes. E nessa camada interpretativa do Peter está 
o Homelife. E depois o que o Albee faz, genialmente, 30 anos 
depois, é escrever isso, é tirar a terra de cima do Zoo Story e lá 
por baixo aparece o Peter. Mas a opção de não ter o Homelife é 
também essa: deixar liberdade e espaço para trazer mais estes 
dois intérpretes e a história deles para dentro do espetáculo.

Depois do formato operático de  Caligula... este espetáculo é 
uma espécie de música de câmara, onde tudo está contido. A 
própria cenografia propõe uma moldura para a ação e para o 
olhar. 

MP: O Jerry explica no fim da peça porque é que foi ao jardim 
zoológico. Diz: fui lá para tentar entender a relação dos 
animais com as pessoas. Ele não deixou de ter que, em último 
reduto, ir a um sistema artificial para entender a relação 
das pessoas. E esse artifício para nós é o teatro, é aquela 
moldura. E não deixa de ser desesperante pensar que temos 
sempre de recorrer a um sistema controlado e artificial para 
conseguirmos olhar para os problemas que estão entre nós. 
E a cenografia também vem sublinhar isso, essa ideia de que 
temos de isolar esta problemática para conseguirmos vê-la, 
porque na dinâmica do dia a dia nós continuamos a passar por 
todas estas questões e não as resolvemos. Então vamos ter de 
criar um sistema artificial como o jardim zoológico, para criar 
mais uma oportunidade de encontrar linhas que nos unam, 
que nos liguem.

E o movimento do espetáculo é também todo esse, a partir 
daquele lugar essencial expandir, interpelar, a começar logo 
ali, pelo público.

MP:  Sim, começa logo ali dentro da sala, com a 
responsabilização de cada uma das pessoas que se sentam 
para ver o espetáculo: até que ponto é que abandonas o teu 
lugar de conforto, de entendimento de um espetáculo teatral, 
para ficares aqui connosco e, ficando, o que é que queres levar 
disto que oferecemos? Vem tudo de uma espécie de turbina 
que estende uma série de cordas e braços na expectativa de 
onde é que quem vê se quer agarrar para seguirmos juntos a 
tentar resolver este problema. Daqui para a frente, a seguir ao 
fim do espetáculo, como é que isto continua?

E se os espectadores saem da sala com vontade de dizerem 
ao Tony e à Marta, de qualquer forma, o que acharam do 
espetáculo.

MP: Claro, porque é um exercício interessante... Nós 
acabamos um espetáculo e encontramos o elenco e dizemos 
‘gostei, não gostei’... E aqui, o que é que vai acontecer com 
quem se senta para ver um espetáculo em língua gestual e 
encontra os atores na porta dos artistas? Vai ter a coragem 
de ir lá, de encontrar uma forma de comunicação? Ou afasta-
se porque não sabe como é que há de dizer? Começamos 
logo por aí! Por isso é que, se calhar, o menos importante é 
o espetáculo, em si; interessa-nos mais o que é que ele vai 
provocar a seguir. E logo a partir daí, logo a partir do momento 
da Porta dos Artistas! Porque se houver uma interpelação 
é porque o espetáculo criou uma possibilidade de encontro. 
Se não, é porque não houve comunicação, ainda, e temos de 
continuar a trabalhar nesse sentido. Mas o importante é até 
que ponto é que nós vamos conseguir pensar a questão da 
democracia, do lugar de cada um, e também desta ideia de 
responsabilização por este lugar mais feliz que queremos 
construir. E que não passa só por vir ver um espetáculo e bater 
palmas, mas pela questão de como é que depois isso tem eco 
lá fora. Será que vai ter? Por um lado existe essa questão, por 
outro a do questionamento do próprio teatro e de como é que 
ele se põe em causa perante novas abordagens, novas formas 
de o trabalhar. Fazermos um espetáculo autobiográfico, por 
exemplo, parece-me superinteressante, mas tenho a sensação 
de que não põe o teatro em causa. O teatro, enquanto edifício, 
vê sempre estas abordagens como ‘claro, as pessoas têm 
todo o direito de fazer a sua biografia, mas o teatro enquanto 
palácio tem uma forma de se fazer’. E quando vais buscar o 
Zoo Story ou Shakespeare, ou seja, os grandes edifícios da 
dramaturgia, e os pões noutro lugar — e isso acontece com a 
língua gestual como acontece com as várias maneiras como 
já se tocou Shakespeare —, aí o teatro sente-se incomodado. 
Ou seja, nós não vimos aqui fazer nada que não tenha sido 
feito: nós fazemo-lo a partir do prisma da língua, mas outras 
estruturas já o fizeram há anos a partir da ligação com a 
dança, ou com a música... E aqui o nosso desejo é que a língua 
gestual ou os corpos que trabalham connosco, e também as 
suas histórias e as suas línguas, contaminem essa ideia de 
que o teatro pode ter outros lugares de trabalho; e que dizer 
que a palavra é a coisa mais importante do teatro é errático 
hoje em dia, já não tem lugar. É como o ‘não se fala de costas!’ 
— pode-se estar de costas e até pode não se falar, e estamos a 
ver teatro. Todos estes chavões têm cada vez menos um lugar, 
porque já não é assim. As pessoas que chegam para se ocupar 
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do teatro — artistas, público — já querem outro lugar, querem 
outro espaço, querem outro tipo de encontros.

