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palavras-chave 

 

Estudos Culturais, processos teatrais colaborativos, 
dispositivo, subjetividades, desemprego jovem. 
 

resumo 

 

 

O presente estudo encontra-se dividido em dois territórios, o 
primeiro composto pelas zonas teóricas e epistemológicas e 
o segundo pelas zonas referentes à metodologia e estudo 
empírico.  
O primeiro território explora a cartografia do Dispositivo 
Colaborativo de Criação Teatral a partir de conceitos como 
dispositivo, conhecimento, poder, subjetividades, resistência 
e desemprego jovem, no domínio dos Estudos Culturais.  
No segundo território é projetada a metodologia de 
Investigação-Ação, na qual são mapeadas as rotas teatrais 
táticas.  
Por fim procede-se a uma análise cartográfica atualizada, 
das densidades contraídas e intensidades agenciadas por 
este dispositivo, que visa responder à questão: pode este 
dispositivo promover táticas de resistência, para uma 
atualização de modos de produção de subjetividades, 
mediante a problemática ‘Desemprego Jovem na Área 
Metropolitana do Porto’.    
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abstract 

 

The present study is divided in two territories, the first is 

composed by the theoretical and epistemological areas and 

the second by the areas regarding the methodology and 

empiric study. The first territory explores the cartography of 

the Collaborative Dispositive of Theatrical Creation, starting 

from concepts as dispositive, knowledge, power, subjectivities, 

resistance and young unemployment, in the domain of the 

Cultural Studies. In the second territory is designed the 

methodology of action research, on which are mapped the 

theatrical tactics routes. Finally it must be subjected to an 

updated cartographic analysis, contracted densities and 

intensities negotiated for this dispositive, which aims to answer 

the question: can this dispositive promoting tactics of 

resistance, for an update of modes of production of 

subjectivities by ' Young Unemployment problems in the Porto 

metropolitan area '. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas Prévias:  

Esta tese de doutoramento segue o novo Acordo Ortográfico 

da Língua Portuguesa de 1990.  

Todas as citações presentes foram traduzidas para a língua 

portuguesa, sendo feitas as devidas adaptações, mas 

respeitando o mais possível a pontuação e a construção 

frásica originais.  

 

  

  

  



 

 

 

  



 

 

 

ÍNDICE 

LINHA INTRODUTÓRIA ______________________________________________________________ 1 
TERRITÓRIO I:  ENQUADRAMENTO TEÓRICO E EPISTEMOLÓGICO __________________ 11 
 

ZONA 1: CARTOGRAFIA DE UM DISPOSITIVO COLABORATIVO DE CRIAÇÃO TEATRAL 13 
1. EXPLORAÇÕES CONCEPTUAIS ____________________________________________________ 15 

1.1. CARACTERÍSTICAS PLURAIS E HETEROGÉNEAS ____________________________________________ 15 

1.2. COMPOSIÇÃO TRIDIMENSIONAL _______________________________________________________ 17 

1.3. CARTOGRAFIA TERRITORIAL __________________________________________________________ 19 

1.4. ANÁLISE RIZOMÁTICA _______________________________________________________________ 24 

2. RESISTÊNCIA E DOMÍNIO NOS DISPOSITIVOS TEATRAIS ___________________________ 34 
2.1. REDES COMUNITÁRIAS DE AFETAÇÃO RELACIONAL ________________________________________ 51 

2.2. ATOS PERFORMATIVOS NAS SOCIEDADES ESPETACULARES __________________________________ 57 

2.3. CORPO DISPOSITIVO OU CORPO NO DISPOSITIVO? __________________________________________ 61 
3. DIMENSÕES ATUALIZADAS _______________________________________________________ 67 

3.1. PLURALIDADES DO CONHECIMENTO ____________________________________________________ 68 

3.2. RELAÇÕES DE FORÇAS _______________________________________________________________ 70 

3.3. ATUALIZAÇÃO DA SUBJETIVIDADE _____________________________________________________ 84 
4. OBJETIVOS ______________________________________________________________________ 94 
 

ZONA 2: DESEMPREGO JOVEM E SUBJETIVIDADE ___________________________________ 97 
1. INTELIGIBILIDADE DO CAMPO DE IMANÊNCIA ___________________________________ 97 
2. IDENTIFICAÇÃO DA PROBLEMÁTICA ____________________________________________ 100 

2.1. DINÂMICAS DE SUBJETIVAÇÃO _______________________________________________________ 101 

2.2. PROCESSOS DE DESTERRITORIALIZAÇÃO________________________________________________ 104 

2.3. DESEMPREGO JOVEM EM PORTUGAL ___________________________________________________ 105 

2.4. PROGRAMAS DE EMPREGABILIDADE JOVEM _____________________________________________ 109 

 

TERRITÓRIO II: METODOLOGIA E ESTUDO EMPÍRICO ______________________________ 115 
 

ZONA 3: DECALQUE DAS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS _________________________ 117 
1. UM DISPOSITIVO DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO NO DOMÍNIO DOS ESTUDOS CULTURAIS

 ___________________________________________________________________________________ 118 
2. COMPOSIÇÃO METODOLÓGICA _________________________________________________ 124 

2.1. MODELO DE REPRESENTAÇÃO ________________________________________________________ 127 

2.2. ETAPAS PROCESSUAIS ______________________________________________________________ 129 

2.3. CONTEXTUALIZAÇÃO TEMPORAL _____________________________________________________ 133 
3. OFICINAS TEATRAIS ____________________________________________________________ 136 

3.1. MICRODISPOSITIVOS DE REGISTO, ANÁLISE E COMPREENSÃO DE ENUNCIADOS __________________ 138 
 

ZONA 4: MAPEAMENTO DAS ROTAS TEATRAIS TÁTICAS ____________________________ 147 
1. REDE DE AGENTES COLABORATIVOS ____________________________________________ 149 

1.1. FORMAÇÃO DA REDE DE PARCERIAS COLABORATIVAS _____________________________________ 150 

1.2. CONSTITUIÇÃO DO GRUPO DE AGENTES COLETIVOS DE ENUNCIAÇÃO _________________________ 158 
2. ROTAS TEATRAIS TÁTICAS ______________________________________________________ 163 

2.1. PROCESSO: AGENCIAMENTOS MAQUÍNICOS DE VISIBILIDADE E DE ENUNCIAÇÃO _________________ 163 

2.2. COLABORAÇÃO: AGENCIAMENTOS DE AFETAÇÃO RELACIONAL ______________________________ 172 

2.3. CENA TEATRAL: AGENCIAMENTOS DE FUGA _____________________________________________ 177 



 

 

 

2.4. ATUALIZAÇÃO: AGENCIAMENTOS DE SUBJETIVAÇÃO ______________________________________ 181 
3. MICRODISPOSITIVOS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO TEATRAL __________________ 194 
4. CONTEÚDOS EXPLORATÓRIOS __________________________________________________ 194 

4.1. DISCURSOS DO CORPO ______________________________________________________________ 195 

4.2. POSSIBILIDADES METAMÓRFICAS DE RELAÇÕES DOMINANTES ______________________________ 201 

4.3. NARRATIVAS CONTEMPORÂNEAS DE RESISTÊNCIA _______________________________________ 205 

4.4. OFICINA SUB_35 __________________________________________________________________ 207 
 

ZONA 5: MAPAS DE DENSIDADES E INTENSIDADES _________________________________ 211 
1. AGENCIAMENTOS MAQUÍNICOS DE VISIBILIDADE E ENUNCIAÇÃO _______________ 212 

1.1. POTÊNCIAS DE DETERIORAÇÃO _______________________________________________________ 213 

1.1.1. Potências de deterioração individuais _____________________________________________ 217 

1.1.2. Potências de deterioração coletivas _______________________________________________ 222 

1.2. POTÊNCIAS DE DESEJO ______________________________________________________________ 228 

1.2.1. Potências de desejo individuais __________________________________________________ 228 

1.2.2. Potências de desejo coletivas ____________________________________________________ 241 

1.3. POTÊNCIAS DE TRANSFORMAÇÃO _____________________________________________________ 246 

1.3.1. Potências de transformação individuais ____________________________________________ 246 

1.3.2. Potências de transformação coletivas _____________________________________________ 249 
2. AGENCIAMENTOS DE SINGULARIZAÇÃO CONECTADA ___________________________ 252 

2.1. POTÊNCIAS DE AFETAÇÃO RELACIONAL ________________________________________________ 253 

2.2. POTÊNCIAS DE FUGA _______________________________________________________________ 264 

2.2.1. Potências de fuga individuais ____________________________________________________ 264 

2.2.2. Potências de fuga coletivas ______________________________________________________ 270 

2.2.3. Potências de fuga teatrais _______________________________________________________ 273 

2.3. POTÊNCIAS DE SUBJETIVAÇÃO _______________________________________________________ 276 

2.3.1. Potências de subjetivação individuais _____________________________________________ 277 

2.3.2. Potências de subjetivação coletivas _______________________________________________ 285 

3. ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA _________________________________________________ 289 
 

BIBLIOGRAFIA ____________________________________________________________________ 305 
 

  



 

 

 

Lista de figuras 

Figura 1 – ‘Sistema vetorial triangular: dramaturgia, encenação e atuação’ ................................................... 75 
Figura 2 – ‘Atualização dos modos de produção de subjetividades’ ............................................................... 86 
Figura 3 – ‘Processo maquínico’ ..................................................................................................................... 87 
Figura 4 – ‘Modelo de representação metodológica do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral’ ........ 128 
 

Lista de mapas 

Mapa 1 – ‘Territórios compostos por fluxos em devir’ ................................................................................... 24 
Mapa 2 – ‘Análise rizomática do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral’ ............................................ 34 
Mapa 3 – ‘Reterritorialização dos enunciadores cénicos’ ............................................................................... 84 
Mapa 4 –‘ Rede de entidades parceiras do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral’ ............................ 152 
Mapa 5 – ‘Articulação entre objetivos individuais e coletivos’ .................................................................... 168 
Mapa 6 – ‘Potências de reterritorialização do campo de imanência’ ............................................................ 295 
 

Lista de quadros 

Quadro 1 – ‘Potências de deterioração discursivas’ ...................................................................................... 216 
Quadro 2 – ‘Enunciados discursivos de potências de desejo’ ....................................................................... 233 
Quadro 3 – ‘Potências de desejo coletivas’ ................................................................................................... 242 
Quadro 4 – ‘Enunciados discursivos de potências de transformação individuais’ ........................................ 247 
Quadro 5 – ‘Enunciados discursivos de potências de transformação verticais’ ............................................ 248 
Quadro 6 – ‘Enunciados discursivos de potências de transformação horizontais’ ........................................ 250 
Quadro 7 – ‘Enunciados discursivos de potências de fuga individuais’ ........................................................ 268 
Quadro 8 – ‘Enunciados discursivos de potências de fuga teatrais’ .............................................................. 275 
Quadro 9 – ‘Enunciados discursivos referentes a reterritorializações do campo de imanência’ ................... 298 

 

Lista de tabelas 

Tabela 1 – ‘Registos de desemprego em Portugal Continental face a dezembro de 2016’ ........................... 107 
Tabela 2 – ‘Motivos da desistência de participantes nas oficinas teatrais’ .................................................... 160 
Tabela 3 – ‘Faixa etária dos participantes do ciclo 1 das oficinas teatrais’ ................................................... 161 
Tabela 4 – ‘Graduação académica dos participantes do ciclo 1 das oficinas teatrais’ ................................... 161 
Tabela 5 – ‘Faixa etária dos participantes dos ciclos 2 e 3 das oficinas teatrais’ .......................................... 162 
Tabela 6 – ‘Graduação académica dos participantes dos ciclos 2 e 3 das oficinas teatrais’ .......................... 162 
Tabela 7 – ‘Disposições de subjetividades do estatuto de desempregado’ .................................................... 214 
Tabela 8 – ‘Potências de deterioração individuais’ ....................................................................................... 214 
Tabela 9 – ‘Potências de desejo individuais’ ................................................................................................. 228 
Tabela 10 – ‘Potências de afetação relacional’ .............................................................................................. 254 
Tabela 11 – ‘Potências de fuga individuais’ .................................................................................................. 265 
Tabela 12 – ‘Potências de fuga coletivas’ ..................................................................................................... 270 
Tabela 13 – ‘Potências de fuga teatrais’ ........................................................................................................ 273 
Tabela 14 – ‘Atualização de subjetivações individuais’ ................................................................................ 277 
Tabela 15 – ‘Potências de subjetivação individuais’ ..................................................................................... 278 
Tabela 16 – ‘Potências de subjetivação coletivas’......................................................................................... 285 
Tabela 17 – ‘Atualização do campo de imanência’ ....................................................................................... 290 
Tabela 18 – ‘Reterritorialização do campo de imanência’ ............................................................................ 290 
Tabela 19 – ‘Alteração da situação de desemprego para emprego temporário’ ............................................ 291 
 



 

 

 



 

1 

 

LINHA INTRODUTÓRIA 

 

Uma investigação sobre modos de produção de subjetividade (individuais e coletivos), 

referente a uma problemática contemporânea – ‘Desemprego Jovem’ – e desenvolvida a 

partir de uma prática teatral colaborativa, poderia ser sustentada em múltiplas opções 

epistemológicas e metodológicas. Efetivamente, este estudo convoca uma articulação entre 

conceptualizações diversificadas: teatrais, políticas, sociológicas e filosóficas, que se 

coadunam com a abordagem holística e multidisciplinar permitida pelos Estudos Culturais. 

Por conseguinte, uma investigação sobre a cartografia do Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral torna--se possível nas articulações entre processos empíricos1 e teóricos, 

que pretendem desenvolver micropolíticas de resistência quotidianas assentes em 

processos de transformação dos domínios de conhecimento, relações de forças e 

subjetividades.  

Este estudo pretende conectar, num mesmo corpo epistemológico e empírico, 

questionamentos, problematizações, reflexões e experimentações teatrais, que se atualizam 

pelo diálogo que estabelecem. São, deste modo, articuladas teorias e práticas concernentes, 

simultaneamente, a um campo científico, artístico e político. 

O campo científico visa promover e validar a atualização das dimensões de conhecimento 

desenvolvidas, bem como conferir o rigor necessário ao processo empírico. O campo 

artístico pretende desenvolver práticas teatrais atuais, criativas e colaborativas. O campo 

político confere a projeção de enunciados atualizados pelo corpo e pela voz dos sujeitos 

que os proferem, a partir de uma problemática quotidiana – ‘Desemprego Jovem’. 

Contudo, neste estudo tais campos são articulados desterritorializando fronteiras 

estruturais. Ao desarticular estruturas sistémicas, colocando em diálogo as suas diferenças 

e singularidades, emerge um dispositivo híbrido, complexo e aberto, que potencia as 

especificidades de cada território e possibilita a emergência de singularidades atualizadas, 

alusivas aos intermezzos territoriais. É perante esta argumentação que a opção dos Estudos 

Culturais se revelou apropriada a este estudo, quer epistemológica, quer empiricamente.  

                                                           
1 A par da leitura da tese apresentada, que expõe o campo epistemológico do Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral, sugere-se a visualização do ‘Anexo 13 - Vídeo do espetáculo (Em)Rede’, que apresenta o 

resultado do campo empírico desta investigação.  
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Ao incidir sobre as subjetividades, esta investigação atribui visibilidade e projeção aos 

discursos proferidos pelos próprios, discursos que se foram metamorfoseando ao longo do 

processo de exploração e criação teatral. É, assim, um aspeto fundamental 

desta investigação a valorização dos enunciados, individuais e coletivos, que permitem a 

análise e compreensão de subjetivações, que por sua vez imprimiram visibilidade às 

metamorfoses de disposições identitárias. Na expansão desta perspetiva, é essencial 

afirmar a importância do processo empírico, que possibilitou a emergência de múltiplos 

agenciamentos capazes de metamorfosear potências de ação. Porém, este dispositivo 

assume a sua singularidade ao articular o processo empírico com o aprofundamento teórico 

para a compreensão e o desenvolvimento das dimensões de conhecimento, sem as quais 

não teria sido possível a atualização do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral.  

A partir da perspetiva enunciada, de conexão entre zonas epistemológicas e empíricas, esta 

investigação é dividida em dois territórios: o primeiro ‘Enquadramento teórico e 

epistemológico’, o segundo ‘Metodologia e estudo empírico’. 

 

O primeiro território desta investigação (Território I) é constituído por duas zonas: 

‘Cartografia de um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral’ e ‘Inteligibilidade do 

campo de imanência e identificação da problemática’. De seguida, estas zonas são 

explanadas sucintamente, de forma a introduzir as linhas temáticas e problemáticas 

abordadas na investigação.  

A primeira zona, ‘Cartografias de um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral’, está 

dividida em quatro linhas temáticas: ‘Explorações conceptuais’, ‘Resistência e domínio 

nos dispositivos teatrais’, ‘Dimensões atualizadas’ e ‘Objetivos’. 

Nesta zona é explorado o conceito de dispositivo a partir dos contributos teóricos de 

Michel Foucault e Gilles Deleuze. Inicialmente são tornadas percetíveis as características 

plurais e heterogéneas de dispositivos pós-estruturalistas. Com base nesta definição 

procede-se a uma compreensão das singularidades que compõem as dimensões do 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral: conhecimento, poder e subjetividade.  

Perante este desenvolvimento conceptual de dispositivo, interessa aprofundar o que se 

entende por cartografia territorial, que inclui camadas multidimensionais, mas também 

elementos heterogéneos, tais como as linhas de ação. Estas fragmentam-se em linhas de 

visibilidade, de enunciação, de força, de fuga e de subjetivação, e transportam fluxos e 
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agenciamentos em devir, possibilitando constantes metamorfoses, quer das zonas 

territoriais em que os dispositivos operam quer dos próprios dispositivos. 

Após a exploração das singularidades enunciadas pelos elementos constituintes do 

dispositivo, importa compreender de que modo pode ser investigado.  

Inicialmente são analisados os modelos arqueológicos e genealógicos, que se coadunam 

com dispositivos teatrais dramáticos e modernos e que possibilitam a visibilidade das suas 

dimensões e formas de operacionalização. Embora estes modelos possibilitem a 

compreensão dos dispositivos mencionados, revelam-se inviáveis para a análise do 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, sendo este um dispositivo pós-estruturalista. 

É, assim, definido o rizoma como modelo de análise, explorando a definição do mesmo, 

bem como a projeção de possíveis cartografias por via de redes rizomáticas.  

 

Se na primeira linha temática é explorada e desenvolvida uma definição conceptual de 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, através da sua composição e possibilidades 

de análise, na segunda são exploradas formas de resistência e domínio que podem ser 

convocadas por dispositivos. Esta exploração visa impulsionar a criação de táticas de 

resistência para o dispositivo em estudo, descolonizando poderes dominantes e/ou 

hegemónicos que se tornem visíveis na análise de dispositivos de criação teatral.  

Não é objetivo uma inversão dos poderes enunciados, mas uma desterritorialização desses 

poderes através de relações de forças geridas por afetação relacional. Para o 

desenvolvimento desta zona teórica são aprofundados os conceitos de estratégias de poder 

e táticas de resistência, compreendendo que se encontram articulados e que são ambos 

transitórios, inconstantes e imprevisíveis. Na expansão desta perspetiva conceptual, 

inicialmente são explicitadas as estratégias de domínio promovidas por dispositivos 

teatrais. Posteriormente surge a necessidade de uma exploração conceptual de resistência 

atribuindo visibilidade à atualização das suas disposições até à pós-modernidade, face a 

intenções de domínio observáveis nos dispositivos de criação teatral. Pretende-se, desta 

forma, compreender como dispositivos com intenções dominantes, se podem 

metamorfosear através da criação de táticas de resistência.  

Na linha temática ‘Redes comunitárias de afetação relacional’ são abordados os riscos pós-

-modernos de fenómenos de individualização. Como resposta aos mesmos são propostas 

redes de afetação relacional, possibilitadoras de dimensões de singularização conectada. 
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Para esta fundamentação são explorados os conceitos de rede e comunidade, a partir de 

contributos teóricos de Zygmunt Bauman. No entanto, estes conceitos são articulados, uma 

vez que este dispositivo é comunitário e prevê a criação de redes colaborativas geridas por 

relações de forças.  

Seguidamente interessa compreender como nas sociedades espetaculares pós-modernas, 

situações de hiperindividualização adquirem visibilidade nos corpos, através de atos 

performativos. No desenvolvimento desta exploração é aprofundado o conceito de corpo a 

partir da questão ‘Corpo dispositivo ou corpo no dispositivo?’. É expandida uma zona 

teórica, que visa a compreensão das relações de poder que se podem colonizar nos corpos, 

e que expõe intenções de domínio, tal como a possibilidade de desterritorialização destes 

poderes e promoção de disposições de resistência, também através dos corpos. É 

desenvolvida a fundamentação de que o corpo detém a capacidade de se metamorfosear 

num dispositivo com aptidão para descolonizar o poder que o atravessa.  

Após a exploração das intenções de domínio e táticas de resistência, quer nos processos 

teatrais quer nos processos de individualização e singularização, é concretizada uma 

atualização das dimensões do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, assumindo-o 

com disposições de resistência.  

Primeiramente são exploradas as dimensões plurais do conhecimento, sendo estas 

fragmentadas, quotidianas, diversificadas e criativas, com vista a promover singularidades 

conectadas. A partir de uma multiplicidade de conexões interdependentes são 

desenvolvidas redes complexas, que privilegiam polinizações do conhecimento artístico, 

científico, cultural, filosófico, humano, político e social.  

A dimensão das relações de poder sofre uma metamorfose em relações de forças, 

impulsionada pela desterritorialização das unidades de criação teatral: dramaturgia, 

encenação e atuação. Com base na decomposição das áreas de criação cénicas deseja-se 

explicitar as hegemonias instituídas nos domínios do conhecimento, do poder e da 

subjetividade, geradas no interior de dispositivos teatrais e que se apresentam como um 

reflexo de relações estratificadas. Ao compreender que estas entidades criativas, sobretudo 

até à modernidade teatral, contraíram um estatuto de poder hierárquico perante as restantes 

áreas cénicas, pretende-se destituir esse domínio. Pretende-se, igualmente, proteger o 

potencial singular de cada área artística, ampliando-o através da descoberta de novas 

relações colaborativas de criação. Para tal, propõe-se uma reterritorialização dos 
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enunciadores cénicos (áreas cénicas integrantes no processo e espetáculo teatral), segundo 

disposições de singularização conectada.  

Na expansão desta zona teórica, sugere-se uma atualização da dimensão de subjetividade, 

através da possibilidade que esta dimensão adquire de se metamorfosear sistematicamente, 

segundo agenciamentos maquínicos de desejo e agenciamentos coletivos de enunciação. 

Importa esclarecer que maquínico é referente a um organismo formado por elementos 

independentes e heterogéneos, operacionalizados de forma articulada.   

No aprofundamento desta perspetiva é enunciado que o desejo possibilita a metamorfose e 

a expansão de subjetivações. Contudo, o desejo não é assumido como falta, mas como 

produção – e, como a produção se concretiza no real, o desejo produz possibilidades de 

realidades múltiplas, através da criação de zonas de rutura e emergência de novas linhas de 

fuga possibilitadoras de modos criativos de produção de disposições identitárias.   

Por fim, e após a exploração da composição atualizada do Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral, são definidos os objetivos gerais e específicos que sustentam, novamente, 

a singularidade deste dispositivo. 

A zona 2, ‘Desemprego Jovem e Subjetividade’, continua a desenvolver um território 

teórico desta investigação. Esta zona é dedicada à análise e compreensão do campo de 

imanência formado por um grupo social minoritário. Torna-se então pertinente a 

identificação e exploração da problemática – ‘Desemprego jovem’ –, designadamente no 

contexto de ação português e regional (Área Metropolitana do Porto). 

Para uma inteligibilidade do campo de imanência territorializado pelos sujeitos do estudo 

aqui apresentado, importa desenvolver as condições de precariedade e subalternidade que o 

caracterizam. Estas advêm de uma situação vulnerável instalada e que imprime e expande 

disposições identitárias hegemónicas e deterioradas.  

Para a identificação da problemática são exploradas quatro linhas temáticas: ‘Dinâmicas e 

repercussões subjetivas face ao desemprego’, ‘Desemprego e processos de 

desterritorialização’, ‘Desemprego jovem em Portugal’ e ‘Linhas dominantes enunciadas 

por programas de empregabilidade jovem’. Para a compreensão da problemática, interessa 

compreender os problemas com os quais se encontra diretamente relacionada e que 

impulsionam a produção de disposições identitárias, individuais e sociais, tendencialmente 

negativas.  
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Posteriormente importa investigar como a problemática começa a ser naturalizada através 

de dinâmicas de adaptação e transição que permitem, simultaneamente, a edificação de 

subjetividades estilizadas, face a uma situação de desemprego, ou ruturas que possibilitam 

desterritorializações pela procura de alternativas. Nesta exploração deseja-se compreender 

se possíveis ações concretas de resistência permitem o estímulo de processos de transição, 

sustentados na transformação de disposições identitárias deterioradas e numa melhoria do 

campo de imanência.   

No seguimento desta investigação, sobre a produção de subjetividades perante a situação 

problemática identificada, são analisadas as consequências da mesma, particularmente no 

contexto para o qual este dispositivo é desenhado: a realidade portuguesa e, 

especificamente, a da Área Metropolitana do Porto. Perante esta análise é visível que a 

problemática é sentida a nível nacional, regional e local. É, igualmente, inteligível que em 

Portugal existem programas e iniciativas governamentais e institucionais que visam 

apresentar-se como uma resposta eficaz perante a problemática. Interessa, deste modo, 

conhecer estes programas e analisar as suas linhas dominantes, bem como as suas 

disposições de resistência. 

As zonas mencionadas expuseram o território teórico deste estudo e, através das mesmas, 

foi possível compreender e fundamentar a criação de um Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral para agir num contexto sociocultural específico, em situação de 

vulnerabilidade social, transformado em objeto desta investigação – ‘Desemprego Jovem 

na Área Metropolitana do Porto’. 

A partir do território teórico exposto, assume-se a pertinência de transição para o território 

prático – ‘Território II: Metodologia e Estudo Empírico’. Este território é composto por 

três zonas: ‘Decalque de estratégias metodológicas’, ‘Mapeamento das rotas teatrais 

táticas’ e ‘Mapas de densidades e intensidades’.  

Neste território pretende-se conectar o decalque bidimensional de estratégias 

metodológicas, sendo este uma reprodução fechada e estática, com mapas 

multidimensionais, que se apresentam como uma construção em devir, permeável a 

metamorfoses sistemáticas através da experimentação. Este confronto visa fomentar e 

analisar as variações de densidade e intensidade das potências agenciadas no processo de 

ação. Do mesmo modo, deseja-se compreender se possíveis implosões de potências 

significantes podem gerar uma eclosão de linhas de fuga, que ao conectarem as suas 
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intensidades possibilitam a enunciação de novas, diferenciadas e atualizadas rotas 

cartográficas.  

Na zona 3, ‘Decalque das estratégias metodológicas’, são investigadas as seguintes linhas 

temáticas: ‘Um dispositivo de Investigação-Ação no domínio dos Estudos Culturais’, 

‘Composição metodológica’ e ‘Oficinas teatrais’.  

Na primeira linha temática, ‘Um dispositivo de Investigação-Ação no domínio dos Estudos 

Culturais’, inicialmente são expostas as características da metodologia utilizada, 

fundamentando a sua escolha perante o dispositivo em estudo. Nesta linha temática são 

expandidas e analisadas as conexões entre Investigação-Ação, Estudos Culturais e práticas 

teatrais colaborativas, compreendendo se estas articulações se podem declarar como táticas 

de resistência singulares e atualizadas, perante a problemática identificada. 

Posteriormente é projetada a composição metodológica do dispositivo, na qual são 

definidas as coordenadas processuais (planificação, ação e avaliação), assim como os 

quatro ciclos de ação desenvolvidos: ‘Discursos do Corpo’, ‘Possibilidades metamórficas 

de relações dominantes’, ‘Narrativas contemporâneas e resistência’ e ‘Oficina Sub_35’. É 

então desenhado um modelo de representação metodológico e são definidas as etapas 

processuais que se desenrolam em cada coordenada e ciclo de ação. Ainda referente a um 

decalque metodológico, interessa definir a contextualização temporal, segundo a qual é 

operacionalizado este projeto.  

A última linha temática da terceira zona, ‘Oficinas teatrais’, visa a compreensão de como o 

processo de ação é implementado por oficinas, enquanto laboratório teatral com uma 

planificação estruturada, mas flexível e permeável a sistemáticas transformações, através 

de avaliações efetuadas nos ciclos de ação.  

Por fim, importa explicitar como se procede à recolha de informação para posterior análise 

e compreensão do processo da ação. Para tal são apresentados os microdispositivos de 

registo e análise de enunciados utilizados pelo dispositivo: revisão bibliográfica, 

observação participante colaborativa, diário de bordo, depoimentos pessoais, meios 

audiovisuais e questionário. 

Na zona 4, ‘Mapeamento das rotas teatrais táticas’, são exploradas as seguintes linhas 

temáticas: ‘Rede de agentes colaborativos’, ‘Rotas teatrais táticas’, ‘Microdispositivos de 

exploração e produção teatral’ e ‘Conteúdos exploratórios’.   



Linha Introdutória 

 

8 

 

Por via deste mapeamento pretende-se a desterritorialização de estruturas significantes 

compostas pela representação de estratégias metodológicas, promovendo o surgimento da 

diferença, do novo, pela experimentação de rotas teatrais táticas.  

Nesta zona, primeiramente é mapeada a ‘Rede de agentes colaborativos’ que incluem, 

articulam e expandem, de igual modo, o campo de investigação, artístico e sociocultural. 

Posteriormente avança-se para a constituição do grupo de agentes coletivos de enunciação, 

referente ao grupo de participantes (agentes comunitários e artistas profissionais).  

Após a inteligibilidade da rede dos agentes colaborativos são desenhadas as ‘Rotas teatrais 

táticas’: ‘Processo: agenciamentos maquínicos de desejo, de visibilidade e de enunciação’; 

‘Colaboração: agenciamentos de afetação relacional’; ‘Cena teatral: agenciamentos de 

fuga’; ‘Atualização: agenciamentos de subjetivação’. Embora estas rotas sejam expostas 

individualmente, foram operacionalizadas de forma transversal e conectada em todo o 

processo de ação. Importa referir que é a partir destas rotas que se prevê a emergência de 

potências de ação com intensidade capaz de descolonizar poderes estratificados.  

Ainda referente ao mapeamento tático deste dispositivo, são definidos os microdispositivos 

de exploração e produção teatral, declarados como técnicas integrantes de territórios de 

experimentação e criação cénica. São expostos os seguintes microdispositivos: palavras-    

-geradoras, depoimento pessoal, guião dramatúrgico, jogos teatrais, desmecanização, 

fisicalização, improvisação, teatro-imagem e teatro-fórum. 

No desenrolar desta zona territorial são, por fim, expostos os conteúdos exploratórios 

operacionalizados em cada ciclo da ação. Os conteúdos são desenhados por ciclos, uma 

vez que a sua planificação se encontra conectada com avaliações referentes ao trabalho 

desenvolvido.  

Interessa mencionar que as rotas teatrais, tal como os microdispositivos de exploração e 

produção teatral e, ainda, os conteúdos exploratórios, são projetados para serem 

operacionalizados de forma conectada, encontrando-se permeáveis a transformações 

justificadas pelo processo de ação desenvolvido nas oficinas teatrais.  

Na zona 5, ‘Mapas de densidades e intensidades’, interessa investigar a metamorfose 

cartográfica ocorrida no Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, após as oficinas 

teatrais. A atualização da cartografia é realizada por via da investigação das potências 

transportadas por ‘Agenciamentos maquínicos de visibilidade e enunciação’ e 

‘Agenciamentos de singularização conectada’. As potências são analisadas por categorias 
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individuais e coletivas, explorando a transformação de subjetivações, face à problemática 

identificada pelo dispositivo. 

A organização, tratamento e compreensão de enunciados por potências e categorias é 

sustentada quer pela necessidade de inteligibilidade das densidades territoriais quer pela 

necessidade de análise das intensidades agenciadas por conexões de afetação. Deste modo, 

a análise revela-se comprometida com as premissas de flexibilidade, permeabilidade e 

mutabilidade.  

A investigação das densidades contraídas pelas potências é efetivada por tratamento dos 

dados registados nos questionários, articulados com os enunciados emergentes nos 

microdispositivos: palavras-geradoras, diários de bordo, guião dramatúrgico e registos 

audiovisuais. A opção de utilizar microdispositivos de exploração e produção teatral para 

esta análise fundamenta-se na transformação destes dispositivos, de procedimentos 

exploratórios para a contração de possibilidades de análise e compreensão, ao registarem 

enunciados proferidos pelos agentes coletivos de enunciação.  

Perante a investigação de ‘Agenciamentos maquínicos de visibilidade e enunciação’ são 

analisadas as potências de deterioração, desejo e transformação.  

Primeiramente são compreendidas as potências de deterioração, pela expansão de 

subjetivações negativas do estatuto de desempregado. As potências de desejo expõem os 

mecanismos emancipadores para a participação nas oficinas teatrais. As potências de 

transformação surgem do confronto de forças entre as potências de deterioração e 

potências de desejo, e possibilitam a visibilidade da metamorfose dos enunciados 

projetados pelos participantes, a partir das potências discursivas e de enunciação.  

Referentes à investigação de ‘Agenciamentos de singularização conectada’, são 

investigadas as potências de afetação relacional, de fuga e de subjetivação. 

Na pesquisa das potências de afetação relacional são analisadas as disposições de 

resistência contraídas pelo Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. As potências de 

fuga revelam-se como uma atualização das potências de desejo, assumindo-se como as 

potências que os sujeitos consideraram ter experimentado e reterritorializado no processo 

de ação teatral. Com as potências de subjetivação pretende-se analisar a atualização das 

mesmas face ao estatuto de desempregado, após o processo de ação.  

Por fim, e como conclusão deste estudo, é efetuada uma ‘Atualização cartográfica’ na qual 

se enuncia se o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral convocou disposições de 
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resistência, através da projeção das vozes e corpos de um devir-minoritário, afirmado como 

uma subcultura juvenil.  

Nesta linha temática são investigadas as transformações ocorridas, e se estas se 

concretizaram a partir de microrrelações de afetação relacional, nas quais se confrontaram 

micropoderes e se incrementaram micropolíticas e microrresistências.  

Primeiramente, a atualização cartográfica é investigada a partir das potências alusivas às 

metamorfoses ocorridas no ‘Campo de imanência’ dos sujeitos. Estas potências são 

concernentes à perceção dos agentes, perante as transformações das circunstâncias 

profissionais durante o processo de ação desenvolvido nas oficinas teatrais.  

A partir da investigação destas potências é permitida uma atualização cartográfica do 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, que torna visíveis as metamorfoses ocorridas, 

quer pelas linhas de ação quer pelas dimensões do dispositivo.  

Perante esta análise é determinada a pertinência, ou não, deste dispositivo face ao contexto 

para o qual foi desenhado. É, igualmente, por via desta investigação que são enunciadas as 

limitações do dispositivo, assim como as suas potencialidades, assumidas como atuais face 

ao objetivo proposto: cartografar um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral que 

permita a transformação de subjetividades perante uma problemática atual – ‘Desemprego 

jovem’. 
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ZONA 1 

 

CARTOGRAFIA DE UM DISPOSITIVO COLABORATIVO DE 

CRIAÇÃO TEATRAL 

 

 

Cartografia de um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral surge do desejo de mapear 

dispositivos, que assumam o questionamento e problematização de modos produção de 

subjetividades atualizados, face a uma problemática contemporânea – ‘Desemprego Jovem 

na Área Metropolitana do Porto’.  

Pretende-se questionar se os processos colaborativos de criação teatral podem declarados 

como um dispositivo com disposições de resistência, através do qual, se expõem vozes e 

corpos de grupos minoritários. Ambiciona-se, igualmente, compreender se este dispositivo 

permite a transformação de subjetivações, a partir da exploração e enunciação de desejos 

gerados por relações de afetação entre os sujeitos.   

 

Ao problematizar a capacidade de promoção e transformação de subjetividades 

contemporâneas, questiona-se se esta possibilidade não se encontra na descolonização de 

regimes de conhecimento e relações de poder dominantes e/ou hegemónicas, existentes no 

interior de dispositivos.  

Deste modo, são elencadas as seguintes questões, que se revelam orientadoras desta 

investigação, no desenvolvimento da primeira zona teórica:  

(i) Como definir um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, segundo 

aceções pós-estruturalistas? 

(ii) É possível tornar inteligível um dispositivo teatral, a partir do mapeamento 

cartográfico das suas dimensões e linhas de ação? 

(iii) Um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral pode afirmar disposições 

de resistência, definidas por microlutas, face à problemática identificada? 
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(iv) Como impulsionar a produção de subjetividades, individuais e coletivas, 

singulares, conectadas, atualizadas e criativas, mediante relações de 

afetação entre os sujeitos? 

 

Uma investigação sobre a cartografia de um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral é 

possível nas articulações entre territórios empíricos e teóricos, que pretendem desenvolver 

a criação de micropolíticas de resistência quotidianas, assentes em processos de 

transformação de subjetividades.  

 

É a partir desta perspetiva, que se enuncia a hipótese deste dispositivo potenciar 

cartografias rizomáticas, assim definidas, pelas características de multiplicidade e afetação 

entre territórios e zonas, bem como, pela possibilidade de mutação geográfica de toda a 

rede. Esta metamorfose, fundada em processos micropolíticos efetuados por grupos 

minoritários, assume a criação de novos lugares de fala e constituição de corpos que não se 

revistem de um carater reativo e operante. É, desta forma, enunciada a intenção da criação 

de corpos ativos e criativos, corpos compostos por intensidades singulares, capazes de 

afetarem e se deixarem afetar; corpos aptos a transformarem poderes dominantes sobre si 

próprios, sobre as suas subjetivações, sobre as suas vidas, revertendo os poderes em 

“potências da vida” (Pelbart, 2007ª, p. 58). 

 

Por fim, após uma exploração conceptual de um Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral declara-se como pertinente definir os objetivos, gerais e específicos, que este 

dispositivo se propõe a desenvolver e pelos quais adquire a sua singularidade.  
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1. EXPLORAÇÕES CONCEPTUAIS  

 

Uma filosofia dos dispositivos é uma mudança de orientação que se desvia do Eterno 

para apreender o novo. O novo não designa a moda, mas pelo contrário, a criatividade 

variável segundo o dispositivo (Deleuze, 2015, p. 91). 

 

Investigar um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, implica pesquisar, analisar e 

formular definições de dispositivos até à contemporaneidade. Pressupõe, de igual modo, 

uma compreensão conceptual, a partir da fragmentação e inteligibilidade da sua 

composição geográfica, imprimindo visibilidade às dimensões constituintes e linhas 

delineadoras de territórios. A partir desta inteligibilidade, pretende-se compreender 

possibilidades de transformação de dispositivos de criação teatral com disposições 

dominantes, num dispositivo pós-estruturalista, colaborativo e de criação teatral, com 

disposições de resistência. 

 

 

1.1. CARACTERÍSTICAS PLURAIS E HETEROGÉNEAS 

 

Assume-se como contributos referenciais, para a exploração conceptual de dispositivos, 

compostos por dimensões de conhecimento, relações de poder e de subjetividade, os 

estudos desenvolvidos por Michel Foucault e Gilles Deleuze. 

Segundo Michel Foucault, o dispositivo pode ser definido como:  

Um conjunto heterogéneo composto por discursos, instituições, estruturas 

arquitetónicas, decisões reguladoras, leis, medidas administrativas, enunciados 

científicos e preposições filosóficas, morais e filantrópicas – resumindo, o dito e o não 

dito. Tal como elementos do aparelho. O dispositivo é a rede de relações que podem ser 

estabelecidas entre esses elementos (Foucault, 1980, pp. 194-195). 

 

Parece, igualmente, pertinente mencionar a analogia que este filósofo (2008) faz entre os 

conceitos: dispositivo e episteme. Para Foucault, o dispositivo ao ser constituído por 

componentes heterogéneos é uma situação genérica de episteme. 

A análise das formações discursivas, das positividades e do conhecimento, nas suas 

relações com as figuras epistemológicas e com as ciências, é o que se chamou, para 

distingui-las das outras formas possíveis de história das ciências, a análise da episteme. 

(Foucault, 2008, p. 214). 
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Deste modo, a diferença mais significativa entre ambos os conceitos, consiste no facto do 

dispositivo não se limitar a uma disposição epistémica, uma vez que não termina no que é 

dito ou expresso num determinado contexto histórico e sociocultural. 

Expandindo-se a partir de um referencial conceptual epistémico, o dispositivo na pós-        

-modernidade, e consequentemente o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, não 

pode ser investigado, exclusivamente, por via dos enunciados discursivos proferidos no 

contexto sociocultural em que está inscrito. A sua investigação deve ser concretizada nas 

conexões entre os elementos heterogéneos que o compõem, e que assumem, por vezes, 

baixa visibilidade e intensidade. Por conseguinte, é a partir de uma singularização dos 

elementos heterogéneos que constituem o dispositivo, assim como, a perceção de possíveis 

polinizações, que é possível definir e compreender os dispositivos pós-modernos. De 

acordo com Foucault: 

Consideremos todas as diferenças, somemo-las, não depreciemos as diferenças 

existentes e procuremos conhecer o que aconteceu, o que foi transformado, o que foi 

diminuído, o que foi deslocado, qual o conjunto das transformações que permitem 

passar de um estado de um discurso científico a outro (Foucault, 2006, p. 235). 

 

É a partir desta conceção pós-moderna, que é possível enunciar a composição 

diversificada, singular e conectada do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. 

Avançando nesta exploração, interessa abordar a definição de dispositivo do filósofo 

italiano Giorgio Agamben: 

Um conjunto de praxis, de conhecimentos, de medidas, de instituições cujo objetivo é 

de administrar, governar, controlar e orientar, num sentido em que se supõe útil, os 

comportamentos, os gestos e os pensamentos dos homens (Agamben, 2011, p. 256). 

 

Segundo a definição proposta por Agamben, o dispositivo convoca, unicamente, a força de 

controlar e orientar modos de pensar e agir, individuais e sociais, ou seja, modos de 

produção de subjetividades instituídos por um poder dominante.  

Porém, tendo como base os fundamentos teóricos expostos até ao momento, torna-se 

possível afirmar que o dispositivo é composto por forças múltiplas, heterogéneas, por 

vezes paradoxais, que se relacionam de forma dinâmica e tensional, segundo fluxos e 

conexões. O dispositivo não preconiza, exclusivamente, relações estratificadas ou 

estilizadas. 

No entanto, concorda-se que o dispositivo, num sentido lato, apresenta a possibilidade de 

uma dupla predisposição: sustentar subjetivações existentes, ou, promover a metamorfose 
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de subjetividades. Embora o dispositivo possua internamente mecanismos que lhe 

permitem “capturar, orientar, determinar, intercetar, modelar, controlar e assegurar os 

gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” (Agamben, 2011, p. 

