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O meu pai, septuagenário, bancário aposentado, fez teatro a vida toda. Ao ouvir isto, uma
amiga trintenária que faz teatro e ganha a vida com isso, diz-me que se sente cansada pela
actividade que, quando a iniciou há vinte anos, lhe oferecia possibilidades de futuro mas que
presentemente, e desde há uma dezena de anos para cá, lhe oferece sobretudo frustrações. Parecelhe a ela que um outro tipo de labor, como o do meu pai, que quando ainda jovem foi obrigado a
assegurá-lo por razão dos tempos então serem outros, austeros, lhe ofereceria agora a estabilidade
necessária para, paradoxalmente, se dedicar ao teatro como deseja. Dedicar-se à sua actividade
predilecta sem a exaustão que se tem progressivamente inculcado no corpo por, apesar de tudo, lá ir
conseguindo sobreviver com a prática do ofício. Mas a que custo?… suspira. Resistente à
acumulação de esgotamentos que não pôde prever num tempo em que tanto ela, a passar à idade
adulta, como a economia que a formou cresciam, suspira… pela alternativa que não foi a sua, ou
pela que foi.
Eu expiro fundo e… pauso. Quantos dos meus amigos poderiam dizer o mesmo? Toda uma
geração de pessoas para quem a vida laboral, artística, se tornou um paradoxo quotidiano. Trabalhase para se poder trabalhar, dedicam-se os dias à criação das condições necessárias ao exercício das
práticas artísticas, ficando as práticas elas mesmas reservadas para o tempo que resta, muitas vezes
escasso. Passámos, demasiadamente, de artistas a operadores logísticos. Uma actividade parasita
que ocupou as vidas de quem não encontrou senão nas artes a possibilidade de exercer e exercitar a
sua sensibilidade e inteligência, e de assim criar mundos prenhes dessas mesmas potências, tão
pessoais quanto colectivas. Situação, de resto, não muito diferente da do meu pai, cujo emprego
num banco público lhe permitiu precisamente, a curto, médio e longo prazo, permanecer disponível
para se dedicar ao ofício teatral. Só que ao contrário de toda uma geração de artistas a que o meu
pai pertence, que muitas vezes fizeram a sua arte à custa do tempo dedicado a uma outra actividade,
muitas pessoas da minha geração têm vindo a soçobrar por não terem criado para si uma situação
minimamente resiliente à agora habitual instabilidade económica. Uma geração de pessoas que,
mesmo quando conseguem sobreviver através do labor artístico como a minha amiga, fazem-no
com parcos benefícios sociais, muitas vezes insuficientes para o sustento de uma vida mais capaz.
Basta pensar que o regime legal de muitos artistas é o de trabalhador independente e que o acesso
que tal estatuto permite ao Serviço Nacional de Saúde não se compara, por exemplo, aos serviços de
apoio médico de um banco público ou de uma qualquer seguradora que só rendimentos estáveis e
porventura mais elevados poderão pagar. Pelo que o tempo passa, e como ninguém se exclui da
necessidade de se cuidar e de assegurar um mínimo de bem-estar para que tenha, por exemplo,
disponibilidade para trabalhar, lá vão os artistas soçobrando ao que se generalizou como sendo a
força motriz da economia contemporânea: os mercados. Artistas que passam a servir o mercado seja
por trabalharem em função das suas exigências seja por mudarem de actividade, muitas vezes para
mercados mais acessíveis e regulados do que o das artes.
Tenho amigos, por exemplo, que não se dizem frustrados com a vida artística por
conseguirem vender o seu trabalho ao ponto de pagarem a quem lhes faça o outro, de logística e
produção, condição de realização do primeiro. Artistas que, no fundo, conseguem não acumular
tarefas demais, podendo dedicar-se adequadamente às exigências da sua prática, que nunca são
poucas. Dependendo do mercado, e das suas flutuações, conseguirão eventualmente proventos
suficientes para pagar uma renda de habitação em Lisboa ou no Porto, pagar o seguro de saúde ao
qual recorrer em caso de acidentes de trabalho, cuidar o melhor possível dos filhos ou, já agora, dos
pais envelhecidos, e toda uma série de necessidades básicas da vida quotidiana. Necessidades estas
por vezes acrescidas pelas que resultam do facto de, numa lógica de sustentabilidade, o mercado das
artes ser tendencialmente internacional. Não só a escala do mercado das artes em Portugal é
pequena, mas também tanto é possível praticar honorários e preços de valor superior noutros países
como ter acesso a melhores condições técnicas de trabalho. Isto implica um estilo de vida mais

dispendioso e, não obstante ser desejado por muita gente por oferecer maior sustentabilidade à vida
artística, é uma realidade acessível apenas a uma minoria dentro da minoria. Uma realidade que, de
resto, não altera as condições de base da actividade laboral no país em que os artistas residem e do
qual o seu trabalho, de uma maneira ou de outra, depende. Ou seja, o desenvolvimento do trabalho
artístico nos mercados internacionais não assegura direitos laborais que substituam aqueles que
dependem do sistema público do país onde se permanece radicado. Importa por isso pensar as
condições que permitem não só a quem não vende trabalhar, mas também, e precisamente por esta
razão, a quem vende ter acesso a uma vida cultural rica e diversa, condição inevitável do seu
trabalho, bem como da renovação dos regimes simbólicos e das políticas, éticas e estéticas que daí
advêm. Importa pensar estas condições sob pena de a arte que é não vendável não se tornar visível e
acessível, ou nem sequer chegar a ver a luz do dia.
Sabemos que as transformações do mercado de trabalho a que temos assistido neste início de
século não são exclusivas das artes. Que as suas causas são as mesmas que têm levado ao
desmantelamento dos bens públicos e dos valores associados à sua constituição. Mas também
sabemos que, tal como as ciências, cuja importância pública se manifesta, entre outras coisas, num
serviço nacional de educação e de saúde, a arte tem o valor, igualmente público, de proporcionar
experiências vitais, de ampliar e diversificar as nossas capacidades, sensíveis e intelectuais,
individuais e colectivas, e de nos permitir pensar o mundo de maneiras que de outro modo não têm
lugar, ou então não têm visibilidade. De modo que, perante a degradação das condições de trabalho
e dos direitos laborais, bem como do património público, material e imaterial, resultado da
desregulação e desregulamentação dos mercados e de alterações nas políticas públicas que actuam
em detrimento dos fundamentos constitucionais do próprio domínio público, é também pelo
exercício das artes que se podem imaginar e realizar alternativas geradoras de um estado de direito
para todos. Porquanto a arte é capaz de imaginar e criar mundos, é através da sua politização que se
podem transformar as condições nas quais é produzida e recebida, criando um estado de direito
capaz de melhor sustentar a produção de conhecimento, assegurar a criação artística e possibilitar o
acesso de quem quer que seja aos regimes simbólicos que assim se engendram. Transversalmente
aos domínios público e privado, os artistas têm de assumir, intensificar e ampliar o seu papel na
revalorização da arte, seja no que respeita às suas condições de possibilidade, de produção e de
criação, seja no que respeita aos modos da sua existência social. E a este respeito, já dizia o Joseph
Beuys, somos todos artistas.
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Depois de um período de investigação académica dedicado à crítica da relação entre a coreografia e
a dança, bem como aos modos de existência do conhecimento que lhes está associado, dedica-se
agora a produzir, criar e apresentar o seu trabalho artístico, sem abandonar os mesmos problemas.