E, como dizias, de cada vez que se põe a questão é a ideia  
do teatro enquanto lugar da comunidade, da liberdade  
e da democracia que é posta em causa.

MP: Claro! O teatro sempre se apregoou como grande espaço 
democrático e de liberdade, mas depois nós começamos 
a pensar e não é assim tão democrático, nem tão livre; é 
muitas vezes um sistema muito encerrado em si mesmo, na 
linguagem, nos cânones que já não fazem eco com os dias de 
hoje, por uma questão de defesa, para tentar salvaguardar a 
identidade — como se as identidades não fossem mutáveis! 
Eu não consigo dizer o teatro é isto, a dança é isto, não sei! 
Às vezes até é aí que está o grande prazer... Quando eu não 
consigo nomear, quando eu me espanto com as coisas, quando 
saio e aaaah! Mas foi dança? Sei lá, não sei o que foi! Houve 
uma relação com aquilo que ali aconteceu! É voltar a um lugar 
primitivo — que era o grande prazer! — da descoberta das 
relações. E, para nós, esta descoberta da língua gestual a este 
nível é uma lufada de ar fresco! Estamos a aprender imenso 
e a repensar tudo aquilo que se calhar tínhamos como certo 
ontem. O Zoo Story tem sido para nós essa experiência de 
espanto e descoberta. E não é de espanto e descoberta pela 
língua gestual, é espanto e descoberta por aquilo que o teatro, 
que a arte performativa, que o lugar artístico, pode ser!

Mas também, para uma ouvinte como eu, a língua gestual 
neste espetáculo é um lugar de espanto, no sentido de descobrir 
a sua tridimensionalidade e até, a espaços, entender sem ler 
as legendas, graças ao jogo dos atores e também ao que me 
disseste ser a técnica visual vernacular – que eu desconhecia.

MP: E na verdade o visual vernacular está muito próximo dos 
ouvintes! É a tua capacidade de expressão, física, de uma ideia 
— que nós usamos muito quando, em crianças, não sabemos 
oralizar, ou quando jogamos ao jogo da mímica. É claro que 
isto é mais complexo, mas o essencial é o desejo de comunicar, 
de passar uma ideia. Mas, atenção, isto não pode ser exótico! 
Essa é a grande responsabilidade de todos nós que estamos 
a mexer nestas questões. Estamos a falar de uma língua que 
precisa de ganhar um espaço social. E por isso dizia que o 
espetáculo é o menos interessante de tudo aquilo que estamos 
a tentar fazer fora do espetáculo; a língua gestual é, de facto, 
um encontro extraordinário com uma língua que pode ser 
hiper expressiva, que pode trazer um mundo de possibilidades 
de comunicação, mas não podemos esquecer que essa língua 
que é lindíssima em cena, é fundamental para uma pessoa 
surda ir a um hospital! Ou seja, é ótimo ver a língua gestual em 
cena, mas esta língua e estas pessoas não existem trancadas 
numa sala de teatro, têm vida lá fora. E, portanto, a questão é 
como é que levamos esta língua, que é tão bonita aqui, lá para 
fora e a aprendemos, para que depois a vida continue. Como é 
que nós continuamos a trabalhar — até programaticamente, 
nos espaços culturais — para que essa língua não seja um 
recurso artístico, para que essa língua seja presente naquilo 
que é o quotidiano da sociedade, onde existem pessoas surdas 
que só comunicam com esta língua? E com as que não usam 
língua gestual — que é outra coisa que nós fomos aprendendo 
com o tempo — porque há pessoas surdas que não usam 
língua gestual, são implantados [têm um implante e ouvem 
sonoridades], cresceram num mundo de ouvintes e fazem 