257), possui, igualmente, a capacidade de se transformar e de descolonizar territórios que 

se expressem como dominantes e/ou hegemónicos. Uma reterritorialização geográfica 

possibilita aos sujeitos criarem fenómenos de resistência, construídos a partir da 

compreensão e transformação dos próprios dispositivos, assim como de ações 

concretizadas através dos mesmos.  

Após analisadas as características plurais e heterogéneas enunciadas pelo Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral, sendo este um dispositivo pós-moderno, interessa 

compreender a sua composição.  

 

 

1.2. COMPOSIÇÃO TRIDIMENSIONAL  

 

Tendo como base os fundamentos teóricos propostos por Michel Foucault (2010, 2008, 

2006, 2005, 1994a, 1994b, 1999a, 1999b, 1984, 1981, 1980), Gilles Deleuze (2015, 2005, 

1995) e dos enunciados coletivos de Deleuze e Félix Guattari (2004, 1996, 1995a, 1995b), 

verifica-se que os dispositivos são compostos por três dimensões basilares: conhecimento, 

poder e subjetividade.  

Na pós-modernidade estas dimensões assumem-se como individuais e conectadas, 

predispostas a constantes metamorfoses. Apesar de serem declaradas como autónomas, a 

sua articulação é operacionalizada segundo relações de interdependência.  

O conhecimento nunca remete para um sujeito que seria livre relativamente a um 

diagrama de poder, mas este nunca está livre relativamente aos saberes que o 

atualizam (Deleuze, 2005, p. 103). 

 

A afirmação de Deleuze confere uma articulação conectada no dispositivo, das dimensões 

do conhecimento e das relações de poder (as primeiras a serem identificadas por Foucault 

(1994ª)). Contudo, Deleuze considerou que a partir, exclusivamente, destas dimensões o 

dispositivo se enclausuraria num sistema fechado. Este sistema, precisamente por se 

enunciar como fechado, que não permitiria uma transformação das relações instituídas por 

não dispor de uma dimensão com capacidade de transgredir fronteiras edificadas. Faltava a 

dimensão que permitisse criação de novos territórios, que possibilitasse a descolonização 
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das relações de força dominantes e/ou hegemónicas, e que possibilitassem a criação de 

novos modos de subjetivação, de novos modos de existência, nos quais se incluiriam as 

diferenças, as minorias e as margens.  

 

Foucault também compreendeu esta limitação de dispositivos compostos, exclusivamente, 

por dimensões de conhecimento e relações de poder. Foi a partir dessa compreensão que na 

última etapa da sua obra (na qual escreveu os três volumes da História da sexualidade: ‘A 

Vontade de Saber’ (1976), ‘O uso dos prazeres’ (1984), ‘O cuidado de si’ (2005ª)) criou a 

dimensão subjetividade que permitiria: 

(i) Quebra de linhas de força, e consequente desterritorialização das mesmas; 

(ii) Surgimento de linhas de fuga, e posterior metamorfose das dimensões dos 

dispositivos; 

(iii) Implementação de linhas de subjetivação, possibilitadoras da criação de 

novas subjetividades. 

 

Deleuze define a dimensão da subjetividade como a mais flexível, uma vez que a sua 

configuração, para além de se metamorfosear constantemente, permite a transformação das 

duas dimensões antecedentes.   

Foucault (1994) desenvolve uma análise crítica em torno das relações de poder, 

compreendendo como se articulam com as dimensões do conhecimento, as quais podem 

promover a produção de subjetividades (segundo fenómenos de rutura com os regimes de 

conhecimento definidos), alterando relações de poder instituídas.  

É perante este fundamento, que se pode entender que as três dimensões, “conhecimento, 

poder e subjetividade, não possuem contornos definidos (…); são antes cadeias de 

variáveis que se destacam umas das outras” (Deleuze, 2015, p. 83), mas que se afetam e 

transformam mutuamente.  

 

A partir da conceção tridimensional de dispositivo, interessa perceber e investigar de que 

forma os processos de criação teatral podem impulsionar fenómenos de rutura e 

transformação de relações de poder, que se apresentem como dominantes e/ou 

hegemónicas impulsionando, simultaneamente, novas perspetivas de conhecimento e 

produção de subjetividades.  
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Neste sentido, as dimensões de análise definidas por Foucault são convergentes com o 

interesse deste estudo, sobretudo para a criação, ou desenvolvimento, de conceitos que 

permitam investigar os elementos heterogéneos existentes na cartografia do Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral. Para tal, é necessário aprofundar o que se entende por 

cartografia territorial deste dispositivo. 

 

 

1.3. CARTOGRAFIA TERRITORIAL  

 

Após tornada inteligível a composição tridimensional dos dispositivos (conhecimento, 

relação de poder e subjetividade), interessa identificar e explorar novos elementos que os 

constituem, as linhas. É devido às mesmas, ao movimento que preconizam, à sua ação, que 

são definidos territórios e zonas, ou seja, o mapa no qual o dispositivo é operacionalizado. 

Estas linhas, por contraírem potências que transportam fluxos com intensidades, podem ser 

designadas por linhas de ação, contudo, diferenciam-se entre si, como se enunciará 

seguidamente.  

As linhas de ação são mais um elemento heterogéneo constituinte do Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral: 

(…) Composto de linhas de natureza diferente. E, no dispositivo as linhas não 

delimitam ou envolvem sistemas homogéneos por sua própria conta (…) seguem 

direções, traçam processos que estão sempre em desequilíbrio, e que ora se aproximam 

ora se afastam umas das outras (Deleuze, 2015, p. 83). 

 

A partir de uma conceptualização originária de Foucault e, posteriormente desenvolvida 

por Deleuze, identificam-se as seguintes linhas de ação que compõem o dispositivo deste 

estudo: (i) linhas de visibilidade; (ii) linhas de enunciação; (iii) linhas de forças; (iv) linhas 

de fuga; (v) linhas de subjetivação. Interessa de momento distingui-las pelas suas 

singularidades.  

 

(i) Linhas de visibilidade: permitem que o território do Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral se torne explícito, funcionando como “máquinas de fazer 

ver e de fazer falar” (Deleuze, 2015, p. 84). 

Neste dispositivo a linha de visibilidade reterritorializa-se pela criação colaborativa do 

guião dramatúrgico, que expressa narrativas quotidianas, através da voz e lugares de fala 



Zona 1 – Cartografia de um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral 

20 

 

dos seus agentes. O coletivo encontra um espaço criativo de colaboração e reflexão em 

torno de temáticas comuns, o que possibilita processos de transformação individual e 

coletiva (Lehmann, 2013). 

 

(ii) Linhas de enunciação: estas linhas permitem que o conceito possa ser 

enunciado no guião dramatúrgico e espetáculo teatral. O conceito é expresso por 

enunciados, por vezes invisíveis, refletidos, problematizados, experimentados e produzidos 

pelas diferentes áreas cénicas: “é necessário agarrar as coisas e extrair-lhes visibilidades 

(…) é preciso fragmentar as palavras ou frases, encontrar os seus enunciados” (Deleuze, 

1995, p. 96). 

As linhas de enunciação são expandidas por processos que se conjugam em percursos 

dinâmicos, rizomáticos e tridimensionais: a) verticais, nos quais estão implícitos 

enunciados referentes a histórias, projetos de vida, desejos e opressões individuais dos 

agentes; b) horizontais, promotores de relações de forças entre os sujeitos; c) em 

profundidade, nos quais se encontra, de forma implícita, a transformação de subjetivações 

individuais e coletivas. 

Assim, as linhas de enunciação visam extrair enunciados criativos e singulares, através da 

pluralização de sentidos, capazes de se relacionarem com a diferença. 

 

(iii) Linhas de forças: através do fluxo de potências singulares permitem a 

expansão ou contração de relações de forças. Estas linhas podem assumir-se como: a) 

individuais, se não definirem uma relação com outras linhas de forças serão afetadas, 

exclusivamente, por elas próprias; por conseguinte, as linhas de forças poderão expandir-   

-se, expondo-se como dominantes, ou; b) conexas, ao existirem articulações e afetações 

com linhas externas, as forças vão ser interrompidas, promovendo alterações das 

intensidades e da configuração dos territórios.  

A linha de força no dispositivo é “invisível e indizível, ela está estritamente enredada nas 

outras e é, todavia, desenredável” (Deleuze, 2015, p. 85). Porém, expressa-se neste 

dispositivo, segundo disposições contraídas pelos processos colaborativos.  

 

(iv) Linhas de fuga: são resultado das relações provocadas pelo confronto de 

linhas de forças no dispositivo. A partir desta colisão, as linhas poderão quebrar-se, o que 
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promove um esvaziamento e libertação das intensidades, com consequente emergência de 

zonas de rutura. As linhas de fuga traduzem-se em zonas de desterritorialização. 

No dispositivo as linhas de fuga permitem um ressurgimento de múltiplas possibilidades 

criativas, sendo estas, definidas pela exploração teatral e declaradas como independentes, 

mas interdependentes, individuais, mas singulares perante redes de sentidos conectadas. 

Trata-se de repor a individualidade, a singularidade a cada uma das linguagens 

artísticas, que por sua vez, recebem e transmitem influências, num campo de constante 

partilha, colaboração, avaliação e reestruturação. As diferenças que as caracterizam são 

então potencializadas, potencializando simultaneamente, novas formas de assumir, 

aceitar e integrar a individualidade enquanto potência de um panorama artístico e 

humano de maior abrangência (Leitão & Souza, 2016, p. 75). 

 

As linhas de fuga não resultam apenas “de um processo histórico que lhes molda os 

estratos, mas portam em si mesmas processualidade, guardando a potência do movimento” 

(Passos, Kastrup, & Escóssia, 2009, p. 77), que promove tanto a metamorfose, como a 

emergência de novas linhas. Pode-se constatar, que as linhas de fuga permitem a 

emergência das linhas de subjetivação. 

 

(v) Linhas de subjetivação: são confirmadas pelo processo de produção de 

subjetividades no interior do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. As linhas de 

subjetivação contraem potências de todas as restantes linhas. Traduzem-se em processos 

conectados de singularização, experimentados colaborativamente e nos quais, através de 

multiplicidades, são produzidas subjetivações emancipadas e atualizadas. Estas linhas são 

operadas em devir, num processo constante de afetações e agenciamentos, permitindo a 

transposição de um dispositivo desatualizado, para um atualizado. As linhas de 

subjetivação funcionam como pontes que permitem sair de um território e entrar num 

novo, contudo, são elas que constroem esse território. 

Podemos perguntar se as linhas de subjetivação não são o extremo limite de um 

dispositivo, e se não esboçam elas a passagem de um dispositivo a um outro: neste 

sentido, elas predispõem as linhas de fratura (Deleuze, 2015, p. 87). 

 

As linhas de subjetivação do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral reterritorializam-

-se por atualizações. São, também, visíveis no espetáculo teatral, mas não exclusivamente. 

Referem-se a todo o processo que permite e potencia as subjetivações atualizadas expostas 

no espetáculo. Funcionam no dispositivo como o guião dramatúrgico funciona no 

espetáculo, são uma pequena amostra de um corpo muito maior.  
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As linhas de subjetivação são afetadas e conectam-se com todas as linhas antecessoras do 

dispositivo, expressando as metamorfoses ocorridas nas zonas territoriais habitadas pelos 

agentes. Estas linhas são expressas pelos enunciados – reflexo dos processos metamórficos 

de subjetividades.  

 

Em articulação com as dimensões basilares do dispositivo, as linhas de ação são geridas 

por múltiplas potências, heterogéneas e por vezes paradoxais, expandidas por conexões 

entre territórios. 

A noção de território utilizada para identificar os campos de investigação e ação do 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, parte do conceito apresentado por Guattari & 

Rolnik (1986) no qual este é exposto num sentido amplo:  

O território é sinónimo de apropriação, de subjetivação encerrada em si mesma. É o 

conjunto de projetos e representações que de forma pragmática, convergem numa série 

de comportamentos e investimentos, nos tempos e espaços sociais, culturais, estéticos, 

cognitivos (p. 323). 

 

Nos territórios desenvolvem-se as dimensões e linhas de ação, tal como as zonas de rutura, 

que permitem o surgimento de linhas de fuga, e que preveem uma atualização e 

transformação do dispositivo. 

Paralelamente à possibilidade de interrupção e articulação, as linhas de ação declaram, 

igualmente, a potencialidade de se separar, divergir ou fragmentar, estando sempre sujeitas 

a desvios face a direções inicialmente assumidas.  

Parece possível enunciar, que as linhas de ação transportam potências singulares 

promotoras, do mesmo modo, da constituição e da visibilidade de territórios, assim como, 

da sua desarticulação.  

Os territórios nos quais atua o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral são constituídos 

por “linhas de articulação ou segmentaridade, estratos, territorialidades, mas também 

linhas de fuga, movimentos de desterritorialização e desestratificação” (Deleuze & 

Guattari, 1995a, p. 11). 

 

O movimento constante concretizado pela dinâmica das linhas de ação possibilita a 

mutabilidade de dimensões perante desterritorializações e reterritorializações. Por 

conseguinte, a cartografia do dispositivo em investigação adquire inteligibilidade, através 

da compreensão das potências singulares emergentes nas linhas de ação. 
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Torna-se passível enunciar, que as dimensões e linhas de ação existentes no Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral, não se limitam por fronteiras definidas, são compostas 

por potências movidas fluxos sistemáticos e tensionais, em constante desequilíbrio, em 

constante transformação e reformulação. 

As intensidades com que as potências são movidas, possibilitaram tanto o impulso, como a 

prorrogação das linhas de ação, estimulando fenómenos de expansão, ou pelo contrário, a 

rutura do dispositivo.  

 

Como referido, o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral é operacionalizado por 

fluxos intensos, dinâmicos e tensionais. O fluxo transporta intensidades singulares, 

diferenciadas e plurais, e apresenta-se como mais um conceito essencial para a 

compreensão do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. 

Um fluxo é algo de intensivo, de instantâneo e de mutante, entre uma criação e uma 

destruição. É só quando um fluxo está desterritorializado que chega a fazer a sua 

conjunção com outros fluxos, que o desterritorializam por seu turno e inversamente 

(Deleuze & Parnet, 1998, p. 65). 

 

Torna-se pertinente concluir, que a composição do Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral é gerida por fluxos que atuam em devir. Sendo que o devir “não produz outra coisa 

senão ele próprio (…); o que é real é o próprio devir, o bloco de devir, e não os termos 

supostamente fixos pelos quais passaria aquele que se torna” (Passos, Kastrup, & Escóssia, 

2009, p. 15). Ao ser operacionalizado segundo fluxos articulados por afetação em devir, o 

dispositivo atua por conexões estabelecidas com outros devires: “ele não tem termo, 

porque seu termo por sua vez só existe tornado num outro devir” (Deleuze & Guattari, 

1995b, p. 15). 

O mapa 1, ‘Territórios compostos por fluxos em devir’, pretende expor como se 

transformam os territórios através de agenciamentos de fluxo em devir.  
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Mapa 1 – ‘Territórios compostos por fluxos em devir’ 

 

Após identificados os elementos heterogéneos da composição do Dispositivo Colaborativo 

de Criação Teatral, interessa compreender como podem ser analisados, de forma a 

poderem ser cartografados.   

 

 

1.4. ANÁLISE RIZOMÁTICA  

 

Após a inteligibilidade das singularidades enunciadas pelas dimensões e linhas de ação do 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, interessa explorar possibilidades de análise 

do mesmo. Parte-se, então, para uma investigação de possíveis modelos de análise de 

dispositivos teatrais até à atualidade, que permitam a visibilidade das suas dimensões e 

formas de operacionalização, compreendendo a viabilidade, ou não, da aplicação dos 

mesmos face a este dispositivo particular.  

Sendo este dispositivo teatral pós-estruturalista, para além de abdicar de dimensões 

totalitárias, questiona os regimes de verdade (Foucault, 1980) edificados por enunciados 

discursivos e expressos nos espetáculos teatrais. É perante esta perspetiva, que se questiona 

os regimes discursivos projetados pela dimensão do conhecimento de dispositivos teatrais 

dramáticos. 

Cada sociedade tem os seus regimes de verdades, as suas políticas gerais de verdade: 

isto é, o tipo de discursos que adota e que promove como verdadeiros; as instâncias e 

mecanismos que permitem distinguir enunciações verdadeiras de falsas; o estatuto dos 

responsáveis por essas enunciações, assumidas como verdades (Foucault, 1980, p. 131). 



Zona 1 – Cartografia de um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral 

25 

 

O dispositivo teatral dramático define-se como um sistema, no qual as perspetivas de 

conhecimento e as relações de poder se encontram hierarquizadas e fechadas sobre si 

mesmas. Ao não serem possibilitadas camadas plurais de conhecimento, em prol de 

regimes discursivos de verdade, a produção de subjetividades encontra-se cativa destas 

estruturas totalitárias.  

Os dispositivos teatrais clássicos (trágicos e dramáticos) procuram unidades de sentido 

através da homogeneidade dos enunciados projetados (Molinari (2010); Law, Pickering e 

Helfer (2001); Brockett & Hildy (1999)). Estes dispositivos não preveem transformações 

das suas dimensões mediante uma diluição das diferenças, as linhas de fuga não contraem 

intensidades que permitam a sua expansão, logo, não são criadas zonas de rutura e é 

impossibilitada a emergência subjetivações atualizadas.  

 

Durante o século XIX e início do século XX, os regimes de verdade eram preconizados nos 

dispositivos teatrais dramáticos por intelectuais, entre eles os dramaturgos teatrais 

(designados de “intelectual universal”2 (1980, p. 126)).  

Os regimes de conhecimento provinham de teorias jurídico-políticas, que definiam o 

Estado enquanto centro de poder, assim como, sustentavam que o poder pertencia a 

determinadas classes sociais que o tivessem herdado ou conquistado (Brockett & Hildy 

(1999)). Desta forma, as relações de poder dominavam as estruturas do conhecimento 

teatrais e sustentavam-nas, através de regimes discursivos regidos por fórmulas: Sistema 

das 3 Unidades3, Tese4 (sistema de criação dramatúrgica), Herói-dramático5 (personagem- 

                                                           
2 O intelectual universal provém da representação da figura do jurista, que adquire e propaga o seu 

conhecimento e poder através da escrita (Foucault, 1980). 
3 O Sistema das Três Unidades (ação, lugar e tempo) foi uma das heranças da Poética de Aristóteles que 

sobreviveu aos séculos, alcançando uma importância vital na dramaturgia clássica. Segundo este sistema, 

cada uma das Unidades assume-se como uma forma estilizada, que se articula de forma, igualmente, 

estratificada com as seguintes (Boal, 2013; Molinari (2010); Aristóteles (2003); Pavis, 2001; Brockett & 

Hildy (1999); Borie, Rougemont, & Scherer, 1996). Na pós-modernidade, embora estas unidades continuem 

a existir foram fragmentadas (Lehnann,2013, 2007; Pavis, 2001). 
4 A tese representa a situação inicialmente apresentada e a antítese é a situação que representa a oposição à 

tese. Do conflito entre a tese e antítese, emerge a síntese, que se apresenta como uma nova situação resultante 

da oposição entre os dois primeiros elementos. A síntese sofre uma metamorfose tornando-se numa nova 

tese. No regime Aristotélico, as contradições, a tese e a antítese, são resolvidas por uma síntese (Silva, 2016; 

Boal, 2013; Martins, 2011; Aristóteles, 2003; Borie, Rougemont, & Scherer, 1996).  
5 Esta personagem possuí um estatuto hierárquico superior (herói), alusivo à da monarquia ou nobreza. Este 

herói apresenta uma hamartia, falha trágica (Boal, 2013, p.57), que o conduz num processo de felicidade à 

infelicidade. O herói trágico e dramático expõe o seu éthos individual diferenciado do ethos social. O ethos 

social apresenta-se sempre como perfeito, é sempre o éthos individual que se encontra em oposição, e que 

precisa de ser alterado, para que o indivíduo possa integrar a ordem social, vivendo em harmonia segundo as 



Zona 1 – Cartografia de um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral 

26 

 

-tipo), Mimesis6 (modo de atuação através da representação) e catarse7 (relação empática e 

passiva criada entre espetáculo e público). Através destas fórmulas, os dispositivos teatrais 

trágicos e dramáticos incutiam uma conduta, na qualidade de disciplinação social, que 

impunha um regime de verdade e relação de poder definido pelo Estado ou órgãos de 

Soberania.  

O teatro trágico e dramático apresentava-se como um dispositivo disciplinador de condutas 

e princípios, individuais e sociais, erigidos por regimes discursivos enunciados como 

verdadeiros. As relações de poder eram exercidas unilateralmente, sendo sustentadas pelo 

Estado e projetadas pelo dramaturgo, enunciador destes regimes discursivos. A partir da 

dramaturgia clássica, os regimes discursivos eram assumidos como diretrizes de conduta 

social para a periferia, a sociedade. O criador destes enunciados, o dramaturgo, afirmava 

uma relação de poder hierarquizada perante as restantes funções na criação teatral, relação 

esta, advinda da direta articulação com a dimensão do conhecimento que difundia. 

 

No dispositivo teatral dramático, a análise dos regimes de conhecimento é possível através 

de modelos de investigação arqueológicos, tendo sido estes modelos, utilizados por 

Foucault para a investigação de processos de aquisição e criação de conhecimento (Veiga-

Neto, 2003). 

A partir desta perspetiva, percebe-se que os regimes de conhecimento do dispositivo teatral 

dramático emergem de um centro (Estado), e são direcionados para a periferia (Sociedade). 

A compreensão da relação de poder exercida pelo Estado, e dos enunciados discursivos por 

ele divulgados enquanto regimes de verdade, imprimem visibilidade às subjetivações 

bloqueadas emergentes na Sociedade. 

Parece possível confirmar, que análises concretizadas por modelos arqueológicos, face aos 

dispositivos teatrais dramáticos (uma tradição secular ainda representada sistematicamente 

                                                                                                                                                                                

leis sociais (Boal, 2013; Molinari (2010); Aristóteles (2003); Brockett & Hildy (1999); Borie, Rougemont, & 

Scherer, 1996). 
6 A mimesis assume-se como uma imitação da realidade através da representação de arquétipos de 

personagens ideias e das ações. A mimesis promulga, assim, uma imitação ideal da praxis, anunciada por 

sentimentos superiores e regida por Leis, a Constituição (Boal, 2013; Aristóteles, 2003; Pavis, 2001; Borie, 

Rougemont, & Scherer, 1996). 
7 A catarse tem uma função psicossocial na Poética Aristotélica: cada indivíduo revê-se no herói trágico, 

como, se observasse o seu reflexo e as suas próprias hamartias, de modo a potenciar a perceção sobre os 

problemas individuais que não se coadunam com as leis sociais. A função catártica é essencial na tragédia, 

uma vez que é através da mesma que o herói, e empaticamente o público, se purificam das suas hamartias e 

se conduz a sociedade pelos caminhos desejados pelo poder (Boal, 2013; Molinari (2010); Aristóteles (2003); 

Brockett & Hildy (1999); Borie, Rougemont, & Scherer, 1996). 
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na contemporaneidade), tornam inteligíveis a promoção e edificação de regimes de verdade 

totalitários e universalistas, gerados por relações de poder unilaterais e hegemónicas, 

negando modos de produção de subjetividades atualizados, que possam emergir na 

sociedade.  

 

Ao longo da primeira metade do século XX, a Europa e a América estiveram envolvidas 

em duas Grandes Guerras de enorme escala, instauradoras de crises sociais, económicas e 

políticas, com regimes políticos por vezes autoritários. Simultaneamente houve um 

desenvolvimento de novas técnicas de produção e transmissão de informação e 

comunicação (cinema, televisão, imprensa e rádio), que procuraram a captação do mundo 

segundo um realismo fotográfico, alcançando um público de massas. Complementarmente 

existiu um desenvolvimento das ciências sociais e humanas (Solmer, 1999). Esta conjetura 

política, social e científica impulsionou movimentos artísticos na Europa, que definiram a 

modernidade teatral. Estes movimentos promoveram a descolonização do dispositivo 

teatral dramático. 

 

Na Alemanha o encenador e dramaturgo Bertolt Brecht8, influenciado pelo Teatro Político9 

(preconizado pelo encenador Erwin Piscator10 e pelas teorias marxistas), e por oposição à 

poética dramática, defende desde 1926 um novo dispositivo teatral, o Teatro Épico. Brecht 

considera que o teatro tem uma função social de transformar a sociedade, e o Teatro Épico 

visa fornecer aos indivíduos ferramentas de questionamento e transformação, para que 

estes se tornem criadores da sua própria realidade social: “a passagem da forma dramática 

para a forma épica não é motivada por uma questão de estilo e, sim, por uma nova análise 

da sociedade” (Pavis, 2001, p. 110).  

A par de um desenvolvimento de teorias e conceitos que pretendem não uma descrição, 

mas uma compreensão e transformação do funcionamento social, político, cultural e teatral 

(através da análise de relações estabelecidas nestes contextos) instauram-se fenómenos 

                                                           
8 Bertolt Brecht (1898-1956), dramaturgo, poeta, romancista, encenador, teórico e cineasta alemão. Criador 

dos géneros teatrais: Teatro Épico e Teatro Documento (Solmer, 1999). 
9 Teatro Político, na modernidade teatral, designa um conjunto de géneros que apresentam como 

“características comuns uma vontade de fazer com que triunfe uma teoria, uma crença social, um projeto 

filosófico. A estética é então subordinada ao combate político até ao ponto de dissolver a forma teatral no 

debate de ideias” (Pavis, 2001, p. 393). 
10 Erwin Piscator (1893-1966), ator e encenador alemão. Fundador do Teatro Proletário. Entre 1931 e 1936 

foi presidente da Liga Internacional de Teatro Revolucionário na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) (Solmer, 1999). 
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coletivos de atuação, que assumem como agentes ‘protagonistas’ os sujeitos da ação. Eder 

Sader, no seu livro ‘Quando novos personagens entraram em cena: Experiências, falas e 

lutas dos trabalhadores da Grande São Paulo 1970–1980’, designou este fenómeno de 

transformação da polis a partir dos sujeitos, de ‘politização do sujeito social’ (1988). É 

então possível enunciar, que a par da ‘politização do sujeito social’ (Sader, 1988), na 

modernidade teatral é promovida uma ‘politização do sujeito teatral’, que se caracteriza 

pela reflexão, pela intervenção e pela distanciação, reclamando uma função social e 

política do dispositivo teatral, adaptado às necessidades sociais da época.  

No dispositivo teatral moderno emerge a figura do “intelectual específico” 11 (Foucault, 

1980, p. 126), exposto como um artista especializado pelas dimensões particulares de 

conhecimento que investiga. Este artista abandona regimes discursivos hegemónicos e 

totalizadores para explorar estruturas do conhecimento nominalistas, sendo estas 

específicas, locais e fragmentadas.  

Segundo a defesa de autonomia dos movimentos políticos, sociais e teatrais, em relação a 

poderes dominantes institucionalizados, não é possível uma compreensão das relações de 

forças existentes, exclusivamente a partir dos dispositivos Universais: Estado, Soberania, 

Lei (a partir dos quais eram concebidas as poéticas teatrais dramáticas). Deste modo, os 

processos de criação teatrais modernos abandonam dispositivos universalistas, para 

contraírem dispositivos nominalistas.  

Brecht considera que o teatro tem uma função social de transformar a sociedade, logo, o 

dispositivo teatral épico visa fornecer aos indivíduos ferramentas, quer de produção de 

conhecimento assentes no questionamento, quer de metamorfose das relações de poder, 

para que os sujeitos se tornem transformadores da sociedade que habitam. 

Os conflitos sociais não podiam ser mais resolvidos apenas entre os sujeitos, mas no 

confronto destes com o sistema económico que dominava a sociedade: “a passagem da 

forma dramática para a forma épica não é motivada por uma questão de estilo e, sim, por 

uma nova análise da sociedade” (Pavis, 2001, p. 110). 

 

O dispositivo teatral moderno já não pode ser investigado exclusivamente por modelos 

arqueológicos uma vez que prevê a problematização das relações de poder, perante as 

quais se desenvolvem os micropoderes, impulsionadores e impulsionados por 

                                                           
11 O intelectual específico descende da representação da figura do especialista (Foucault, 1980). 
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microrrelações (Veiga-Neto, 2003). É proposto que este dispositivo possa ser 

compreendido por modelos de análise genealógicos. Estes modelos possibilitam a 

inteligibilidade de uma inversão analítica e as dimensões passam as ser compreendidas a 

partir da periferia, a Sociedade. É visível uma desterritorialização das premissas totalitárias 

atribuídas à dimensão do conhecimento, e uma desvinculação das mesmas, com as relações 

de poder que expunham o Estado como núcleo central. Estas dimensões passam a ser 

analisadas nas margens, nas quais se concretizam as relações de poder com o centro. A 

relação de poder torna-se bidimensional, e permite a emergência de novas perspetivas de 

conhecimento. O conhecimento ao deixar de estar cativo de regimes de verdade, possibilita 

o surgimento de subjetivações diferenciadas; contudo, ambas as dimensões destes 

dispositivos continuam afetas a sistemas de análise centralizados, assumindo um centro e 

margens. A análise de dispositivos teatrais modernos transferiu o seu foco de interesse do 

centro para a periferia. Porém, importa referir que o Estado não pode ser descurado da 

análise das relações de poder, tal como, não pode ser excluído nenhum elemento que se 

conecte com os dispositivos a analisar. Assim, o conhecimento e as relações de poder, não 

podem ser compreendidos, unicamente, através do Estado ou órgãos de soberania. De igual 

modo, os órgãos de soberania, através das suas instituições reguladoras (teatro, tribunal, 

escola, exército, polícia, hospício, fábricas, prisões, etc.), não podem ser entendidos, 

exclusivamente, enquanto centros dominadores e formadores das massas, gestores das 

relações de poder e promotores de regimes de conhecimento. 

A análise em termos de poder, não deve postular, como dados iniciais a soberania do 

Estado, a forma da lei ou a unidade global de uma dominação; estas são antes apenas as 

suas formas terminais (Foucault, 1994a, p. 95).  

 

No desenvolvimento da exploração de possíveis modelos de análise do dispositivo teatral 

moderno, é possível referir que as análises genealógicas possibilitam uma compreensão das 

estruturas de conhecimento e relações de poder. Esta argumentação justifica-se no facto, de 

a genealogia recusar uma compreensão essencialista das relações de poder; recusa, 

igualmente, territórios de origem como locais de verdade para o seu entendimento.  

A genealogia recusa as géneses lineares, ordenadas, lógicas (…) age minuciosamente e 

(…) recusa que a procura da origem das coisas seja a procura da sua essência enquanto 

lugar da verdade. Esta ideia de que para descobrir a verdade é necessário ir à origem é o 

erro da verdade (Lavoura, 2009, pp. 8-9). 
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Parece exequível referir que as análises arqueológicas permitem uma investigação do 

dispositivo de criação teatral dramático, enquanto as análises genealógicas possibilitam 

compreender o funcionamento do dispositivo teatral moderno, exposto como nominalista, 

segundo a necessidade de microanálises, face a micropoderes emergentes nas 

microrrelações, que circulam nos territórios do dispositivo. 

 

O deslocamento do dispositivo teatral dramático para o dispositivo teatral moderno, na 

qualidade de objeto de estudo de um campo e método arqueológico para genealógico, 

coaduna-se com a emergência de pesquisas de micropoderes e microrrelações, perante uma 

perspetiva histórico-espacial, “que contribui para constituição dos conhecimentos, dos 

discursos, dos domínios de objeto, etc., sem ter que se referir a um sujeito” (Foucault, 

1980, p. 117). 

Esta metamorfose revela-se uma expansão, que permite a visibilidade das características 

individuais assumindo que, nem os dispositivos, nem os sujeitos que os operam “são 

universais, mas processos singulares de unificação, de totalização, de verificação, de 

objetivação, de subjetivação”  (Deleuze, 2015, p. 89) e de transformação. Contudo, a 

mutação do universalismo para o nominalismo apresenta-se limitada para a análise do 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. Esta perspetiva justifica-se uma vez que estes 

modelos não possibilitam a compreensão dos processos estabelecidos na conexão das 

singularidades existentes: “cada dispositivo é uma multiplicidade na qual esses processos 

operam em devir12, distintos dos que operam noutro dispositivo” (Deleuze, 2015, p. 89). 

Deste modo, nem o modelo arqueológico, nem o genealógico permitem investigar modos 

alternativos de subjetivações emergentes nas conexões, nos intermezzos dimensionais, uma 

vez que mantêm uma estrutura sistémica e um percurso edificado.  

A partir do momento em que se diferencia um centro e margens, independentemente dos 

agentes que os habitam, estes transformam-se na base da análise realizada, inevitavelmente 

uma análise concretizada a partir de estruturas sistémicas. É perante esta perspetiva que o 

modelo ontológico utilizado por Foucault (Veiga-Neto, 2003) para a investigação da 

produção de subjetividades, se revela limitado, face à análise deste dispositivo em 

                                                           
12 Devir é um conceito apresentado por Félix Guattari. Segundo este psicanalista e filósofo francês, este 

termo designa a forma como os fluxos de desejo se expandem por relações de afetação (Guattari & Rolnik, 

1986, p. 318). 
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particular. Ao confirmar as subjetivações enquanto resultado das relações geradas nas 

dimensões poder–conhecimento, as linhas de subjetivação continuam cativas deste sistema.  

 

É segundo esta perspetiva, que a análise do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral é 

possível a partir da inteligibilidade de ruturas, que possibilitam um esvaziamento de 

potências, permitindo a emergência de novas linhas que se abrem para uma multiplicidade 

de novas intensidades. Este fenómeno de desterritorialização, e posterior 

reterritorialização, deverá promover uma análise das conexões emergentes pela atualização 

de potências.  

 

Como referido, o dispositivo deste estudo é constituído por conjuntos de elementos 

heterogéneos existentes nos territórios em que é operado, assim, a sua análise deve ser 

concretizada na conexão, no intermezzo relacional do conhecimento, do poder e da 

subjetividade.  

Perante análises que permitam uma inteligibilidade de pluralidades enunciadas, é assumido 

que este dispositivo é composto pela subtração do indivíduo e do objeto, ou seja, a 

subtração do Uno, como formulação centrada em critérios de unidade. É esta subtração dos 

sistemas de unidade, que imprime visibilidade e possibilita a compreensão da diferença e 

da multiplicidade, não no centro ou nas margens, mas na conexão, no intermezzo da rede 

(local indefinido e expropriado onde se agenciam os fenómenos de afetação, rutura, 

desterritorialização e posterior atualização).    

Por conseguinte, as relações de forças existentes no intermezzo de territórios são 

inteligíveis e compreensíveis, segundo linhas de ação impulsionadoras da atualização de 

subjetividades individuais e coletivas. Estas relações de forças emergem e submergem na 

relação desenvolvida entre os sujeitos, e na relação destes com o fenómeno sociocultural.  

O dispositivo é uma ferramenta de análise e compreensão, da multiplicidade e 

articulação de forças em movimento (…) Primeiramente e em particular, apresenta-se 

como uma ferramenta para pensar o poder na dinâmica assente no campo social 

(Bussolini, 2010, pp. 90-91). 

 

A partir de análises exploratórias da cartografia do Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral, tornou-se compreensível a articulação com processos de transformação 

sociocultural. Esta articulação, para além de enfatizar um conjunto de forças e saberes, 

transforma-os, permitindo a descolonização de enunciações discursivas declaradas como 
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dominantes e/ou hegemónicas. Este dispositivo poderá afirmar-se também pela 

possibilidade de criação de condições para a transformação das “relações entre os 

elementos (…) afetivos, cognitivos, institucionais, micro e macropolíticos, acionando 

movimentos e sustentando processos de produção” (Passos, Kastrup, & Escóssia, 2009, p. 

80). 

 

Declarando o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral como um dispositivo pós-          

-estruturalista, pelas características previamente enunciadas, a análise do mesmo não se 

coaduna com sistemas lineares, segundo enunciação de estruturas emergentes no seu 

interior. A investigação deste dispositivo requer microanálises, possíveis a partir de 

processos cartográficos que permitam desenredar as linhas de ação, de forma a uma 

visibilidade das potências e intensidades que transportam. As linhas permitem cartografar 

os fluxos e agenciamentos, tornando-se percetíveis as potências transportadas nos mesmos 

e, simultaneamente, os processos de transformação e metamorfose que alteram a sua 

cartografia.  

Deleuze & Guattari criticaram o método genealógico proposto por Foucault. Como 

resposta, para a investigação de dispositivos pós-estruturalistas, propõem o rizoma.  

Todo rizoma compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele é estratificado, 

territorializado, organizado, significado, atribuído, etc.; mas compreende também linhas 

de desterritorialização pelas quais ele foge sem parar. Há rutura no rizoma cada vez que 

linhas segmentares explodem numa linha de fuga, mas a linha de fuga faz parte do 

rizoma. Estas linhas não param de se remeter uma às outras (Deleuze & Guattari, 1995a, 

p. 18).  

 

Para uma compreensão da produção de subjetividades a partir do Dispositivo Colaborativo 

de Criação Teatral, opta-se pelo rizoma enquanto forma de análise. Quer o dispositivo 

exposto, quer o rizoma podem ser definidos como:  

A-centrado (…) as iniciativas locais são coordenadas e visam, uma coordenação em 

rede, independentemente de uma instância central (Deleuze & Guattari, 1995, p. 28). 

 

Mediante uma análise rizomática do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, as 

dimensões basilares que o compõem circulam, proliferam e transformam-se, segundo 

linhas heterogéneas e flexíveis, linhas que se desterritorializam e reterritorializam 

constantemente, dispondo-se numa rede sem princípio, centro ou fim.  
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A partir da inteligibilidade desta zona conceptual, ‘Cartografia de um Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral’, são enunciados os princípios para a análise de possíveis 

redes rizomáticas emergentes neste dispositivo: 

▪ “Princípios de conexão e de heterogeneidade” (Deleuze & Guattari, 1995a, p. 15): 

prevê que qualquer linha e/ou zona do dispositivo possa ser ligada a outra, 

assumindo a flexibilidade e heterogeneidade, tanto de linhas e territórios, como das 

possibilidades de conexões estabelecidas; 

▪ “Princípio de multiplicidade” (Deleuze & Guattari, 1995a, p. 16): o dispositivo não 

prevê uma análise centrada em sujeitos ou em objetos, mas na multiplicidade de 

linhas de ação que os atravessam, transformando-se o próprio sujeito, um múltiplo 

enquanto processo, um somatório de multiplicidades, que se desterritorializa da sua 

condição identitária do ‘Ser’, para uma constante reterritorialização das 

multiplicidades de disposições identitárias, advindas de conjugações rizomáticas; 

▪ “Princípio de rutura a-significante” (Deleuze & Guattari, 1995a, p. 18): o 

dispositivo visa promover a rutura com estruturas dominantes e/ou hegemónicas, 

enunciadas por significações estilizadas. Procura-se, através da exploração e 

criação teatral colaborativa, a-significações expostas como singularidades 

conectadas, permitindo a descoberta de novas possibilidades cartográficas. Porém, 

a-significante, não significa que não possua significado, significante ou sentido, 

apenas que estes são plurais, múltiplos e imprevisíveis. Sobre esta questão, Jacques 

Derrida declara que não existe significado detrás do significante, os sentidos são 

construídos por redes de significantes, sendo estas plurais e heterogéneas (Derrida, 

2004). 

▪ “Princípio de cartografia” (Deleuze & Guattari, 1995a, p. 21): a análise do 

dispositivo assume o mapeamento de redes tridimensionais rizomáticas, que 

promovem a inteligibilidade das linhas de ação, potências e agenciamentos que 

habitam e transformam as dimensões do dispositivo.   

 

A análise cartográfica proposta, como processo de análise do Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral mediante redes rizomáticas, é constituída por pluralidades: face ao 

percurso imprevisível das linhas de ação, à potência deslocada por fluxos e agenciamentos, 

bem como, às conexões promotoras de novas e atualizadas multiplicidades. 

 

Apresenta-se em seguida o mapa 2, ‘Análise rizomática do Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral’, que visa imprimir inteligibilidade à análise rizomática concretizada a 

partir das articulações das dimensões basilares do dispositivo, e das linhas de ação que 

proliferam no seu território.   
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Mapa 2 – ‘Análise rizomática do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral’  

 

Parece pertinente apontar que as linhas de ação, constituintes do Dispositivo Colaborativo 

de Criação Teatral, coabitam numa rede de relações operada tridimensionalmente, e 

permitem a emergência de microrrelações de forças distintas entre si. Microrrelações essas, 

imprevisíveis quanto à sua continuidade, rutura ou percurso; atravessam toda a sociedade e 

descolonizam, constantemente, as relações de forças e o local emergente das mesmas, 

possibilitando a emergência de novas perspetivas de conhecimento e modos atualizados de 

produção de subjetividades.  

 

 

2. RESISTÊNCIA E DOMÍNIO NOS DISPOSITIVOS TEATRAIS 

 

Onde há poder há resistência e que, contudo, ou talvez por isso mesmo, esta nunca está 

em posição de oposição de exterioridade relativamente ao poder (Foucault, 1994a, p. 

98).  

 

Após a exploração conceptual de um dispositivo pós-estruturalista, possibilitando a 

compreensão das suas características e da sua composição, entendendo como as dimensões 

se conectam e compõem territórios que se metamorfoseiam sistematicamente, depois de 

definido um modelo de análise, interessa tornar visíveis estratégias de poder hegemónicas 

utilizadas por dispositivos teatrais, para as descolonizar através da criação de táticas de 
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resistência. Não se pretende uma inversão dos vínculos de poder, mas uma transformação 

dos mesmos em relações de forças.  

Interessa iniciar este percurso conceptual das estratégias de poder e táticas de resistência, 

mencionando que os conceitos, à semelhança dos dispositivos, vão-se metamorfoseando 

face aos contextos e paradigmas de conhecimento nos quais se territorializam, e pelos 

quais são analisados.  

De acordo com Foucault (1994) o poder e a resistência são conceitos que operam em 

conjunto, ainda que com intensidades diferenciadas. As formas de domínio e de resistência 

definem-se por relações de forças tensionais e efémeras, que não são determinadas por 

características estruturantes, porém, são ambas transitórias, inconstantes e imprevisíveis.  

No desenvolvimento desta perspetiva surge a necessidade de uma exploração conceptual 

de resistência, explicitando como as suas disposições emergiram e se desenvolveram nos 

dispositivos teatrais modernos e pós-modernos. Para esta investigação é necessário 

observar as dimensões e linhas dos dispositivos sobre diferentes perspetivas, diferentes 

‘lentes’, criar ferramentas que permitam promover a sua visibilidade. Imprimir visibilidade 

ao invisível torna-se essencial para a inteligibilidade de intenções de domínio e disposições 

de resistência existentes em dispositivos de criação teatral. De acordo com Peter Brook: “o 

invisível aparece através do visível que é a vida dos homens” (Brook, 1993, p. 63).  

Posteriormente são analisados como os atos performativos concretizados na 

contemporaneidade se expressam como manifestações intencionais de domínio, emergindo 

a questão: ‘Corpo dispositivo ou corpo no dispositivo’.  

Pretende-se desenvolver uma análise e compreensão das relações de forças que se podem 

estabelecer no corpo, assim como, se os corpos albergam potências para desterritorializar 

intenções de domínio e promover disposições de resistência.  