leitura labial. Ou seja, a LGP não está intrinsecamente ligada 
a uma pessoa surda, há pessoas surdas que não a usam. São 
tudo camadas de estares e de necessidades que é preciso ter 
em atenção. O que fazemos só deixa de ser uma ação exótica 
quando temos consciência desta pluralidade e quando aquilo 
que fazemos aqui não é mais do que um reflexo daquilo que 
acontece lá fora. Porque às vezes o teatro serve para nós 
irmos lá fora buscar e sublimar, e aqui estamos a fazer um 
exercício que corre o risco de ser ao contrário: nós vamos lá 
fora e encontramos qualquer coisa – a língua gestual — que 
sublimamos aqui, mas depois não temos eco, não temos escala 
lá fora para a língua gestual existir... Para mim, é preocupante 
pensar num espectador que vai adorar a língua gestual e que 
até quer ver outro espetáculo, mas não tem interesse em 
perceber que a língua gestual vai ser precisa se ele for médico 
e receber um paciente surdo. E eu acho que é tudo isto que é 
preciso ter em atenção para fugir a esse exotismo.

Não só o teatro ser um espelho da diversidade da realidade, 
mas a realidade saber que essa diversidade existe e lidar com 
ela ao mesmo nível.

MP: Exatamente. E não achar que a diversidade é ótima no 
palco, mas cá fora está bem assim.

Há 1 ano, na estreia de Calígula..., contavas que a Terra 
Amarela tem de fazer grandes sublinhados para deixar claro 
que os seus castings buscam, na maior parte das vezes, corpos 
não normativos, mas também que não é fácil encontrar atores 
profissionais entre estas pessoas. Isto está a mudar?

MP: Continua a ser um grande problema. Hoje em dia vamos 
encontrar estes artistas em movimentos amadores, em 
núcleos muito encerrados, porque estas pessoas não têm 
lugar numa escola de artes. Por acaso, neste momento há uma 
atriz cega a fazer licenciatura em teatro na Escola Superior 
de Teatro e Cinema, mas as estruturas pedagógicas não 
estão preparadas para lidar com a não normatividade, nem 
os próprios edifícios-escola o estão. Ou seja, se o Tony decidir 
amanhã ir à Escola Superior de Teatro e Cinema para saber 
as condições para poder fazer as provas de admissão vai-se 
gerar um turbilhão. E até se pode resolver, mas depois há 
o passo a seguir: então como é que são as aulas? E isso vai 
obrigar a equacionar tudo, e é muito difícil. Não dá para ler 
o Gil Vicente, por exemplo, há ali frases que para o Tony não 
dizem nada, não existem, tudo o que é metáfora tem de ser 
escavado, não é claro. Ou seja, é um trabalho de abordagem e 
de apreensão dos conteúdos diferente. Como é que fazemos? 
A Terra Amarela e a Acesso Cultura** têm feito um périplo nas 
escolas artísticas a tentar perceber quais são os problemas, 
e a Escola Superior de Teatro e Cinema foi muito aberta a 
dialogarmos sobre isto e vamos começar a trabalhar nas 
questões das acessibilidades. É que para nós conseguirmos 
mapear estes artistas e criar-lhes lugares de segurança para 
eles crescerem, formarem-se e ocuparem o tecido [artístico], 
vai ser preciso preparar tudo o resto, nomeadamente pôr em 
causa metodologias pedagógicas, entendimentos da própria 
linguagem. E essa é a nossa grande dificuldade. O que é que 
nós fazemos? Fazemos um bocadinho ao contrário. Por 
exemplo, este trabalho que fazemos com o Teatro Nacional 
D. Maria II não se limita a programar um espetáculo. Quando 
arrancámos para o Zoo Story, a ideia não foi apenas fazer 
uma produção, mas trabalhar a montante para potenciar 
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encontros. Então criámos o Mãos a Dentro, um curso de 
formação dirigido a surdos que tinha como objetivo mapear 
estas pessoas, colaborar na qualificação e empregar algumas 
delas. É daí que vêm o Tony, a Marta e mais três intérpretes 
que irão integrar a coprodução que faremos em 2024. Ao 
mesmo tempo que vamos agora lançar, dia 10 de outubro, 
um curso de Introdução à LGP para criadores, criadoras, 
diretores e diretoras artísticas de projetos profissionais que 
tenham interesse em conhecer a língua gestual. Para que estes 
artistas, que habitualmente não utilizam a língua gestual no 
seu trabalho e que não trabalham com artistas surdos, possam 
conhecer a cultura, a língua e refletir sobre a presença desta 
língua nos seus possíveis trabalhos e criarem mais objetos 
como o Zoo Story. E, aumentando esta rede, vamos conseguir 
aumentar o número de pessoas que trabalham todas estas 
práticas, vamos obrigar, de certa maneira, as estruturas 
mais empedernidas – académicas, outros teatros — a ter de 
ceder a uma avalanche de pessoas e de ideias novas que vão 
aparecendo ... E é isso que vai provocando a mudança! Nós 
estamos a trabalhar um espetáculo que tem a característica 
muito particular de ser totalmente em língua gestual, mas 
sabendo o que é preciso fazer a seguir para isto não ser o tal 
momento exótico e sim um movimento de alteração de uma 
lógica de produção, de programação e de entendimento das 
linguagens. E isso obriga a um conjunto de movimentos e 
de ações, paralelamente ao espetáculo, que vão recolhendo 
gente e construindo este tecido. E vai-se criar circuito, vão-se 
criar lugares de aprendizagem — porque a fazer também se 
aprende — e se calhar as escolas vão ser as últimas a chegar, 
como sempre foram. E está tudo bem, porque o que é preciso é 
pôr as pessoas rapidamente a terem experiências vivas sobre 
as coisas. E às vezes pode ser tão mais importante aprender a 
fazer do que aprender na escola. É claro que o ideal é aprender 
na escola, é haver aquele lugar de experimentação, de erro, de 
conhecimento do outro. Neste caso, não está a ser possível, 
mas não há problema, vamos arranjar outra maneira. Eu 
costumo dizer que habitualmente as pessoas qualificam para 
empregar, nós decidimos empregar para qualificar, porque se 
estamos à espera da qualificação para empregar, há dezenas 
de pessoas com talento que nunca na vida vão trabalhar, 
porque as escolas não estão preparadas. E, portanto, é mudar 
um bocadinho esse paradigma e pensar a nossa programação 
dentro desta lógica: há a ideia da criação artística, mas tem 
de haver uma forte componente formativa, de qualificação e 
de mapeamento destes artistas que permita não os perder de 
vista, para eles não desperdiçarem a vida à espera que um dia 
o sistema mude.

Como também dizes, se em 2028 a Terra Amarela for apenas 
uma das várias estruturas que trabalham com estas questões e 
com estes artistas ...

MP:  ... o nosso trabalho está ganho! Se, pelo contrário, formos 
a única estrutura, cheia de trabalho, a produzir com França, 
muito felizes, é porque está tudo errado! É a tal história da 
bolha. Eu construí aqui o meu castelinho, sou o expert na 
situação... mas na verdade não sou nada, sou mais um tipo que 
faz espetáculos. E então aí estamos a sublinhar a bizarria e o 
exotismo do tema. E é isso que não pode acontecer! E na nossa 
cabeça está muito claro desde 24 de abril de 2018 que, dez 
anos depois, temos de ter provocado uma mudança sistémica, 
para depois nos transformarmos noutra coisa qualquer, ou 
acabar. E se isso acontecer, é porque estes dez anos foram 

verdadeiramente implicados com uma mudança real naquilo 
que é o sistema, porque senão somos como os outros todos: 
em dez anos construímos o nosso reportório, o nosso historial, 
e está tudo igual. E há dezenas de pessoas que, pelas suas 
condições, continuam a não ter lugar no movimento cultural 
e artístico, porque há uma estrutura que é maravilhosa, mas é 
só uma e trabalha com três ou quatro pessoas... Isso para nós 
é mesmo importante! E é mesmo importante que o trabalho 
que fazes, mesmo sendo autoral, tenha um eco lá para fora, 
um eco verdadeiro. E isso implica saberes quando é que é o teu 
fim, também. Quando é que é importante sair de cena, pensar 
de outra maneira, trabalhar outras coisas. Há muita coisa 
para fazer! E é importante não ocupar e não impor ao sistema 
uma forma de fazer, porque senão todo o nosso trabalho não 
faz sentido. Eu tenho muito essa preocupação, por exemplo, 
com o nome dos artistas. Odeio quando dizem “os artistas 
da Terra Amarela”. Não! É o Tony Weaver, a Marta Sales, o 
Rui Fonseca, a Joana Honório, o Paulo Azevedo. Na verdade, 
a Terra Amarela são as pessoas que estão aqui, que têm um 
nome próprio e que trabalham connosco agora, mas que 
amanhã trabalharão com outros... Como o Paulo Azevedo, que 
acaba de estrear-se no novo espetáculo do Victor Hugo Pontes 
[Corpo Clandestino]! 