 

Os dispositivos de criação teatral com intenções de domínio têm adotado diferentes 

designações como: repressão, intimidação, opressão, disciplina ou coerção (Boal, 2013; 

Hausser, 1999).  

Arnold Hausser (1999) define o dispositivo de criação teatral trágico, referente à Poética 

Aristotélica, como repressivo. Segundo este autor, através da repressão o dispositivo teatral 

trágico promovia normas de comportamento que se coadunavam com a conduta social 

vigente, a Constituição.  
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A tragédia é uma criação característica da democracia ateniense; em nenhuma forma de 

arte os conflitos interiores da estrutura social são tão clara e diretamente expressos 

como aqui. Os aspetos exteriores do espetáculo teatral, sendo para as massas, eram 

democráticos, mas o seu conteúdo, a visão sobre a vida apresentada pelas sagas heroicas 

do herói trágico, era aristocrático (Hausser, 1999, p. 75). 

 

Já Augusto Boal considera que o sistema poético criado por Aristóteles, além de se 

apresentar como instrumento de coerção e intimidação (Boal, 2013), é utilizado até à 

contemporaneidade tendo sido exportado para dispositivos televisivos, cinematográficos, 

literários, a partir dos quais, se distinguem as ‘boas’ e ‘más’ condutas das personagens, 

punindo de forma exemplar as últimas. 

 

As conceções enunciadas por Hausser (/1999) e Boal (2013), referentes a dispositivos 

teatrais trágicos, podem igualmente ser vinculadas a dispositivos teatrais dramáticos. 

Contra-argumentando a partir de uma perspetiva conceptual enunciada por Foucault 

(1980), declara-se a pertinência de libertar os dispositivos de criação teatral de conceitos 

totalitários enquanto características estruturantes: 

O poder seria frágil se a sua única função fosse reprimir, se funcionasse unicamente 

através da censura, da exclusão, bloqueio e repressão, um modo de Superego, que se 

exercitasse apenas pela negatividade. Se ao contrário, o poder é forte é porque, como 

começamos a entender, produz efeitos ao nível do desejo – e também ao nível do 

conhecimento (Foucault, 1980, p. 59).  

 

Se o poder for considerado unicamente como repressivo, coercivo, dominante ou 

disciplinador, também vão ser assumidos desta forma os dispositivos que enunciem tais 

intenções. São, então, excluídas possibilidades de transformação das relações de poder por 

não exporem capacidades de alteração ou interrupção de linhas de forças, bem como, são 

interditas a emergência de linhas de fuga e a criação de linhas de subjetivação. Do mesmo 

modo, se nega a viabilidade de agenciamentos de desejo, indispensáveis para a atualização 

de subjetividades através dos dispositivos.  

Torna-se percetível, que a expansão e multiplicação das linhas de ação num dispositivo 

carecem de agenciamentos de desejo. Estes agenciamentos quando não são constituídos 

por alternativas de criação simbólica assentes na diversidade, poderão aliar-se ao poder, 

afirmando-se como militantes na ampliação de forças, que edificam territorializações 

hegemónicas.  

Parece oportuno aprofundar a articulação já enunciada entre poder e desejo: 
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Como é possível que pessoas que não têm muito interesse nele sigam o poder, se liguem 

estreitamente a ele, mendiguem uma parte dele? (…) Há investimentos de desejo que 

explicam que se possa desejar, não contra seu interesse − visto que o interesse é sempre 

uma decorrência e encontra [se] onde o desejo o coloca − mas desejar de uma forma 

mais profunda e mais difusa do que [o] seu interesse. (…) Há investimentos de desejo 

que modelam o poder e o difundem (Foucault, 1979, p. 45).  

 

Perante esta ótica, pretende-se libertar os dispositivos de criação teatral de características 

significantes que lhes conferem um caráter estruturante, estilizado e fechado. Sugere-se, 

que através de microanálises das dimensões e linhas de ação do dispositivo, 

compreendendo onde se consolidam, quer as densidades das potências quer as intensidades 

do desejo agenciado, seja possível aceder a uma inteligibilidade das intenções de domínio, 

ou disposições de resistência, expandidas pelos dispositivos de criação teatral.  

 

Na sequência desta argumentação, e após a rejeição de características significantes 

repressivas, coercivas, intimidatórias, disciplinadoras ou controladoras, importa referir que 

estes atributos podem ser encontrados nos dispositivos, todavia, enquanto intenções, e não 

como marcos identitários criadores de sistemas fixos. Perante esta questão procede-se, 

novamente, a uma rutura conceptual, própria do pós-estruturalismo, com conceções 

estruturalistas (Derrida, 2004).  

 

Quando as potências das linhas dominantes de um dispositivo se conectam por relações de 

forças, podem perder a sua densidade e intensidade, criando processos de interrupção de 

intenções de domínio e descolonizando estruturas.  

Perante a exploração do conceito de domínio, com o objetivo de analisar e compreender 

como proliferam e se edificam as intenções imperantes nos dispositivos teatrais, é 

pertinente expor o conceito de estratégia definido por Michel Certeau (1988) e apresentado 

no seu livro ‘L'invention du quotidien’ (A invenção do quotidiano). 

As estratégias são consideradas práticas dominantes, podendo mesmo ser hegemónicas, 

quando através de intenções de domínio e de disciplina pretendem estratificar um território 

por via de relações de poder.  

Segundo Yilmaz, “as estratégias contêm áreas específicas de poder, que são estruturas de 

regulamentação como mecanismos de disciplina” (Yilmaz, 2013, p. 67).  

As estratégias dependem da construção e edificação de um território de poder, no qual 

declaram as suas regulamentações persistentes e inquestionáveis. Como tal, as estratégias 
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podem ser definidas como a intenção, “o cálculo (ou a manipulação) das relações de 

forças, que se torna possível, a partir do momento em que um sujeito de querer e poder 

(…) pode ser isolado” (Certeau, 1988, p. xix). Interessa, deste modo, tornar nítidos os 

conhecimentos que sustentam um lugar estratificado, para o poder que visam territorializar 

perante estratégias. 

O poder é: força, meio, valor, imposição, direito, capacidade, medida, ação, relação ou 

condição de uma organização para atingir ou alcançar as oportunidades oferecidas pela 

estrutura institucional em que se suportam os seus interesses (alcançar metas, evitar 

obstáculos indesejáveis, impor respeito à autoridade, controlar as possessões), neste 

sentido, o poder pode exercer influência sobre os processos para normalizar e regular a 

convivência conjunta entre os seus membros, de forma a evitar a desintegração dos seus 

componentes e se desvirtue o sentido de oportunidade em que se fundamenta a razão de 

ser da sua existência social (Cisneros, 2008, p.11-12). 

 

Raúl Cisneros (2008) argumenta, que para a compreensão das relações de poder é 

necessário considerar um conjunto de fatores que influem na compreensão, nomeadamente, 

que o poder se territorializa na sociedade e no funcionamento dos grupos contribuindo para 

a sua organização; porém, surge também como um modo de dominação dos sujeitos e 

grupos sociais por via dos sistemas institucionais. Confere, igualmente, uma função de 

união entre os indivíduos, articulando-os perante relações de poder e contrapoder. Por fim, 

o poder encontra-se articulado com o desejo dos sujeitos; contudo, não se assume como 

uma pertença individual dos mesmos, expande-se nas subjetivações dos indivíduos e 

grupos, como representante dos seus interesses nas relações estabelecidas.  

 

Os dispositivos de criação teatral que desenvolvem estratégias de poder assentes em 

intenções de domínio, são operacionalizados a partir da expansão simbólica de sentidos 

homogéneos e universalistas. Estes dispositivos são operacionalizados através da 

promoção de enunciados discursivos totalizadores, o poder e o conhecimento legitimam-se 

enquanto universais (independentemente do agente que os promove e pretende 

territorializar). Perante esta perspetiva, o dispositivo de criação teatral afirma estratégias 

dominantes, quando propõe uma construção territorial, em que a produção de enunciados 

simbólicos é construída e legitimada por uma “omnipresença discursiva de modos de 

expressão dominantes, que vicejam ao lado de uma multidão de silenciados, 

simbolicamente excluídos” (Lucas & Hoff, 2007, p. 1). De igual modo, as relações de 

poder assumem-se como relações de força e não de forças, pela sua intensão unidirecional. 

As estratégias expõem-se como homogéneas e dominantes, quando não preveem 
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questionamentos ou problematizações. As relações de poder conjeturam a sua continuidade 

e expansão de domínio, quando alicerçadas a “conhecimentos, verdades e rótulos 

preestabelecidos que disciplinam e assujeitam, mecanismos de controlo que anestesiam a 

potência criadora” (Filho, 2007, p. 17). Mediante a produção de subjetividades, estas 

intenções de domínio tendem a anular disposições atualizadas evitando a criatividade 

necessária para enfrentar o novo, o desconhecido (Deleuze, 2015). Pode-se então referir, 

que para os dispositivos de criação teatral que sustentam ações estratégicas com intenções 

de domínio, a diferença e a criatividade não são tidas como positivas.  

 

Hall & Jefferson (1975) consideram que as culturas hegemónicas não são livres para se 

transformar e desenvolver “sem contradições e resistências” (p. 132). Questiona-se, se não 

é precisamente nas relações de poder e no aprisionamento da diferença, que se geram as 

disposições de resistência. Perante possíveis respostas para esta questão recorre-se, 

novamente, a Michel Foucault quando afirma que:  

(…) Uma multiplicidade de pontos de resistência, que desempenham, nas relações de 

poder, o papel de adversário, de alvo, de apoio, de pretexto para uma intervenção. Estes 

pontos de resistência estão por toda a parte presentes na rede de poder (Foucault, 1994a, 

pp. 98-99). 

 

Embora, a perspetiva que tem vindo a ser desenvolvida, se coadune com a argumentação 

de Foucault, na qual se defende que a resistência só existe perante os nexos de poder e 

vice-versa, problematiza-se a teoria dos pontos de resistência. Ao ponderar uma análise de 

dispositivo composta por pontos, tende-se a considerar estes pontos como o término de 

uma linha. Todavia, no contexto de perspetivas pós-estruturalistas desenvolvidas na 

fundamentação de análises rizomáticas deste dispositivo, as linhas que o compõem não têm 

início, centro e não expiram, sofrem antes metamorfoses, são interrompidas e detêm a 

possibilidade de se multiplicarem.  

Foucault não anunciou uma perspetiva de estrutura fechada de dispositivo, uma vez que 

previu a sua capacidade de transformação; no entanto, ao assumir a sua composição 

segundo um esquema de linhas e pontos, estes pontos enclausuram os dispositivos, 

encerram os seus territórios, determinam os seus limites fronteiriços. Os pontos, ao 

promoverem o centro de articulação de linhas, concebem os dispositivos no interior 

estruturas, sendo estes, centrados e estruturados. 
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Ao se propor, uma conceção de Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral segundo 

modelos rizomáticos, é possível analisar as intenções de domínio e as disposições de 

resistência, a partir de microanálises das linhas de ação, assim como, da conexão das 

mesmas. Torna-se, então, pertinente uma exploração da definição de resistência.  

 

O conceito de resistência apresenta múltiplas significações face a diferentes autores e 

contextos em que é utilizado.  

Segundo uma revisão bibliográfica a partir de diferentes campos de investigação e ação, 

designadamente, Estudos Culturais, Filosofia, Política e Sociologia, encontram-se 

definições contraditórias que atribuem um caracter “camaleónico” (Filho, 2007, p. 13) ao 

conceito de resistência. Primeiramente parece pertinente enunciar que, segundo definições 

modernistas, este conceito pode ser definido genericamente da seguinte forma: 

 

▪ Ações coletivas, intencionais e conscientes, desenvolvidas por forças sociais em 

situação de subordinação (Bennett, 1998). Incluem atos de desafio, de oposição, de 

luta, de recusa, de subversão e de transgressão, face a situações abusivas de 

controlo (Profitt, 1996), territorializadas por protagonistas institucionalizados 

(Filho, 2007). São, igualmente, ações que visam desestabilizar e interromper 

discursos e estruturas de poder dominantes (Prasad & Prasad, 1998; Trethewey, 

1997; Rubin, 1996). As ações de resistência, para além de recusarem a disciplina 

imposta, questionam as ideologias que fundamentam os atos disciplinadores 

(Wetiz, 2001; Faith, 1993). 

 

A procura de disposições de resistência modernistas justifica-se para compreender como o 

conceito se transformou e atualizou perante contextualizações pós-modernas. Como tal, de 

seguida desenvolve-se uma exploração de como os dispositivos de criação teatral 

modernos atualizaram disposições de resistência, face a dispositivos de criação teatral 

clássicos para, posteriormente, compreender as metamorfoses ocorridas nos atos de 

resistência dos dispositivos teatrais pós-modernos.   

 

Ao longo da primeira metade do século XX emergiram disposições de resistência nos 

dispositivos teatrais. Estes declararam-se como contrapoder perante estratégias de domínio 
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sustentadas pelo contexto político e teatral. É perante esta conjuntura, que surgiram 

dispositivos teatrais de militância política: Agit-prop13, Teatro Político, Teatro-globo14
, 

Teatro Documentário15, Teatro Documental16, Teatro Didático17, Teatro Épico, Teatro de 

Participação18, Teatro de Massas19, Teatro de Guerrilha20, entre outros.  

Ainda perante este cenário político, social e artístico, outros dispositivos teatrais revelam-

se opositores aos regimes de conhecimento e relações de poder instituídas. Assim, como 

disposições de resistência, estes dispositivos propuseram a pesquisa, a experimentação, a 

criação. Foram, desta forma, designados de dispositivos teatrais experimentais: Teatro-

laboratório21, Teatro da Crueldade22, Teatro Total23. Existiram, igualmente, outros 

                                                           
13 Agit-prop é um termo de origem russa, que significa agitação e propaganda. Surge posteriormente à 

revolução russa em 1917 e desenvolve-se até 1933 principalmente na Alemanha e na URSS (Pavis, 2001, p. 

379). 
14A partir de uma nova conceção do espaço cénico como global, o encenador russo Meyerhold (2003), 

desenvolveu o que designou de Teatro-global que encontrava como semelhanças com Piscator, a 

aproximação do espaço cénico com a plateia, deixando de haver divisão entre ambas, estando a ação rodeada 

por 3 frentes e “assimilada pelos espectadores axonometricamente, de cima e pelo lado” (Vasques, 2007, 

p.10). 
15 O Teatro Documentário visava desenvolver a dimensão de conhecimento do público, através da criação de 

textos que utilizavam, exclusivamente, documentos e fontes atualizadas, com o objetivo de demonstrar o 

contexto sociocultural e político, em “função da tese sociopolítica do dramaturgo” (Pavis, 2001, 387). 
16 Teatro Documental apresentava nos seus espetáculos documentação variada e projeções: cinematográficas, 

documentais, noticiosas e fotografias, com o objetivo primeiro, de informar e consciencializar a audiência 

sobre a realidade para que, posteriormente, os sujeitos pudessem intervir na sociedade de forma responsável. 

A dramaturgia era assente em factos reais e na dialética com o público (Vasques, 2007). 
17 O Teatro Didático assumia a promoção de ferramentas educativas face ao público, através de reflexões 

sobre problemas e situações concretas, ponderando possíveis soluções assentes em atitudes morais e 

políticas. 
18 O Teatro de Participação é um termo que descreve modos de ação bastante distintos. Emergente no início 

do século XX, assumia um caráter de acontecimento imediato que priorizava a participação emocional, física 

ou intelectual do público: “não há uma forma ou um género de teatro de participação, mas um estilo de jogo e 

de encenação que ativa o espectador convidando-o a uma leitura dramatúrgica, a um deciframento dos 

signos, a uma reconstituição da fábula e a uma comparação da realidade representada e de seu próprio 

universo” (Pavis, 2001, p. 385). 
19 O Teatro de Massas fez ressurgir, no início do século XX, uma relação direta com o público, advinda do 

teatro primitivo, numa época em que as artes das massas se puderam estabelecer por via de um 

desenvolvimento de recursos técnicos, que permitiu alcançar público bastante mais vasto (Pavis, 2001).    
20 O Teatro Guerrilha assumia um compromisso militante com questões políticas (Pavis, 2001). 
21O Teatro-laboratório foi preconizado por Jersy Grotowski, através do método indutivo por si desenvolvido 

(Método Grotowski), na década de cinquenta do século XX na Polónia. O laboratório teatral caracterizava-se por ser 

um centro de pesquisa e investigação teatral no qual se examinava “a natureza do teatro, como é que ele se diferencia 

das outras formas de arte, o que é que o torna insubstituível” (Grotowski, 1992, p. 24). 
22 Antonin Artaud, criador do Teatro da Crueldade, defendeu que o teatro devia abandonar a sujeição ao texto e a 

temas de carácter individuais. Deveria, porém, através “das preocupações das massas” (Artaud, 1996, p. 86), por via 

do terror e da crueldade, criar cenas que potenciassem ao limite a sensibilidade do espectador. Assim, os elementos 

cénicos como o som, a luz, os cenários e a atuação, transformar-se-iam através das suas conjugações, em signos que 

formariam “uma espécie de alfabeto” (Artaud, 1996, p. 88). 
23 Mais do que uma conceptualização teatral moderna, o Teatro Total, era um ideal estético deste contexto, 

que se assumia como um projeto futurista (Pavis, 2001, p. 394). O Teatro Total fazia uso do maior número 

possível de recursos artísticos e tecnológicos para produzir significações vastas e diversificadas, com o 

objetivo de subjugar o público face às mesmas.    
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dispositivos teatrais, porém, quer perante dispositivos teatrais de militância política quer 

perante dispositivos teatrais experimentais, pretende-se enunciar os que se revelaram mais 

significativos face às premissas que expandiram.  

Os dispositivos teatrais modernos, políticos e experimentais, promoveram uma oposição 

coletiva através de criações assentes em protestos, propagandas, agitação, 

consciencialização, pesquisas, interrupção, participação, mobilização, didática, guerrilhas, 

etc. Estes dispositivos visaram alvos institucionais coletivos: instituições, políticas, 

governos, fábricas, empresas, etc.  

Os atos de resistência concretizados por dispositivos teatrais modernistas foram atos nos 

quais um coletivo se emancipou perante questões comuns de domínio político e social, 

promovidas por dispositivos universalistas. Embora o modernismo teatral tenha 

abandonado a supremacia do texto dramático, enquanto regime de verdade, e promovido a 

visibilidade de temáticas políticas e sociais, continuou a expor o dramaturgo e/ou 

encenador como relação de poder dominante face à restante equipa de criadores cénicos. A 

forma de produção destas unidades criadoras foi renovada pelo desenvolvimento de 

técnicas e pesquisas, quer ao nível da evolução dos meios tecnológicos, quer das 

perspetivas de conhecimento sobre a formação do ator; todavia, as relações de poder entre 

elas mantiveram a hierarquia territorializada pelos dispositivos teatrais clássicos.  

 

Os dispositivos teatrais modernos renunciaram, também à representação mimética para 

assumir a interpretação, numa época em que floresciam os estudos de técnicas de 

treinamento do ator na europa como: as ações rítmicas de Charles Dullin (Arnoux, 1951), 

as investigações das reações extroversivas e introversivas de François Delsarte (Stebbins, 

(1977), o trabalho de Constantin Stanislavski sobre as ‘ações físicas’ (2001), o treinamento 

biomecânico de Vsevolod Meyerhold (2003), as pesquisas do espaço e da luz de Adolphe 

Appia (1983), as investigações sobre o trabalho de ator de Jacques Coupau (1974) e, ainda, 

os estudos rítmicos de Jaques-Dalcroze (1965). 

Simultaneamente, nos dispositivos teatrais modernos emergiu a personagem-objeto ou 

personagem produto, uma vez que não detinha liberdade nem autonomia suficientes para 

se determinar; esta personagem era antes uma determinação, um produto de fatores 

externos sendo estes políticos e sociais. A personagem-objeto revela disposições de 
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resistência face à personagem-sujeito, enunciada pela poética trágica de Aristóteles e 

poética idealista de Hegel emergente no ‘drama moderno’ (Szondi, 2001).  

Os espetáculos teatrais modernos firmaram uma relação dialética com o público, e 

previram a consciencialização dos espectadores através da interrupção, agitação, 

propaganda, participação, mobilização, etc. Os espaços de apresentação abandonaram os 

locais convencionais do dispositivo dramático (edifícios teatrais e salas de espetáculo) e 

começaram a utilizar espaços públicos, sobretudo laborais e laboratórios de pesquisa 

teatral, por referência às temáticas sociais, políticas e artísticas abordadas. 

 

Após tornadas visíveis as disposições de resistência enunciadas por dispositivos teatrais 

modernos, interessa compreender como estas disposições se metamorfosearam perante 

dispositivos teatrais pós-modernos.  

 

Com a segunda metade do século XX na Europa e na América, a par, novamente, de um 

contexto de crises sociais, económicas e políticas que se revelaram preponderantes e hostis, 

com regimes por vezes autoritários, ocorreu uma transformação do dispositivo de criação 

teatral moderno em dispositivo de criação teatral pós-moderno.  

Foram desenvolvidos dispositivos teatrais com disposições de resistência através de 

processos de criação teatral que conectaram o contexto social, artístico e político: Teatro 

Comunitário24, Teatro do Oprimido25, Devising Theatre26, Site-specific27, Happening28, 

                                                           
24 O Teatro Comunitário pode ser definido como “uma prática na qual a arte não comenta a vida, mas participa dela” 

(Telles, 2003). Promove a integração e a participação dos agentes sociais e pode incluir, exclusivamente, membros da 

comunidade, bem como, a colaboração desses membros com artistas profissionais (Andrade, 2013) na construção 

coletiva da transformação da ordem social. Segundo um compromisso político de união entre os indivíduos, é-lhes 

conferido um lugar de pertença face à sua comunidade e grupo sociocultural (Erven, 2001). O Teatro Comunitário 

impulsiona o desenvolvimento da cultura artística, comunitária e política, promovendo a participação cívica de todos 

os elementos de uma comunidade, incluindo as minorias. 
25 Teatro do Oprimido, criado por Augusto Boal, visou aproximar as comunidades dos espectadores, 

promovendo ferramentas de questionamento, consciencialização através da própria ação. O público deixa de 

ser passivo, para se tornar ativo, ator da cena teatral, com o objetivo de se tornar ator transformador da cena 

social (Boal, 2013, 2008, 2006). 
26 Devising theatre ou Criação colaborativa são terminologias que definem um método teatral que 

caracterizado pela singularidade de cada processo e resultado relativo a cada grupo específico. A diferença 

que pode ser demarcada entre ambas as terminologias é que um processo de devising pode ser referente a 

apenas um artista, enquanto um processo colaborativo, envolve obrigatoriamente um grupo (Milling & 

Deirdre, 2005; Oddey, 1996). 
27 No Site-specific as criações teatrais são concretizadas com membros da comunidade no seu espaço 

habitacional, podendo ser público, semipúblico ou privado. Assim “os espectadores são convidados a visitar 

habitações privadas, entrar em alguns ambientes especiais por algumas horas e experimentar uma situação 

incomum com performances, leituras ou apresentações” (Lehmann, 2013, p. 863). 
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Performance29, Teatro das mulheres30 (Pavis, 2001, p. 377), Teatro Intercultural31, Teatro 

Multimédia32 e Processos Coletivos33. O facto de, novamente se mencionar apenas alguns 

dos métodos e processos dos dispositivos teatrais pós-modernos, justifica-se por 

integrarem nas suas linhas de ação disposições de resistência que serão convocadas e 

metamorfoseadas pelo Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral.  

 

As ações de resistência através dos dispositivos teatrais pós-modernos transformam-se em 

ações plurais, heterogéneas, por vezes com baixa visibilidade e que, detém a capacidade de 

conectar multiplicidades (Filho, 2007, p. 10). 

Interessa, então, explorar enunciados do conceito de resistência segundo aceções pós-         

-modernas, com o objetivo de possibilitar a inteligibilidade das suas disposições nos 

dispositivos teatrais. Salienta-se que são inúmeras as conceptualizações do conceito; se, se 

opta por umas em prol de outras, é para desenvolver uma análise conceptual que se 

coadune com as disposições pós-estruturalistas enunciadas por este dispositivo. 

 

As ações de resistência pós-modernas abandonam um caráter exclusivamente coletivo, 

para se poderem fragmentar em ações individuais, justificadas por interesses próprios 

(Gregg, 1993), que questionam “fluxos complexos de relação de poder [e] subjetividades 

construídas” (Filho, 2007, p. 16). Estas abordagens de resistência abandonam como foco 

analítico as resistências coletivas organizadas e de oposição, revelando microações 

                                                                                                                                                                                
28 Happening define-se por um dispositivo artístico, emergente na década de sessenta do século XX, que 

combina artes plásticas e artes cénicas, apresentado geralmente em museus ou galerias de arte. Era 

concretizado por improvisações, não utilizava um texto dramatúrgico pré-definido e definia-se por um 

acontecimento de ação espontânea (Pavis, 2001). 
29 A Performance (assim como o Happening) articula artes performativas, incluindo artes visuais, teatro 

dança, música, vídeo, poesia e cinema e cyberdispositivos (Haraway, 2009), no desenvolvimento de 

perspetivas subjetivas e autobiográficas hibridas (Dundjerovic, 2007). É apresentada em museus, galerias de 

arte e outros espaços mais afetos à apresentação de exposições que de espetáculos (Dixon, 2007). “Trata-se 

de um discurso caleidoscópio multitemático” (Pavis, 2001, p.284). 
30 Teatro das Mulheres declara como temática o feminino, remetendo para um paradigma militante 

concretizado, exclusivamente, por mulheres. 
31  O Teatro Intercultural explora diversos recursos culturais enquanto fontes de conhecimento para os 

processos de criação (Pavis, 2001, p.210). 
32 No Teatro Multimédia torna-se possível a criação de espaços adicionais através de projeções, sendo estes 

espaços projetados bidimensionalmente, e articulando-se segundo novas possibilidades de conexão com o 

espaço de apresentação teatral, tridimensional (Dixon, 2007). 
33 Os processos de criação teatral coletivos propõem novas dramaturgias criadas coletivamente que refletem a voz 

e identidade do grupo, possibilitando uma relação não hierarquizada de organização na criação teatral (Rinaldi, 2006; 

Abreu, 2004; Erven, 2001; Oddey, 1996). 
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criativas, perante micropoderes subjetivos. De igual modo, abdicam da condição de ação, 

para se reterritorializarem na disposição de julgamento sobre essa ação (Barker, 2012).  

As ações de resistência começam a ser questionadas face aos critérios de visibilidade e 

intencionalidade  (Hollander & Einwohner, 2004, p. 533), definidos por disposições de 

resistência modernistas. Agenciam, também, possibilidades de metamorfoseamento em 

espaços diversos  (Revel, 2005, p. 74). Para uma transformação de subjetividades passam a 

reclamar disposições criativas, inventivas e produtivas como potências da ação (Thiele, 

1986): “Criar é resistir” (Deleuze & Parnet, 1996, p. 63). 

 

Interessa no momento convocar o conceito de tática enunciado por Michel Certeau (1988).  

Ao contrário de estratégia, a tática define-se como um “não-lugar” (Certeau,1988, p. xx), 

assume como objetivo a desestratificação de fronteiras fixas. Como tal, a tática permite 

uma constante desterritorialização e posterior atualização, uma vez que é gerida pelo fluxo, 

intensidade e velocidade das linhas de forças que a movem. Logo a tática, surge como 

disposição de resistência, tal como o fluxo na qualidade de instrumento de ação.  

As táticas de resistência permitem que os sujeitos possam explorar no seu quotidiano as 

dominações com que se deparam. Através das mesmas, os agentes sociais declaram-se 

arquitetos dos seus territórios, derrubando fronteiras, ampliando as suas linhas de ação, 

possibilitando linhas de fuga e criando linhas de subjetivação, na medida em que se 

transformam os dispositivos quotidianos. 

As táticas não afirmam uma intencionalidade de reverter as estratégias existentes, mas de 

as tornar visíveis e enunciáveis, possibilitando a interrupção das suas linhas de forças 

dominantes. Estas disposições são confirmadas como “atos de resistência desenvolvidos 

contra estratégias de poder que edificam posições permanentes” (Yilmaz, 2013, p. 63). 

Certeau no seu livro ‘The Practice of Everyday Life’ (1988) defende que a resistência 

apenas se pode manifestar no interior de redes de relações de poder. A partir da conceção 

contemporânea de micropoderes, Certeau identifica que na pós-modernidade passam a 

existir resistências quotidianas, que deslocam do seu foco de ação os alvos macro, gerais e 

coletivos, tipicamente modernistas, para alvos micro, particulares, individuais, locais, 

quotidianos, sendo designadas de microrresistências.  

No desenvolvimento desta argumentação, interessa expor a perspetiva proposta por Hall & 

Jefferson (1975), apresentada no seu livro ‘Culture, Media Language: Working Papers in 
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Cultural Studies’. A partir de análises de rituais de resistência das subculturas juvenis, 

estes autores permitiram uma ampliação conceptual, ao proporem que no domínio dos 

Estudos Culturais as disposições de resistência não podem ser entendidas como uma reação 

de maior ou menor intensidade face a um poder dominante. A investigação destas 

disposições deve incluir ambiguidade, diversidade e contrariedade:  

As subculturas juvenis levantaram questões sobre o caráter contraditório e 

necessariamente questionável da mudança social e sobre a diversidade formal de onde 

estas ‘resistências’ encontravam um veículo de expressão (Hall & Jefferson, 1975, p. 

18). 

 

Hall & Jefferson (1975) introduzem novos conceitos face às disposições de resistência, que 

permitem compreender e analisar a interrupção de subjetividades dominantes através da 

criação de linhas de subjetivação. Ao analisarem as subculturas juvenis que surgem de um 

contexto pós Segunda Grande Guerra na sociedade ocidental, estes autores compreenderam 

como as ações de resistência se tornam explícitas, expondo enquanto enunciados, múltiplas 

e variadas formas de expressão artística. Interessa referir que o conceito de subcultura se 

encontra na génese do domínio de investigação dos Estudos Culturais, assumindo-se como 

um dos objetos de estudo (Barker, 2012).  

Os modos criativos de subjetivações enunciados por subculturas juvenis são afirmados, 

quer pela diversidade que albergam e expandem, quer pela contrariedade face a formas 

culturais dominantes. Estas subculturas juvenis expressam-se como uma rede de 

contrapoder, que alberga e produz diversidade como forma de resistência a poderes 

dominantes. 

Perante esta ótica, articula-se as táticas de resistências das subculturas juvenis, domínio de 

investigação dos Estudos Culturais, com as táticas promovidas pelo Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral. Este dispositivo apresenta-se, igualmente, como uma rede 

que alberga e potencia a diversidade, e que produz contrariedade, podendo ser designado 

de contrapoder.  

Parece passível constatar que este dispositivo pós-estruturalista deixa de procurar uma 

conceptualização única de disposições de resistência, mediante linhas comuns e 

homogéneas do conceito. Passa então a instaurar uma compreensão assente na diversidade 

e contrariedade, através de microanálises que privilegiam as relações e, sobretudo, as 

microrrelações. É nas microrrelações que se confrontam os micropoderes e se desenvolvem 

micropolíticas e microrresistências. Esta perspetiva conceptual liberta-se do isolamento de 
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regimes de verdade, sobre os quais se definem territórios fixos, estruturas fechadas, para 

propor reterritorializações que declaram as práticas, as temáticas e os discursos simbólicos 

quotidianos, como camadas de conhecimento capazes de se metamorfosearem em novas 

subjetividades.  

Estudos sobre a vida quotidiana indicam a complexidade, contraditoriedade e 

ambiguidade (…). E o que é mais importante, a vida de todos os dias não pode ser 

recusada ou negada como fonte de conhecimento e prática social (Netto & Carvalho, 

2012, p. 14). 

 

Ao equacionar a possibilidade de microrresistências quotidianas, Certeau (1998) considera 

que as mesmas podem ser realizadas silenciosamente. Face a esta situação os dispositivos 

podem perder visibilidade pela baixa intensidade das linhas projetadas.  

Como enunciado, as ações de microrresistências deslocam-se para interesses individuais, 

locais e fragmentários que arriscam consolidarem-se como individualismo. É então 

anunciada a ‘crise das grandes narrativas’ (Lyotard, 1989) pela perda de histórias comuns e 

unificadoras, sendo as narrativas contemporâneas assumidas como mitonarrativas 

quotidianas: fragmentos desordenados de pequenas histórias emergentes de produção de 

subjetividades da realidade diária (Martins, 2011). A mitonarrativa é construída na pós-      

-modernidade a partir de referências fragmentadas e individualizadas. Esta segmentação 

pode promover uma maior abrangência e complexidade, face à multiplicidade de 

singularidades que possibilitam a criação de novos “possíveis mundos” (Silva, 2016, p. 

35). No caso de as mitonarrativas serem fomentadas sem um sentido de conexão coletivo, 

ocorre o risco de emergirem fenómenos de desindividuação (Silva, 2016), desconexão 

entre os sujeitos e destes com os seus contextos socioculturais.  

A desindividuação ou individualismo é promovida pela perda de singularidade, pela 

desconexão entre os sujeitos e, simultânea, supressão de narrativas coletivas, ou como se 

propõe, narrativas conectadas. O individualismo é sedimentado, nesse caso, como um 

modo hegemónico de produção de subjetividades, que potencia lógicas de isolamento, 

massificação, desconexão entre sujeitos e desimplicação na construção de subjetivações. 

As naturalizações destas lógicas, tanto a nível individual (corpo/mente) como coletivo, 

“promovem dependência, facilitam a proletarização e perpetuam o individualismo como 

forma hegemónica” (Silva, 2016, p. 48) de produção de subjetividades.  

Porém, considera-se que as mitonarrativas na pós-modernidade podem, igualmente, 

promover fenómenos conectados e implicados de construção de subjetivações através de 
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táticas de resistência. No entanto, tal implica que os sujeitos se relacionem segundo 

processos colaborativos que promovam a procura de singularidades das mitonarrativas, e 

ainda de modos de articulação perante a diversidade exposta pelas mesmas. Deste modo, as 

mitonarrativas de resistência tendem a evidenciar nexos complexos de relações de forças. 

Por sua vez, estes nexos são disputados no contexto das microrrelações e visíveis a partir 

de ações locais, quotidianas e singularizadas.  

 

Segundo as fundamentações desenvolvidas, na pós-modernidade o poder fragmentou-se 

fracionando simultaneamente os sujeitos, quer individual quer coletivamente. Existe o 

risco crescente dos indivíduos se afirmarem como hiperindividualizados (Lipovetsky & 

Serroy, 2014), bem como, os atos e práticas performativas por eles desenvolvidos, que 

expõem os sistemas políticos, culturais, sociais e artísticos nos quais se encontram 

inseridos.  

Interessa referir que a hiperindividualização (Lipovetsky & Serroy, 2014) pós-moderna, 

não se apresenta como um fenómeno de singularização. Paradoxalmente, a 

individualização declara-se como perda de individuação que potencia uma massificação da 

individualidade perante a “articulação com o grande mundo” (Lipovetsky & Serroy, 2008, 

p. 21), assente em homogeneidades. De acordo com Silva: 

O processo de construção da singularidade de cada sujeito (individuação) é um 

fenómeno dinâmico e de crescente complexidade (Silva, 2016, p. 57).  

 

Contrariamente, o processo de individualização promove o abandono de camadas de 

conhecimento plurais, potenciando, novamente, intenções dominantes destas dimensões). 

Do mesmo modo, são anuladas conexões entre territórios heterogéneos e que potenciam a 

criação de múltiplas, criativas e atualizadas subjetivações. O sujeito individualizado, mas 

massificado por subjetividades hegemónicas e homogéneas, torna-se “um instrumento 

gramatizado pela máquina e [vai] perdendo autonomia, singularidade, individuação” 

(Silva, 2016, p. 37). 

É também a partir da inteligibilidade de práticas performativas, que certificam a sua 

individualidade e posterior desterritorialização das mesmas, que são promovidas novas 

disposições de resistência, descolonizadoras de regimes de conhecimento e de relações de 

poder com intenções de domínio. 
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O processo de singularização das microrresistências apresenta, novamente, o risco da perda 

de densidade das linhas de forças face às ações estratégicas enunciadas por dispositivos de 

criação teatral, que tendem a anular as singularidades em prol de um ideal coletivo. 

Segundo Patricia Mann (1994), uma resposta para esta ameaça é um “individualismo 

conectado” (p. 124), a partir do qual, se podem desenvolver agenciamentos entre os 

sujeitos assumindo “várias identidades e também diversas relações” (Lucas & Hoff, 2007, 

p. 3). Contudo, considera-se de maior pertinência a designação de ‘singularidade 

conectada’, uma vez que, o termo individualismo não se coaduna com as perspetivas 

defendidas e pretendidas por este dispositivo.  

Torna-se relevante mencionar que a ‘singularidade conectada’ não se refere a uma 

“qualidade de um ator ou um modo de estar, mas envolve alguns comportamentos ativos, 

sejam eles verbais, cognitivos, ou físicos” (Hollander & Einwohner, 2004, p. 538). A 

singularidade conectada visa a promoção de desenvolvimento da “condição discursiva das 

minorias” (Hollander & Einwohner, 2004, p. 538), uma vez que “fortalece a autonomia 

simbólica e, como tal, sua condição de intervenção no mundo” (Hollander & Einwohner, 

2004, p. 538):  

Condição discursiva, produção simbólica e cidadania são expressões que se 

complementam. Se a condição discursiva é um critério fundamental para que grupos ou 

indivíduos integrem a produção simbólica, a cidadania, por sua vez, implica que tais 

agentes participem desta tessitura social de valores.  (Lucas & Hoff, 2007, p. 6). 

 

Contrariamente evitar o desenvolvimento da condição discursiva das minorias, poderá 

permitir a evolução e proliferação de discursos com disposições dominantes, bem como a 

promoção de individualismos desconectados e desimplicados. Esta evolução passa a ser 

enunciada pela edificação de fronteiras territoriais emergentes da crescente homogeneidade 

e densidade de linhas de forças, que por sua vez, evitam ser atravessadas. No entanto, 

como se argumentou anteriormente, ao atribuir inteligibilidade às estratégias no interior 

dos dispositivos teatrais é possível compreender os enunciados discursivos que as mesmas 

sustentam, sendo exequível criar atos de resistência.  

 

Segundo a fundamentação desenvolvida, as táticas de resistência possibilitam a 

visibilidade e conexão entre a diferença, tal como possibilitam processos criativos que 

confirmam a constante atualização dos dispositivos teatrais pós-modernos 

operacionalizados a partir de microterritórios quotidianos.  
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Como argumentado, os dispositivos teatrais pós-modernos possibilitam a visibilidade, 

simultaneamente, múltiplas e diversificadas ações de resistência. No entanto, evidenciam, 

também, riscos de relações de poder hegemónicas fundadas no individualismo. Face à 

ambiguidade proferida, expõem-se algumas disposições de resistência e intenções de 

domínio (a maioria das vezes expandidas em simultâneo), explícitas nos dispositivos 

teatrais pós-modernos.  

 

(i) As temáticas (quotidianas, fragmentadas, particulares e diferenciadas) 

possibilitam a visibilidade de microterritórios, assim como micropoderes 

neles estabelecidos. Todavia, podem, igualmente, reterritorializar-se como 

individualistas e desimplicadas de agenciamentos relacionais.  

(ii) As áreas de criação cénica contraem disposições de resistência ao 

assumirem a experimentação ao invés da interpretação, porém continuam a 

estar hierarquizadas por estruturas de poder.  

(iii) As áreas de criação revelam uma ‘hiperindividualização’ podendo exaltar 

relações de poder dominantes, caso não se encontrem conectadas. A título 

de breve exemplo: passam a ser expostas diferentes possibilidades de 

criação dramatúrgica: dramaturgia do corpo, dramaturgia da luz, 

dramaturgia espacial, etc.  

(iv) A personagem enunciada é declarada como personagem-quotidiana, 

constituída por determinação de fatores externos sendo estes socioculturais. 

Contudo, esta personagem arrisca, novamente, afirmar uma relação de 

poder hegemónica ao transformar-se em individualista e massificada, 

desarticulada das restantes personagens e desprovida de singularizações.   

(v) A encenação, embora desenvolva novas relações com as distintas áreas 

cénicas, continua a evidenciar um poder dominante. Paradoxalmente 

promove disposições de resistência atualizadas ao integrar novos meios, 

nomeadamente digitais, sendo que os tecnológicos tinham sido inseridos 

nos dispositivos de criação teatral modernos. 

(vi) Os espetáculos voltam a expressar uma relação política, porém, atualizada 

face aos dispositivos teatrais modernos. Passam a expor o lugar de fala do 

público, projetando as vozes e os enunciados discursivos das minorias. Os 

dispositivos teatrais pós-modernos procuram agenciamentos coletivos de 

enunciação, sendo estes proferidos de diferentes formas: acontecimentos 

espontâneos, improvisações, fóruns, etc.  

(vii) Os locais de apresentação dos espetáculos teatrais assumem, ao mesmo 

tempo, o espaço urbano, comunitário, bem como o espaço privado e 

semiprivado.  
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Por fim, parece plausível confirmar que as formas de resistência enunciadas por 

dispositivos teatrais pós-modernos podem ser definidas como: 

▪ “Possíveis, necessárias, improváveis, espontâneas, selvagens, solitárias, 

concertadas, rastejantes, violentas, irreconciliáveis, prontas à transação, 

interessadas ou sacrificiais” (Foucault, 1994a, p. 99). A resistência pode ser 

preconizada de um modo individual ou coletivo, as ações podem ser restritas a 

microterritórios, afirmando-se como microrresistências, ou a um território 

disseminado, macroterritórios. Existem atos de resistência que necessitam de uma 

organização prévia elaborada, enquanto outros se expressam como espontâneos e 

não são previamente planeados ou organizados. Algumas táticas de resistência 

requerem uma colaboração profunda entre os seus agentes, na medida em que 

outras se sucedem com pouca ou nenhuma colaboração. Os alvos de resistência são 

também eles diversificados, podendo estes ser individuais ou coletivos, intencionais 

ou circunstanciais (Foucault, 1994a). 

 

Após a enunciação dos riscos de fenómenos de individualização na pós-modernidade, 

expondo a sugestão de singularização conectada como resposta a estes fenómenos, 

interessa explorar como pode ser desenvolvida.  

Para esta exploração importa, primeiramente, aprofundar como os dispositivos pós-            

-modernos das sociedades contemporâneas podem promover intenções de domínio, ao 

definir relações de poder culturais dominantes e/ou hegemónicas mediante ideais de 

‘hipercultura’, ‘cultura-mundo’ (Lipovetsky & Serroy, 2008) e “uniformização 

globalitária” (Gama, 2013, p. 268). Para esta análise, recorre-se ao conceito de comunidade 

(visto que o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral se assume como um dispositivo 

comunitário) e ao conceito de rede (uma vez que o dispositivo prevê a criação de redes 

colaborativas). 