*Terra Amarela é uma estrutura profissional vocacionada 
para a criação artística com artistas com e sem deficiência que 
se apresenta como plataforma de transformação. Foi fundada 
por Marco Paiva em 2018, depois de 18 anos de trabalho com 
o projeto Crinabel Teatro, com quem encenou Uma Menina 
Está Perdida no Seu Século à Procura do Pai, de Gonçalo M. 
Tavares, espetáculo apresentado na Sala Garrett em 2016 e 
coproduzido pelo Teatro Nacional D.Maria II, que volta a ser 
coprodutor de Calígula morreu. Eu não, em 2021, e agora de 
Zoo Story.

**Acesso Cultura é uma associação criada em 2013 que 
promove o acesso físico, intelectual e social à participação 
cultural, o qual, para ser pleno, deve ser direto, imediato, 
permanente e o mais autónomo possível.

CONVERSA COM MARIA JOÃO GUARDÃO  
A 23 DE SETEMBRO DE 2022
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Quem somos

Direção Artística Pedro Penim
Conselho de Administração Rui Catarino, Sofia Campos, Sónia Teixeira
Fiscal Único Amável Calhau & Associados, SROC, Lda. Adjunto Direção 
Artística Luís Sousa Ferreira Assessoria Direção Artística Sandra 
Azevedo Assessoria Contratação Pública Rute Presado Secretariado 
Marina Almeida Ricardo Motorista David Fernandes Elenco Residente 
João Grosso, José Neves, Manuel Coelho, Paula Mora  
Direção de Produção Carla Ruiz Produção Executiva Pedro Pires (coord.), 
Bruna Antonelli, Paula Fernandes, Pedro Pestana, Rita Forjaz
Direção de Cena André Pato Diretoras/es de Cena Andreia Mayer, 
Carlos Freitas, Catarina Mendes, Isabel Inácio, Pedro Leite, Sara Cipriano 
Guarda-roupa Aldina Jesus (coord.), Ana Martins, João Pinto, Sílvia 
Galinha Auxiliares de Camarim Carla Torres, Paula Miranda Adereços 
Nuno Costa Assistente Direções de Cena e Técnica Sara Villas
Direção Técnica Rui Simão Coordenação Técnica Daniel Varela 
Maquinaria e Mecânica de Cena Frederico Godinho (coord.), Jorge 
Aguiar, Lindomar Costa, Marco Ribeiro, Miguel Carreto, Paulo Brito, 
Reginaldo Silva Iluminação Feliciano Branco (coord.), Filipe Quaresma, 
Gonçalo Morais, Luís Lopes, Pedro Alves, Rita Sousa Som/Audiovisual
João Pratas (coord.), André Dinis Carrilho, João Francisco Silva, João 
Neves, Margarida Pinto, Rui Dâmaso Motorista Carlos Luís 

Direção de Comunicação e Marketing João Pedro Amaral Assessoria 
de Imprensa Élia Teixeira Digital Catarina Freire, Joana Bonifácio Edição 
de Conteúdos Diogo Seno Secretariado Paula Martins 
Direção Administrativa e Financeira Luís Cá
Controlo de Gestão Diogo Pinto Contabilidade Carolina Lemos, Susana 
Cerqueira Compras Eulália Ribeiro Tesouraria Sofia Ventura
Recursos Humanos Lélia Calado, Madalena Domingues
Direção de Manutenção Susana Dias Coordenação de Manutenção 
Albertina Patrício Manutenção Geral Raul Rebelo (coord.), Carlos 
Henriques, Eduardo Chumbinho, Tiago Trindade Sistemas de Informação 
Carlos Dias (coord.), Nuno Viana Limpeza Ana Paula Costa, 
Luzia Mesquita
Direção de Relações Externas e Frente de Casa Ana Ascensão 
Parcerias, Desenvolvimento e Fundraising Ana Pinto Gonçalves Projetos 
de Continuidade Carolina Villaverde Rosado, Mariana Gomes Avaliação e 
Monitorização Patrícia Silva Santos Escolas Joana Grande Bilheteira Rui 
Jorge (coord.), Carla Cerejo, Sandra Madeira Receção Paula Leal 
Direção de Documentação e Património Cristina Faria Acervo Rita 
Carpinha Biblioteca | Arquivo Catarina Pereira, Ricardo Cabaça, Vera 
Azevedo Livraria Maria Sousa
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Imagem do curso Mãos a Dentro, realizado no Teatro Nacional D. Maria II de janeiro a junho de 2022, 
onde nasceu o elenco de Zoo Story e muitas das questões que nele se trata
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