 

 

2.1. REDES COMUNITÁRIAS DE AFETAÇÃO RELACIONAL 

 

Na contemporaneidade tem-se manifestado o risco da formação de uma ‘Cultura-mundo’ 

que “significa o fim da heterogeneidade tradicional da esfera cultural e a universalização 
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da cultura mercantil” (Lipovetsky & Serroy, 2008, p. 13). De acordo com esta perspetiva, 

Zygmunt Bauman designa a sociedade contemporânea de ‘líquida’ (2000), por 

contraposição a sociedades sólidas, estáveis e fixas. Na sociedade líquida “a distância é um 

produto social; a sua extensão varia dependendo da velocidade com a qual pode ser 

vencida” (Bauman, 1999, p. 19). Os perigos diagnosticados por Lipovetsky & Serroy 

(2008) e Bauman (2000) convergem para a visibilidade da formação de redes, nas quais os 

indivíduos se ligam por velocidades vertiginosas, conectam-se instantaneamente, no 

entanto, desconectam-se com a mesma velocidade. O contacto é epidérmico, líquido e 

volátil. Indivíduos conectados numa rede global, desconectados de comunidades de 

afetação relacional. Segundo Bauman, esta característica das sociedades líquidas promove 

uma desconexão com o sentido de comunidade (Bauman, 1999). 

Concorda-se com a inteligibilidade destes perigos na contemporaneidade, os indivíduos já 

não têm uma única rede, a comunidade, pela qual orientam as suas ações coletivamente. Os 

sujeitos atualmente detêm inúmeras redes nas quais operam de forma simultânea, nas quais 

se conectam e desconectam. Considera-se, contudo, que estes diagnósticos ficam limitados 

“a uma crítica ao modelo que se instala, cego a possibilidades de transformação ou 

resistência trazidas pelo próprio sistema” (Carvalho, 2014).  

 

No seguimento desta perspetiva conceptual é percetível que o desenvolvimento das 

Tecnologias de Informação e Comunicação e da revolução tecnológica possibilita a 

expansão de redes globais operacionalizadas por dispositivos de terceira geração (Deleuze, 

1995). Estes dispositivos móveis, portáteis e digitais, os cyberdispositivos, permitem uma 

conexão constante, assim como uma possibilidade quase ilimitada de acesso a informação 

e comunicação. A par desta possibilidade de articulação permanente, surge a oportunidade 

de uma vigilância e controlo igualmente constantes. No contexto da globalização o 

cyberdispositivo faculta a expansão de uma sociedade hipercomunicativa, que enuncia um 

desejo de comunicação ininterrupta. Os indivíduos sempre conectados, através da rede dos 

cyberdispositivos, controlam-se e vigiam-se mutuamente.  

Os territórios tecnológicos, segundo os quais se desenvolvem os cyberdispositivos, foram 

alcunhados por Donna Haraway no seu ‘manifesto ciborgue’ (1991) de “polis tecnológica 

baseada, em parte, numa revolução das relações social a partir do oikos” (p. 151). A polis 

tecnológica, ao não estar definida por territórios fixos, ao não deter fronteiras, transforma-
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se numa teia de conexões, na qual as totalidades são questionadas e problematizadas, 

dando origem a uma rede global composta por fragmentos. Deste modo, a identidade é 

novamente questionada na pós-modernidade, emergindo uma interrogação colocada por 

Haraway “tem havido um reconhecimento crescente de uma resposta através da conexão – 

a afinidade em vez da identidade?” (Haraway, 1991, p. 155). 

A partir da questão de Haraway, e como já argumentado, considera-se que a identidade é 

substituída, enquanto estrutura, por disposições identitárias efémeras e transitórias, 

metamorfoseadas por relações de forças desenvolvidas nas redes de afetação relacional que 

os sujeitos vão habitando.  

 

A polis tecnológica, ou o designado ciberespaço, questiona a compreensão da rede em que 

os sujeitos estão inseridos a partir de teorias holísticas. Sendo uma rede fragmentada, com 

relações de poder por vezes invisíveis, é necessário desembaraçar as linhas que a compõem 

tornando-as observáveis e enunciáveis. A partir da inteligibilidade das linhas de forças 

declaradas como dominantes, é possível enunciar, também, as estratégias de controlo e 

domínio e, que visam anular a diferença em prol de uma “unidade-por-meio-da-

dominação” e “unidade-por-meio-da-incorporação” (Haraway, 1991, p. 157). 

Os cyberdispositivos ao permitirem um contacto não presencial, ainda que real, 

possibilitam, de igual modo, a promoção de um “individualismo conectado” (Mann, 1994, 

p. 124). Importa insistir que as relações estabelecidas por estes dispositivos são reais uma 

vez que o mundo é real, tal como as relações a partir do momento em que existem, que 

provocam emoções reais como o prazer, ou a dor, independentemente do formato que 

assumam. Podem, no entanto, expor novos territórios virtuais, digitais, etc., sendo estes 

sempre reais, porque existem, porque são produtores de subjetividades.  

Os processos de ‘individualismo conectado’ são visíveis a partir das linhas de forças, que 

adquirem inteligibilidade na intenção paradoxal e simultânea, quer de individualização 

quer de conexão. Debord (2012) considera que este fenómeno está a promover a criação de 

“multidões solitárias” (p. 17). 

No seguimento deste quadro teórico, Bauman crítica o abandono contemporâneo do ideal 

de comunidade em prol de um individualismo que constrói muros de segurança entre os 

indivíduos. O outro transforma-se, então, em ‘estranho e perigoso’ (Bauman, 2013), por 

via da formação de guetos voluntários (condomínios fechados) e involuntários (bairros 
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sociais), criando comunidades de excluídos  (Bauman, 2013). Esta diagnose da realidade 

de exclusão elaborada por Bauman, mediante a criação de guetos, ao que se acrescenta, por 

vezes com fronteiras invisíveis como o desemprego, afirma-se como um contributo para a 

compreensão da realidade de redes comunitárias de afetação relacional que interessa 

desenvolver. O Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral visa a promoção destas redes 

como resposta ao perigo detetado de individualismo massificado, promotor do 

agravamento das condições de subalternidade e precariedade referentes ao desemprego. 

Importa de momento definir o conceito de rede comunitária explorado por este dispositivo.  

A rede pode assumir dimensões micro, referentes a um conjunto restrito de membros 

(local, relacional, associativo, etc.), ou dimensões globais e macros (Gama, 2013), alusivas 

a problemáticas e temáticas contemporâneas e quotidianas. Contudo, quanto maior for a 

rede, maior pode ser a distância entre os seus membros, maior o alcance de expansão 

horizontal em menor tempo e, paradoxalmente, menor o tempo de alcançar longas 

distâncias.  

As redes globais marcadas pela mobilidade propagam-se de um modo horizontal, porque a 

sua velocidade vertiginosa não permite conexões em profundidade. Os indivíduos podem 

estar em diferentes espaços e comunicar em tempo real. O tempo e o espaço ao não 

estarem restritos pelas fronteiras espaciais tornam-se globalizados, tornam a sociedade 

globalizada em comunicação permanente, na qual os indivíduos têm a “ilusão da 

vizinhança global” (Martins, 2011, p. 131). A partir do momento em que os indivíduos são 

mobilizados no espaço por cyberdispositivos sem se deslocarem fisicamente, vêm o seu 

tempo globalizado, as fronteiras da comunicação foram ultrapassadas, transformando-se 

numa sociedade de “comunicação generalizada” (Vattimo,1992, p. 15). Os indivíduos 

vêm-se e ouvem-se quando querem, sem restrições de tempo ou espaço, mas cada vez 

menos se tocam, promovendo o empobrecimento da experiência (Benjamin, 2012) e 

desarticulando os indivíduos (Martins, 2011) de redes comunitárias de afetação relacional, 

por negaram e imersão em dimensões de profundidade.   

Perante a perspetiva enunciada, sugere-se que a ‘vizinhança global’ (Martins, 2011) se 

pode declarar como um dos grandes potenciais das redes globalizantes, assim como um 

grande perigo (Martins, 2011; Lipovetsky & Serroy, 2008; Bauman, 2013, 2003, 2000, 

1999; Agamben, 1999). 
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Criando articulações com o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, as redes 

globalizantes expressam a potencialidade de divulgação, por um vasto espectro social, das 

ações referentes ao mesmo. Não obstante, devem ser complementadas, e articuladas, com 

relações de forças advindas de redes comunitárias colaborativas. Estas pretendem, não uma 

expansão horizontal, mas sobretudo em profundidade, a partir de interações primárias de 

afetação relacional (Berger & Luckmann, 2010). A promoção destas relações é 

concretizada através da afetação entre corpos por via de fluxos de desejo. 

 

Importa referir, que o modelo de organização social em redes não é uma criação 

contemporânea. Nas sociedades pré-modernas as conexões sociais eram efetivadas por 

redes, podendo estas ser formais: corporações, associações, coletividades, etc.; ou 

informais: familiares, vizinhança (Gama, 2013). Todavia, estas redes estavam articuladas 

entre si.  

Zygmunt Bauman define o conceito de rede por oposição ao conceito de comunidade. Este 

sociólogo considera que a comunidade pré-existe face ao sujeito; no entanto, a rede é feita 

por sujeitos, através de fenómenos sistemáticos de conexão e desconexão (Bauman, 2003). 

Segundo a perspetiva defendida por este estudo, o conceito de rede, tal como o conceito de 

comunidade, não deve ser exposto como forma de diagnóstico e compreensão da pós-        

-modernidade contemporânea, não deve, igualmente, ser expresso por via de ruturas 

drásticas com contextos anteriores. Este é um perigo enunciado por Carvalho (2014), face 

à teoria conceptual de Zygmunt Bauman, considerando-a uma “proposta teórica (…) 

deslocada da história (…) [que] parece cair na armadilha de compreender esse projeto 

desconectado de uma realidade social” (Carvalho, 2014, p. 11).  

 

Novamente, segundo a perspetiva enunciada por Bauman (2003), os conceitos de rede e 

comunidade são paradoxais. Rede apresenta-se como um projeto atual e comunidade 

define-se como um projeto passado que não existe no presente, mas desejado para o futuro. 

Questiona-se, se algum dia existiu este conceito de comunidade segundo a ótica enunciada 

por Bauman. A comunidade deixou de existir ou transformou-se incluindo no seu território 

o conceito de rede? 

Bauman volta a demonstrar um desfasamento perante a atualização do conceito de 

comunidade, evocando-o como o desejo de retomar um passado, segundo o qual, os 

sujeitos deviam gerir as suas ações e relações para alcançar uma harmonia social. A 
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comunidade é composta por indivíduos, que por sua vez gerem as suas relações por tensões 

e desequilíbrios. A vida é composta por tensão (Moisés, 2011), a comunidade ao ser 

composta por vida é, igualmente, gerida por tensões.  

Todavia, Bauman determina um aspeto relevante perante o desejo de comunidade ideal: 

“há um preço a pagar pelo privilégio de viver em comunidade” (…). O preço é pago em 

forma de liberdade, também chamada “autonomia” (…) “direito à autoafirmação” e “à 

identidade” (Bauman, 2003, p. 10). As redes comunitárias são conectadas por linhas de 

ação, por sua vez, transportadoras de fluxos de intensidade e que se articulam por 

agenciamentos de afetação. As linhas de forças, ao serem afetadas por disposições 

identitárias pelas quais são identificadas (como o estatuto de desempregado), passam a 

assumir essas disposições como estruturantes.  

Bauman ainda refere que, se em sociedades anteriores a identidade pré-existia face ao 

sujeito, na contemporaneidade o sujeito constrói e desconstrói as suas disposições 

identitárias (2003). A lógica de identidade do regime aristotélico (que encontra a sua 

sustentação na lógica da estabilidade) deixa de existir na sociedade contemporânea para 

dar lugar a lógicas de fluxo, da diferença, da mudança, do movimento, num estado nunca 

acabado, num caminho que não prevê ponto de chegada (Martins, 2011). É na sequência da 

fundamentação de disposições identitárias agenciadas por lógicas de fluxo líquidas 

(Bauman, 2000), que Stuart Hall coloca a questão ‘Quem precisa de identidade?’ (1996). A 

resposta a esta questão não exclui disposições identitárias múltiplas, móveis e efémeras. É 

em conformidade com processos constantes e vertiginosos, de produção e 

desterritorialização de disposições identitárias (Bauman, 2004, 2000, 1999; Hall, 2006, 

2003, 2001, 1996; Martins, 2011), que o sujeito pós-moderno constrói e desconstrói as 

redes que vai habitando (Bauman, 2003). Os indivíduos operam na rede, tendo a 

possibilidade de se ligar e desligar das diferentes redes que se vão reterritorializando no 

seu campo de ação (Martins, 2011; Vattimo, 1992). 

 

Segundo a ótica apresentada, no Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, quer o 

conceito de rede, quer o de comunidade, não são paradoxais, mas complementares. 

Articulam-se por agenciamentos de afetação, uma vez que os sujeitos desenvolvem, e têm 

vindo a desenvolver, as suas relações e interações comunitárias mediante redes formais e 

informais. Porém, ambos os conceitos têm experimentado metamorfoses decorrentes da 
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transformação dos territórios nos quais existem. Estas mutações, que não se afirmam como 

descontinuidades, emergem de zonas de rutura promotoras de linhas de fuga. O novo é, 

novamente, uma atualização (Deleuze, 2015).  

Uma compreensão do conceito de rede, independentemente do formato que estas possam 

assumir, não pode ser descurada de processos globalizantes que as afetam. Todavia, o 

conceito rede não pode ser enclausurado por estes processos, mediante premissas 

estruturalistas e sistémicas, nas quais não é enunciada a diferença, ou as conexões 

existentes. A rede é aqui entendida, como um território que permite ruturas e 

transformações, que alberga perigos como os da hiperindividualização e desimplicação, 

contudo, alberga potencialidades como a ‘vizinhança global’ e a conexão. Considera-se, 

porém, que esta rede se apresenta como muito complexa, e que devido a fenómenos 

contemporâneos (Bauman, 2013; Díaz-Polanco, 2006) potencia a multiplicação de 

“hibridações do global e do local (…) diversidade de valores [e] reivindicações 

particularistas (…) mediante as quais se assiste também à multiplicação das solicitações 

comunitárias de diferença” (Lipovetsky & Serroy, 2008, p. 23).  

 

Após a inteligibilidade das articulações entre rede e comunidade no Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral, assim como, das intenções de domínio e disposições de 

resistência que podem ser despoletadas pelo conceito de rede, interessa compreender como 

a hiperindividualização se pode edificar nos corpos através de atos performativos. Importa, 

de igual modo, compreender como podem ser desterritorializadas estas forças, perante atos 

criativos.   

 

 

2.2. ATOS PERFORMATIVOS NAS SOCIEDADES ESPETACULARES 

 

As ‘sociedades espetaculares’ (Boal, 2008) são declaradas enquanto uma transformação da 

‘sociedade do espetáculo’ (Debord, 2012), ou ‘civilização do espetáculo’ (Losa, 2014), nas 

quais “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre as 

pessoas, mediatizada por imagens” (Debord, 2012, p. 10). 

A sociedade do espetáculo, preconizada por Debord (2012), é um “plano de consistência” 

(Deleuze & Guattari, 1995, p. 12)  formado por um conjunto de agentes que não se 
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definem por uma identidade fixa e totalitária, mas por um conjunto de corpos constituídos 

por potencialidades de afetação. Segundo esta ótica, a sociedade do espetáculo determina 

uma “primazia das imagens sobre as ideias” (Losa, 2014, p. 43). Perante esta 

argumentação as imagens são um dispositivo pós-moderno com intenções de domínio.  

No entanto, questiona-se, segundo a linha de pensamento que se tem vindo a desenvolver, 

se as relações de poder são mediatizadas por imagens, ou por fluxos de desejo constantes e 

continuados, criados pelas imagens. 

As imagens são estáticas, bidimensionais; mas os desejos são tensionais, dinâmicos e 

expandem-se de modo tridimensional perante redes rizomáticas. Considera-se que as 

imagens podem convocar desejos e alterar os fluxos, quer das redes quer dos territórios em 

que são instrumentalizadas. Conjetura-se de igual modo, que as imagens se apresentam na 

contemporaneidade como fenómenos rápidos, massificados e de pouca profundidade. 

Apenas através de ações continuadas, que requerem uma exposição sistemática, são 

promovidas as naturalizações. As imagens atravessam os corpos afetando-os por via do 

desejo imediato que promovem. Ao serem continuamente repetidas, e por estarem 

articuladas diretamente com a emoção (Martins, 2011), potenciam fenómenos de 

naturalizações massificadas (Butler, 2011) através de desejos epidérmicos.  

Augusto Boal, ao refletir e questionar a sociedade do espetáculo na contemporaneidade, 

desenvolve a perspetiva de esta se ter transformado em ‘sociedade espetacular’ (2008).  

Na sociedade espetacular o espetáculo ultrapassa a imagem. As imagens transformam-se 

em movimento e o movimento em espetáculo:  

O que varia com o avanço da tecnologia, tanto nas sociedades espetaculares como nas 

sociedades do espetáculo (…) são os meios de produzir espetáculos (Boal, 2008, p. 

142).  

 

Boal argumenta que a sociedade espetacular é posterior à do espetáculo pela conversão de 

todos os agentes sociais em protagonistas e público da cena quotidiana. O espetáculo 

territorializa-se em todos os espaços e tempos da ação quotidiana, sendo por vezes 

inconsciente. Na sociedade espetacular já não há distinção entre atores e espetadores, todos 

desejam a felicidade através de um reconhecimento instantâneo, utilizando para tal, os 

dispositivos que consideram promover esta realidade, o espetáculo (Boal, 2008).  

O que se altera nas sociedades espetaculares é a atualização dos dispositivos que 

possibilitam a produção e difusão de múltiplos atos performativos enquanto espetáculos. A 

repetição destes atos visa a criação de identidades normativas pelo controlo de 
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comportamentos: “o espetáculo põe legendas classificatórias na testa daqueles que o 

integram” (Boal, 2008, p. 146). 

 

A conceptualização de atos performativos encontra similitudes com o conceito de ‘atos 

sociais’ (Husserl, 2001; Merleau-Ponty, 1999; Mead, 1934). Os atos sociais são uma forma 

de expressão por vezes não intencional e que se expressa na qualidade de reação a um 

estímulo, uma força dominada face a uma força dominante. Os atos sociais possibilitam 

comunicação entre sujeitos segundo um contexto comum de significados, que ao serem 

transmitidos são transformados em símbolos, e ao serem intencionais metamorfoseiam-se 

em linguagem. Quando o indivíduo consegue estabelecer um diálogo interior análogo ao 

que pretende estabelecer com os outros, forma-se um domínio comum de significados 

entre indivíduos de um mesmo grupo sociocultural. Este conjunto de significados é válido, 

quer na comunicação externa estabelecida com os outros quer internamente consigo 

mesmo. Sem esta relação sociocultural, sem a linguagem, o indivíduo não teria consciência 

do ‘Si’ (Mead, 1934).  

Segundo a argumentação desenvolvida, a sociedade espetacular é expandida pela 

fragmentação de múltiplos dispositivos, nomeadamente cyberdispositivos, que permitem a 

produção constante de espetáculos maioritariamente individuais. 

Nas sociedades espetaculares a compreensão dos atos sociais possibilitou uma 

fragmentação dos mesmos em atos performativos e atos criativos quotidianos.  

Os atos performativos contêm indicações dramáticas definidas, segundo as quais cada 

sujeito atua em conformidade com o papel que a sociedade designou para si no espetáculo 

quotidiano. Os atos performativos não são espontâneos nem criativos, são representações 

que os seus atores contraem como próprias, como individuais, sendo estes atos, no entanto, 

coletivos, culturais e estilizados.  

Os atos performativos quotidianos são promovidos pelos próprios agentes, que pela 

repetição acabam por acreditar no ‘papel’ sociocultural que desempenham como algo 

naturalizado. Permitem que os agentes, a partir de representações repetitivas, se 

transformem em legitimadores e reguladores de relações de poder promovidas por estes 

atos.  

Que é um papel? Na realidade, é quase sempre uma personagem do texto, o texto 

impresso que se dá ao ator. É também uma conceção particular da personagem, e aqui 

outra vez há um estereótipo (Grototowski, 1992, p. 166). 
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A partir da analogia entre representação do papel sociocultural e do papel teatral, interessa 

definir o conceito de representação, através da conceptualização exposta por Gayatri 

Spivak. Esta autora afirma duas perspetivas para o conceito, advindas da dupla significação 

da palavra em alemão: Vetretung e Darstellung. A primeira refere-se ao ato político de 

assumir o lugar de fala do outro, falar pelo outro, de lhe atribuir visibilidade através da 

projeção do que considera serem os seus enunciados. A segunda perspetiva, e a que se 

coaduna com o desenvolvimento desta argumentação, refere-se ao ato de re-presentar, 

voltar a apresentar repetidamente o ‘mesmo’, tentando que não se altere de uma repetição 

para outra (Spivak, 2010).   

Os modos constituintes dos atos performativos quotidianos (linguagem, gestos, 

movimentos, posturas, etc..), que compõem a sociedade espetacular e são produtores e 

maquinadores de subjetivações, são formas edificadas, que através da representação 

impõem normas de conduta.  

Os atos de representação (Spivak, 2010), ou atos performativos (Butler, 2011), expressam-

-se como estratégias dominantes, que embora concretizadas pelos seus atores de um modo 

individual, contêm regimes de conhecimento comuns e revestem-se de um poder coletivo.  

 

Os atos performativos quotidianos são constituídos culturalmente, logo, “não há nenhuma 

identidade pré-existente pela qual um ato ou atributo possa ser avaliado” (Butler, 2011, pp. 

82-83). É através da transformação dos mesmos, que se podem descolonizar as relações de 

poder, os regimes de conhecimento e as subjetividades. Os atos performativos funcionam, 

tanto como um modo de manter disposições dominantes existentes em dispositivos 

performativos, como um modo de os transformar:  

Embora os atos individuais funcionem como forma de manter e reproduzir sistemas de 

opressão, e, de facto, qualquer teoria de responsabilidade política pessoal pressuponha 

esta visão, não se pode dai concluir que a opressão é unicamente uma consequência 

desses atos (Butler, 2011, pp. 78-79).  

 

Como argumentado, os atos performativos quotidianos podem expressar intenções de 

domínio e reverte-las em disposições de resistência. Para que este processo se possa 

desenrolar, sugere-se que os atos tenham que sofrer processos de desterritorialização e 

procura do novo, do atual, do criativo.  

A distinção que se pretende enunciar entre atos performativos e atos criativos, é 

concretizada através da analogia entre ator e personagem. Os atos performativos são os 
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modos pelos quais o corpo torna visível, e denuncia intencionalmente, determinado 

significado cultural, são concretizados por personagens estratificadas; já os atos criativos 

são atos despidos de intencionalidade significante, atos que emergem da potência pura 

(Deleuze, 2002), de um organismo que desloca intensidades face a um determinado desejo 

e, concretizados pelos atores, despidos de personagens fixas, vestidos de intensidades 

inconstantes e efémeras.  

 

A partir da perspetiva de atos performativos e atos criativos, interessa desenvolver o 

conceito corpo, conceito fundamental no Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. 

 

 

2.3. CORPO DISPOSITIVO OU CORPO NO DISPOSITIVO? 

 

As relações de poder são contraídas e expandidas através do corpo dos indivíduos. O corpo 

é um veículo pelo qual os dispositivos expõem relações de poder, dimensões de 

conhecimento, e modos de produção de subjetividades (Laferrière, 2003; Boal, 2008). No 

entanto, interessa compreender se na contemporaneidade o corpo é um organismo no qual 

atuam os dispositivos, ou se o próprio corpo é um dispositivo?  

Primeiramente interessa explorar a questão: O que se define por corpo. Para tal inicia-se 

por definir o que não é o corpo. 

O corpo não é um sistema, não é um campo de forças, não é um território, não é uma 

composição fechada e limitada. O corpo é uma rede rizomática, composta por 

multiplicidade de afetações e desejos, segundo os quais se concretizam uma diversidade de 

forças. É na continuidade das linhas de ação que definem o corpo, que se desenvolvem as 

relações e se entrecruzam poderes. Tal como o dispositivo, o corpo é a-centrado. São as 

intensidades que as linhas de forças estabelecem umas com as outras, assim como a 

capacidade de afetação destas linhas nos intermezzos dimensionais, que definem os 

fenómenos de dominação e resistência através dos corpos.  

O que define um corpo é esta relação entre forças dominantes e forças dominadas. Toda 

relação de forças constitui um corpo: químico, biológico, social, político (Deleuze, 

1976, p. 28). 

 

Interessa fazer uma distinção entre as forças que trespassam a rede corporal, podendo estas 

assumir-se como: “forças superiores ou dominantes (…) ditas ativas” e “as forças 
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inferiores ou dominadas (…) ditas reativas” (Deleuze, 1976, p.28). É precisamente a 

qualidade do ser ativo e do ser reativo, que define a relação da força consigo própria, e que 

vai gerar os fenómenos de dominação e resistência através do corpo.  

 

Na modernidade os dispositivos de poder arrogaram como objetivo a disciplinação 

corporal, tendo Foucault alcunhado estes dispositivos de ‘disciplinas’ e ‘mecanismos de 

segurança’ (Foucault, 1999a). Estes dispositivos são “métodos que permitem o controlo 

minucioso das operações do corpo, que asseguram a sujeição constante de suas forças e lhe 

impõem uma relação de docilidade-utilidade” (Foucault, 1999a, p. 129). As disciplinas 

visam uma dominação corporal que promova a representação de um corpo útil, produtivo e 

disciplinado.  

 

Na modernidade as disciplinas e os mecanismos de segurança continuam a ser declarados 

como dispositivos de regulamentação, no entanto, emerge uma nova linha de fuga que 

define uma nova relação de controlo sobre o corpo, e que permite a passagem de um 

dispositivo a um novo. É a partir desta linha que Foucault identifica um novo dispositivo, a 

biopolítica (2010).  

A biopolítica afirma-se como uma articulação entre a vida e a política, definindo os corpos 

como políticos (alvos e protagonistas). Este dispositivo já não se caracteriza, 

exclusivamente, por uma disciplinação dos sujeitos através do corpo, mas por um controle 

desse sujeito, mediado por diferentes microdispositivos que têm como objeto o corpo: “o 

homem moderno é um animal, em cuja política, sua vida de ser vivo está em questão” 

(Foucault, 1994a, p. 134).  

O poder de soberania instaurado sobre o corpo, a partir da disciplinação individual segundo 

a premissa da morte como uma autoridade da própria vida, é deslocado para um paradigma 

de otimização da vida, otimização da espécie, mediada pelo desenvolvimento da tecnologia 

em articulação com processos biológicos. 

Por conseguinte, a biopolítica usa o mecanismo da normalização como uma permuta de um 

ideal de corpo perfeito e eterno: “uma sociedade normalizadora é o efeito histórico de uma 

tecnologia de poder centrada na vida” (Foucault, 1994a, p. 135). Esta normalização incute, 

igualmente, uma disciplina auto dominadora, segundo a qual cada sujeito individualmente 

controla, regula e administra o próprio corpo, perante regulamentações coletivas.  
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A normalização que é instituída visa, ao mesmo tempo, a normalização do corpo individual 

através da disciplinação do mesmo, e a normalização do corpo coletivo a partir da 

regulamentação. 

Na pós-modernidade a biopolítica fragmenta-se por múltiplos dispositivos, como as 

disciplinas, os mecanismos de segurança, o biopoder, a tecnologia e cyberdispositivos 

(Haraway, 2009).  

O efeito destes dispositivos sobre o corpo é gerador de diferentes conceptualizações. 

Interessa então enunciar os referenciais teóricos, a partir dos quais, se explora como na 

contemporaneidade o corpo pode ser assumido, quer como um organismo sacrificado pelos 

dispositivos com intenções de domínio que o atravessam, quer como um dispositivo com 

disposições de resistência.  

 

Face à preponderância do domínio do biopoder na pós-modernidade, Francisco Ortega 

introduz o termo de ‘bioidentidade’ que define como uma produção de subjetividades a 

partir do bios (Ortega, 2003). A construção de bioidentidades é concretizada por via de 

práticas ascéticas, que pressupõem controlo individualizado de normas e condutas 

corporais geridas por regras e princípios coletivos, segundo os quais, se origina a 

‘biossociabilidade’ (Ortega, 2003, p. 64). Esta preponderância corporal na produção de 

subjetividades, territorializando o corpo como organismo de dominação é, também, 

alcunhado de “bioascese” (Ortega, 2003, p. 64).  

 

Segundo Agamben, o biopoder já não visa ‘deixar morrer’, ou ‘deixar viver’, mas ‘deixar 

sobreviver’. Desta forma, a biopolítica origina um paradigma da ‘sobreviva’ (Agamben, 

1999), que se define por uma conceção de vida circunscrita a uma condição biológica, a 

uma ‘vida nua’ (Agamben, 2007). No entanto, esta ‘vida nua’ “é uma produção específica 

do poder e não um dado natural” (Agamben & Costa, 2006, p. 135). O sujeito é despido de 

vida e reduzido ao seu corpo, um corpo político, um corpo de dominação, um corpo 

controlável, um corpo que sobrevive constantemente à morte, através de um 

superinvestimento corporal (Pelbart, 2007a). As produções de subjetividades encontram-se 

limitadas às relações de poder definidas pelo, e com o corpo. A ‘vida nua’ afirma o seu 

exponencial na polis e “torna-se simultaneamente o sujeito e o objeto do ordenamento 

político e de seus conflitos” (Agamben, 2007, p. 16). Segundo Agamben, este processo 



Zona 1 – Cartografia de um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral 

64 

 

impulsiona fenómenos de ‘dessubjetivação’ dos sujeitos: “as sociedades contemporâneas 

apresentam-se como corpos inertes atravessados por gigantescos processos de 

dessubjetivação que não correspondem a nenhuma subjetivação real” (Agamben, 2011, p. 

262)’. Esta ‘inércia’ a que Agamben se refere, responsabilizando os processos de 

‘dessubjetivação’ promovidos pela generalização dos cyberdispositivos  potencia o 

fenómeno da “alienação do espectador em proveito do objeto contemplado […], quanto 

mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes 

da necessidade, menos compreende a sua própria existência e o seu próprio desejo” 

(Debord, 2012, p. 18). 

 

Seguindo uma linha de pensamento similar, na qual o corpo é declarado como organismo 

de dominação, o filósofo esloveno Slavoj Žižek (2003) alcunha o sujeito pós-moderno de 

‘Homo Otarius’. Esta nova espécie, segundo o autor (que advém do ‘Homo Sacer’ de 

Agamben, 2007), designa um conjunto de sujeitos que se encontram reféns da sua própria 

sobrevivência sem estarem conscientes de tal facto. Estes indivíduos sobrevivem na pós-    

-modernidade num sonambulismo permanente. Nesta existência, também alcunhada de 

‘Homo-zumbi’ (Žižek, 2003), o modo de sobreviver consiste em tentar exercer relações de 

poder dominante; no entanto, “ao tentar manipular e explorar os outros, acaba sendo ele o 

verdadeiro explorado” (2003, p. 94). Žižek coloca ainda a questão: “Quem está realmente 

vivo hoje?” (2003, p. 108). 

Aprofundando ainda mais um niilismo e fatalismo irreversíveis, pelo menos do modo que 

são enunciados, a biopolítica contemporânea assume também a designação de ‘vida besta’ 

(Pelbart, 2007a). Esta conceptualização é definida por um “rebaixamento global da 

existência, essa depreciação da vida, a sua redução à ‘vida nua’, à sobrevida, estágio último 

do niilismo contemporâneo” (Pelbart, 2007a, p. 61).  A revista Tiqqun alcunha o indivíduo 

que sobrevive na vida besta de Bloom, sendo “a figura que representa a morte do sujeito e 

do seu mundo” (Pelbart, 2007a, p. 28). 

 

Ao se concordar com as perspetivas previamente enunciadas, não podem restar dúvidas 

que os dispositivos pós-modernos atravessam o corpo e o controlam, sendo o corpo um 

mártir dos poderes contemporâneos. Contudo, face à argumentação que tem sido 

desenvolvida por este estudo, não se é possível pactuar com as conceptualizações niilistas 
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apresentadas, enunciadoras de um corpo que não possuí mecanismos internos de reverter 

as relações de poder, pelas quais está a ser dominado. 

 

Este homem figurado pelos autores referenciados é uma representação em Nietzsche 

(1998) do ‘homem superior’ e ‘homem sublime’, Teseus.  

Teseus está tão carregado da sua superioridade, do seu conhecimento, da sua sublimidade, 

que não pode ser mais afetado, está cheio. Não obstante, não é este o corpo que interessa 

explorar no Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, mas um corpo com potências 

ativas e criativas, precisamente por se identificar como um corpo vazio. Um corpo 

comprometido com a questão:  

Como pode o corpo reverter as novas relações de poder que o 

atravessam?  

 

Perante esta questão, Deleuze no seu último texto publicado ‘A Imanência: Uma Vida’ 

(2002) assume uma perspetiva de vida imanente em estado de pura potência, que confirma 

a sua plenitude na própria impotência. No entanto, a imanência absoluta existe em si, por 

si, não dependente de objetos e não é um domínio dos sujeitos. A pura imanência é 

declarada como ‘Uma Vida’, na qual o corpo abandona a sua individualidade, abandona o 

artigo definido que o precede para alcançar a sua singularidade, alcançar um artigo 

indefinido, perdendo o seu nome “embora ele não se confunda com nenhum outro” 

(Deleuze, 2002). 

Perante uma vida imanente, os corpos integram os acontecimentos, as singularidades que a 

compõem, porém, sem os definir por uma ordem sistémica. As singularidades, atualizam 

constantemente os corpos, expandem-nos e desterritorializam-nos. Abre-se, então, a 

possibilidade dos corpos se poderem reterritorializar como corpos ativos, capazes de atos 

criativos. ‘Uma vida’ deixa de ser agrupada por territórios para ser considerada pelas 

ruturas, pelas quebras de linha, pelos “entre-tempos, entre-momentos” (Deleuze, 2002, p. 

24). O conceito de ‘Uma vida’ agencia intensidades, que contém singularidades a partir das 

afetações, que atualizam os planos de consistência nos quais circula.  

‘Uma vida’ exposta como um estado original, no qual a diferença é uma potência capaz de 

afetar e ser afetada no encontro com outros corpos, assim como de inventar, de criar novas 

formas de estar e se relacionar. Para que tal seja possível é necessário recuperar o corpo, 
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libertá-lo do poder que o bloqueia e recuperar os seus impulsos, a sua espontaneidade, a 

sua diferença e os seus desejos. 

O corpo ao ser despojado, esgotado da rede que o aprisiona exalta a sua capacidade de agir 

(Deleuze, 2002), precisamente a partir da extração dos poderes que se abateram sobre ele e 

o bloquearam. É então possível a metamorfose de ‘corpos disciplinados’ em ‘corpos de 

possibilidades’:  

Dizer que o corpo é um conjunto de possibilidades significa (…) que a sua aparência no 

mundo, através da perceção, não é predeterminada por nenhum tipo de essência interior 

(…). Por isso, há um agenciamento que é compreendido como o processo de 

determinação dessas possibilidades (Butler, 2011, p. 72). 

 

O corpo não pré-existe, os seus gestos, atos, comportamentos, linguagens e discursos são 

desenhados, moldados, transformados pelas linhas de forças com que se vai deparando e 

pelos desejos que vai contraindo. Porém, os corpos estão repletos de convenções e códigos 

culturais dos dispositivos que nele se inscrevem e que contraem intensidade.  

As entidades corporalizadas também não existem anteriormente às convenções culturais 

que essencialmente atribuem significado aos corpos. Dentro dos termos da performance, 

os atores já estão sempre em palco (Butler, 2011, p. 80). 

 

As conceptualizações do corpo, enquanto promotor de atos performativos, imprimem 

visibilidade às convenções culturais representadas e internalizadas. Através das mesmas é 

possível perceber as relações de poder estabelecidas no corpo por dispositivos que induzem 

o “corpo a tornar-se um signo cultural” (Butler, 2011, p. 73). Nem os bloqueios, nem as 

possibilidades são exteriores ao corpo, nem tão pouco naturais, só quando experimentadas 

repetidamente são corporalizadas e se tornam integrantes das subjetividades.  

O escritor Georges Orwell criou, na sua obra de ficção literária ‘1984’ (publicada em 

1949), uma nova língua: a Novilíngua. Esta seria a língua oficial, criada pelo sistema 

político vigente em 1984, o Socialismo Inglês, e visava cingir o número de vocábulos em 

cada ano para criar uma língua sem ambiguidades, contradições, sem questionamentos. 

Uma língua objetiva e estilizada, na qual não surgissem dúvidas. Estas dúvidas não eram 

equacionadas pela incapacidade e inflexibilidade de processos mentais complexos.  

Estamos a destruir palavras, dezenas, centenas de palavras por dia. Estamos a reduzir a 

língua ao seu esqueleto (…) Todos os conceitos de que possamos ter necessidade serão 

expressos, cada um deles, exclusivamente por uma palavra, de significação 

rigorosamente definida, sendo eliminados e votados ao esquecimento todos os seus 

sentidos subsidiários (Orwell, 2002, pp. 60-61). 
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A estilização linguística, com consequente inflexibilidade de esquemas mentais de maior 

profundidade, abertos e abrangentes, era conseguida pela eliminação de palavras que 

pudessem conter significados heterogéneos, conceitos suscetíveis de ambiguidades e 

definições secundárias. 

A analogia perante uma obra de ficção literária, que inventa uma língua restringindo as 

palavras, a palavras-tipo, a um vocabulário específico, que permitisse condicionar 

processos complexos do pensamento, é a analogia que se pretende face ao conceito de atos 

performativos concretizados por gestus (Brecht, 1970). Estes gestus, ao serem 

incorporados culturalmente, restringem questionamentos a naturalizações, através da 

disciplinação, do controlo e do bloqueio.  

A partir da perspetiva enunciada pretende-se equacionar uma deslocação de um corpo no 

qual atuam os dispositivos de poder, para um corpo dispositivo de forças, uma vez que é 

este corpo que autonomamente contrai e expande disposições de resistência.  

 

Após uma exploração conceptual de dispositivo, que tornou inteligível as suas 

características plurais e heterogéneas, a sua composição tridimensional, a sua cartografia 

territorial, bem como um possível modelo de análise rizomático; após um desenvolvimento 

das estratégias de domínio e táticas de resistência nos dispositivos teatrais, procedeu-se a 

uma análise do conceito de redes comunitárias de afetação relacional desenvolvidas pelo 

dispositivo em estudo. Foram, também, investigadas as intenções de domínio contraídas 

nos atos performativos quotidianos por dispositivos pós-modernos, compreendendo como 

o corpo pode convocar estas intenções, no entanto, este corpo detém, igualmente, a 

capacidade de se transformar num dispositivo capaz de desterritorializar o poder que o 

atravessa. No seguimento da expansão desta zona teórica interessa propor disposições de 

resistência, através de uma inteligibilidade das dimensões singulares e atualizadas do 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. 

 

 

3. DIMENSÕES ATUALIZADAS  

 

O que caracteriza um dispositivo é sua capacidade de irrupção naquilo que se encontra 

bloqueado para a criação, é o seu teor de liberdade em se desfazer dos códigos, que dão 

a tudo o mesmo sentido. O dispositivo tenciona, movimenta, desloca para outro lugar, 

provoca outros agenciamentos (Passos, Kastrup, & Escóssia, 2009, p. 90). 
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Para uma exploração da singularidade enunciada pelo Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral propõe-se uma reterritorialização das suas dimensões. Primeiramente é investigada 

a pluralidade da dimensão de conhecimento, seguida da análise das relações de forças. Por 

fim, sugere-se uma atualização de modos de produção de subjetividades assentes em 

agenciamentos de desejo e agenciamentos de enunciação, mediante processos de conexão 

de singularidades.  

 

 

3.1. PLURALIDADES DO CONHECIMENTO 

 

Segundo o quadro conceptual desenvolvido até ao momento, o Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral expressa-se como pós-estruturalista, logo, expõe disposições plurais, 

quotidianas, diversificadas e criativas enunciadas por dispositivos de criação teatral pós-    

-modernos. Porém sugere, de igual modo, a contração de disposições atualizadas que 

visam promover singularidades conectadas. 

 

Como foi argumentado previamente, para dispositivos teatrais com intenções de domínio a 

diferença apresenta-se como uma característica negativa. Contrariamente, para dispositivos 

com disposições resistentes, nomeadamente para o dispositivo em estudo, a diversidade e 

heterogeneidade expõem-se como características essenciais:  

É mais eficaz politicamente, como também mais analiticamente preciso, pensar em 

termos das ‘múltiplas posições de agenciamento’ que nós ocupamos (Mann, 1994, p. 

171).  

 

Assume-se a diversidade como disposição a partir da qual é promovida uma emancipação 

discursiva. A atualização de diferentes modos de produção simbólica poderá permitir uma 

transformação das relações de poder, articuladas com uma emergência de múltiplas 

perspetivas, que deixam de se afirmar como regimes de verdade para albergarem camadas 

plurais de conhecimento.  

As disposições de resistência atribuídas ao Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral 

constituem-se a partir da emancipação discursiva dos seus agentes, privilegiando 

autonomias simbólicas expandidas por microagenciamentos de desejo. Como resultado 

desta perspetiva, a emancipação discursiva é entendida como “o lugar mais fundo da 

sujeição” (Bruni, 2006, p. 35), a partir da qual os indivíduos e grupos socioculturais 
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desenvolvem competências de transformação das suas vidas, segundo processos de 

inteligibilidade, compreensão, problematização, experimentação, criação, avaliação e 

colaboração nos seus contextos de ação. Estes processos visam a criação de táticas 

colaborativas promotoras de autonomias simbólicas.  

Não se trataria, em princípio, somente de uma questão de aumento de poder e 

autonomia individual ou de elevação de autoestima, mas da aquisição de uma 

consciência coletiva perante a dependência social e dominação política (Filho, 2007, p. 

17).  

 

Através das fissuras dos domínios discursivos dominantes e da constituição de alternativas 

simbólicas, este dispositivo prevê que os sujeitos possam experimentar e criar, ainda que 

de um modo transitório e provisório, novas disposições simbólicas, acedendo a locais de 

desejo até então inalcançáveis pelo seu desconhecimento. Dá-se então a emergência de 

“uma outra possibilidade de geografia para o desejo” (Guimarães, Menegh, & Oliveira, 

2006, p. 641).  

Novamente, a questão da diversidade promovida pelo Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral, se apresenta como uma alternativa face aos desinvestimentos de desejo 

promovidos por dispositivos com disposições dominantes, tal como, à edificação de 

enunciados discursivos hegemónicos e homogéneos.  

A partir da perspetiva, que este dispositivo possibilita a descolonização de regimes de 

conhecimento, estes deixam de estar enclausurados em regimes de verdade definindo-se 

mediante territórios compostos por multiplicidades. Existe, assim, uma politização da 

dimensão do conhecimento: 

A partir do momento em cada atividade específica individual é utilizada como base da 

politização, desaparece o limite da escrita enquanto marcas sacralizantes do intelectual. 

E torna-se possível desenvolver conexões transversais a partir de diferentes formas do 

conhecimento, assim como, a partir de um foco de politização para outro (Foucault, 

1980, p. 127).  

 

Segundo a ótica que se pretende desenvolver no presente trabalho, a expansão de 

pluralidades face a camadas do saber, desvenda padrões socioculturais e promove a 

compreensão, aquisição e desenvolvimento de diferentes conceitos, logo, de dimensões de 

conhecimento.  

Por conseguinte, esta dimensão do dispositivo não tem um sentido, tem múltiplos, é 

desenvolvido pelas suas disposições plurais e a-significantes com constantes e 

imprevisíveis reterritorializações. No entanto, estas disposições a-significantes não 



Zona 1 – Cartografia de um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral 

70 

 

dependem da área de conhecimento que as cria, ou do seu enunciador, mas das potências 

de afetação que transportam. É na fragmentação e pluralização de sentidos que emerge a 

criação de conceitos segundo a constituição de problemas. A partir da pesquisa, confronto 

e triangulação de diferentes perspetivas conceptuais, é possibilitada a promoção de análises 

críticas e enunciação de novos conceitos. Deleuze definiu a filosofia como a “arte de 

formar, de inventar, de fabricar conceitos” (Deleuze & Guattari, 1992, p. 9), sendo o objeto 

de estudo desta disciplina a criação de conceitos sempre novos.  

A exclusividade da criação de conceitos assegura à filosofia uma função, mas não lhe dá 

nenhuma proeminência, nenhum privilégio, pois há outras maneiras de pensar e de criar, 

outros modos de ideação que não têm de passar por conceitos, como o pensamento 

científico (Deleuze & Guattari, 1992, p. 16).  

 

Mediante esta perspetiva, o desenvolvimento da dimensão de conhecimento do dispositivo 

em estudo, assume conexões com redes filosóficas através da enunciação e produção de 

conceitos; do mesmo modo, conecta-se com o campo epistemológico e empírico dos 

Estudos Culturais. Torna-se percetível uma politização da dimensão do conhecimento, 

segundo investigações e análises socioculturais pós-estruturalistas, bem como, pela 

visibilidade de disposições políticas assentes na transformação territorial, por via de ações 

concretizadas pelos seus intervenientes. A articulação com a dimensão de conhecimento 

proposta pela metodologia Investigação-Ação é concretizada por procedimentos 

estruturados de planificação, ação e avaliação. Por fim, conecta-se com o conhecimento 

artístico, mediante a promoção de processos exploratórios de criação teatral concretizados 

por agenciamentos em devir. 

Através de múltiplas conexões interdependentes, são expandidas redes complexas de 

camadas conhecimento. Existe, assim, uma polinização entre perspetivas de conhecimento, 

não só artístico, mas científico, cultural, filosófico, humano, político e social, promotoras 

da inteligibilidade de perspetivas plurais.  

 

 

3.2. RELAÇÕES DE FORÇAS 

 

Relativamente às relações de poder promovidas no interior do Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral, pretende-se uma transformação das mesmas em relações de forças. Esta 

metamorfose é impulsionada por processos colaborativos de criação.  
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Segundo Jürgen Habermas, o conceito de poder é definido quer perante as relações 

cognitivas que o sujeito estabelece com o mundo (pautadas por verdades extraídas de 

conhecimentos adquiridos), quer através das relações práticas reguladas por “ações bem-    

-sucedidas” (Habermas, 2010, p. 268). Deste modo, o poder articula-se com a dimensão do 

conhecimento, do mesmo modo que é referente a modos de produção de subjetividades 

individuais e sociais. Esta perspetiva impulsiona uma abrangência da definição de poder 

explorada pelos Estudos Culturais, e reivindicada por este dispositivo. 

Na conceção proposta de relações de forças deste dispositivo, as áreas cénicas (luz, som, 

figurinos, cenografia, atuação, encenação, dramaturgia, etc.) voltam a estar definidas em 

campos de ação próprios; contudo, relacionam-se por interagenciamentos mediados por 

relações tensionais, mas não hierarquizadas.  

Através do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, as táticas de microrresistências 

refletem-se em todo o processo colaborativo de experimentação, criação e decisão teatral, 

explorando agenciamentos de desejo e projetando agenciamentos de visibilidade e de 

enunciação. As relações de forças são concretizadas a partir de colaborações constantes, 

promotoras de produção de subjetividades singulares, atualizadas e conectadas, assentes na 

emancipação discursiva e autonomia simbólica de minorias, quer referentes às áreas 

cénicas quer aos participantes da ação.  

 

As relações de forças no Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral assumem a 

perspetiva enunciada por Deleuze (1996), perante a qual a arte é impulsionadora de afetos, 

logo, de fenómenos de afetação. Estes fenómenos revelam-se promotores da 

descolonização de poderes dominantes e/ou hegemónicos e, posterior emergência de linhas 

de fuga, que permitem a conexão com novos territórios, bem como a sua transformação. 

Assim, o agenciamento de afetos entre territórios apresenta-se como um mecanismo de 

desterritorialização de relações de poder.   

Por sua vez, os afetos são agenciados pela propagação de perceptos, conceito igualmente 

formulado por Deleuze (1996) que se distancia de perceções, tal como os afetos se 

distanciam de sensações. Os perceptos são constituídos por perceções e sensações; no 

entanto, ultrapassam os indivíduos que os sentem. Desta forma, o Dispositivo Colaborativo 

de Criação Teatral é gerador de perceptos e agencia afetos.  
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Os perceptos adquirem uma existência singular ao promoverem relações de forças, 

transpõem os artistas que os impulsionam, podendo contaminar quem com eles se conecte 

e que se revele disponível para ser afetado (Deleuze & Parnet, 1996).  

Segundo esta perspetiva, os afetos são devires operacionalizados por agenciamentos de 

potências singulares, que possibilitam uma nova visibilidade e enunciação das forças que 

afetam um determinado corpo. As conexões de intensidades estabelecidas entre corpos 

transformam-se em ‘impulsionadores de afetos’ (Deleuze & Parnet, 1996). 

É, assim, que o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral revela um estatuto próprio de 

impulsionador de afetos, potências singulares que possibilitam a instauração de novos 

agenciamentos de afetação relacional, perante redes comunitárias que colaboram na 

exploração e criação teatral em torno de uma problemática comum. 

 

Esta perspetiva conceptual é articulada com o conceito de ‘estética relacional’ criada por 

Nicolas Bourriaud (2002). Bourriaud, sendo curador, atribuiu este termo à tendência 

evidenciada nas artes plásticas, de conceber criações articulando relações humanas e os 

seus contextos sociais específicos.  

Esta conceção permite sustentar a hipótese do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral 

deter a capacidade de criação de novos modos de relacionamento. A prática teatral 

colaborativa, ao gerar possibilidades de agenciamentos de afetação relacional, mediante a 

promoção de afetos e perceptos emergentes de contextos específicos, gera uma 

multiplicidade de possíveis relações entre diferentes territórios, permitindo uma constante 

transformação dos mesmos:  

A possibilidade de uma arte relacional – uma arte que assumiria como horizonte teórico 

a esfera das interações humanas no seu contexto social, mais do que a afirmação de um 

espaço simbólico autónomo e privado – revela uma transformação radical dos objetivos 

estéticos, culturais e políticos colocados em jogo por uma arte moderna (Bourriaud, 

2002, p. 14). 

 

Através de agenciamentos de afetação relacional é exequível a destruturação dos territórios 

relacionais edificados e estilizados, bem como a emergência de novos territórios, logo, 

novas relações de forças que abandonam disposições estruturantes de poder, para serem 

entendidas e sentidas como fenómenos de afetação.  

É então percetível, que a criação obriga a uma destruição, do mesmo modo que, a 

reterritorialização é determinada pela desterritorialização (Haesbaert & Bruce, 2002). 
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No Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral as relações de forças são desenvolvidas 

através da colaboração entre as áreas cénicas e os participantes da ação. As áreas cénicas 

são cunhadas por Guattari & Rolnik como “máquinas de expressão” (Guattari & Rolnik, 

1986, p. 90), podendo estas ser de expressão corporal, verbal, social, cultural, artística, 

política, poética, estética, afetiva, etc. No dispositivo em estudo, as áreas cénicas 

designam-se por enunciadores cénicos. Estes, do mesmo modo que as máquinas de 

expressão, não se afirmam por referência a uma individualidade, mas a uma singularidade 

conectada. Porém, apresenta-se esta diferenciação terminológica uma vez que, ‘máquinas 

de expressão’ é uma conceptualização mais genérica, podendo ser adotada por outros 

dispositivos, enquanto os ‘enunciadores cénicos’ é um termo referente a dispositivos 

teatrais. 

De acordo com Pavis (2001) os enunciadores cénicos podem ser definidos como: 

A operacionalização no espaço e no tempo (…), de todos os elementos cénicos e 

dramatúrgicos considerados úteis à produção de sentido e à sua receção pelo público 

colocado em situação de receção (p. 302). 

 

Torna-se então possível expandir a definição de enunciadores cénicos, na qualidade de um 

conjunto heterogéneo de máquinas de expressão e criação teatral, que procuram, não uma 

produção de sentido (que transportaria, novamente, para uma estrutura totalizadora), mas a 

produção de múltiplos sentidos, de múltiplas, imprevisíveis e atualizadas subjetivações. 

Contudo, a conceção de enunciadores cénicos afasta-se da perspetiva expressa por Pavis, 

quando diz “trata-se, além do mais, de estruturar e hierarquizar as diversas fontes de 

enunciação” (p. 303). Mediante este dispositivo, os enunciadores estão interconectados 

rizomaticamente de forma a afetarem e serem afetados por processos colaborativos.   

 

Parece passível concluir que os fluxos agenciados e expandidos por enunciadores cénicos, 

possibilitam localizar modos de subjetividades emergentes nas fronteiras de territórios 

advindos de novas conexões, assim como, subjetivações que encontram dificuldade em 

apropriar-se de lugares de enunciação nos territórios que vão habitando. 

A possibilidade de apropriação territorial para a produção e projeção de enunciados 

atualizados, é compatível com reterritorialização do novo, do desconhecido e da diferença. 

Esta possibilidade desarticula o desenvolvimento de “estruturas cristalizadas que 

impossibilitam o avanço, que insistem em (…) manter a subjetividade sob o jugo de 

normas e padrões tendentes à reprodução” (Parpinelli & Souza, 2005, p. 484). Os 



Zona 1 – Cartografia de um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral 

74 

 

territórios que confirmam esta configuração poderão declarar relações de poder 

hegemónicas perante a criação de monólogos, nos quais não consta a ‘voz’ do outro. 

Definem-se enquanto territórios que não preveem afetações, que não se querem deixar 

contagiar, que constroem fronteiras rígidas, que não permitem a emergência de “linhas de 

fuga da subjetividade e acabam cercando-a com normas, padrões e valores que 

impossibilitam a criação do novo” (Parpinelli & Souza, 2005, p. 486). 

A partir do quadro conceptual exposto, a constituição de subjetivações através da expansão 

de enunciados pode construir-se de dois modos distintos: “uma relação de alienação e 

opressão, na qual o indivíduo se submete à subjetividade tal como a recebe, ou, uma 

relação de expressão e criação, na qual o indivíduo se reapropria dos componentes da 

subjetividade” (Deleuze & Guattari, 1996, p. 33). 

 

Segundo a perspetiva apresentada, assente em paradigmas pós-estruturalistas, as relações 

de forças, quer entre enunciadores cénicos quer entre os participantes, visam conhecer, 

compreender e serem afetadas pela diferença, pelo novo. Os agenciamentos de afetação 

relacional, permitidos por relações de forças, possibilitam a desterritorialização de 

subjetividades hegemónicas. De acordo com Pavis:  

A prática significante recusa-se a ilustrar ou a confirmar aquilo que a análise acredita 

descobrir na primeira concretização pelo leitor. A pluralidade de significados é mantida 

pela multiplicação, no trabalho cénico, dos enunciadores (atores, música, ritmo de 

apresentação, etc.), pela recusa de hierarquizar sistemas cénicos, de separá-los entre 

sistemas maiores e menores, de reduzi-los a um significado último e final, e no final de 

contas, pela recusa em interpretar (Pavis, 2008, pp. 67-68). 

 

Concorda-se com Pavis na sua formulação da pluralidade de enunciações mantida pela 

multiplicação dos enunciadores cénicos, que ao invés de somarem e acumularem 

significados (que mais não seriam que distintas ilustrações referentes a um mesmo 

significante visando uma interpretação global), multiplicam-se em enunciações a-

significantes (pela capacidade expansiva e imprevisível que encontram na formulação de 

significados plurais, múltiplos e efémeros).  

No entanto, e segundo as aceções pós-estruturalistas expressas por este dispositivo, não é 

possível concordar com este autor na designação de sistemas cénicos ou práticas 

significantes. Expõe-se, porém, a designação de enunciadores cénicos, por sua vez 

articulados por redes de afetação relacional. 
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A produção de subjetividade, através de redes rizomáticas expandidas por relações de 

forças, pode ser articulada com a criatividade, que não designa uma originalidade face à 

composição cartográfica do dispositivo, mas uma originalidade perante a transformação a 

que a mesma está sujeita. Transformação, que por sua vez se revela como produtora de 

modos criativos de reposicionamento de subjetivações face ao novo, ao atual. Perante esta 

argumentação, o processo de atualização do ‘novo’ permite que a subjetividade se possa 

confirmar como atual: “a novidade atualiza-se em cada dispositivo tornando-se em atual” 

(Lavoura, 2009, p. 70).  

 

O Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral desenvolve-se por redes relações de forças 

rizomáticas, que permitem a criação de um espaço polifónico, e colocam em correlação a 

singularidade de diferentes domínios criativos e criadores, assumindo estes, uma 

polarização de sentidos e de subjetividades a partir das suas diferenças.  

Todavia, até ao século XXI diversos dispositivos de criação teatral têm enunciado uma 

hierarquia de poder relativamente às unidades de criação: dramaturgia, encenação e 

atuação. Cada uma destas unidades é exposta como um minissistema hierárquico, um 

sistema vetorial triangular, fechado sobre si, que não permite conexões com subjetivações 

consolidadas por outras áreas de criação. O que tem alternado nos dispositivos de criação 

teatral é a posição que cada uma das unidades ocupa no sistema enquanto posição 

dominante de poder; contudo, este sistema não se transformou, apenas inverteu as relações 

de poder existentes.  

 

Figura 1 – ‘Sistema vetorial triangular: dramaturgia, encenação e atuação’ 
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O Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral pretende uma desterritorialização das 

relações de poder sustentadas por unidades de criação, expondo-as como multiplicidades 

que se reterritorializam por relações de forças colaborativas. Pretende-se, deste modo, um 

esvaziamento da intensidade das linhas de forças e posterior metamorfose das mesmas.  

Ao desterritorializar estas entidades criadoras, não lhes é retirado o seu potencial 

criativo, nem este se dilui; é sim, partilhado segundo sinergias com as demais áreas 

artísticas integrantes do processo de exploração e criação. É neste deslocamento que 

uma nova potência de teatro pode ser liberada. Ao subtrair elementos estabilizadores, 

estruturais e hierárquicos, implodimos os núcleos e passamos a trabalhar com formas 

complexas e abertas (Leitão & Souza, 2016, p. 73).  

 

É segundo esta premissa, que o dispositivo em estudo propõe uma desterritorialização das 

unidades cénicas que a seguir se apresentam:  

(i) Dramaturgia, na qualidade de discurso de enunciação criado de forma 

isolada, segundo critérios e objetivos postulados unitariamente pelo seu 

criador que declara o poder do domínio criativo. 

(ii) Encenação, enquanto construção criativa da estética do espetáculo isolada e 

individualizada, a partir da qual as diferentes áreas de criação se adaptam, e 

que por sua vez, seguem orientações ditadas pela dramaturgia.  

(iii) Atuação, como enunciação da personagem-tipo que afirma uma identidade 

fixa e totalizadora; e representação, como técnica de construção de 

personagens assente na imitação de arquétipos, ou interpretação, que prevê 

que o ator encontre uma verdade de atuação.  

 

A partir da desterritorialização destas unidades criativas pretende-se uma atualização das 

mesmas, segundo princípios de expansão rizomática, operacionalizados por processos 

criativos.  

 

Luís Abreu no seu artigo ‘Processo colaborativo34: relato e reflexão sobre uma experiência 

de criação’ (2003), e Antônio Araújo na sua tese de doutoramento ‘A encenação no 

coletivo: desterritorializações da função do diretor no processo colaborativo’ (2008) 

propõem que na contemporaneidade exista uma relação horizontal face às diferentes áreas 

de criação teatral. Com efeito, na pós-modernidade tem-se procurado uma descolonização 

                                                           
34 A partir da década de noventa até à atualidade o processo colaborativo tem-se vindo a desenvolver e 

expandir, por toda a América e Europa, segundo influências dos movimentos de criação coletiva surgidos nos 

anos 70. Na década de noventa o coletivo, nos processos de criação teatral, restabeleceu a sua força e 

emergiu de novo; no entanto com uma nova forma processual: o processo colaborativo, promovendo uma 

horizontalidade das funções do teatro, sobre as quais o criador de cada área específica assumia a autoria de 

criação da mesma (Abreu, 2003).   
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de relações de poder dominantes perante estas áreas cénicas. No entanto, não parece que 

esta transformação se tenha efetivado de forma a conceber uma relação não hierarquizada 

no processo de criação teatral. 

Stela Fischer (2003) e Edgar Céballos (1999), ao enunciarem os princípios de processos 

colaborativos, indicam um desenvolvimento do sistema criativo através da tríade: atores, 

dramaturgo e encenador. Rafael Ary (2016) acrescenta a esta tríade o conceito de 

‘hierarquias flutuantes’. Ary considera que uma horizontalidade processual gera harmonia 

e não tensão, e que em qualquer processo criativo é necessário que haja tensão porque é 

esta que vai gerar movimento, fluxo. O Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral 

propõe uma abolição da tríade e das hierarquias, uma abolição das relações de poder 

dominantes, mas não uma abolição da tensão e da força. Sugere-se que existindo uma 

tríade, os vértices vão funcionar segundo movimentos sistémicos, que por sua vez, 

encontram como objetivo comum a própria disputa de poder. Simultaneamente argumenta-

-se que as relações horizontais contraem flutuações e distâncias entre os seus membros, 

logo, contraem tensões. Porém, como alegado previamente, quanto maior for a amplitude 

das redes e dos processos horizontais, maior as distâncias entre os seus membros. Sugere-  

-se, novamente, que os processos colaborativos apresentam uma cartografia tridimensional 

que inclui: a) relações em profundidade promotoras da atualização de subjetividades; b) 

processos horizontais que convocam uma curta distância entre os seus membros (pelas 

relações primárias estabelecidas); c) camadas de conhecimento verticais que contraem 

pluralidades de saberes individuais.  

A partir de uma desvinculação vetorial, que pretende desarticular relações de poder 

dominantes entre as três áreas de criação teatral (dramaturgia, encenação e atuação), 

ambiciona-se criar uma rede rizomática de forças tridimensionais e interdependentes, 

assentes em processos colaborativos, transformando o dispositivo de criação teatral em 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral.  

Deseja-se que a potência de “novos movimentos de explicitação” (…) gere “outros efeitos 

de produção-transformação” (Passos, Kastrup, & Escóssia, 2009, p. 90), logo, novos 

modos de produção de subjetividades, adjacentes a novos e plurais conhecimentos e 

relações de forças. Contudo, pretende-se preservar o potencial criativo dos enunciadores 

cénicos, ampliando-o segundo relações colaborativas: “ao subtrair elementos 
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estabilizadores, estruturais e hierárquicos, implodindo os núcleos e passando a trabalhar 

com formas complexas e abertas” (Leitão & Souza, 2016, p. 63). 

No contexto da pós-modernidade é segundo o pressuposto da emergência de práticas 

teatrais adequadas às necessidades de reterritorialização de subjetividades, enunciadas por 

dramaturgias contemporâneas, locais, plurais, que se procuram funções do teatro adaptadas 

a cada contexto específico em questão, as quais Bento identifica como:  

Dramaturgias de vida, dramaturgias de novas oportunidades, dramaturgias de novos 

conhecimentos, dramaturgias de novas competências, dramaturgias locais, dramaturgias 

plurais, dramaturgias das diferenças  (Bento, 2010, p. 6). 

 

No Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral o enunciador-dramaturgia deseja permitir 

que o grupo invente modos de subjetividades através da projeção de enunciados 

discursivos explorados e definidos coletivamente. O texto abandona o papel principal face 

à criação teatral e passa a ser produzido a partir da experimentação, que revela o “potencial 

criativo dos indivíduos e dos grupos, permitindo que eles criem suas próprias narrativas” 

(Dundjerovic A. S., 2007, p. 155).  

Ao se propor uma desterritorialização do poder do enunciador-dramaturgia propõe-se, 

igualmente, que este assuma a sua singularidade, mas de forma conectada segundo 

constantes agenciamentos de afetação com os restantes enunciadores cénicos. Este 

dispositivo expande um conjunto de singularidades, por agenciamentos de potências 

atualizadas, que por sua vez, potenciam múltiplas possibilidades de afetação e conexão.  

 

No Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral o enunciador-dramaturgia é gerado a partir 

de temáticas e conceitos definidos pelo grupo. Este enunciador torna-se parte da 

construção de subjetivações individuais e coletivas, que a partir do momento em que são 

enunciadas, estão aptas para se desterritorializarem novamente, produzindo subjetividades 

efémeras e permeáveis à transformação.  

Os temas dramatúrgicos transformam-se, então, num reflexo das preocupações, 

necessidades, desejos e desenvolvimentos das sociedades locais contemporâneas, 

imprimindo ao Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral uma função social, política, 

cultural e artística de transformação da realidade, através da projeção de enunciados 

coletivos. O dispositivo em estudo passa a desempenhar uma função política, na qual os 

intervenientes adotam posicionamentos perante a sua realidade, através da procura de 

lugares de pertença e projeção discursiva dentro do grupo e da sociedade.  
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Os intervenientes do grupo enunciam uma voz ativa na construção dramatúrgica, segundo 

processos colaborativos; no entanto, sublinha-se que ressurge a função de dramaturgo. Este 

criador acompanha o processo recebendo influências de todos os intervenientes, 

conectando-se, segundo agenciamentos e afetações, com os restantes enunciadores cénicos. 

Embora o texto tenha a assinatura do dramaturgo não deixa de ser um produto coletivo. O 

enunciador-dramaturgia ostenta, de novo, uma grande importância. Transforma-se num 

criador direto e participante que age de forma colaborativa, acompanhando todo o processo 

de criação teatral que se desenvolve nos ensaios. 

Segundo Lehmann (2007, p. 224), a reterritorialização dramatúrgica, possível na 

contemporaneidade teatral, é expressa pela “potência da desintegração, da desmontagem e 

da desconstrução do drama”, por uma “extrema manifestação da corporeidade” e torna-se 

“mais presença do que representação, mais experiência partilhada do que comunicada” 

(Lehmann, 2007, p. 157), mais criação que performatividade.  

 

Por fim importa afirmar, novamente, que o enunciador-dramaturgia no Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral exprime-se como a-significante uma vez que, não procura 

um sentido único, é na conexão e intermezzo de múltiplos sentidos, que estes se esvaziam 

abdicando de sentidos pré-existentes:  

O texto é recebido como uma série de sentidos que se contradizem, que se respondem e 

se recusam a aniquilar-se num sentido global (Pavis, 2008, p. 67). 

 

A partir desta subtração, abre-se a possibilidade à emergência de novos sentidos; porém, 

estes são a-significantes por se defrontarem quer com múltiplos sentidos, quer com a 

constante possibilidade de se multiplicarem, desterritorializarem e transformarem segundo 

processos rizomáticos.  

 

Após expor a atualização do enunciador-dramaturgia interessa reterritorializar o 

enunciador-encenação. Primeiramente faz-se uma distinção entre as designações, 

geralmente utilizadas, de diretor de teatro e encenador. Define-se como diretor de teatro o 

agente com a dupla função de encenador e gestor de uma companhia ou espaço teatral 

(Pavis, 2001), designação herdada da tradição inglesa director (Hornby, 1995, p. 327). O 

termo encenador é mais próximo da expressão francesa mise en scène relativa à função de 
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compor a cena teatral segundo padrões estéticos e conceptuais, unindo as linguagens e 

funções teatrais existentes num determinado espetáculo (Pavis, 2001).  

O Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral adota as designações encenação e, 

consequentemente, encenador, por serem as que mais se coadunam com os princípios 

defendidos por este dispositivo. 

 

Ao propor uma transformação do enunciador-encenação, sugere-se uma 

desterritorialização hierárquica do encenador na qualidade de arquiteto uno da cena teatral. 

Perante esta metamorfose o enunciador-encenação passa a albergar: 

A função de organizar as diferentes linguagens cénicas (texto, interpretação, cenografia, 

figurinos, luz, sonoplastia) com o objetivo de criar um todo - a peça teatral a ser 

apresentada - no qual os diferentes elementos interagem e estão organizados, segundo 

(…) conceitos, princípios e objetivos definidos coletivamente (Leitão & Souza, 2016, p. 

74). 

 

O enunciador-encenação convoca funções atualizadas perante a tarefa de sugerir uma 

composição a partir das singularidades criadas e enunciadas pelos diferentes enunciadores 

cénicos, segundo princípios e objetivos definidos coletivamente. Deste modo, cabe à 

encenação as seguintes funções: 

a. Proporcionar estímulos indutores à criação individual, que por sua vez 

assumem os interesses coletivos definidos previamente;  

b. Organizar os enunciadores por via de bricolage, como se de um patchwork 

se tratasse, no qual cada uma das peças expõe a sua singularidade e 

heterogeneidade; 

c. Fazer emergir subjetivações, exploradas através da articulação de diferentes 

microdispositivos de exploração, produção e criação de enunciados teatrais; 

d. Propor um guião dramatúrgico. 

 

O encenador polaco Jersy Grotowski (1987) defende que a função do encenador estabelece 

um compromisso de promover e orientar “a inspiração do ator deve, ao mesmo tempo, 

permitir e ser inspirado por ele” (p. 213). Acrescenta-se que, para além do ator, ao 

encenador compete organizar todos os enunciadores cénicos, atribuindo-lhes visibilidade e, 

simultaneamente impulsionar estímulos indutores que incitem a pesquisa, experimentação, 

colaboração, reflexão, criação e avaliação.  
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A função do encenador desvenda-se na criação e experimentação de possibilidades, 

duplamente, singulares (porque referentes ao potencial individual de cada criador, ou 

enunciador cénico) e coletivas (porque todas alusivas a premissas definidas coletivamente).  

É então possível afirmar que no Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral:  

A encenação assume novamente uma importância singular (…) estando responsável 

pela planificação das sessões, de forma a fazer emergir subjetivações exploradas através 

de técnicas e métodos teatrais. Cabe-lhe também a função, após esta exploração, de 

propor uma estrutura dramatúrgica na qual se inclui texto, movimentos, cenografia, luz, 

som, figurinos etc., num formato aberto e flexível, sujeito a constantes reformulações 

(Leitão & Souza, 2016, p. 75). 

 

O enunciador-atuação, o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral propõe a 

descolonização dos conceitos de imitação-representação35 e interpretação36, 

reterritorializando-os no conceito experimentação. Pretende-se, que através da 

experimentação, os atores explorem novas soluções singulares desenvolvendo o 

conhecimento em relação a si próprios e ao mundo que os rodeia. Logo, ambiciona-se 

“provocar uma certa libertação corporal e emotiva no jogo e, eventualmente em seguida, 

na vida privada dos indivíduos” (Pavis, 2001, p. 222).  

 

Na pós-modernidade a procura de nomenclaturas atualizadas para designar a função do 

ator evidencia novas subjetivações, a partir das quais, se convocam novos conceitos: “ator-

-pensador” (…) “a(u)tor” (…)  “ator criador” (Rinaldi, 2006, p. 139). Este artista 

singularizado participa na experimentação e criação teatral. Abandona a representação 

tecnicista, advinda da tradição dramática e moderna, apresentando-se como performer37 

uma vez que “vai representar partes de si mesmo e de sua visão do mundo” (Rinaldi, 2006, 

p. 139).  

 

                                                           
35 Aristóteles afirmava na sua Poética a necessidade do teatro imitar as ações humanas. A conceptualização 

de mimese, proposta por este autor, consistia numa transposição das ações humanas, segundo processos de 

abstração e posterior reconstituição, com o fim de alcançar, não a espontaneidade ou singularização, mas uma 

unidade assente na ideia de perfeição (Aristóteles, 2003).  
36 Na interpretação o ator tinha como demanda “experimentar a verdade” (Grototowski, 1992, p. 212) sobre 

si mesmo, uma verdade única e totalizadora, possível através da abolição de máscaras sociais com que age 

quotidianamente (Goffman, 1993). Ao promover a emergência do seu ‘eu’, o ator entrega-se à criação de 

personagens, aproximando-se delas e emprestando-lhes a sua individualidade. O ator anula a multiplicidade 

pela procura de uma unidade identitária, perante a realização de um “ato total” (Grototowski, 1992, p. 217), 

enquanto “existência completa em alguma coisa: a individualidade é o verdadeiro oposto do ser pela metade” 

(Grototowski, 1992, p. 217).  

 
37 “O performer realiza uma encenação do seu próprio eu, o ator faz o papel do outro” (Pavis, 2001, pp. 284-

285). 
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O enunciador-atuação reconhece o corpo do ator como um corpo em devir, um corpo 

despojado de funções pré-determinadas, que se vai metamorfoseando perante 

agenciamentos e afetações dinâmicos e tensionais. Assim, este enunciador declara como 

objetivo conhecer e experimentar novas formas de agir, através da procura de uma 

singularidade corporal. A exploração desenvolvida promove o reconhecimento do próprio 

corpo, das suas limitações e potencialidades, das posturas e movimentos, segundo um 

percurso de desconstrução e posterior reconstrução, que visa permitir a livre expressão e 

espontaneidade dos indivíduos.  

A expressividade corporal declara uma suma importância perante este enunciador. É 

através da mesma que os atores se expressam de forma singular e plural, procurando a 

liberdade de movimentos pela descolonização de “formas de expressão mais usuais e 

quotidianas” (Boal, 2006, p. 128), proporcionando a descoberta de novas formas de 

comunicar com o outro. Por conseguinte, mediante a desnaturalização de pensamentos e 

ações, da descolonização de gestus, que são representações socioculturais mecanizadas, os 

atores procuram as suas próprias formas de expressão físicas e intelectuais.  

 

O ator colaborativo não pretende experimentar verdades sobre si mesmo, mas experimentar 

a singularidade e multiplicidade, despojando o seu corpo dos poderes que o aprisionam por 

relações dominantes quotidianas, por regimes de verdade totalizadores. Nesta procura, o 

ator deverá libertar-se dos poderes que o dominam para poder agenciar afetos e perceptos, 

criando um corpo de possibilidades. Aciona a sua “afetividade, tal como o lutador utiliza 

os músculos, o ator tem de considerar o ser humano como um Duplo” (Artaud, 1996, p. 

130). Por via de experimentações corporais intensas, este ator expõe-se como um “atleta do 

coração” (Artaud, 1996, p. 129), que utiliza o corpo, quer para enunciar os poderes que o 

condicionam quer para se libertar dos mesmos através da procura de singularidade.  

Deste modo, o ator entrega-se à invenção de personagens conectando-se com elas e 

trazendo a sua singularidade para a criação. Singularidade que se distancia de 

individualidade, enquanto “uma existência completa em alguma coisa” (Grototowski, 

1992, p. 217), e explora a fisicalização (princípio criado pela encenadora americana, Viola 

Spolin (2005) no seu método Jogos Teatrais), segundo processos de exploração da 

espontaneidade. Porém, para a procura de espontaneidade e singularidade pretendidas, o 
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ator necessita primeiramente de ter consciência dos gestus que reproduz quotidianamente e 

que limitam a sua liberdade. 

A espontaneidade é um momento de liberdade pessoal quando estamos frente a frente 

com a realidade e a vemos, a exploramos e agimos em conformidade com ela. (…) É o 

momento de descoberta, de experiência, de expressão criativa (Spolin, 2005, p. 4).  

 

O enunciador-atuação pretende articular três proposições conceptuais:  

(i) Gestus, enquanto a consciencialização de representações de atos 

performativos; 

(ii) Desmecanização, por via da desterritorialização de gestus e atos que se 

revelam como representações socioculturais;  

(iii) Fisicalização, na qualidade da procura de singularidades através da 

expressão livre e espontânea.  

 

Do mesmo modo, parece possível constatar que a descolonização dos poderes do 

enunciador-atuação, adquire inteligibilidade através da transformação simultânea de:  

(i) Técnica de atuação: o ator desterritorializa a representação e a interpretação, 

para reterritorializar a experimentação;   

(ii) Tipo de personagem: desterritorializa a personagem-herói do dispositivo 

teatral dramático, e personagem-objeto do dispositivo teatral moderno, para 

reterritorializar a personagem-singular-conectada, que apresenta conexões 

de afetação com os restantes enunciadores por via das singularidades 

experimentadas.  

 

A partir da decomposição e transformação dos enunciadores dramaturgia, encenação e 

atuação, pretende-se descodificar e descolonizar hegemonias que se constituem no interior 

de dispositivos teatrais e que, se têm afirmado reflexo de relações de poder estratificadas 

nas práticas socioculturais, políticas e artísticas.  

Importa referir que, a desterritorialização destes enunciadores pressupõe uma atualização, 

não só dos mesmos, mas de todos os enunciadores integrantes do Dispositivo Colaborativo 

de Criação Teatral. Os enunciadores: atuação, encenação, dramaturgia, sonoplastia, 

cenografia, figurinos e luz, interatuam rizomaticamente no dispositivo, segundo relações 

de forças agenciadas por afetações. O mapa 3 ‘Reterritorialização dos enunciadores 

cénicos’ mapeia a relação rizomática estabelecida. 
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Mapa 3 – ‘Reterritorialização dos enunciadores cénicos’ 

 

Propôs-se uma transformação e atualização dos enunciadores cénicos segundo disposições 

de singularização conectada promovidas por processos colaborativos. Estes processos 

visam desmoronar fronteiras, de modo a manter o Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral aberto e flexível, apto a criar agenciamentos de afetação promovendo múltiplas 

possibilidades de singularização e conexão.  

 

 

3.3. ATUALIZAÇÃO DA SUBJETIVIDADE  

 

Inventar modos de existência, segundo regras opcionais, capazes de resistir ao poder 

bem como iludir o conhecimento, mesmo se o saber tenta penetrá-lo e o poder tenta 

apropriar-se deles. Mas os modos de existência, ou possibilidades de vida estão 

constantemente a recriar-se, promovendo a emergência de novos (Deleuze, 1995, p. 92).  

 

Após tornada compreensível a pluralidade da dimensão do conhecimento, depois de 

metamorfosear as relações de poder em relações de forças, interessa compreender as 
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transformações ao nível da produção de subjetividade do Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral. 

 

Este dispositivo expande-se em redes rizomáticas desenvolvidas por agenciamentos de 

forças, através da colaboração, pesquisa, experimentação, reflexão, questionamento e 

criação, que procuram as singularidades inerentes a cada território.  

O difícil é fazer conspirar todos os elementos de um conjunto não homogéneo, fazê-los 

funcionar em conjunto (Deleuze & Parnet, 1998, p. 69).  

 

A partir desta perspetiva, a subjetividade alberga a possibilidade de se metamorfosear 

sistematicamente de forma efémera, segundo agenciamentos de afetação relacional que, 

embora singulares, são construídos coletivamente e operados de forma conectada. 

Interessa, contudo, compreender, como os agenciamentos de desejo e agenciamentos de 

enunciação, possibilitam modos atualizados de subjetivações. 

A atualização de subjetividades por via do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral 

arroga-se como a capacidade de experimentar criativamente a diferença e, através dela, 

assumir o novo. A partir desta perspetiva, a novidade surge de processos criativos face a 

uma desterritorialização das linhas de forças dominantes e rutura de territórios 

estratificados. O novo não se apresenta como o original, não se afirma como um início, 

mas como a transformação, como a procura da diferença e do inesperado.  

Sugere-se, a possibilidade de o novo advir da relação criativa com a diferença. A novidade 

é referente a contactos gerados por afetação relacional entre agenciamentos heterogéneos. 

A emergência do novo permite a atualidade das subjetivações: “o novo é o atual” (Deleuze, 

2015, p. 93).  

 

A figura 2, ‘Atualização dos modos de produção de subjetividades’, decalca o percurso 

desde a rutura dos territórios estratificados, que por via de processos criativos, inerentes à 

experimentação e conexão de relações de forças desconhecidas até então, promovem uma 

transformação atualizada de modos de produção de subjetividades.  
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Figura 2 – ‘Atualização dos modos de produção de subjetividades’ 

 

Parece viável concluir que, as conexões estabelecidas, por relações de forças com a 

diferença, apresentam-se aptas para a criação de novas e atuais subjetivações. A dimensão 

de subjetividade detém, desta forma, a capacidade de se confrontar com o novo e com ele 

criar novos modos de se conectar, rompendo com formas de relacionamento que não 

permitam a interação com a novidade.  

 

Após esta exploração importa compreender como na atualidade os modos de produção de 

subjetividades se podem tornar explícitas por “agenciamentos coletivos de enunciação” 

(Guattari & Rolnik, 1986, p. 45), que se conectam por “agenciamentos maquínicos de 

desejo” (Deleuze & Guattari, 1995, p. 34).  

Importa mencionar que o conceito de ‘maquínico’ não é referente a algo “nem mecânico, 

nem orgânico” (Deleuze & Parnet, 1998, p. 122). A mecânica é referente a uma estrutura 

fechada e completa, na qual os seus componentes estão interligados de forma dependente. 

O orgânico pressupõe uma ação funcional previamente determinada pela sua organicidade, 

sendo esta dependente dos órgãos que a compõem. Porém, a “máquina, define-se como um 

sistema de cortes” (Deleuze & Guattari, 2004a, p. 34) e é composta por componentes 

independentes e heterogéneos, operacionalizados de forma articulada, por sua vez, 

conectados com outros sistemas de cortes instrumentalizados por outras máquinas.  

A figura 3, ‘Processo maquínico’, visa imprimir inteligibilidade à forma como interatuam 

os elementos heterogéneos na máquina, diferenciando-os de processos orgânicos e 

mecânicos. 
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Figura 3 – ‘Processo maquínico’ 

 

Para a exploração de agenciamentos maquínicos de desejo, importa referir que os 

dispositivos em geral, e o Dispositivo Colaborativos de Criação Teatral em particular, são 

operacionalizados a partir do desejo que emanam de uma promessa de felicidade.  

Na raiz de cada dispositivo encontra-se um desejo demasiadamente humano de 

felicidade, e tanto a apropriação, como a subjetivação desse desejo, alojam-se numa 

esfera separada que constitui a potência específica do dispositivo (Agamben, 2011, p. 

259). 

 

Previamente foi anunciada uma articulação entre os conceitos de desejo e poder, no 

entanto, interessa desenvolver a perspetiva conceptual de desejo segundo a formulação 

proposta por Deleuze e Guattari (1995). 

A conceptualização de desejo pela qual é conduzida esta zona teórica, expõe uma 

descolonização face a conceções que definem o desejo enquanto privação ou necessidade 

interna, como sublimação inalcançável ou superficialidade externa.  

O desejo procura o fluxo do prazer e no fluxo do prazer se reconhece. Porém, o desejo não 

se afirma como norma ou padrão do prazer. O desejo afasta-se do prazer, como uma 

necessidade exterior e epidérmica, na qual as potências não encontram intensidade para 

afetar ou serem afetadas. O prazer produz os fluxos do desejo. As intensidades dos fluxos, 

por sua vez transportadas por agenciamentos, determinam a sua velocidade e densidade. 

Interessa referenciar, novamente, que o prazer não advém de uma superficialidade que visa 

suavizar uma necessidade momentânea. O prazer procura a liberdade dessa necessidade. É 

através da expansão de intensidades que o prazer se liberta, possibilitando 
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desterritorializações, facultando ao desejo a procura insistente de múltiplas afetações, que 

permitem a conexão com potências, linhas e territórios desconhecidos até então.  

Não se trata de sentir o desejo como falta interior, nem de retardar o prazer para 

produzir um tipo de mais-valia exteriorizável, mas, ao contrário, de constituir um corpo 

sem órgãos intensivo, Tao, um campo de imanência onde nada falta ao desejo e que, 

assim, não mais se relaciona com critério algum exterior ou transcendente (Deleuze & 

Guattari, 1996, p. 18). 

 

Torna-se exequível confirmar que o prazer é o fluxo do desejo, tal como, a vontade de 

conexão e afetação a composição da sua intensidade. O prazer é agenciado por linhas de 

forças que permitem ao desejo, através da afetação, interromper potências próprias 

possibilitando, igualmente, a emergência de zonas de rutura e surgimento de linhas de 

fuga. É através do desejo que é possível a produção de subjetividades atualizadas, que se 

constituem no “plano de consistência” (Deleuze & Guattari, 1995, p. 12) do Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral. O plano de consistência (como referenciado perante a 

exploração da ‘sociedade do espetáculo’) é formado por um conjunto de “corpos sem 

órgãos” (Deleuze & Guattari, 1995, p. 12), agenciados por potencialidades de afetação que 

transportam “pura multiplicidade de imanência” (Deleuze & Guattari, 1996, p. 18). Por 

conseguinte, os corpos sem órgãos constituem o campo de imanência no qual se produz e 

constituí o desejo, sem referência a padronizações ou regulamentações externas, o que 

tornaria vazias de intensidade as potências pelas quais é agenciado.  

O desejo, assim como o seu campo de imanência, está sujeito a constantes metamorfoses, 

segundo libertações de forças, que potenciam agenciamentos e conexões desejadas. 

Interessa referir, que o campo de imanência dos corpos sem órgãos não é referente a uma 

estrutura interna, nem a uma exterioridade do ‘Eu’: 

Ele é antes como o Fora absoluto que não conhece mais os Eu, porque o interior e o 

exterior fazem igualmente parte da imanência na qual eles se fundiram (Deleuze & 

Guattari, 1996, pp. 17-18). 

 

Por obséquio, o desejo emerge e desenvolve-se através de agenciamentos que transportam 

fluxos e intensidades de potências, colocando em ação disposições plurais de múltiplas 

realidades, de múltiplos corpos. O corpo é despojado de um ‘Eu’ individual, para se 

transformar num devir de ‘Eu-múltiplo’ composto por inúmeros ‘Eus’. Tantos quantos se 

permitam ou se queiram deixar afetar, num processo de metamorfoses constantes, que não 

encontra legitimação, nem perante a condição do ‘Eu-interior’ nem do ‘Eu-exterior’, mas 

no intermezzo dimensional (Deleuze & Guattari, 1996). 
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Parece concebível afirmar que o plano de consistência, no qual é operacionalizado o 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, tal como o campo de imanência (referente à 

possibilidade de criação de subjetividades, onde os desejos se desenvolvem), são 

construídos na base da multiplicidade individual, social, cultural, política, artística, 

científica, etc. Cada um dos campos afeta e é afetado, mas sem se deixar reduzir, sem 

perder a sua singularidade, criando novas conexões assentes na multiplicidade de 

possibilidades cartográficas de produção e análise de subjetividades.  

Torna-se plausível enunciar, que o desejo possibilita a metamorfose e expansão de 

subjetivações, declarando-se como produção. E como a produção se concretiza no real, o 

desejo produz possibilidades de realidades múltiplas.  

A produção de subjetividade é assumida por múltiplas potencialidades a partir de 

agenciamentos de desejo. Estes agenciamentos potenciam fluxos que poderão alterar a 

direção de linhas de ação do dispositivo, transformando a cartografia do mesmo:  

Ao desejar, negociamos com aquilo que é desejado de nós (Saré, 2016, p. 49). 

 

O território no qual é operacionalizado o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral é 

definido, não por particularidades, mas por multiplicidades singulares do real, que nunca é 

estático, que se encontra sempre em movimento, em fluxo: 

Apenas os fluxos são a objetividade do próprio desejo. O desejo é o sistema dos signos 

a-significantes com os quais se produz fluxos de inconsciente em um campo social 

(Deleuze & Parnet, 1998, p. 94). 

 

Expõe-se o ponto de vista, que o desejo não é capaz de se constituir externamente ao 

corpo, invade-o e expande-se na sua interioridade. Porém, uma interioridade sem órgãos, 

uma interioridade composta por subjetividades singulares, constantemente atravessadas por 

intensidades de potências que transportam fluxos de prazer. Assim, o desejo consolida-se 

nos corpos que procuram de forma persistente, conectar-se com outros corpos sem órgãos. 

Pode-se então concordar com Deleuze quando diz que o “desejo é revolucionário porque 

quer sempre mais conexões e agenciamentos” (Deleuze & Parnet, 1998, p. 94). O desejo 

não é centrado, não é restrito, nem individual; ele é fluxo, é agenciamentos, é ação, é 

capacidade de afetar e ser afetado, é quebras de linha, é a emergência de linhas de fuga, é 

desterritorializações, é reterritorializações, é querer: 

Nunca se fez um desejo com não querer (Deleuze & Parnet, 1998, p. 78).  
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Não se trata de desejar um sujeito, ou um objeto individual, nem tão pouco desejar o 

conjunto, trata-se de desejar em conjunto a multiplicidade de fluxos que constituem em 

rede os nexos do desejo. Todavia, os agenciamentos permitem que cada corpo sem órgãos 

defina as potências pelas quais quer ser afetado, podendo negar as restantes. Torna-se 

possível confirmar que o desejo é revolucionário, porque se estabelece no real e o 

desterritorializa, possibilitando a transformação e atualização de novas subjetivações.  

 

Após uma exploração da perspetiva de agenciamentos maquínicos de desejo, 

operacionalizados pelo Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, interessa explorar a 

importância dos agenciamentos coletivos de enunciação, perante possibilidades múltiplas e 

desejáveis, de produção de subjetividades.  

Os agenciamentos coletivos de enunciação expõem-se como plurais, singulares e 

heterogéneos, albergando a possibilidade de contraírem e expandirem uma multiplicidade 

de lugares de fala. Esta multiplicidade poderá promover o questionamento de territórios 

totalizadores de enunciação, bem como a problematização de subjetivações estereotipadas, 

marcadas pela estilização de discursos normativizados.  

 

Como referido, as camadas do conhecimento expandidas pela criação de conceitos 

promovem, simultaneamente, a produção de subjetivações, tal como a difusão ou 

destituição de enunciados discursivos. Os enunciados, por sua vez, não edificam a sua 

génese na identidade do sujeito. O sujeito não é analisado na qualidade de autor do 

enunciado, mas na relação por efeitos de simbiose, que originam os próprios enunciados. 

Por conseguinte, os enunciados não são referentes aos sujeitos, mas referentes a eles 

próprios, ao seu processo de enunciação resultante de agenciamentos coletivos:  

O enunciado é o produto de um agenciamento, sempre coletivo, que põe em jogo, em 

nós e fora de nós, as populações, as multiplicidades, os territórios, os devires, os afetos, 

os acontecimentos (Deleuze & Parnet, 1998, p. 65). 

 

A criação de enunciados articula conhecimento e poder, relaciona-se com as relações de 

poder, no caso de regimes de verdade, ou com relações de forças, no caso de perspetivas 

plurais e a-significantes. Conhecimento e poder apresentam-se enquanto dimensões 

interdependentes, numa rede composta por linhas tensionais.  

A produção de subjetividades atualizadas neste dispositivo é percetível, quer pelas linhas 

de ação que projetam vozes minoritárias e realidades com baixa visibilidade quer pela 
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criação de novas possibilidades alicerçadas em agenciamentos maquínicos de desejo e 

agenciamentos coletivos de enunciação. O Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral 

permite a: 

Possibilidade de produção não só de uma vida coletiva pautada na construção de 

processos de subjetivação dentro desse grupo, mas também a possibilidade de 

construção de novos modos de vida para seus componentes (Oliveira & Romagnoli, 

2014, p. 70). 

 

O processo de produção de subjetivações, promovido pelo Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral, resulta de relações de forças, a partir das quais se concretizam partilhas de 

múltiplos sentidos, que cada corpo sem órgãos contrai e expande. Esses sentidos ao serem 

conectados através da experimentação, reflexão, questionamento, pesquisa e criação teatral 

são descolonizados para posteriormente serem transformados, estabelecendo uma série de 

redes conceptuais cada vez mais abertas e complexas. 

No seguimento desta perspetiva, não parece possível que a subjetividade possa ser 

compreendida segundo sistemas identitários totalizadores ou centralizadores, mesmo que 

esses possam incluir minissistemas ou multissistemas. A compreensão desta dimensão, 

enquanto inteligibilidade da criação e transformação de modos de vida, modos de 

existência, adquire visibilidade nas margens, nas conexões, nas linhas de fuga e 

desterritorializações, na ampliação de territórios, dada a multiplicidade de agenciamentos 

de subjetividade e de afetações produzidas pelo dispositivo.  

 

A produção de subjetivações não é declarada como uma estrutura construída por 

normatizações: “a existência de esta ou aquela subjetividade depende se um agente de 

enunciação a produz ou não (…). Atrás da aparência de subjetividade individuada, convém 

procurar localizar os processos reais de subjetivação” (Guattari & Rolnik, 1986, p. 372). 

Não obstante à fundamentação desenvolvida, os processos de subjetivação sugerem a 

possibilidade de singularização, sendo esta referente tanto a um corpo individual como 

coletivo:  

‘Processo de subjetivação’ de ‘singularização’, não tem nada a ver com o indivíduo. 

Deste ponto de vista, não existe unidade evidente das pessoas: o indivíduo, o ego ou a 

política do ego, a política da individuação, da subjetividade, é correlativo a [corpos] 

(…)  de identificação modalizante (Guattari & Rolnik, 1986, p. 53).  

 

A partir de uma enunciação ampla de subjetividade, é possível reconhecer a individuação 

das subjetivações, enquanto formas de existência originais e singulares. Todavia, estas 
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referências singulares não pretendem analisar ou explicar identidades individuais, mas 

compreender disposições identitárias a partir das quais: a “subjetividade reconhece-se num 

corpo ou numa parte do corpo (…). Neste contexto, estamos perante uma pluralidade de 

abordagens do eu, e, portanto, a noção de indivíduo vai continuar a expandir-se” (Guattari, 

1993, p. 47).  

 

No desenvolvimento desta zona conceptual, é compreensível que os processos de 

subjetivação não se assumem a partir dos sujeitos, na qualidade protagonistas, mas por 

referência a uma individuação coletiva (Pelbart, 2008, p. 32), explícita na projeção de 

agenciamentos de enunciação coletivos.  

A singularização é ampliada por relações de afetação. Estes processos põem em causa a 

perspetiva de estruturas constituintes de identidades individuais, para se desenvolverem 

como modos de individuação conectados, uma vez que encontram a sua possibilidade de 

existência, desenvolvimento e transformação, na relação, na afetação, sendo esta sempre 

coletiva. 

(…) Processos, não determinados pelo social, mas em conexão com os processos 

sociais, culturais, económicos, tecnológicos, mediáticos, ecológicos, urbanos, que 

participam da sua constituição e do seu funcionamento (Ferreira, 2011, p. 57). 

 

Segundo esta argumentação, a definição de identidades, sejam estas individuais ou sociais, 

deixa de se apresentar como uma possibilidade, uma vez que após se territorializarem no 

contexto da produção de subjetividades, rapidamente se desterritorializam novamente. Por 

conseguinte, sugere-se o termo ‘disposições identitárias’, prevendo estas fluxo, 

pluralidade, hibridez, metamorfose e heterogeneidade constantes.   

 

A compreensão das subjetivações contraídas e expandidas pelos sujeitos, mediante 

processos de experimentação e criação teatral, é possível pela projeção e análise de 

agenciamentos maquínicos de desejo e agenciamentos coletivos de enunciação. Neste 

contexto, os agenciamentos não podem deixar de ser coletivos, porque dependem de 

relações de afetação em devir. Existe uma transformação coletiva, quer dos agentes 

envolvidos, quer da relação que estes detêm com o contexto sociocultural e teatral que 

habitam.  

Embora o agenciamento seja sempre coletivo, porque depende das relações de afetação 

relacional, pressupõe, igualmente, o desenvolvimento de uma singularidade, uma vez que 



Zona 1 – Cartografia de um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral 

93 

 

estes processos de individuação “devem inventar uma práxis de modo a fazer brechas no 

sistema de subjetividade dominante” (Guattari & Rolnik, 1986, p. 50).  

A partir da perspetiva apresentada, o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral 

possibilita a criação de múltiplos agenciamentos maquínicos de desejo, que rompem com 

os padrões dominantes de representação, promovendo modos exploratórios, criativos e 

atuais de produção de subjetividades expressos por agenciamentos coletivos de 

enunciação. 

 

Em formato de conclusão, pode-se enunciar que as dimensões basilares do Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral abandonam integralmente estruturas sistémicas afirmadas 

por hierarquizações. Neste dispositivo, a descolonização de sistemas hierárquicos de poder, 

torna-se exequível através do reconhecimento e inteligibilidade destas estruturas e 

desterritorialização das suas fronteiras.  

Por fim enuncia-se, que os processos colaborativos de criação teatral visam ativar 

mecanismos de afetação criativos, intelectuais, simbólicos e culturais, de modo a:  

i. Promover a atualização de perspetivas de conhecimento plurais, desterritorializando 

regimes de verdade (Silva, 2016; Lavoura, 2009; Deleuze, 1995; Foucault, 1980);  

ii. Possibilitar a inteligibilidade e transformação de relações de poder estratificadas em 

relações de forças (Deleuze, 2015; Butler, 2011; Lavoura, 2009; Bourriaud, 2002; 

Foucault, 1994a, 1980);  

iii. Potenciar a transformação e atualização de modos de produção de subjetividades 

(Oliveira & Romagnoli, 2014; Passos, Kastrup & Escóssia, 2009; Deleuze & 

Guattari, 1995; Mann, 1994; Guattari & Rolnik, 1994).  

 

Em resumo pode expor-se que, o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral procura 

compreender, como os modos de produção de subjetividades imprimem visibilidade, aos 

micropoderes existentes nas relações quotidianas. Por sua vez, estas tecem um percurso 

próprio e imprevisível segundo uma rede de relações, que não sendo nem ascendente nem 

descendente, é tridimensional e local, e permite a formação de novos territórios, bem como 

de novas conexões. 
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4. OBJETIVOS  

 

Após de uma exploração atualizada e singular das dimensões do Dispositivo Colaborativo 

de Criação Teatral, interessa definir os objetivos (gerais e específicos) deste dispositivo. É 

a partir da definição dos mesmos que se procede à enunciação da problemática concreta, 

segundo a inteligibilidade do campo de imanência. 

 

O objetivo primordial desta investigação é:  

 

Cartografar um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral que 

possibilite uma atualização de subjetividades face à problemática – 

‘Desemprego Jovem na Área Metropolitana do Porto’ – através, 

simultaneamente, da transformação de densidades e intensidades das 

potências agenciadas, da metamorfose das linhas de ação do dispositivo, 

bem como, pelas conexões estabelecidas no intermezzo dimensional. 

 

Mediante a complexidade evidenciada pela definição ampla e abrangente do objetivo 

primordial desta investigação, é necessário a formulação de objetivos específicos.  

 

Objetivos Específicos: 

1. Desenvolver conceptual e metodologicamente um Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral que possibilite, conjuntamente, a atualização de dimensões plurais 

de conhecimento, a transformação de relações de poder em relações de forças e a 

metamorfose de modos de produção de subjetividades, face a uma problemática 

contemporânea. 

 

2. Criar redes colaborativas multidimensionais perante a problemática definida, para 

possibilitar a conexão dos campos de investigação, artísticos e socioculturais, 

desenvolvendo dimensões de conhecimento epistemológico e empírico. 

 

3. Decalcar estratégias metodológicas articuladas com o mapeamento de rotas teatrais 

táticas, com vista à expansão cartográfica do dispositivo, através das potências 

atualizadas que emergem neste processo. 
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4. Investigar os agenciamentos expandidos pelo dispositivo, analisando se estes 

emergem de potências que se territorializam nos corpos dos agentes pelos 

processos de ação.  

 

5. Trazer para a comunidade as produções da Universidade, através de agenciamentos 

multidimensionais académicos, artísticos, culturais, sociais, comunitários e 

políticos, na procura de táticas de resistência heterogéneas, criativas e atualizadas.  

 

6. Cartografar um dispositivo que estabeleça conexões entre a metodologia 

Investigação-Ação, o domínio dos Estudos Culturais e práticas teatrais 

colaborativas promotoras de táticas de resistência, para uma atualização de 

subjetividades face à problemática definida. 
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ZONA 2 

 

DESEMPREGO JOVEM E SUBJETIVIDADE 

 

O Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral reterritorializa-se em cartografias 

emergentes do desejo de questionamento, problematização, metamorfose e atualização de 

modos produção de subjetividades contemporâneas, face à problemática identificada – 

‘Desemprego Jovem na Área Metropolitana do Porto’.  

Ainda referente a um território teórico deste estudo, interessa compreender o campo de 

imanência no qual se consolida a problemática identificada. Este campo é composto por 

um grupo minoritário de agentes em situação de vulnerabilidade social, pelas condições de 

precariedade e subalternidade em que está submetido, condições advindas da problemática.  

Após a inteligibilidade do campo de imanência justifica-se a identificação da problemática 

– ‘Desemprego Jovem’ –, nomeadamente em contexto de ação português (Área 

Metropolitana do Porto), para compreender como a mesma pode ser promotora de modos 

de produção de subjetividades deteriorados.  

A identificação da problemática é concretizada através da exploração de quatro zonas 

temáticas: (i) ‘Dinâmicas e repercussões subjetivas face ao desemprego’; (ii) ‘Desemprego 

e processos de desterritorialização’; (iii) ‘Desemprego jovem em Portugal’; (iv) ‘Linhas 

dominantes enunciadas por programas de empregabilidade jovem’. 

 

 

1. INTELIGIBILIDADE DO CAMPO DE IMANÊNCIA 

 

Para uma inteligibilidade do campo de imanência territorializado, importa desenvolver as 

condições de precariedade e subalternidade que o caracterizam. Estas condições imprimem 

subjetivações hegemónicas e advêm de uma situação vulnerável, instalada pela 

problemática e vivida por um grupo minoritário. Segundo Judith Butler: 



Zona 2 – Desemprego Jovem e Subjetividade 

98 

 

Precariedade (…) caracteriza a condição politicamente induzida de agravamento da 

vulnerabilidade e exposição de populações expostas à violência arbitrária do estado 

(Butler, 2009, p. 2).  

 

Para Butler, a precariedade é assumida como uma condição, perante a qual grupos 

minoritários e vulneráveis são excluídos de lugares de fala, sendo o estado, o responsável 

pela negação de garantias fornecidas a grupos maioritários (Butler, 2009). Segundo a 

mesma perspetiva conceptual, Gayatri Spivak considera que o estado-nação se expande por 

via dos grupos minoritários, que detêm a condição de subalternos (Butler & Spivak, 2007). 

Parece pertinente confirmar que as condições de subalternidade e precariedade, que 

constituem os grupos em situação de vulnerabilidade, garantem-lhes uma posição de 

minoria. 

As minorias constituem-se por situações coletivas (independentemente do número de 

sujeitos), ou que estão excluídas dos territórios nos quais se formulam as maiorias ou, 

ainda que incluídas nestes territórios, encontram-se em posições subalternas e precárias 

perante padrões e normatizações declaradas como fixas. O território das maiorias 

estabelece, deste modo, fronteiras rígidas nas quais se enclausuram.   

Segundo esta ótica, minoria designa “a potência de um devir, enquanto maioria designa o 

poder ou a impotência de um estado, de uma situação” (Deleuze, 2010, pp. 64-65).  

Gayatri Spivak acautela para o risco de se solidificar esta condição minoritária na qual o 

subalterno é representado pela voz e lugar de fala do investigador. É assim que critica a 

posição do que considera intelectual do ‘terceiro mundo’, que arrisca tornar-se comparsa 

de discursos hegemónicos, continuando a reproduzir estruturas de poder, através da 

ausência de voz do subalterno, através da ausência de um lugar de fala no qual possa ser 

ouvido (Spivak, 2010) .   

 

Como resposta ao perigo acautelado por Spivak, no Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral o grupo minoritário conecta-se em devir, projeta a sua voz e ocupa um lugar de 

fala. O “devir-minoritário é um objetivo” (Deleuze, 2010, p. 63) coletivo deste dispositivo. 

As singularidades dos corpos sem órgãos são construídas por conexões, e têm em comum o 

desejo de variação perante sistemas hegemónicos. Através da variação, é exequível 

transgredir as fronteiras das estruturas de poder, que constituem esses sistemas. As 

fronteiras são trespassadas por variações e projeções, reterritorializando-se entre “a 

estrutura e as linhas de fuga que a atravessam” (Deleuze, 2010, p. 61).  
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A maioria consolida-se na relação padronizada com o poder, pelo silenciamento das vozes 

minoritárias, estabelecendo para tal, fronteiras rígidas que visam anular a variação. O 

devir-maioritário (um ‘falso’ devir porque anula as variações e premeia as imutabilidades) 

desenvolve-se por intermédio de relações dominantes, que conduzem os agentes para um 

sistema de poder que os aprisiona. Contudo, “é preciso também dizer que todo [o] mundo é 

minoritário, potencialmente minoritário, na medida em que se desvia desse modelo” 

(Deleuze, 2010, p. 59) ou, que tem a possibilidade de se desviar, de resistir.  

Importa salientar que para a projeção de discursos dos grupos minoritários é necessário 

encontrar espaços nos quais, os agentes possam expor a sua voz e possam ser ouvidos. 

Neste trabalho contra a subalternidade, contra as estruturas de poder maioritárias e 

hegemónicas, não se pode falar pelo subalterno, este deve assumir a sua narrativa. É de tal 

forma, que o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, em concordância com Spivak 

(2010), suprime estudos representativos de grupos minoritários, segundo as premissas de 

‘falar por’ ou ‘re-presentar’ o outro. Neste dispositivo o grupo minoritário, e os seus 

agentes em condição de subalternidade, projetam vozes singulares sendo estas, ao mesmo 

tempo, individuais e coletivas.  

 

A partir da perspetiva enunciada, é exequível referir que a maioria é uma estrutura de 

representação estratificada, porque não contém a variação da experimentação, nem a 

projeção da singularidade, nem tão pouco contém linhas de fuga capazes de formar novos e 

heterogéneos lugares de fala. Já o devir-minoritário é uma experimentação composta por 

variações, por transgressões, por projeções discursivas atualizadas.  

É preciso que a própria variação não deixe de variar, quer dizer, que ela passe 

efetivamente por novos caminhos sempre inesperados (Deleuze, 2010, p. 60). 

 

O devir-minoritário no Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral é a potência 

transgressora das minorias em condição de subalternidade e precariedade que, segundo 

processos que possibilitem emancipações discursivas, conseguem implodir fronteiras 

guardiãs de sistemas de poder. Já o modelo maioritário (no qual se encontram os sistemas 

de poder que promovem estas condições) encontra-se aprisionado na potência de atos 

performativos, que não apresentam linhas de fuga capazes de descolonizar o poder que o 

naturaliza. O desmoronamento dos sistemas de poder é promovido, neste dispositivo, por 

atos criativos de resistência que, pela diferença e variação, são capazes de descolonizar 
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territórios firmados por fronteiras performativas estratificadas. É então possível conectar os 

conceitos de subalternidade e performatividade. A condição de subalterno ao ser repetida, 

reencenada e reexperimentada performativamente, promove a territorialização de 

significados dominantes e homogéneos, segundo os quais “o público social mundano, 

incluindo os próprios atores, acaba por acreditar e por representar essa mesma crença” 

(Butler, 2011, p. 70). 

 

As condições de precariedade e subalternidade expandem-se no campo de imanência 

habitado pelos agentes. Esta expansão é possibilitada pela edificação da problemática – 

‘Desemprego Jovem na Área Metropolitana do Porto’. Interessa, deste modo, identificá-la 

e compreendê-la. 

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROBLEMÁTICA 

 

Como analisado previamente, na contemporaneidade a produção de subjetivações conecta-

-se com distintos dispositivos, como aqueles capazes de controlar e naturalizar modos de 

estar e pensar, ou inversamente, que permitem a desterritorialização de estruturas de 

conhecimento, relações de poder e subjetividades dominantes. Contudo, a este estudo 

interessa, primeiramente, identificar e compreender como a problemática – ‘Desemprego 

Jovem’ – pode ser edificadora de subjetividades deterioradas, especificamente em contexto 

português, na Área Metropolitana do Porto. 

 

Ainda no século XX, partir da década de 90 e até aos nossos dias, o desemprego voltou a 

consolidar-se como uma grave problemática económica, política e sociocultural, que tem 

vindo a aumentar de forma vertiginosa, principalmente nos países do sul da Europa. Esta 

problemática é expandida pela escassez de probabilidades de reinserção no mercado de 

trabalho (Ribeiro, et al., 2010).  

Em Portugal, sobretudo a partir de 2008, com a intensificação da crise financeira e 

económica, intensificou-se também a “crise de emprego” (Gonçalves, 2013, p. 9). Esta 

crise foi sentida com maior intensidade na população jovem. No entanto, não existe um 

consenso conceptual ou político, para a definição de uma idade fixa que determina o grupo 
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entendido como juventude. Este paradoxo adquire visibilidade perante a heterogeneidade 

de faixas etárias definidas para a integração de programas de apoio ao desemprego jovem, 

nacionais e europeus. Se existe unanimidade face ao limite mínimo de idade, 18 anos 

(coincidente com a idade média de término da escolaridade obrigatória), relativamente ao 

limite máximo de idade para a integração nestes programas, existe uma variação entre os 

29 e os 35 anos.  

Face a esta discrepância Machado Pais (1990) esclarece que a faixa etária entendida como 

juventude tem-se modificado perante transformações socioculturais. Os processos de 

transição, que definiam o conceito de juventude, não correspondem à realidade atual (Pais, 

1990). Esta fase já não é caracterizada de forma homogénea pelo término do percurso 

académico, a independência financeira em relação à família, ou a inserção no mercado de 

trabalho, uma vez que estes percursos não são estáveis, estando a sociedade a atravessar 

uma desterritorialização sociocultural também a este nível. Segundo Machado Pais (1990), 

atualmente a juventude já não pode ser definida estruturalmente, já que esta fase varia 

segundo a situação económica e sociocultural dos indivíduos. 

 

 

2.1. DINÂMICAS DE SUBJETIVAÇÃO 

 

Na sociedade portuguesa contemporânea o emprego, ou o trabalho assalariado, 

corresponde a uma atividade de participação reconhecida social, cultural e politicamente. 

O emprego não é apenas uma forma de garantir estabilidade financeira, mas também uma 

forma de integração e socialização entre as pessoas, do mesmo modo que o contexto 

familiar e escolar (Ribeiro, et al., 2010). É uma atividade que permite a expansão, 

simultânea, da construção de redes territoriais através das conexões estabelecidas, bem 

como da multiplicidade de significados atribuídos às disposições identitárias, individuais e 

sociais, tornando-se parte integrante da produção de subjetividades.  

Segundo o estudo ‘Políticas Públicas e Desemprego Jovem’ realizado por Bruno Vilas, a 

participação social de um indivíduo “está ligada a uma atividade laboral” (Vilas, 2013, p. 

10). O indivíduo será afetado negativamente no modo de produção de subjetividades, quer 

individual quer socialmente, “caso não consiga trabalho, ou seja, o desemprego por si só 

acarreta um sentido intensamente negativo na vida das pessoas” (2013, p. 10). 



Zona 2 – Desemprego Jovem e Subjetividade 

102 

 

Como enunciado, o desemprego tem uma conotação social negativa. Os sujeitos sentem a 

perda, ou a impossibilidade de alcançar o valor sociocultural conferido pelo emprego, não 

lhes permitindo a transformação da sua condição de subalternidade. Por outro lado, a 

sociedade assume uma relação direta entre o que o indivíduo exerce como profissão, e o 

que o indivíduo é enquanto possibilidade de disposição identitária. Se o indivíduo não 

possui um emprego, é como se parte da sua identidade lhe tivesse sido retirada (Marçano, 

2011), ficando cativo da sua condição de subalterno. Consequentemente, a falta de 

perspetiva de um emprego futuro pode levar os indivíduos a uma situação de exclusão 

sociocultural (Vilas, 2013).  

Relativamente ao desemprego jovem, esta problemática insere-se, de igual modo, no 

quadro da ausência de perspetivas no futuro, na perceção negativa do sujeito sociocultural 

e na inibição da emancipação para o estado adulto, já que esta transição é efetuada, 

sobretudo, segundo a integração no mercado de trabalho e independência financeira (Vilas, 

2013). De acordo com esta ótica, Gonçalves (2013) considera o desemprego jovem uma 

situação negativa face à produção de subjetividades, uma vez que é negada a 

independência financeira necessária para uma independência individual. Ao mesmo tempo, 

esta situação marca uma subordinação face às famílias ou redes sociais, não permitindo a 

transição para uma vida autónoma. Ainda segundo este autor, o acréscimo do desemprego 

jovem é transversal a todos os níveis de escolaridade, e desde 2008 tem vindo a aumentar 

de forma progressiva.  

 

A partir do estudo apresentado pela socióloga Isabel Marçano, atualmente em Portugal são 

identificados quatro tipos de vivência do papel do desempregado: (i) ‘Desemprego 

distanciado’; (ii) ‘Desemprego negociado’; (iii) ‘Desemprego adaptado/interiorizado’; (iv) 

‘Desemprego reivindicado’ (2011, p. 557).  

Este estudo ainda refere que os jovens desempregados se encontram, maioritariamente, 

associados à categoria de ‘Desemprego negociado’. Nesta categoria inserem-se candidatos 

a formação e estágios profissionais, normalmente jovens com pouca experiência 

profissional, ou indivíduos desempregados subsidiados com menos de 45 anos. Este grupo 

expõe uma forte motivação, mas com perspetivas de integração adiadas. As estratégias 

dominantes utilizadas são, simultaneamente, a “cooperação” e a “distanciação” (Marçano, 

2011, p. 557) face ao Centro de Emprego. Os indivíduos associados à categoria de 
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‘Desemprego distanciado’ e ‘Desemprego negociado’ tendem a identificar o seu estatuto 

de desempregado como transitório, embora interiorizem a sua situação como um estatuto 

de inferioridade social, julgam-na temporária. Clavel (2004) designa esta categoria como 

‘Desemprego de transição’.  

 

Ainda como consequência do desemprego, identifica-se a tipologia social do tempo 

apresentada por Munné (1980), assente em quatro tipos fundamentais: ‘tempo 

psicobiológico’ (reconhecido como um tempo individual), o ‘tempo socioeconómico’ 

(caracterizado por dar resposta às necessidades económicas, através das atividades 

laborais, entre outras de cariz pessoal e coletivo), o ‘tempo sociocultural’ (distinguido 

pelas atividades realizadas no contexto cultural e social da vida dos indivíduos) e o ‘tempo 

livre’ (marcado pela liberdade atribuída aos sujeitos no pleno uso do seu tempo).  

 

Os agentes em situação de desemprego passam a ficar desprovidos do valor do seu tempo, 

sendo este considerado um “tempo vazio e não valorizado pelo mercado” (Baptista, 2013, 

p. 176). O tempo advindo de uma situação de desemprego, ao ser esvaziado do valor de 

mercado, por perder o seu valor económico e produtivo, perde, igualmente, o valor político 

e social. A condição de subalternidade dos cidadãos em situação de desemprego é então 

agravada pela desvalorização do valor do tempo, ficando os agentes privados, 

integralmente, do tempo socioeconómico (Munné, 1980).  

De igual modo, o ‘tempo livre’ dos sujeitos é menosprezado, “quer socialmente quer pelo 

próprio, pois que ele não se encontra neste caso em relação direta com aquilo que o 

qualifica: o tempo do trabalho ou do emprego” (Baptista, 2013, p. 176). Os sujeitos 

desvalorizam o seu tempo livre sendo, também, desconsiderado pelo devir-maioritário 

(político, social e económico). 

 

Como se tem vindo a enunciar, a situação de desemprego é experienciada pelos agentes 

conectados a esta problemática, por subjetivações negativas (Vilas, 2013; Gonçalves, 

2013; Abrantes, 2011; Marçano, 2010; Ribeiro, et al. 2010; Munné, 1980). Esta 

circunstância deve-se a diversificados fatores já mencionados como:  

▪ ‘Perda de disposições identitárias’ (Marçano, 2011);  

▪ ‘Privação de disposições identitárias profissionais’ (Marçano, 2011);  
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▪ ‘Instabilidade emocional’ (Ribeiro, et al. 2010);  

▪ ‘Instabilidade financeira’ (Gonçalves, 2013; Vilas, 2013; Ribeiro, et al.2010);  

▪ ‘Adiamento da transição para a vida autónoma’ (Gonçalves, 2013; Vilas, 2013);  

▪ ‘Ausência de perspetivas no futuro’ (Gonçalves, 2013);  

▪ ‘Dependência face às famílias ou redes sociais’ (Gonçalves, 2013);  

▪ ‘Situação de inferioridade social’ (Clavel, 2004);  

▪ ‘Privação da socialização efetuada no trabalho’ (Abrantes, 2011; Ribeiro, et al. 

2010; Munné, 1980). 

 

Contudo, segundo autores como Schlossberg, Waters &Goodman (1995), os processos de 

transição, enquanto novos e atualizados modos de produção de subjetividades, não são 

uniformes. São, pelo contrário, fluxos constantes que agenciam potências de adaptação-     

-deterioração.  

 

 

2.2. PROCESSOS DE DESTERRITORIALIZAÇÃO 

 

Após a identificação de alguns dos problemas que se conectam com as situações de 

desemprego, importa reposicionar esta problemática, como território que começa a ser 

naturalizado e quase inevitável no desenvolvimento do indivíduo (Parada & Coimbra, 

2010). Consequentemente é necessário compreender “as dinâmicas adaptativas e de 

transição” (Ribeiro, et al., 2010, p. 36), ou possibilidades de emergência de linhas de fuga 

advindas dos processos de desterritorialização. Pretende-se, assim, compreender possíveis 

táticas de resistência, mediante ações concretas, que podem ser efetuadas com vista à 

transformação (individual e social), de modos de produção de subjetividades e a uma 

melhoria do campo de imanência.   

 

No decorrer da vida quotidiana dos agentes ocorrem vários processos de 

desterritorialização que promovem transformações nas cartografias territoriais. Perante 

estas metamorfoses, mais ou menos previstas, os sujeitos criam mecanismos de resistência, 

de modo a conseguirem lidar com as desterritorializações ocorridas e a promoverem 

processos de transformação e atualização. Mediante estas modificações territoriais, os 

agentes mobilizam os seus recursos individuais e sociais, para uma melhor adaptação às 
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situações de transição. Segundo Schlossberg, Waters, & Goodman, “a transição ocorre 

quando um evento ou não evento resulta em mudança nas assunções acerca de si próprio e 

do mundo e, portanto, requer uma mudança correspondente de comportamento e das 

relações do indivíduo” (1995, p. 5). Por ventura, diferencia-se: 

i. Transição voluntária, em que o agente é o impulsionador de desterritorializações, 

perante a cartografia territorial que arquitetou tendo em conta as várias opções que 

estão ao seu alcance (Fouad & Bynner, 2008);  

 

ii. Transição involuntária, que não permite aos sujeitos a preparação para a 

desterritorialização que irá suceder, o tempo para o seu ajustamento e o 

distanciamento para a perceção de possíveis opções (Fouad e Bynner, 2008). Esta 

situação promove um agravamento das condições de subalternidade, e de 

subjetivações negativas, uma vez que o sujeito apenas apreende a 

desterritorialização, sem conseguir mobilizar mecanismos singulares de perceção 

(visualização e enunciação) das linhas de fuga emergentes desta situação. 

 

É precisamente segundo o pressuposto da necessidade: (i) de compreensão desta 

problemática atual; (ii) das suas dinâmicas e repercussões ao nível da produção de 

subjetividades; (iii) de possíveis táticas de resistência, emancipação discursiva e 

transformação, através dos próprios sujeitos expostos à problemática, que o Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral justifica a sua intencionalidade. 

Dada a pertinência atual e emergente da problemática – ‘Desemprego Jovem’ – é 

necessário configurar as consequências da mesma ao nível da produção de subjetividades, 

particularmente no cenário português atual, contexto no qual se desenvolve o dispositivo. 

 

 

2.3. DESEMPREGO JOVEM EM PORTUGAL 

 

Em Portugal os indivíduos passam a adquirir o estatuto de desempregados quando se 

inscrevem no Centro de Emprego (pertencente ao Instituto de Emprego e Formação 

Profissional), e assinam o seu Plano Pessoal de Emprego (PPE)38.  

O conceito de desemprego e o estatuto de desempregado são definidos, geridos, regulados 

e supervisionados, pelas seguintes entidades governamentais e institucionais: Instituto de 

                                                           
38 “O Plano Pessoal de Emprego (PPE) é o conjunto de etapas necessárias à (re)integração do desempregado 

no mercado de trabalho, contemplando: ações para obtenção de emprego; exigências mínimas na procura 

ativa de emprego; ações de acompanhamento e avaliação a desenvolver pelo serviço de emprego” (IEFP, 

2016). 
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Emprego e Formação Profissional (IEFP), Instituto Nacional de Estatística (INE) e 

Segurança Social. Estes organismos funcionam de acordo com normativas europeias para 

os Estados Membro, através da Comissão Europeia (CE), num trabalho cooperativo com 

entidades internacionais como: o EUROSTAT, o Instituto Nacional de Estatística e 

Estudos Económicos francês (INSEE) e a Organização para a Cooperação 

Desenvolvimento e Económico (OCDE).  

Os dados estatísticos referentes aos níveis de desemprego em dezembro de 2016 (IEFP, 

2016) nacionais, regionais39, e especificamente da Área Metropolitana do Porto (AMP)40, 

são expostos posteriormente. Porém, importa referir que a opção por uma exposição destes 

registos por áreas territoriais justifica-se pelo desejo de inteligibilidade dos níveis de 

desemprego da Região Norte e, sobretudo, da Área Metropolitana do Porto41, assinalando 

os níveis das restantes quatro regiões de Portugal Continental (Centro, Lisboa, Alentejo e 

Algarve). São, assim, apresentados comparativamente os registos de desemprego de cada 

região, a partir do território definido pelo campo de imanência deste estudo – ‘Área 

Metropolitana do Porto’.  

Os registos disponibilizados pelo Instituto Emprego e Formação Profissional são 

organizados de forma extensiva por diferentes quadros, sempre alusivos a zonas territoriais 

e subdivididos por concelhos nacionais.  

▪ QUADRO I – “Desemprego Registado por Concelho segundo o Género, o Tempo de Inscrição e a 

Situação Face à Procura de Emprego” (IEFP, 2016); 

▪ QUADRO II – “Desemprego Registado por Concelho segundo o Grupo Etário” (situação no fim do 

mês (IEFP, 2016); 

▪ QUADRO III – “Desemprego Registado por Concelho segundo os Níveis de Escolaridade” (IEFP, 

2016). 

 

Na tabela posterior, a informação foi organizada, e sintetizada, por região segundo os 

seguintes itens de observação:  

▪ Níveis de desemprego por Grupo Etário (até aos 35 anos, correspondendo à faixa 

etária dos participantes deste estudo); 

                                                           
39 Embora Portugal se encontre dividido em sete NUTS (Nomenclatura de Unidades Territoriais), 

equivalentes às regiões: Norte; Centro; Área Metropolitana de Lisboa; Alentejo; Algarve, Região Autónoma 

dos Açores e Região Autónoma da Madeira, no quadro que se apresenta, assim como, na tabela exposta pelo 

IEFP, apenas são referenciadas os registos das regiões de Portugal Continental. 
40 A Área Metropolitana do Porto é composta por 17 concelhos: Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, 

Matozinhos, Oliveira de Azeméis, Paredes, Porto, Póvoa do Varzim, São João da Madeira, Santa Maria da 

Feira, Santo Tirso, Trofa, Vale de Cambra, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. 
41 Zona na qual se concretiza o projeto ‘Cartografia de um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral: 

Subjetividade e Desemprego Jovem’. 
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▪ Género (feminino e masculino);  

▪ Níveis de escolaridade (inferior ao Ensino Básico, Ensino Básico, Ensino 

Secundário e Ensino Superior).  

 

Tabela 1 – ‘Registos de desemprego em Portugal Continental face a dezembro de 2016’ 

 

Região 

Grupo 

Etário 

Género Níveis de Escolaridade  

< 35 

Anos 

M. 

 

F. < E. B. E. B. E. Sec. E. Sup. Total 

AMP 30.338 50.464 57.980 5.432 64.721 24 491 13.800 108.444 

Norte 59.168 93.424 107.368 11.414 119.854  44.461 25.063 200.792 

Centro 20.297 29.271 34.034 4.495 33.433 15.282 10.095 63.305 

Lisboa 40.270 66.573 74.524 8.203 70.326 40.170 22.398 141.097 

Alentejo 7.808 10.778 12.205 2.497 12.180 5.947 2.359 22.983 

Algarve 8.269 11.239 13.236 1.386 13.575 7.421 2.093 24.475 

Total 135.812 211.285 241.367 27.995 249.368 113.281 62.008 452.652 

 

De acordo com os dados apresentados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional 

(IEFP, 2016), em Portugal Continental em dezembro de 2016 estavam registadas 452 652 

situações de desemprego, tendo o número de registos diminuído, face a junho de 2013 

quando, segundo dados do IEFP (2013), o número de desempregados era de 653.967.  

A região continental que em 2016 confirmou uma maior taxa de desemprego foi a Região 

Norte, 44,4%, (200 792 registos). Deste número, 54% (108 444 registos) pertencem à Área 

Metropolitana do Porto, perfazendo uma taxa de 24% a nível nacional.  

O desemprego jovem (inferior a 35 anos) expôs uma taxa de desemprego nacional de 30% 

(135 812 registos) em dezembro de 2016. A Área Metropolitana do Porto ostentou uma 

taxa de 28% (30 338 registos). Face à Região Norte, a taxa de desemprego foi de 29,5% 

(59168 registos). 

Relativamente aos registos de desemprego jovem, ainda se torna possível referir que a taxa 

mais elevada pertence ao género feminino com 53,3% (241 367 registos), face aos 46,7% 

(211 285 registos) do género masculino. Ao se visualizar por territórios e regiões, as 

diferenças apresentam-se de um modo mais significativo, uma vez que, quer perante a 

Área Metropolitana do Porto quer perante toda a Região Norte, o registo de desempregados 

do género masculino assume uma taxa de 46,5% (54 464 e 93 424 registos 

respetivamente), enquanto o género feminino expressa uma taxa de 53,5% 57 980 e 107 

368 registos).  
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Perante uma análise das taxas de desemprego comparando os níveis de escolaridade, é 

possível referir, que esta taxa é menos significativa no grupo que não detém o Ensino 

Básico, quer a nível nacional, atingindo a taxa de 6,2% (27 995 registos), quer a nível da 

Região Norte, que apresenta uma taxa de 5,7% (11 414 registos), bem como da Área 

Metropolitana do Porto, com uma taxa de 5% (5 432 registos). 

O grupo que detém o nível de Ensino Básico é o que confirma uma maior taxa de 

desemprego, quer a nível nacional, atingindo a taxa de 55,1% (249 368 registos), quer a 

nível da Região Norte, que expõe uma taxa de 59,7% (119 854 registos), tal como da Área 

Metropolitana do Porto, com uma taxa, novamente, de 59,7% (119 854 registos). 

Posteriormente, e com a segunda taxa mais elevada, é definido o grupo com o nível de 

escolaridade de Ensino Secundário. Este grupo ostenta a taxa mais elevada, 25% (113 281 

registos), diminuindo para os 22,1% a nível da Região Norte (44 461 registos) e 

aumentando, novamente, face à Área Metropolitana do Porto para 22,6% (24 491 registos). 

Por fim, o grupo com formação ao nível do Ensino Superior afigura-se como o segundo 

menos significativo, quer a nível nacional, atingindo a taxa de 13,7% (62 008 registos), 

quer a nível da Região Norte, que anuncia uma taxa de 12,5% (25 063 registos), e ainda da 

Área Metropolitana do Porto, com uma taxa de 12,7% (13 800 registos). 

Os dados expostos referem-se exclusivamente ao número de registos de desemprego em 

Portugal Continental. Todavia, esta problemática não é exclusivamente portuguesa, 

atingindo toda a Europa, sobretudo os países do Sul (CE, 2014). Segundo a Comissão 

Europeia, as necessidades de ações estratégicas concretas com os cidadãos jovens em 

situação de desemprego na União Europeia justificam-se uma vez que:  

(i) Na União Europeia em 2015 mais de 6,6 milhões de jovens (entre os 15 e os 24 

anos) não se encontravam nem a trabalhar, nem a estudar, nem em formação (NEET: 

Neither in Employment nor in Education or Training42) (EC, 2016);  

(ii) Na União Europeia em agosto de 2016, mais de 4,2 milhões de jovens (entre os 

15 e os 24 anos) encontravam-se desempregados (EC, 2016); 

(iii) Embora tenha diminuído, de mais de 23% em fevereiro de 2013 para menos de 

19% em agosto de 2016, a taxa de desemprego jovem continua a ser muito elevada na 

União Europeia (EC, 2016); 

                                                           
42 Segundo o Instituto de Emprego e Formação Profissional: “jovem que não está nem a trabalhar nem a 

estudar ou a frequentar qualquer tipo de formação” (IEFP, 2015). 
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(iv) A taxa de desemprego jovem na União Europeia em agosto de 2016 era duas 

vezes superior à taxa de desemprego adulto (EC, 2016); 

(v) Em 2015 as taxas de emprego para jovens (33%) ainda se encontravam 4 pontos 

percentuais a baixo face a 2008 (37%) (EC, 2016); 

(vi) 11% dos jovens de idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos 

abandonaram a escola precocemente em 2015 (EC, 2016); 

(vii) O elevado desemprego juvenil coexiste, por vezes, com maiores dificuldades 

no preenchimento das vagas. Isto aponta para a existência de desfasamentos no mercado de 

trabalho, devido a competências inadequadas, mobilidade geográfica limitada, ou 

condições salariais desajustadas (EC, 2016). 

 

 

2.4. PROGRAMAS DE EMPREGABILIDADE JOVEM 

 

É perante esta problemática sentida a nível local, regional, nacional e europeu, que em 

Portugal existem programas e iniciativas governamentais e institucionais, que visam 

apresentar-se como uma resposta eficaz.  

Expõem-se, seguidamente, os programas nacionais existentes entre 2013 e 2017 (contexto 

temporal em que se desenvolveu este projeto – ‘Cartografia de um Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral: Subjetividade e Desemprego Jovem’ –, para uma 

posterior análise das linhas dominantes expressas por estes programas.  

 

▪ ‘Garantia Jovem’ 

É um programa desenvolvido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), 

que inclui uma plataforma online, operacional desde 28 de janeiro de 2014. Este programa 

assume como destinatários a população jovem, até aos 30 anos, definida como NEET (nem 

emprego, nem educação, nem formação).  

‘Garantia Jovem’ declara como objetivos principais: “Aumentar as qualificações dos 

jovens; facilitar a transição para o mercado de trabalho; reduzir o desemprego jovem” 

(IPDJ, Garantia Jovem, 2013).  

Este programa é desenvolvido mediante uma ampla rede de parcerias, nomeadamente: 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P; Instituto da Segurança Social, IP; 

Direção-Geral da Educação; Direção-Geral do Ensino Superior; Agência Nacional para a 
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Qualificação e o Ensino Profissional, IP, entre outros “parceiros estratégicos para a atuação 

junto dos jovens” (IPDJ, Garantia Jovem, 2013). 

 

▪ ‘Emprego Jovem Ativo’ 

Medida inserida no domínio das ações que integram o programa ‘Garantia Jovem’. Prevê 

como destinatários jovens com idades abrangidas entre os 18 e os 29 anos, inscritos no 

Instituto de Emprego e Formação Profissional. Destina-se a jovens que, ou não detêm a 

escolaridade obrigatória, ou “são portadores de uma habilitação académica superior” 

(IEFP, Emprego Jovem Ativo, 2015).  

Este programa arroga como objetivo “promover a integração socioprofissional destes 

jovens, através do desenvolvimento de atividades que lhe permitam a aquisição das 

competências necessárias e suficientes de caracter social e relacional sejam de âmbito 

transversal ou específicas” (IEFP, Emprego Jovem Ativo, 2015). 

 

▪ ‘Investe Jovem’ 

É um programa promovido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, que 

impulsiona o empreendedorismo, através do apoio à “constituição de novas empresas por 

jovens desempregados através do apoio à criação do próprio emprego e micronegócios”. 

Embora se defina, novamente, como um programa para jovens, destina-se a sujeitos entre 

os 18 e os 30 anos inscritos no IEFP e que, “tenham formação adequada para a sua 

concretização” (IEFP, Investe Jovem, 2016). Este programa articula-se através de uma 

“Rede de Entidades Prestadoras de Apoio Técnico (EPAT), credenciadas pelo IEFP” 

(IEFP, Investe Jovem, 2016). 

 

▪ ‘Empreende Já’   

É um programa governamental criado e regulamentado pela Rede de Perceção e Gestão de 

Negócios (EJÁ), ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros, no âmbito do Plano 

Nacional de Implementação de Uma Garantia para a Juventude (PNI -GJ). Este programa é 

desenvolvido em parceria com o Instituto Português do Desporto e Juventude e foi criado 

para apoiar a empregabilidade de jovens que não trabalham, não estudam e não se 

encontram em formação (NEET). Jovens entre os 18 e os 29 anos que tenham finalizado a 
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escolaridade obrigatória e que, se encontrem inscritos no Centro de Emprego. Este 

programa define como objetivos:  

Promover uma cultura empreendedora centrada na criatividade e na inovação através do 

apoio ao desenvolvimento de projetos que visem a constituição de empresas ou de 

entidades da economia social; apoiar a capacitação de jovens NEET através de 

formação, aumentando os seus níveis de empregabilidade; apoiar a constituição de 

empresas ou de entidades de economia social; apoiar a criação de postos de trabalho por 

e para jovens NEET (RPGN, 2015). 

 

▪ ‘INOV’ 

Este programa define-se pela concretização de estágios profissionais. É dirigido a jovens 

licenciados em “áreas tão distintas como as artes, a economia, o ambiente entre outras” 

(IPDJ, 2008). Este programa é composto pelos projetos: ‘INOV-Art’ (promovido, gerido e 

executado pela Direção Geral das Artes - DGA); ‘INOV-Social’ (promovido, gerido, 

financiado e executado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, I. P.); ‘INOV-  

-JOVEM’ (desenvolvido no âmbito do Plano Tecnológico que apoia a inserção em 

pequenas e médias empresas); e ‘INOV-Mundus’ (gerido pelo Instituto Português de 

Apoio ao Desenvolvimento (IPAD)).  

Ambos os programas se destinam a jovens até aos 35 anos de idade, com formação 

superior, em situação de desemprego e que procuram um primeiro emprego, ou um novo 

emprego). 

 

▪ ‘FINICIA JOVEM’ 

É um programa do Instituto Português do Desporto e Juventude, que resulta de um 

protocolo de cooperação com o Instituto Português de Apoio à Pequena e Média Empresa e 

à Inovação (IAPMEI). Este projeto visa apoiar “as melhores iniciativas empresariais 

promovidas por jovens” (IPDJ, 2008). É um programa de apoio a jovens empreendedores e 

de promoção do empreendedorismo.  

O ‘FINICIA JOVEM’ destina-se a jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 35 

anos, e articula-se em três eixos principais: “Eixo 1: Serviço Especializado de Informação 

aos Jovens; Eixo 2: Apoio Específico a Iniciativas Empresariais de Jovens; Eixo 3: Apoio a 

Projetos Educativos e a Iniciativas da Sociedade Civil” (IPDJ, 2008). 
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▪ ‘Garantia para a Juventude’ 

Trata-se de um pacote de medidas que a Comissão Europeia aprovou em abril de 2013, que 

visam auxiliar os sujeitos jovens, pertencentes aos Estados Membros da União Europeia, 

na transição para uma situação de emprego.  

‘Garantia para a Juventude’ é destinado a jovens com menos de 25 anos que “recebam uma 

oferta de emprego de boa qualidade, retomem os estudos ou tenham a oportunidade de 

fazer uma formação profissional ou um estágio, no prazo de quatro meses após terminarem 

o ensino oficial ou ficarem desempregados” (CE, 2014, p. 9). 

 

▪ ‘O teu primeiro emprego EURES’ 

É um programa “mobilidade profissional especialmente concebido para melhorar as 

oportunidades dos jovens no mercado de trabalho europeu e incentivar os empregadores a 

recorrer a mão-de-obra jovem e móvel para preencher as vagas difíceis de prover” (CE, 

2014, p. 11). Este programa é dirigido a jovens entre os 18 e os 30 anos, que se revelem 

disponíveis a trabalhar num outro país da União Europeia. É direcionado, igualmente, a 

pequenas e médias empresas que queiram contratar estes jovens. 

 

Todos estes programas expressam uma operacionalização mediante redes de parcerias 

cooperativas institucionais e governamentais, e visam fornecer respostas perante a 

problemática identificada – ‘Desemprego Jovem’. Apresentam, de igual modo, disposições 

que parecem evidenciar linhas dominantes:  

▪ Programas de apoio ao empreendedorismo jovem (‘Investe Jovem’, ‘Empreende 

Já’, ‘FINICIA JOVEM’); 

▪ Programas de combate aos baixos níveis de escolaridade, para jovens que não se 

encontram a estudar, a trabalhar ou em formação (‘Empreende Já’, ‘Emprego 

Jovem Ativo’); 

▪ Programas de capacitação de competências individuais, académicas, profissionais 

ou sociais (‘Garantia Jovem’, ‘Emprego Jovem Ativo’, ‘Empreende Já’, ‘INOV’); 

▪ Programas que requerem uma disponibilidade de mobilidade, por parte dos sujeitos 

jovens em situação de desemprego (‘O teu primeiro emprego EURES’). 

 

A identificação de programas de apoio à empregabilidade jovem, bem como das linhas 

dominantes dos mesmos, visa tornar inteligível como o Dispositivo Colaborativo de 
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Criação Teatral pode expor disposições de resistência atualizadas, face à problemática 

enunciada. 

 

Investigações recentes sobre o desemprego em geral, e desemprego jovem em particular, 

realçam a necessidade de mais estudos científicos para compreender como esta 

problemática está a promover a transformação de subjetivações individuais e sociais e, de 

que forma os indivíduos estão a vivenciar estas dinâmicas de transformação das 

cartografias territoriais (Vilas, 2013; Marçano, 2011; Ribeiro, et al., 2010). 

Com vista a uma adaptação face às metamorfoses territoriais, nas quais se insere a 

problemática do desemprego, Ribeiro, et al., (2010) definem um conjunto de táticas 

integradas e integradoras, que promovem ações interdisciplinares. É objetivo das mesmas 

auxiliar os indivíduos nos processos de transição decorrentes de desterritorializações 

promovidas por situações de desemprego. Estas estratégias visam o auxílio dos recursos e 

competências individuais dos desempregados reforçando, assim, a sua autonomia na 

procura de emprego, ou criação e implementação de projetos pessoais.  

É, também, segundo os fundamentos apresentados, que o Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral visa a criação táticas de resistência, que coloquem os sujeitos no centro da 

ação e transformação dos seus processos de reterritorialização. Este dispositivo reforça, 

uma vez mais, a necessidade de ações concretas, que promovam uma compreensão desta 

problemática, para uma posterior transformação assente em práticas teatrais colaborativas, 

criativas e atualizadas.  

A partir deste quadro teórico, exposto quer pela inteligibilidade da problemática 

territorializada a nível regional, nacional e europeu, quer pela necessidade de ações 

concretas, declara-se a pertinência do deslocamento para um território metodológico e 

estudo empírico do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral.   



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITÓRIO II 

METODOLOGIA E ESTUDO EMPÍRICO



 

 



 

117 

 

ZONA 3 

 

DECALQUE DAS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

No território anterior desta investigação foi concretizada uma exploração conceptual da 

cartografia do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, a partir do desejo de explicitar 

diferentes premissas pós-estruturalistas de um dispositivo com disposições de resistência. 

Posteriormente, foi tornado inteligível, simultaneamente, o campo de imanência e 

identificada a problemática, bem como as suas repercussões ao nível da produção de 

subjetividades nos agentes ‘jovens’, em contexto português, especificamente na Área 

Metropolitana do Porto. Por fim, foram expostos os programas de apoio à empregabilidade 

jovem desenvolvidos em Portugal entre 2013 e 2017, e analisadas as linhas dominantes 

expressas pelos mesmos.  

As zonas identificadas expuseram o território teórico deste estudo, e através das mesmas 

foi possível compreender e fundamentar a criação de um Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral, para agir num contexto sociocultural específico em situação de 

vulnerabilidade social, transformado em objeto desta investigação – ‘Desemprego Jovem 

na Área Metropolitana do Porto’. 

 

Declara-se neste momento a pertinência em avançar para o território metodológico do 

processo de ação. Para tal, procede-se a um decalque das estratégias metodológicas e a um 

mapeamento das rotas teatrais táticas, que compõem a metodologia de investigação e a 

ação teatral desenvolvida neste dispositivo.  

As estratégias metodológicas foram concebidas por via de pressupostos da metodologia 

Investigação-Ação no domínio dos Estudos Culturais. Deste modo, primeiramente são 

explicitadas e compreendidas as características que justificaram a opção pela metodologia 

utilizada, no domínio dos Estudos Culturais.  

Posteriormente procede-se a um decalque da composição metodológica do dispositivo, por 

via da representação das coordenadas (1: planificação, 2: ação e 3: avaliação), que 



Zona 3 – Decalque das estratégias metodológicas 

118 

 

estruturaram o processo, “através de um conjunto de decisões metodológicas e 

posicionamento epistemológico” (Baptista, 2009, p. 58).  

No interior das coordenadas metodológicas desenvolveram-se os ciclos da ação em espiral 

dialógica, nos quais se incrementaram as oficinas teatrais. Interessa, deste modo, 

compreender e explorar o significado de oficinas teatrais, e ainda, como foi desenvolvida a 

sua operacionalização. 

A inteligibilidade das coordenadas metodológicas é realizada a partir de um decalque, 

transformado em representação estrutural, segundo eixos significantes; subsequentemente 

procede-se a uma reprodução do modelo de representação que foi utlizado para este 

dispositivo. Neste modelo são decalcadas as coordenadas metodológicas e respetivas 

etapas processuais, bem como os ciclos da ação.  

A partir do decalque do modelo de representação, define-se a composição metodológica, 

na qual interessa tornar visível a contextualização temporal mediante a qual foi 

operacionalizada este projeto.  

Por fim, para uma inteligibilidade de como se recolheu a informação, para posterior análise 

e compreensão do processo da ação, são apresentados os microdispositivos de registo e 

análise de enunciados. 

 

 

1. UM DISPOSITIVO DE INVESTIGAÇÃO-AÇÃO NO DOMÍNIO DOS ESTUDOS 

CULTURAIS 

 

O Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral sustentou-se numa práxis de trabalho com 

grupos ao nível da educação não-formal, e através de práticas teatrais comunitárias e 

colaborativas.  

Interessa, então, explorar uma definição da metodologia Investigação-Ação, sendo esta 

determinada a partir das suas características conceptuais e metodológicas, assim como, de 

uma operacionalização concreta através do dispositivo em estudo e das suas 

particularidades. Nesta exploração é, igualmente, definida a modalidade operatória de 

emancipação crítica e, ainda são expostos os princípios definidos para a metodologia 

utilizada.   
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Após uma breve exploração conceptual de Investigação-Ação operacionalizada pelo 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, bem como da modalidade e princípios 

definidos para a mesma, interessa compreender como foi determinada a sua composição 

metodológica.  

 

Procurando promover uma transformação individual e social através de mecanismos que 

facilitassem a transição e emancipação dos agentes em situação de desemprego, as 

ferramentas teatrais estiveram ao serviço de: aquisição de competências; desenvolvimento 

de autonomia; promoção de responsabilização; e estímulo na procura de novas opções 

adaptadas às características pessoais dos indivíduos, segundo princípios de participação 

cívica.  

Os sujeitos foram envolvidos segundo processos colaborativos que os colocaram no centro 

das transformações. Por conseguinte, os agentes foram, também, transformados pelo 

processo, segundo a premissa que as mudanças nas práticas “transformam 

significativamente a natureza das questões propostas, as formas como são propostas e a 

maneira como podem adequadamente ser respondidas” (Hall, 2003, p. 131).  

Segundo o pressuposto definido pelos Estudos Culturais, e assumido por este estudo, a 

sociedade não se coaduna com forças harmoniosas e equilibradas de poder. Ao invés, a 

sociedade manifesta um constante conflito segundo dominações que podem, e devem 

tentar ser dissipadas por processos de investigação e ação profundos, de modo a 

compreender e transformar estas forças desequilibradas e desequilibrantes. O compromisso 

cívico, logo político, adotado por este dispositivo, é um aspeto relevante que o colocou no 

centro do domínio dos Estudos Culturais. Foi, assim, concretizada uma articulação entre 

práticas políticas, artísticas, académicas, sociais e culturais, que se revelaram como objetos 

da sua abordagem. No seguimento desta perspetiva, Lawrence Grossberg atribui aos 

Estudos Culturais um elevado nível de abrangência, ao articular diferentes campos de ação 

e investigação, integrando teorias conceptuais e o contexto no qual são investigadas e 

desenvolvidas as práticas de investigação, transformando-se e definindo-se mutuamente 

(Grossberg, 2009, Grossberg et al, 1992). 

 

A partir da ótica exposta, o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral surge no domínio 

de investigação e ação dos Estudos Culturais. Segundo Moisés de Lemos Martins: 
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Cultural Studies significam uma deslocação do estudo tradicional de cultura no sentido 

antropológico e sociológico, o que traduz uma especial atenção prestada ao quotidiano 

das classes populares, à receção e ao consumo dos media, aos estilos de vida e à 

mudança social (Martins, 2011, p. 33).  

 

Segundo a identificação de um acontecimento problemático quotidiano – ‘Desemprego 

Jovem’– declarado como objeto de investigação, foi concebido um dispositivo que visa a 

metamorfose de modos de produção de subjetividades dominantes e hegemónicos.   

O pensamento crítico proposto pelos Estudos Culturais parece ser menos afeito a 

estados de coisas e mais a acontecimentos (Saré, 2016, p. 43). 

 

Este dispositivo conecta pressupostos conceptuais e metodológicos próprios da 

metodologia Investigação-Ação43, desta forma, é pertinente explorar alguns princípios e 

premissas que justificam a opção assumida.  

 

A definição de Investigação-Ação é incompatível com uma conceptualização homogénea e 

linear (Coutinho et al., 2009; Máximo-Esteves, 2008; McTaggart, 1997; Gómez, Flores & 

Jiménez, 1996). De igual modo, o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, não se 

coaduna com metodologias sistémicas e lineares, com linhas de pensamento e ação 

homogéneas e estruturalistas, o que não invalida o rigor do trabalho desenvolvido.  

 

Defensores de metodologias de investigação consideradas tradicionais, opõem-se à 

validação da Investigação-Ação, pondo em causa a legitimidade científica, argumentando a 

“impossibilidade de esta produzir conhecimento generalizável a outras situações e a 

promiscuidade gerada pela ausência de fronteiras entre os campos teórico e prático” 

(Máximo-Esteves, 2008, p. 15). Segundo os mesmos defensores, uma tal situação impede a 

validade científica da investigação teórico-prática. Contudo, praticantes desta metodologia 

contra-argumentam que a investigação tradicional, e a sua perspetiva epistemológica de 

conhecimento acumulado, apresenta-se ineficaz para a resolução de problemas e 

necessidades tangíveis, por se encontrar distante da realidade concreta. Estes 

investigadores consideram, também, que a investigação tradicional promove um 

distanciamento insuperável entre o conhecimento epistemológico e empírico (Máximo-      

-Esteves, 2008). 

                                                           
43 Metodologia proveniente de movimentos sociais emergentes de necessidades particulares de uma 

determinada realidade (Máximo-Esteves, 2008). 
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Embora a génese desta metodologia seja uma questão polémica, e não exista unanimidade 

consensual, muitos autores situam o seu surgimento nos anos quarenta do século XX, pelo 

trabalho desenvolvido por Kurt Lewin (1892-1947) nos Estados Unidos da América. 

Através de um trabalho empírico no domínio da Psicologia Social (área da qual é por 

muitos considerado o fundador (Máximo-Esteves, 2008)), Lewin procurou encontrar bases 

científicas que assegurassem objetividade, validade e credibilidade à investigação por ele 

desenvolvida. Estes alicerces eram, até ao momento, pertencentes exclusivamente ao 

domínio das ciências exatas. Ao desenvolver um trabalho experimental em projetos que 

envolveram dinâmica de grupo, com o objetivo de integrar grupos minoritários (Grabauska 

& Bastos, 1998), Lewin pôde aplicar, desenvolver e avaliar, teorias que tinha construído no 

âmbito da Psicologia Social. Foi assim que incrementou os princípios da Investigação-       

-Ação, bem como um modelo que permitiu a sua operacionalização (Máximo-Esteves, 

2008). 

Embora estes projetos fossem muito diversificados entre si, Kurt Lewin (1944) sintetizou 

os princípios orientadores que se revelaram como respostas efetivas a problemas sociais 

concretos: 

(i) As respostas e decisões sobre os problemas tinham que ser encontradas pelos 

participantes envolvidos na intervenção; 

(ii) A transformação da situação problemática específica, era operacionalizada segundo 

o envolvimento e responsabilização de todos os elementos implicados do grupo.  

 

Os princípios de colaboração e responsabilização dos sujeitos envolvidos na ação 

coadunam-se com o compromisso político que o Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral contraiu, colocando-o, novamente, no domínio de investigação e ação dos Estudos 

Culturais.  

Quer isto dizer que os Estudos Culturais exprimem um compromisso com atual e o 

contemporâneo. E exprimindo esse compromisso, vão fixar-se no presente e no 

quotidiano (Martins, 2015, p. 347).  

 

Latorre (2003) considera que as principais vantagens da Investigação-Ação emergem do 

questionamento das práticas sociais e dos valores que elas integram, com a finalidade de os 

compreender e explicar. Segundo estes argumentos, esta metodologia apresenta-se como 

um meio eficaz de transformação de práticas sociais e dos seus discursos, no interior do 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. 
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Segundo a perspetiva de Stephen Kemmis (2001, 2000) (inicialmente formulada em 

parceria com Wilfred Carr (Carr & Kemmis, 1994), por sua vez influenciada por Jürgen 

Habermas (1987, 1968)), a metodologia Investigação-Ação não é neutra, encontra as suas 

bases em diferentes tipos de conhecimento e perspetivas, formuladas a partir das 

necessidades e interesses, respeitantes à própria génese da investigação em causa.  

O Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral coaduna-se com esta perspetiva. É um 

dispositivo que não é neutro. Foi pretendida a emancipação discursiva dos agentes, através 

da exploração e produção de discursos próprios e singulares, adjacentes a uma 

problemática social. Contudo, estes discursos potenciaram, igualmente, a expansão da 

dimensão do conhecimento do dispositivo em estudo. Foi a partir deste conhecimento, e 

das necessidades por ele emanadas, que emergiu o tipo de operacionalização metodológica 

emancipatório. 

A metodologia de Investigação-Ação prevê diferentes formas de operacionalização 

segundo a especificidade de cada investigação. Latorre (2003) identifica três modalidades: 

técnica, prática e crítica emancipadora. Esta categorização é fundamentada na 

diferenciação dos seguintes critérios: objetivos, papel do investigador, tipos de 

conhecimento que geram, formas de ação e nível de participação (Latorre, 2003; Coutinho 

et al. 2009). 

 

No caso da investigação aqui apresentada, optou-se pela modalidade emancipatória 

(crítica), uma vez que segundo os critérios enunciados: 

▪ Pretendeu-se participar na transformação sociocultural, segundo princípios políticos 

de cidadania; 

▪ A responsável pela investigação assumiu a função de “moderador[a] do processo”, 

ao planificar a estrutura do mesmo, mas permitindo que esta fosse flexível às 

necessidades e desejos emergentes do trabalho desenvolvido;  

▪ Foi exposta como premissa, uma construção conhecimento emancipatório, através 

de formas de ação teatrais, sendo a participação dos agentes socioculturais 

orientada pela colaboração; 

▪ Declarou-se o objetivo de criar práticas de ação atualizadas, que promovessem a 

compreensão da realidade concreta, comprometidas com a transformação de um 

campo de imanência problemático, segundo a transformação do mesmo pelos 

agentes que o habitam.  
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Após identificada a modalidade emancipatória, na operacionalização da Investigação-  

-Ação, torna-se possível concluir que esta metodologia se apresentou por um processo 

triplo de: 

(i) Questionamento, problematização e construção da dimensão do 

conhecimento; 

(ii) Processo prático de ação e transformação; 

(iii) Compromisso político ao serviço da comunidade. 

 

A partir dos pressupostos conceptuais, emergentes de uma revisão bibliográfica de autores 

que se revelaram referenciais no desenvolvimento epistemológico e empírico desta 

metodologia44, e ainda da enunciação de uma definição que se coadune com os princípios e 

características deste dispositivo, é explorada uma designação de Investigação-Ação 

implicada no Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. 

 

A metodologia Investigação-Ação encontra-se fundamentada numa conexão entre 

perspetivas epistemológicas e empíricas do conhecimento. A articulação entre prática e 

teoria é concretizada através de movimentos cíclicos de planificação, ação e avaliação 

processual. É uma metodologia de emancipação crítica, que envolve os participantes 

segundo processos teatrais colaborativos, para a compreensão de uma situação concreta 

definida como problemática, e na procura da transformação qualitativa da mesma. A 

metamorfose pretendida é concretizada por processos sistemáticos de experimentação, 

produção e atualização de enunciados, sustentados por avaliações reflexivas e críticas.  

Deste modo, a metodologia de Investigação-Ação afirma um carácter essencialmente 

político. Por um lado, prevê, contribui e tem como fim, a transformação dos agentes 

socioculturais, comunidades e instituições, assim como da realidade em que estes se 

inserem. Ao promover práticas que abrangem a participação de todos os intervenientes, e 

lhes proporciona ferramentas para uma emancipação sociocultural através da 

transformação da realidade em que estão inseridos. Por conseguinte, é designada como 

uma participação política, logo de cidadania.  
                                                           
44  (Aires, L., 2011; Coutinho et al., 2009; Máximo-Esteves, 2008; Elliott, J., 2006, 1991; Tripp, D., 2005; 

Latorre, A., 2003; Quivy, R., & Campenhoudt, L. V. ,2003; Kemmis, S., 2001, 2000; Freire e Almeida, 2000; 

Carr & Kemmis, 1994; Dick, Kemmis e McTaggart, 1988; Habermas, J., 1987, 1968; Rapoport, 1970; 

Lewin, 1946). 
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Ao definir a metodologia Investigação-Ação para o Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral, é possível sintetizar os princípios pelos quais foi operacionalizada: 

▪ O conhecimento e a prática constroem-se em simultâneo perante a transformação 

do campo de imanência;  

▪ Definição de diferentes fases processuais: planificação, ação e avaliação, onde 

nenhuma é hermeticamente fechada, mas sempre suscetíveis de mudança face ao 

desenvolvimento e avaliação do processo de ação;  

▪ A moderadora da investigação não é uma agente protagonista, desenvolve um 

trabalho colaborativo com todos os envolvidos; 

▪ A emancipação dos sujeitos é concretizada pela reterritorialização dos lugares de 

fala e projeção dos enunciados singulares (individuais e sociais), referentes ao 

campo de imanência que habitam.  

 

Após uma breve exploração conceptual de Investigação-Ação operacionalizada pelo 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, assim como da modalidade e princípios 

definidos, interessa compreender como foi determinada a sua composição metodológica.  

 

 

2. COMPOSIÇÃO METODOLÓGICA 

 

A metodologia Investigação-Ação convoca um conjunto de características e princípios que 

definem um quadro teórico, no qual se encontra e determina; no entanto, também se orienta 

e define segundo um marco metodológico com fases e estratégias de ação próprias 

(Latorre, 2003). 

Segundo o modelo de composição metodológica criado por Kurt Lewin (1946), com o qual 

o dispositivo em estudo se coaduna, a metodologia de Investigação-Ação desenvolve-se a 

partir de um diálogo constante entre processos epistemológicos e empíricos, que em 

conjunto com estratégias de ação, desenvolvem movimentos cíclicos numa espiral de 

planificação, ação e avaliação.  

No Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral a composição metodológica foi 

estruturada em camadas espirais de estratégias de ação, nas quais se desenvolveram as 

coordenadas metodológicas, ciclos de ação e etapas processuais. Esta opção metodológica 

foi justificada pelo conceito de estratégias de ação (Latorre, 2003), que implicam uma 
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interação dinâmica entre a investigação e a ação (Lewin, 1946), por via de etapas flexíveis, 

capazes de se transformarem pelo conhecimento adquirido em cada uma.  

No dispositivo em estudo, as estratégias da ação pretenderam conferir o rigor científico 

fundamental ao processo de Investigação-Ação. Posteriormente, através da afetação 

promovida pelo trespasse de disposições táticas, pretendeu-se que, quer as coordenadas 

quer os ciclos de ação, bem como as etapas processuais, fossem desterritorializadas. A 

transformação desejada tornou-se possível através da subtração de intensidade das 

estratégias, em prol da capacitação da potência da ação de táticas colaborativas e 

experimentais.  

 

Para o desenvolvimento das estratégias da ação foram decalcadas três coordenadas 

metodológicas, pelas quais foi desenvolvido o dispositivo:  

Coordenada 1: planificação;  

Coordenada 2: ação;  

Coordenada 3: avaliação.  

 

As coordenadas metodológicas são representadas num eixo significante, assumido como 

um modelo de planificação do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral; contudo, foi 

declarado como objetivo, a implosão deste eixo pelas potências emergentes da afetação 

com rotas teatrais táticas. 

 

As coordenadas metodológicas não foram repetidas no tempo, dadas as limitações 

temporais deste estudo. Porém, os ciclos de ação desencadearam-se em quatro movimentos 

cíclicos, que não se concluíram nas passagens de um a outro, foram antes atualizados.  

Cada momento inicial desenvolvido esteve articulado com as avaliações promovidas por 

momentos antecessores. Foram, assim, promovidas novas e atualizadas espirais de 

movimentos, sendo estas reflexivas e emancipatórias.  

 

Os ciclos da ação foram desenvolvidos segundo fluxos dialógicos, que conectaram de 

forma constante a teoria e a ação, do mesmo modo que as intenções as estratégicas e as 

disposições táticas do dispositivo. Embora os ciclos da ação tenham sido desenvolvidos em 

espiral, rejeita-se o conceito de ‘espiral dialética’ (Lewin, 1946; Latorre, 2003), por este 
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não se coadunar com a conceção metodológica pretendida. Concebeu-se, então, o conceito 

de ‘espiral dialógica’. Cada ciclo da ação não pressupõe a negação, oposição ou 

contradição de um ciclo anterior: “a contradição e [a] sua resolução representam ainda o 

papel de princípios essenciais; vê-se aí a antítese transformar-se em unidade” (Deleuze, 

1976, p. 10). Não pressupõe, igualmente, repetições mecânicas ou orgânicas, que 

promoveriam a “repetição do Mesmo” (Deleuze, 1988, p. 8).  

O finalizar de um ciclo de ação transformou e atualizou o ciclo seguinte, pela apropriação 

que o coletivo faz do mesmo. Ao repetir a estrutura processual dos ciclos (planificação, 

ação e avaliação), colocando-os em diálogo permanente, pretendeu-se compreender como 

pôde emergir a variação, logo, a diferença, perante intensidades interrompidas.  

A diferença surgiu de intensidades que a repetição sustentou, ou abandonou. A “repetição é 

uma transgressão” (Deleuze, 1988, p. 12), uma vez que cada ciclo não se iniciou do mesmo 

lugar de fala do ciclo anterior, mas da emergência de novas zonas, que apresentassem 

potências com expressivas densidades e intensidades. As potências ao serem repetidas em 

ciclos de espiral dialógica, impulsionaram uma interrupção e transgressão das suas 

intensidades, das quais emergiu a diferença. Contrariamente, as potências esgotadas, pela 

inibição da potência de agir, não tiveram “força para afirmar a sua diferença, uma força 

que não age mais, e sim reage às forças que a dominam” (Deleuze, 1976, p. 10).  

 

Os ciclos da ação foram, inicialmente, formulados a partir lugar de fala da impulsionadora 

da investigação, posteriormente houve uma transgressão, que reterritorializou novos 

lugares de fala pertencentes aos agentes coletivos de enunciação, e à projeção dos seus 

enunciados discursivos experimentados por via das rotas teatrais táticas. Por conseguinte, 

torna-se inteligível que, quer os territórios em que se estabeleceram os lugares de fala quer 

os corpos que os expuseram, expressaram posições móveis, múltiplas, heterogéneas e a-     

-significantes.   

Os lugares de fala puderam emergir de múltiplas zonas territoriais dos ciclos de ação, 

identificadas pelo coletivo como as zonas com potências que expandiram maior 

intensidade. Deste modo, a repetição dos enunciados emergentes em cada movimento 

cíclico foi concretizada por processos de interrupção, variação e atualização de 

intensidades.  
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2.1. MODELO DE REPRESENTAÇÃO  

 

A diversificada existência de concepções quanto ao processo de Investigação-Ação, deu 

origem a vários modelos de representação processual. Todos eles são similares quanto ao 

processo e estrutura, e todos partem do modelo original de Lewin (Latorre, 2003). 

Para o decalque das estratégias metodológicas do Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral, parte-se do modelo de representação criado por John Elliott (2006, 1991), por sua 

vez concebido também a partir do modelo de Lewin (1946). Esta opção justifica-se pelo 

facto do modelo proposto por Elliott (2006) ser mais complexo face “processo de revisão 

dos factos e reconhecimento de falhas antes de se dar início a cada sequência dos passos 

dentro dos circuitos em espiral” (Coutinho et al., p. 369). 

O modelo percursor proposto por Lewin é desenhado segundo ‘ciclos de ação reflexiva’ 

(Latorre, 2003), composto por três fases sequenciais: planificação, ação e avaliação. Neste 

dispositivo os ciclos são transformados em coordenadas procedendo-se, posteriormente, a 

uma operacionalização dos ciclos, por via das rotas teatrais táticas desenvolvidas nas 

oficinas teatrais.  

Inicialmente foi representada uma estrutura processual, que se iniciou na primeira 

coordenada com a exploração conceptual de uma cartografia de um Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral. Posteriormente foram definidos os objetivos do 

dispositivo, determinada a problemática, assim como, tornado percetível o campo de 

imanência, no qual a problemática se encontrava territorializada.  

A partir destas formulações, estruturou-se um plano de ação desenvolvido em quatro ciclos 

de ação, e foi concretizado o mapeamento geral através da exploração de rotas teatrais 

táticas. De seguida foi definido o primeiro ciclo da ação, que foi posteriormente avaliado. 

O mapeamento geral foi novamente avaliado e o segundo ciclo de ação replanificado. Este 

percurso repetiu-se ao longo dos quatro ciclos de ação definidos. Por fim, e referente à 

coordenada 3, o processo foi avaliado procedendo-se às conclusões e elaboração da tese 

escrita. 
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Figura 4 – ‘Modelo de representação metodológica do Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral’ 
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2.2. ETAPAS PROCESSUAIS  

 

Após o decalque do modelo de representação metodológico, interessa explicitar cada uma 

das etapas processuais planificadas para o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, 

para de seguida se proceder à inteligibilidade da contextualização temporal. 

 

A coordenada 1 foi referente à planificação conceptual e metodológica. Foi através da 

mesma, que se procedeu à conceptualização cartográfica do dispositivo exposto, à 

inteligibilidade e análise da problemática identificada, bem como do campo de imanência 

no qual a problemática se encontra territorializada. Foram também decalcadas as 

estratégias metodológicas e desenhado um mapa provisório para as rotas teatrais táticas 

(provisório porque o mapeamento final esteve sujeito e cativo do processo de ação).  

Assim, e referente à coordenada 1, ‘Planificação’, foram concretizadas as seguintes etapas 

processuais: 

▪ Exploração cartográfica; 

▪ Definição dos objetivos (geral e específicos);  

▪ Inteligibilidade do campo de imanência e definição da problemática; 

▪ Decalque das coordenadas metodológicas, ciclos da ação e microdispositivos de 

análise e registo de enunciados; 

▪ Contextualização temporal;  

▪ Mapeamento das rotas teatrais táticas;  

▪ Criação da rede de agentes colaborativos: formação da rede de parcerias e 

constituição grupo das oficinas teatrais. 

 

A coordenada 2, ‘Ação’, foi alusiva ao processo desenvolvido nas oficinas teatrais. Esta 

coordenada metodológica do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral foi atravessada 

por rotas teatrais táticas, microdispositivos de exploração e produção teatral e conteúdos 

exploratórios, e visou promover, de igual modo:  

▪ Expansão e multiplicação das dimensões do conhecimento;  

▪ Rutura e descolonização das relações de poder, transformando-as em relações de 

forças;  
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▪ Promoção singular e criativa de modos de produção de subjetividades.  

 

Ainda perante a coordenada 2 do dispositivo, foram desenhados quatro ciclos de ação 

alusivos às oficinas teatrais: 

▪ Ciclo 1 da ação: ‘Discursos do Corpo’; 

▪ Ciclo 2 da ação: ‘Possibilidades Metamórficas de Relações Dominantes’; 

▪ Ciclo 3 da ação: ‘Narrativas contemporâneas de resistência’; 

▪ Ciclo 4 da ação: ‘Oficina Sub_35’. 

 

Todos os ciclos da ação foram operacionalizados por oficinas teatrais. Os três primeiros 

resultaram da parceria colaborativa entre o Programa Doutoral em Estudos Culturais, das 

Universidades de Aveiro e do Minho (PDEC-UA/UM) e o Instituto Português do Desporto 

e Juventude, Direção Regional do Norte (IPDJ, IP).  

Após a finalização destes ciclos foi realizado um Estágio Doutoral, concretizado mediante 

a parceria entre o Programa Doutoral em Estudos Culturais, das Universidades de Aveiro e 

do Minho (PDEC-UA/UM) e o Teatro Nacional São João do Porto (TNSJ) (Anexo 1 –

Protocolo de Cooperação com o TNSJ). 

Os três primeiros ciclos da ação foram independentes face ao quarto. Este último, referente 

ao Estágio Doutoral, comportou uma nova constituição do grupo (assumindo as mesmas 

características), uma nova planificação da ação (confirmando os mesmos princípios 

conceptuais e metodológicos) e um novo contexto temporal, sendo este de curta duração.  

 

Os ciclos da ação arrogaram uma necessidade de diferenciação, justificada pela sua 

singularidade, e foram operacionalizados por via de diferentes conteúdos exploratórios.  

Após a identificação dos ciclos de ação, correspondentes à coordenada 2, interessa 

explanar como se procedeu ao processo de avaliação do Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral. 

 

A coordenada 3, ‘Avaliação’, foi referente ao tratamento, análise, compreensão e 

mapeamento cartográfico atualizado do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. Este 

processo de avaliação distinguiu-se em dois momentos distintos: um alusivo aos três 

primeiros ciclos das oficinas teatrais, do qual emergiu a elaboração escrita desta tese; e 
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outro referente ao Estágio Doutoral desenvolvido no quarto ciclo, do qual resultou um 

relatório apresentado em formato de anexo (Anexo 2 – Relatório do Estágio Doutoral). 

 

Foi na coordenada 3 que se procedeu às conclusões relativas a todo o processo, procurando 

compreender: se as estratégias e táticas decalcadas e mapeadas, se mostraram eficazes face 

aos objetivos delineados; que limitações encontraram; e que recomendações se puderam 

produzir para projetos futuros do mesmo âmbito.  

 

Como parte integrante do tratamento, análise e compreensão dos enunciados produzidos e 

registados, pretendeu-se validar as informações, constatações e interpretações resultantes 

do processo da ação operacionalizado pelo Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. 

Para a validação, sendo ela própria paradigmática e não consensual no que diz respeito à 

investigação qualitativa (Aires, 2011), foram utilizados como suporte alguns dos critérios e 

técnicas que segundo (Colás, 1992) são os mais consensuais:  

▪ ‘Credibilidade’: observação persistente, triangulação, recolha de material e 

comprovações dos participantes;  

▪ ‘Aplicabilidade/Transferibilidade’: descrição exaustiva, recolha abundante de 

enunciado, questionamento e problematização de enunciados;  

▪ ‘Confirmabilidade/Neutralidade’: descritores de baixa inferência, comprovações 

dos participantes, recolha de material empírico, triangulação e explicitação do 

posicionamento da investigadora. 

 

Face aos critérios enunciados, questiona-se a utilização do critério ‘Neutralidade’, que 

segundo Colás (1992) se articula com o último ‘Confirmabilidade’. Perante a perspetiva 

prévia, o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral não se afirma como neutro. Encontra 

as suas linhas de ação em diferentes tipos de conhecimento e perspetivas, formuladas a 

partir das necessidades e interesses respeitantes à própria génese da investigação em causa 

(in Máximo-Esteves, 2008). Como tal, procedeu-se à auscultação dos interesses e 

necessidades adjacentes da problemática em questão, e por eles o dispositivo foi 

atravessado, possibilitando constantes atualizações do conhecimento.  

Assim, este dispositivo de Investigação-Ação assumiu como critério o ‘Rigor’, ao invés de 

‘Neutralidade’. Apresentam-se, deste modo, os seguintes critérios utilizados: 

‘Credibilidade’, ‘Aplicabilidade/Transferibilidade’ e ‘Rigor/Confirmabilidade’.  
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A triangulação foi uma técnica determinante para o tratamento e análise dos enunciados 

recolhidos, e foi concretizada através dos microdispositivos de exploração, produção, 

registo e análise de enunciados, utilizados durante o processo da ação. 

A triangulação apresenta-se como uma das mais utilizadas na metodologia qualitativa e, 

segundo Magano, consiste “num procedimento de validação instrumental efetuado por 

meio de uma confrontação dos dados obtidos a partir de várias técnicas” (2004, p. 66). A 

triangulação prevê diferentes tipologias. A partir das tipologias identificadas por Colás, 

nomeiam-se as seguintes que foram utilizadas neste dispositivo:  

(i) ‘Triangulação de fontes’: comparação entre diferentes fontes para confirmação da 

informação. 

(ii) ‘Triangulação interna’: confrontação de informações recolhidas entre diferentes 

investigadores, entre diferentes sujeitos, bem como entre ambos, com a finalidade 

de tornar visíveis os pontos de convergência e divergência entre eles.  

(iii) ‘Triangulação metodológica’: utilização de diferentes métodos, visando validar ou 

compreender a informação recolhida.  

(iv) ‘Triangulação temporal’: comparação da informação recolhida através da 

dimensão temporal. Analisa a estabilidade dos resultados ao longo do tempo, 

podendo contrastar com a inferência de novas variáveis que surjam durante o 

período de investigação. 

(v) ‘Triangulação teórica’: recolha de diferentes teorias, com o objetivo de aumentar a 

capacidade de compreensão e interpretação da informação recolhida (Aires, 

2011).   

 

Neste último ciclo foram enunciadas as conclusões, assim como indicações para projetos 

futuros que constam nesta tese final concluída neste ciclo processual. 

Para a coordenada ‘Avaliação’, são decalcadas as seguintes etapas que visaram 

metamorfoseamentos inerentes ao decorrer do processo: 

▪ Tratamento e análise de dados referentes ao decalque estratégico: redução, 

organização e apresentação dos dados; 

▪ Análise e compreensão dos enunciados alusivos ao mapeamento das potências 

agenciadas por rotas teatrais táticas: triangulação de fontes, triangulação interna, 

triangulação metodológica, triangulação temporal e triangulação teórica; 

▪ Conclusões e elaboração do relatório de estágio e da tese escrita. 
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2.3. CONTEXTUALIZAÇÃO TEMPORAL 

 

Depois de definido e exposto o modelo de representação, tal como, o decalque das 

coordenadas metodológicas, ciclos da ação de ação e etapas processuais, interessa definir a 

contextualização temporal mediante a qual este dispositivo foi desenvolvido. 

 

O Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral foi operacionalizado ao longo de quatro 

anos, repartidos pelas três coordenadas metodológicas. 

 

A coordenada 1, ‘Planificação’, teve a duração de doze meses (outubro de 2013 a setembro 

de 2014), repartidos pelas etapas referentes a esta coordenada metodológica:  

▪ Exploração cartográfica: outubro de 2013 a julho de 2014 (dez meses); 

▪ Definição dos objetivos (geral e específicos): outubro de 2013 a julho de 2014 (dez 

meses);  

▪ Inteligibilidade do campo de imanência e definição da problemática: outubro de 

2013 a julho de 2014 (dez meses);  

▪ Decalque das coordenadas metodológicas (ciclos da ação e microdispositivos de 

análise e registo de enunciados): outubro de 2013 a julho de 2014 (dez meses); 

▪ Contextualização temporal: março a julho de 2014 (cinco meses);  

▪ Mapeamento das rotas teatrais táticas: março a setembro de 2014 (sete meses); 

▪ Criação da rede de agentes colaborativos: julho a setembro de 2014 (três meses). 

 

A coordenada 2, ‘Ação’, foi referente ao processo de ação. Esta coordenada foi 

operacionalizada em quinze meses (outubro de 2014 a dezembro de 2015). Os três 

primeiros ciclos das oficinas teatrais foram desenvolvidos ao longo de doze meses (início 

em outubro de 2014 e término em setembro de 2015), enquanto o processo desenvolvido 

no Estágio Doutoral, abrangeu um espaço temporal de três meses (início em outubro de 

2015 e término em dezembro do mesmo ano).  

Ambas as oficinas desenvolvidas nos quatro ciclos foram operacionalizadas de forma 

sistemática, com uma carga horária de quatro horas semanais, repartidas por dois dias por 

semana.  
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O processo de ação desenvolvido nesta coordenada foi repartido por quatro ciclos de ação: 

 

Ciclo 1 da ação – outubro a dezembro de 2014 (três meses): 

 Planificação: outubro de 2014 (um mês); 

 Concretização: outubro a dezembro de 2014 (três meses); 

 Apresentação dos resultados parciais em sessão aberta: 18 de dezembro de 

2014 (um dia); 

 Reflexão e avaliação: dezembro de 2014 a janeiro de 2015 (um mês). 

 

Ciclo 2 da ação – janeiro a março de 2015 (três meses): 

Planificação: dezembro de 2014 a janeiro de 2015 (um mês); 

 Concretização: janeiro a março de 2015 (três meses); 

 Apresentação dos resultados parciais em sessão aberta: 24 março de 2015 

(um dia); 

 Reflexão e avaliação: março a abril de 2015 (um mês). 

 

Ciclo 3 da ação - abril a setembro de 2015 (seis meses): 

Planificação: março a abril de 2015 (um mês); 

 Concretização: abril a setembro de 2015 (seis meses); 

 Apresentação do espetáculo: 17 e 18 setembro de 2015 (dois dias); 

 Reflexão e avaliação: setembro a outubro de 2015 (um mês). 

 

Ciclo 4 da ação – outubro a dezembro de 2015 (três meses): 

Constituição do grupo: setembro de 2015 (um mês); 

Planificação: setembro de 2015 (um mês); 

Concretização: setembro a dezembro de 2015 (três meses); 

Apresentação dos resultados parciais em sessão aberta: 17 dezembro de 

2015 (um dia). 

 

Cada um dos ciclos afirmou a sua singularidade, com respetivos conteúdos exploratórios; 

contudo, os ciclos de ação encontraram-se conectados por via de objetivos, temáticas, e 
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conceitos definidos coletivamente, assim como pelo desenvolvimento das rotas teatrais 

táticas.  

 

A opção por um trabalho artístico desenvolvido por quatro ciclos da ação, concretizado ao 

longo de doze meses, justificou-se pela necessidade de sistematicidade, que prevê uma 

durabilidade capaz de consolidar a existência de práticas, e desenvolver novas e 

atualizadas linhas orientadoras, avaliando o impacto desses ciclos na vida dos sujeitos. O 

Estágio Doutoral foi concretizado no quarto ciclo da ação e teve uma durabilidade de três 

meses. 

 

A coordenada 3, ‘Avaliação’, assumiu um contexto temporal de vinte meses. 

Uma vez que foi necessário fazer uma avaliação de ambos os processos de ação, referentes 

ao trabalho desenvolvido no Estágio Doutoral e aos três primeiros ciclos de ação, foram 

planificadas seis etapas distintas referentes a esta coordenada: 

I. Tratamento e análise de dados referentes ao decalque estratégico: redução, 

organização e apresentação dos dados – janeiro de 2016 (um mês); 

II. Análise e compreensão dos enunciados alusivos ao mapeamento das potências 

agenciadas por rotas teatrais táticas no Estágio Doutoral: triangulação de fontes, 

triangulação interna, triangulação metodológica e triangulação teórica – fevereiro e 

março de 2016 (dois meses); 

III. Conclusões e elaboração do relatório no Estágio Doutoral – fevereiro e março de 

2016 (dois meses). 

IV. Tratamento e análise de dados referentes ao decalque estratégico dos três primeiros 

ciclos da ação: redução, organização e apresentação dos dados – abril de 2016 a 

março de 2017 (doze meses); 

V. Análise e compreensão dos enunciados alusivos ao mapeamento das potências 

agenciadas por rotas teatrais táticas nos três primeiros ciclos da ação: triangulação 

de fontes, triangulação interna, triangulação metodológica e triangulação teórica – 

abril de 2016 a março de 2017 (doze meses); 

VI. Conclusões e elaboração escrita da tese – abril de 2016 a setembro de 2017 (dezoito 

meses). 
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3. OFICINAS TEATRAIS  

 

As oficinas teatrais foram, inicialmente, planificadas segundo um modelo estruturado. No 

entanto, este modelo foi exposto como flexível, sendo sujeito a constantes transformações 

através de avaliações sistemáticas efetuadas nos ciclos de ação.  

Oficina de teatro e a performance são lugares de transformação constante, em que o 

corpo não permanece fixo numa forma ou papel determinado. O corpo é 

permanentemente nada e pode ser temporariamente tudo (Heritage, 2000, p. 15). 

 

As oficinas teatrais pressupuseram um contexto temporal definido com uma extensão 

temporal e número de sessões determinado; todavia, a planificação foi declarada como 

plástica em função das necessidades do processo.  

 

A constituição do grupo das oficinas teatrais conectou-se por agenciamentos de afetação 

com os ‘Círculos de Cultura’45 concebidos por Paulo Freire46 (1967). Tal como os 

‘Círculos de Cultura’, o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral visou uma 

transformação dos territórios nos quais foi operacionalizado, a partir de ações concebidas e 

desenvolvidas pelos participantes. De acordo com Freire, a emergência destes projetos 

justifica-se pela necessidade de criar espaços de formação que possibilitem:  

(…) ao homem a discussão corajosa da sua problemática. Da sua inserção nesta 

problemática. Que o [advirtam] (…) dos perigos do seu tempo, para que, consciente 

deles, [adquira] (…) a força e a coragem de lutar, ao invés de ser levado e arrastado à 

perdição do seu próprio “eu”, submetido às prescrições alheias (Freire, 1967, p. 90). 

 

Nas oficinas teatrais optou-se pela constituição de um grupo restrito de participantes 

interessados em desenvolver a problemática proposta. Mais uma vez, esta opção conecta-se 

com a conceptualização dos grupos dos ‘Círculos de Cultura’ “uma experiência em que 

[se] trabalhava com duas, três ou até vinte pessoas” (Freire & Betto, 1985, p. 14). Por 

conseguinte, a definição do número de participantes não se definiu por números rígidos e 

fixos, determinados por critérios de homogeneidade, relativos a sistemas formais 

estruturalistas como, por exemplo, o número de alunos das turmas do ensino formal.  

                                                           
45 Grupos de aprendizagem, na qualidade de espaço experimental em contexto de educação não-formal, com 

vista à promoção de cursos de alfabetização, nos quais os intervenientes, através de processos colaborativos, 

encontram um espaço coletivo para refletir, pesquisar, agir, partilhar, debater, intervir e avaliar por via de 

relações dialéticas e movimentos cíclicos e permanentes (Freire, 1967). 
46 Paulo Freire (1921-1997) foi um educador, pedagogo e filósofo brasileiro. 
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O grupo foi formado por membros comunitários voluntários interessados em integrar o 

projeto, constituindo-se, deste modo, enquanto um grupo comunitário relacional (Ornelas, 

2008, p. 62). Todavia, os parceiros colaborativos das oficinas teatrais não se limitaram a 

agentes comunitários que voluntariamente participam no projeto. Foi gerada uma rede 

colaborativa, que envolveu entidades e membros de diferentes áreas, com vista à perceção 

de perspetivas e produções diversificadas sobre o objeto de estudo (Pichon-Rivière, 2005). 

 

A formação do grupo foi flexível não prevendo um número mínimo de participantes; no 

entanto, estabeleceu-se um número máximo de vinte elementos. Este limite visou garantir 

um trabalho com pequenos grupos, no qual fosse possível o desenvolvimento de ações em 

prol de objetivos comuns (Lewin, 1946), estabelecendo teias de afetações relacionais em 

profundidade, através de ações constantes de experimentação e colaboração.  

 

As oficinas teatrais foram desenvolvidas perante o mapeamento de rotas teatrais táticas 

atravessadas por microdispositivos de exploração e produção teatral e por conteúdos 

exploratórios. As oficinas teatrais expuseram, assim, um formato de laboratório teatral de 

experimentação, reflexão e decisão do material teatral produzido (Grotowski, 1992) a 

partir da problemática identificada. Este conceito de laboratório é posteriormente 

desenvolvido no mapeamento tático.   

Como previamente referido, as oficinas teatrais foram concretizadas em quatro ciclos de 

ação, traduzidos em ações integradas e complementares de reflexão, questionamento, 

problematização, exploração, criação teatral e avaliação. Desta forma, foi desenvolvido um 

trabalho complementar entre investigação e ação teatral, como tática de resistência, através 

da promoção de mecanismos de compreensão e emancipação individual e social. Importa 

referir, que a ação desenvolvida nas oficinas se distanciou de um trabalho pedagógico ou 

terapêutico. Embora a ação desenvolvida defina como indutores da exploração e criação 

teatral, a reterritorialização subjetiva de redes de sentido experimentadas no trabalho 

colaborativo, a partir de uma problemática comum, as oficinas não pretenderam “a análise 

psíquica profunda dos seus participantes” (Afonso, 2006, p. 9). A problemática foi 

investigada visando a atualização de subjetivações (individuais e sociais), através das rotas 

teatrais táticas que exploraram agenciamentos maquínicos de desejo e projetaram 

enunciados coletivos.  
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Perante a complexificação e fragmentação dos enunciados, tornou-se inteligível um maior 

número de possibilidades de escolha (Silva, 2016). Foi, de tal forma, assumido como 

objetivo, a expansão de possibilidades para níveis mais complexos e abrangentes (Silva, 

2016), perante as dimensões do conhecimento, relações de forças e subjetividades.  

 

 

3.1. MICRODISPOSITIVOS DE REGISTO, ANÁLISE E COMPREENSÃO DE 

ENUNCIADOS 

 

A partir da uma exploração preliminar do desenvolvimento das oficinas teatrais, interessa 

definir os microdispositivos que permitiram o registo e análise de enunciados emergentes 

do processo empírico. Segundo procedimentos simultâneos e complementares, o processo 

empírico foi expandido pelo desenvolvimento epistemológico.  

Os microdispositivos de registo, análise e compreensão de enunciados foram determinados 

mediante conexões entre técnicas e instrumentos de recolha, análise e compreensão de 

informação (Aires, 2011). De cariz qualitativo, estes microdispositivos são diversificados, 

múltiplos e flexíveis, face às necessidades de investigação. Embora decalcados e 

explanados de forma individualizada, para uma inteligibilidade singular, os 

microdispositivos foram operacionalizados de forma flexível, conectada e transversal. De 

igual modo, não se enclausuraram na estrutura de um método ou técnica, a sua 

operacionalização foi concretizada no intermezzo dimensional, que articulou diferentes 

territórios metodológicos e táticos. Deste modo, embora se proceda a um decalque 

estratégico dos microdispositivos de investigação, a sua instrumentalização foi realizada 

por via de táticas exploratórias.  

São explanados os seguintes microdispositivos de registo e análise de enunciados: revisão 

bibliográfica, observação participante colaborativa, diário de bordo, depoimentos pessoais, 

meios audiovisuais e questionário. 

 

A revisão bibliográfica é um microdispositivo de análise e compreensão de enunciados 

discursivos que se revelou essencial para “definir e melhor enquadrar o referencial teórico 

para a investigação em causa” (Almeida e Freire, 2000, p. 43).  
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Inicialmente foi reunida a informação sobre a problemática e temática de investigação, 

para uma compreensão do campo de imanência, integrado, simultaneamente, no domínio 

dos Estudos Culturais e processos colaborativos de criação teatral.  

O microdispositivo revisão bibliográfica foi declarado fundamental para a construção das 

perspetivas críticas da construção do conhecimento. A pesquisa de teorias já existentes foi 

articulada com a prática, que tendeu a novas questões, problematizações e transformações, 

logo, a atualizações epistemológicas e empíricas do conhecimento. 

Entre os recursos que auxiliaram a exploração e produção de enunciados para a revisão 

bibliográfica, destacam-se:  

▪ Livros científicos, que possibilitaram a expansão de disposições conceptuais e 

metodológicas do dispositivo, especificamente, temáticas e conceitos enunciados 

no índice deste estudo;  

▪ Bases de dados existentes na internet, que se configuraram como um recurso 

essencial na procura de informação, nomeadamente, artigos e teses atualizadas e 

validadas cientificamente e disponíveis nos diversos repositórios científicos; 

▪ Revistas científicas especializadas e bibliotecas, que se constituíram, também, 

como fontes de informação privilegiadas. 

 

A revisão bibliográfica foi operacionalizada de forma transversal a todas as coordenadas 

metodológicas e ciclos da ação. Foi orientada por preposições e teorias referentes, ao 

mesmo tempo, às estratégias metodológicas e às rotas teatrais táticas.  

Torna-se possível referir, que a opção por este microdispositivo se deveu, especialmente, 

ao desejo de conhecer, compreender e expandir territórios do domínio epistemológico e 

empírico deste dispositivo. Ou seja, formas de análise e compreensão de enunciados 

emergentes da atualização de modos de produção de subjetividades; sendo estes, 

sustentados pelos agentes com condições subalternas, advindas da sua situação 

desemprego.  

 

Perante conexões sistemáticas entre os procedimentos empíricos e epistemológicos, a 

observação participante colaborativa foi um microdispositivo de registo, análise e 

compreensão de enunciados, que se reterritorializou na relação colaborativa entre a 

moderadora da investigação e participantes da ação. A recolha de enunciados foi 

concretizada de forma contínua e transversal perante o processo de exploração e produção, 
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realizado no decorrer da coordenada 2 do dispositivo. Já a análise e compreensão dos 

enunciados observados, foram concretizados na coordenada 3 referente ao procedimento 

de avaliação do dispositivo. 

A observação participante foi constituída, como um microdispositivo eficaz de 

investigação e ação, monitorizado por preposições e teorias (Aires, 2011) científicas e 

artísticas. Foi declarado, desta forma, como um microdispositivo que conectou 

investigação e ação, assim como, disposições estratégicas e táticas do dispositivo. Foi 

através da observação participante, que se pretendeu conhecer subjetivações concretizadas 

pela recolha de enunciados explorados e produzidos, bem como, pela possibilidade de 

transformação dos mesmos em contexto de ação.  

Segundo a ótica enunciada, este microdispositivo convocou os seguintes pressupostos:  

▪ Estudo das dinâmicas de afetação relacional do coletivo perante campos de 

imanência que articulam diferentes “cenários socioculturais; [e] a facilidade na 

obtenção das informações internas aos grupos” (Aires, 2011, p. 27); 

▪ Aprofundamento da dimensão do conhecimento, face às disposições culturais do 

grupo (Aires, 2011); 

▪ Garantia de rigor e fiabilidade dos enunciados, ao permitir um trabalho 

colaborativo e integrado “com fontes próximas e em primeira mão”, assegurando, 

de igual modo, a “facilidade no registo de informações não-verbais” (Aires, 2011, 

p. 27).  

 

Lapassade define que a observação participante pode afirmar-se enquanto técnica de 

investigação ativa (2001). Porém, dada a singularidade deste dispositivo, transformou-se 

em observação participante colaborativa. Ainda segundo Lapassade (2001), esta técnica 

permite ao observador participar, ao que se acrescenta, e colaborar nas atividades, 

mantendo uma distância necessária para o trabalho de investigação. Todavia, esta forma de 

participação foi negociada com o grupo, uma vez que os agentes assumiram de forma 

gradual, uma crescente autonomia e responsabilização face ao desenvolvimento da 

exploração e criação teatral, tendo sido este microdispositivo utilizado como técnica e 

recolha de informação, também, desta transformação.  

 

Como complemento perante a observação participante, o diário de bordo foi um 

microdispositivo de exploração e produção de enunciados, operacionalizado de forma 
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individual pelos agentes coletivos de enunciação, ou seja, ao mesmo tempo, pelos 

participantes e moderadora da investigação. 

No início do ciclo 1 da ação cada participante recebeu um diário de bordo, que o 

acompanhou ao longo de todo o processo de ação. Neste microdispositivo foram 

exploradas, de forma sistemática e livre, situações, impressões, reflexões, sentimentos, 

transformações e avaliações; portanto, orientações e parâmetros propostos pela moderadora 

e transformados no processo de ação, bem como, menções e referências livres 

concretizadas de forma autónoma pelos sujeitos.  

O diário de bordo territorializou-se na qualidade de microdispositivo de exploração e 

produção de enunciados, transformando-se posteriormente, num microdispositivo de 

análise e compreensão empírica, respeitando as disposições éticas de privacidade.  

Segundo Wlad Lima, o diário de bordo pode ser designado como um microdispositivo com 

“caráter prospetivo, isto é, (…) [ajuda] a fabular, projetar, ver e falar do que se vê” (Lima, 

2012, p. 108).  

Foram as disposições expressivas, reflexivas e avaliativas, que permitiram a este 

microdispositivo a possibilidade de exploração e enunciação de perspetivas diversificadas 

em constante metamorfose, possibilitando o desenho de poéticas individuais e singulares. 

Neste sentido, Lima reterritorializa o diário de bordo no que designa de “tecnologias 

poéticas” (Lima, 2012, p. 108). 

Segundo esta ótica, o diário de bordo pôde ser definido como “um mapa de afetações” 

(Souza & Lima, 2015, p. 99), ou seja, um registo biográfico que teve como principal 

característica a criação de mitonarrativas singulares, produzidas, transformadas e 

atualizadas, na relação do narrador com o processo. O registo converteu-se numa 

exposição de enunciados concretizados a partir das potências transportadas por 

agenciamentos de afetação. A análise dos mesmos pôde ser realizada a partir da redução, 

organização, apresentação e interpretação de enunciados. Estes forneceram indícios das 

camadas do conhecimento singulares experimentadas, assim como, das redes de sentido 

expandidas pelo trabalho colaborativo.  

O diário de bordo foi assumido como um veículo para a criação de sinopses de reflexivas 

sobre os acontecimentos e, reterritorializado enquanto “um diálogo entre a folha em branco 

e os blocos de memória, as relações, o entendimento” (Souza & Lima, 2015, p. 103), 

descritos e interrogados como forma de produção de enunciados individuais e coletivos.  
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O diário de bordo foi um microdispositivo fundamental para a exploração e produção de 

conhecimento, mas também, análise e compreensão de enunciados discursivos. Foi, 

contudo, necessário ter em ponderação que os registos de trabalhos conjuntos, 

transformaram-se em projeções coletivas e, em função disso, expuseram-se como uma 

transformação das cartografias do campo de imanência experimentadas, vivenciadas e 

transformadas colaborativamente.  

Nos registos efetuados nos diários de bordo foram descritas, e tornaram-se percetíveis, as 

metamorfoses que se efetuaram a partir de uma rede de agenciamentos de afetação 

relacional. Por sua vez, estes agenciamentos, também expostos como resistências, 

constituíram-se a partir dos fluxos de prazer, mediados por jogos e exercícios teatrais, tal 

como, por criações colaborativas. Os fluxos foram metamorfoseados de agenciamentos 

maquínicos de desejo individuais para coletivos, segundo a concretização de dinâmicas 

direcionadas para a constituição de um corpo coletivo, composto por singularidades 

conectadas, que se fundiram e expandiram por agenciamentos de afetação. 

 

Do mesmo modo que o diário de bordo, também o microdispositivo depoimento pessoal 

afirmou como referencial a exploração, produção e compreensão de enunciados a partir de 

registos autobiográficos (Abrahão, 2004), posteriormente analisados perante a intensidade 

das potências discursivas agenciadas.  

O depoimento pessoal foi concretizado através de agenciamentos maquínicos de desejo 

registados no diário de bordo e, seguidamente, desenvolvidos por agenciamentos de 

visibilidade e de enunciação. Foi operacionalizado segundo articulações entre: a) 

agenciamentos verticais, nos quais estiveram implícitas histórias, desejos e projetos de vida 

individuais dos participantes; b) agenciamentos horizontais, pelos quais foi criada a 

narrativa coletiva, através de conexões e afetações de intensidades; c) agenciamentos em 

profundidade, os quais se transformaram em enunciados singulares, e segundo os quais se 

atualizaram as dimensões do dispositivo (pluralidades do conhecimento, relações de forças 

e atualização de subjetividades). 

O depoimento pessoal pôde ser definido como um “testemunho, uma confissão, uma 

opinião”, uma procura e descoberta perante um “posicionamento crítico realizado de forma 

cénica” (Araújo, 2008, p. 156). Assim, foi um microdispositivo aberto, com possibilidades 

de transformação e expansão, não se resumindo à procura de elementos sistémicos que 
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pudessem narrar e analisar uma situação vivida, mas procurou interpretar possibilidades de 

mudança segundo a enunciação de potências de desejo.  

Os participantes concretizaram uma seleção singular de “memórias e vivências suas para o 

processo e posicionaram-se criticamente frente aos temas abordados” (Ary, 2011, p. 64). 

Não obstante, as memórias e vivências foram transformadas pela exploração de 

agenciamentos maquínicos de desejo. Assim sendo, o depoimento pessoal, para além de 

ser assumido como aberto, foi declarado, também, como maquínico e rizomático. 

Este microdispositivo teatral não ocupou um espaço individual no decalque metodológico; 

todavia, ocupou um espaço colaborativo expandido pela conexão com microdispositivos de 

investigação e experimentação teatrais. Foi, deste modo, um microdispositivo “de 

investigação, de formação e de intervenção” (Barros, 2013, p. 36), ao que se acrescenta e 

de criação, que se expõe pluralmente como, “procedimento metodológico (…) [e] 

resultado expressivo” (Araújo, 2008, p. 157). 

Dado o carater aberto, flexível e a-significante do depoimento pessoal, os seus autores não 

afirmaram um papel de narradores “de um texto pré-estabelecido, ou o porta-voz de um 

discurso formulado a partir de um tema sobre o qual se trabalhou” (Barone, 2011, p. 9). Os 

agentes coletivos de enunciação ocuparam os lugares de fala, bem como, os enunciados 

discursivos singulares e atualizados que projetaram, e que desvendaram modos de 

produção de subjetividades individuais e coletivos.  

 

O diário de bordo e o depoimento pessoal apresentaram-se como mapas poéticos 

individuais; contudo, foi necessário o registo coletivo de informações relativas ao processo 

de ação e às apresentações. Os meios audiovisuais foram microdispositivos utilizados para 

registar informações, quer do processo concretizado nos ciclos de ação quer da 

apresentação dos mesmos. Por conseguinte, foi utilizado o registo fotográfico, áudio e 

vídeo. 

Pretendeu-se que os dados recolhidos através dos meios audiovisuais pudessem ser 

recetáculos de informações, que pudessem ser analisados e, posteriormente, triangulados 

com outros microdispositivos de exploração, produção, registo e análise de enunciados. 

Uma das críticas mais comuns à utilização das tecnologias como registo de informação 

empírica é o facto de esta poder ser intrusiva face ao trabalho que está a ser desenvolvido. 

No entanto, segundo Máximo-Esteves (2008) esta circunstância pode ser minimizada pelo 
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uso frequente das tecnologias, de modo a inserirem-se nas rotinas de ação, deixando de ser 

consideradas como microdispositivos estranhos e inibidores do trabalho desenvolvido. 

 

Por fim, o questionário foi um microdispositivo que visou registar, tratar e analisar 

informação referente à produção de subjetividades e mecanismos de resistência 

impulsionados pelos sujeitos, através do decalque e tratamento de dados. Pretendeu, 

igualmente, investigar como estes mecanismos puderam ser resultantes do processo de 

ação, bem como, potenciadores de transformações.  

Este microdispositivo de registo e análise de enunciados, segundo a definição de Quivy & 

Campenhoudt (2003), oferece a “possibilidade de quantificar uma multiplicidade de dados 

e de proceder a numerosas análises de correlação” (2003, pp. 189-190).  

No Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, o questionário foi semiaberto e composto 

por oito questões diretas (resposta sim ou não). Para cada uma das questões foi exposto 

uma multiplicidade de enunciados com os quais os entrevistados se puderam identificar ou 

não, assinalando as opções: ‘Discorda totalmente’; ‘Discorda’; ‘Concorda’; ‘Concorda 

totalmente'. Ainda foi colocada a opção ‘Outros’. No caso de os participantes não 

assinalarem nenhuma das opções apresentadas, colocou-se como ‘N/R’ (Não Responde). 

 

O questionário foi dividido em quatro domínios principais (a) ‘Produção de subjetividades 

do estatuto de desempregado’; (b) ‘Mecanismos emancipadores: potências de desejo’; (c) 

‘Resistência e Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral’; (d) ‘Atualização de 

subjetivações face ao estatuto de desempregado’. 

Os domínios mencionados estiveram divididos em categorias, que atenderam às 

necessidades da produção de informações para uma análise, compreensão e avaliação do 

dispositivo, pautada pelos objetivos que foram definidos.  

Expõem-se de seguida os quatro domínios do questionário, assim como, as categorias 

inerentes a cada um deles. 

 

a) ‘Produção de subjetividades do estatuto de desempregado’ 

No primeiro domínio do questionário pretendeu-se recolher informações sobre 

subjetivações individuais do estatuto de desempregado, e ainda, se existiu alguma 

transformação das mesmas após o processo da ação.  
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Primeiramente os agentes foram inquiridos sobre a perceção individual de modos de 

produção de subjetividades alicerçados no estatuto de desempregado, através da definição 

das seguintes categorias:  

▪ ‘Disposições de produção de subjetividades do estatuto de desempregado’; 

▪ ‘Densidade das linhas de subjetivação do estatuto de desempregado’. 

 

b) ‘Mecanismos emancipadores: potências de desejo’ 

No segundo domínio do questionário, pretendeu-se explicitar os agenciamentos 

maquínicos de desejo expandidos pelos sujeitos, no que concerne às suas expectativas face 

ao desenvolvimento de competências. Por conseguinte, este domínio do questionário foi 

analisado tendo em conta a seguinte categoria: 

▪ ‘Agenciamentos maquínicos de desejo: mecanismos emancipadores do 

desenvolvimento de competências individuais, sociais e teatrais’. 

 

c) ‘Resistência e Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral’ 

No terceiro domínio foi priorizada a análise de táticas de resistência definidas segundo 

uma articulação entre: disposições de resistência do Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral e, competências que os sujeitos consideraram ter adquirido no processo de ação, 

promotoras da emancipação dos agentes coletivos. Deste modo, foi analisado o processo de 

ação, definindo as suas disposições principais segundo a perspetiva dos participantes.  

No guião do questionário, para a descrição dos resultados, procedeu-se a uma análise e 

compreensão das seguintes categorias:  

▪ ‘Enunciação das disposições de resistência do Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral’; 

▪ ‘Desenvolvimento de competências individuais, coletivas e teatrais’. 

 

d) ‘Atualização de subjetivações face ao estatuto de desempregado’ 

No quarto domínio do questionário pretendeu-se investigar a atualização de modos de 

produção de subjetividades dos sujeitos, bem como, a transformação ocorrida no campo de 

imanência dos mesmos após o processo da ação.  

Primeiramente os sujeitos foram inquiridos sobre a perceção de singularizações individuais 

e conectadas, promotoras dos processos de atualização de subjetividades. Posteriormente, 

procurou-se compreender as transformações do campo de imanência dos agentes coletivos 
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de enunciação, a partir das alterações, ou não, das situações de desemprego, analisando as 

definições atualizadas dessas situações. 

Foram definidas as seguintes categorias:  

▪ ‘Singularização individual e conectada’; 

▪ ‘Reterritorialização do campo de imanência’. 

 

Após uma exploração da composição metodológica do dispositivo, das oficinas teatrais e 

dos microdispositivos de recolha, análise e compreensão de enunciados, interessa proceder 

ao mapeamento das rotas teatrais táticas desenvolvidas pelo Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral. 
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ZONA 4 

 

MAPEAMENTO DAS ROTAS TEATRAIS TÁTICAS 

 

[O mapa] (…) contribui para a conexão dos campos, para o desbloqueio dos corpos sem 

órgãos, para sua abertura máxima sobre um plano de consistência. Ele faz parte do 

rizoma (Deleuze & Guattari, 1995a, p. 21). 

 

 

O mapeamento das rotas teatrais táticas pretendeu tornar inteligíveis potências dinâmicas e 

tensionais, promovidas pela conexão de agenciamentos maquínicos (Deleuze & Guattari, 

1995), por sua vez, promotores da atualização de subjetividades dos agentes. Foi, 

igualmente, segundo estes agenciamentos que se ambicionou metamorfosear e expandir as 

perspetivas plurais do conhecimento e relações de forças, segundo processos em constante 

devir. A partir desta perspetiva, a cartografia deste dispositivo adquire visibilidade, quer 

pela transformação de densidades e intensidades das potências agenciadas, quer pela 

transformação das linhas de ação, bem como das conexões estabelecidas entre elas. 

Contudo, para a investigação da cartografia do dispositivo em estudo, é necessário analisar 

e compreender as metamorfoses ocorridas perante o decalque das estratégias 

metodológicas de investigação e o mapeamento das rotas teatrais táticas de resistência.  

Ao trespassar fluxos de intensidade, advindos de potências de rotas táticas teatrais, por 

estratégias metodológicas pretendeu-se, simultaneamente: (i) a interrupção de linhas de 

forças dominantes; (ii) a promoção de zonas de rutura: (iii) a emergência de linhas de fuga 

atualizadas por novas potências, que expandem e contraem renovadas intensidades 

expressas pelas linhas de subjetivação; (iv) a atualização de modos de produção de 

subjetividades.  

 

As rotas teatrais táticas foram mapeadas por articulações entre: a criação de redes de 

agentes colaborativos; a definição de microdispositivos teatrais de exploração e produção 

de enunciados; e conteúdos exploratórios desenvolvidos nas oficinas teatrais. Mediante as 

conexões estabelecidas é enunciado o objetivo de desterritorializar estruturas 
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significantes compostas por unidades de sentido, promovendo o aparecimento da diferença, 

do novo. Assim, foi nos intermezzos dimensionais que emergiram as zonas de rutura e, 

consequentemente, as linhas de fuga pelas quais a cartografia do dispositivo se tornou 

atualizada.  

Segundo esta perspetiva, as disposições táticas de resistência do Dispositivo Colaborativo 

de Criação Teatral foram constituídas por “(…) multiplicidades lineares a n dimensões, 

sem sujeito nem objeto, exibíveis num plano de consistência e do qual o Uno é sempre 

subtraído (n-1)” (Deleuze & Guattari, 1995a, p. 31). Na presença de tal multiplicidade, 

interessa explicitar os agenciamentos e conexão de intensidades entre potências, que 

permitiram desterritorializações e/ou reterritorializações.   

 

Como expresso, o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral compreendeu o decalque de 

estratégias metodológicas, tal como o mapeamento de rotas teatrais táticas. Contudo, entre 

o decalque que se consolida como uma reprodução e o mapeamento que se assume como 

uma experimentação, emerge uma espécie de paradoxo conceptual e metodológico.  

Procurar-se-á uma resposta para esta questão após a análise e compreensão dos enunciados 

extraídos da investigação, efetuados na terceira coordenada ‘Avaliação’. Todavia, o 

paradoxo apresentado foi integrado no dispositivo como um potenciador, simultaneamente, 

da transformação de relações de poder em relações de forças, da promoção de dimensões 

plurais de conhecimento, e da atualização de subjetividades.  

 

O decalque bidimensional conecta-se com mapas multidimensionais que podem ser 

divididos, desmantelados, remontados de forma diferenciada, “adaptar[em]-se a montagens 

de qualquer natureza” (Deleuze & Guattari, 1995a, p. 21). Deste modo, os mapas foram 

desenvolvidos como rotas de experimentação que cartografam um campo de imanência 

específico, que por sua vez se metamorfoseia perante agenciamentos maquínicos de desejo 

e coletivos de enunciação, dos agentes que o habitam e transformam esse campo.  

Na primeira etapa do mapeamento das rotas teatrais táticas é explorada a formação das 

redes de agentes colaborativos. Nesta rede incluíram-se articulações entre campos de 

investigação, artísticos e socioculturais, perante os quais se procedeu à formação da rede 

de parcerias colaborativas. Posteriormente avança-se para a explanação da constituição do 

grupo de agentes coletivos de enunciação.  
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Após a inteligibilidade da rede dos agentes colaborativos são expostas as rotas teatrais 

táticas: (i) ‘Processo: agenciamentos maquínicos de desejo, de visibilidade e coletivos de 

enunciação’; (ii) ‘Colaboração: agenciamentos de afetação relacional’; (iii) ‘Cena teatral: 

agenciamentos de fuga’; (iv) ‘Atualização: agenciamentos de subjetivação’. 

Ainda perante o mapeamento tático deste dispositivo, são apresentados os seguintes 

microdispositivos de exploração e produção teatral: palavras-geradoras, depoimento 

pessoal, guião dramatúrgico, jogos teatrais, desmecanização, fisicalização, improvisação, 

teatro-imagem e teatro-fórum. 

Por fim, são explanados os conteúdos operacionalizados em cada ciclo da ação. Importa 

referir que as rotas, assim como os microdispositivos de exploração e produção teatral, e 

ainda, os conteúdos exploratórios, foram operacionalizados de forma conectada durante o 

processo de ação, estando permeáveis a transformações justificadas pelo mesmo.  

Os ciclos da ação, para além de explanados pelos seus conteúdos, são inteligíveis a partir 

da sua reterritorialização nas oficinas teatrais. 

 

 

1. REDE DE AGENTES COLABORATIVOS 

 

O Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral não se coaduna com ações individualistas, 

como tal foi proposta, e formalizada, uma rede de agentes colaborativos. Perante esta rede 

distingue-se:  

(i) Formação da rede de parcerias colaborativas operacionalizadas por agenciamentos 

de afetação multidimensionais: campo de investigação (académico e científico), 

campo artístico (teatral), e campo sociocultural (institucional, social, cultural e 

político); 

(ii) Constituição do grupo de agentes coletivos de enunciação: formação do grupo das 

oficinas teatrais. 

 

A criação da rede dos agentes colaborativos procurou mapear táticas que correspondessem 

a um dos objetivos específicos delineados para o dispositivo:  

Criar redes colaborativas multidimensionais perante a problemática definida, para 

possibilitar a conexão dos campos de investigação, artísticos e socioculturais, 

desenvolvendo dimensões de conhecimento epistemológico e empírico (2º Objetivo 

específico do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral). 
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A rede de parcerias colaborativas foi operacionalizada por agenciamentos de afetação 

multidimensionais impulsionados por ações colaborativas, ao mesmo tempo integradas e 

integradoras, impulsionando disposições de autonomia e corresponsabilidade. 

A criação da rede de agentes colaborativos visou desenvolver dimensões do conhecimento 

epistemológico e empírico, enquanto objeto de estudo e domínio de ação dos Estudos 

Culturais, bem como promover uma praxis sociocultural e política crítica.  

Segundo esta ótica, a criação de redes de agentes colaborativos previu contribuir de forma 

prática, não com fórmulas de ação tipificadas, mas com táticas que expressassem 

disposições de resistência. Estas táticas, assumidas como indutivas e exploratórias, 

procuraram uma compreensão da problemática – ‘Desemprego Jovem na Área 

Metropolitana do Porto’. 

Ao promover a articulação entre redes colaborativas multidimensionais e respetivos 

parceiros, todos os envolvidos participaram numa construção coletiva de cidadania. Desta 

forma, foi declarada uma forma de intervenção e desenvolvimento comunitário, 

sociocultural e político “onde a arte não comenta a vida, mas participa dela” (Telles, 2003, 

p.71). É, novamente perante esta linha de pensamento que se atribui ao Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral uma disposição fortemente política, em que os cidadãos 

não vivem para a cidadania, mas na cidadania, transformando-a. No dizer de Augusto 

Boal: “Cidadão não é aquele que vive em sociedade, é aquele que a transforma” (Boal, 

2008, p. 22). 

 

 

1.1. FORMAÇÃO DA REDE DE PARCERIAS COLABORATIVAS 

 

A criação de redes de agentes colaborativos foi concretizada pela formação da rede de 

parcerias colaborativas e pela constituição do grupo de agentes coletivos de enunciação. 

Interessa, primeiramente, compreender como foi formada a rede de parcerias no 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, uma vez que foi a partir da mesma, que se 

procedeu à constituição do grupo.  

 

A formação da rede de parcerias colaborativas foi operacionalizada por via de 

agenciamentos multidimensionais definidos por diferentes objetivos e funções, logo, 
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diferentes formas de colaboração. De tal forma, foi objetivo a promoção de um trabalho 

colaborativo entre a sociedade civil, poder político, instituições artísticas, culturais, 

académicas e científicas. 

Segundo estes pressupostos, a formação das parcerias colaborativas foi realizada por 

parceiros territorializados nos campos de investigação, artístico e sociocultural. Estes 

campos conectaram-se, e foi no seu intermezzo que se expandiram diferentes domínios 

epistemológicos e empíricos. De seguida, avança-se para uma exposição das parcerias 

integrantes em cada campo. 

 

Campo de investigação: 

▪ Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro (DLC-UA, 2017);  

▪ Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho (ICS-UM, 2017); 

▪ Centro de Línguas, Literaturas e Culturas da Universidade de Aveiro (CLLC-UA, 

2017); 

▪ Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho 

(CECS-UM, 2017); 

▪ Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA, 2016). 

 

Campo artístico: 

▪ Teatro Nacional São João, Porto (TNSJ, 2017); 

▪  IRENNE | Associação de investigação, prevenção e combate à violência e exclusão 

(IRENNE, 2017); 

▪ Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA, 2016); 

▪ Sociedade Civil | Artistas Profissionais Independentes: Sonoplasta e técnico de som 

Pedro Lima, Artista Plástico e ilustrador Pascal Ferreira, DJ e produtor musical 

Nuno Nobre. 

 

Campo sociocultural: 

▪ Instituto Português do Desporto e Juventude, Direção Regional do Norte (IPDJ, 

2012); 

▪ Grupos de Entreajuda na Procura de Emprego (GEPE, 2017); 

▪ Gabinetes de Inserção Profissional (IEFP, 2017); 

▪ Cidade das Profissões (CdP, 2017); 

▪ Fundação Porto Social (FPS-CMP, 2014). 
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O mapa 4, ‘Rede de entidades parceiras do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral’, 

cartografa os campos de ação, respetivas parcerias colaborativas e conexões entre ambas.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4 – ‘Rede de entidades parceiras do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral’ 

 

Como se torna visível pelo mapa 4, foi definido um conjunto de entidades que se 

encontraram articuladas em rede com o Dipositivo Colaborativo de Criação Teatral, por 

intermédio de agenciamentos de afetação multidimensional, sobretudo, ao nível do campo 

artístico e de investigação.  

Face ao campo sociocultural, o trabalho colaborativo das entidades coletivas expôs um 

menor número de conexões com os campos de ação artístico e de investigação, o que lhe 

conferiu disposições de maior individualização. Perante esta enunciação, exclui-se o 

Instituto Português do Desporto e Juventude que, por via deste dispositivo, se encontrou 

articulado com diferentes entidades e campos de ação.  

Parece concebível ensaiar algumas possibilidades de resposta face a esta observação. 

Contudo, as mesmas não seriam devidamente fundamentadas por falta de dados concretos 

sobre estas entidades, assim como, pela falta de informação sobre a sua forma de 

operacionalização (cooperativa ou colaborativa) com outras entidades perante o objeto de 

estudo – ‘Desemprego Jovem na Área Metropolitana do Porto’. 
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Interessa, de momento, definir as funções, responsabilidades e objetivos que cada entidade 

parceira assumiu na rede colaborativa com o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. 

De igual modo, importa explicitar os agenciamentos de afetação multidimensionais 

existentes nas conexões emergentes.  

 

O campo de investigação foi definido por uma vertente de pesquisa académica e científica. 

Foi através deste campo de investigação que se efetivou uma monitorização metodológica 

e tática, para uma ação epistemológica e empírica sustentada em processos devidamente 

validados e pautados pelo rigor.  

O trabalho prático e teórico encontrou-se estruturado segundo um conjunto de coordenadas 

metodológicas e rotas táticas, que promoveram uma perspetiva crítica e construtiva da 

compreensão empírica. O trabalho de investigação integrado na ação ambicionou, ainda, 

associar a aquisição de novos conhecimentos em profundidade, promotores da criação de 

condições para a transformação social.  

 

‘Cartografia de um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral: Subjetividade e 

Desemprego Jovem’ é um projeto de investigação inserido no Programa Doutoral em 

Estudos Culturais (PDEC, 2017), segundo uma parceria colaborativa entre o Departamento 

de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro (DLC-UA, 2017) e o Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade do Minho (ICS-UM, 2017). 

O projeto está, igualmente, incorporado em dois centros de investigação, aos quais a 

doutoranda pertence enquanto investigadora não doutorada: Centro de Línguas, Literaturas 

e Culturas (CLLC-UA, 2017) e Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS-

UM, 2017).  

Ainda referente a parcerias de investigação, o projeto encontra-se inserido na IRENNE – 

Associação de Investigação, Prevenção e Combate à Violência e Exclusão (IRENNE, 

2017) da qual, a doutoranda faz parte como sócia honorária.  

 

Posteriormente, o campo artístico foi definido por uma rede colaborativa entre a sociedade 

civil (artistas profissionais independentes) e instituições artísticas (Teatro Nacional São 

João, Porto). 
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Relativamente à rede concretizada com a sociedade civil, este projeto contou com a 

colaboração de artistas profissionais independentes de diferentes áreas artísticas. O artista 

plástico e ilustrador Pascal Ferreira colaborou com o projeto criando um cartaz de 

divulgação para as oficinas teatrais (Anexo 3 – Cartaz de divulgação das oficinas teatrais), 

posteriormente divulgado pelas entidades parceiras e respetivos canais de comunicação. O 

sonoplasta e técnico de som Pedro Lima foi responsável pela autoria do enunciador-           

-sonoplastia, e a designer de luz Iara Souza assinou a autoria do enunciador-luz; contudo, 

estes enunciadores foram criados com a colaboração do grupo de participantes. 

 

Com base numa parceria que possibilitou a consultadoria de um grupo de docentes da 

Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA), especialistas em 

Investigação-Ação na área das artes cénicas, foi possível definir uma rede colaborativa 

entre o Departamento de Línguas e Culturas (DLC-UA) e a ETDUFPA. 

A inclusão de artistas profissionais em artes cénicas, assim como, especialistas em 

Investigação-Ação, mediante um trabalho de criação colaborativo com os participantes das 

oficinas (formando os agentes coletivos de enunciação), arrogou como objetivo a 

necessidade de uma qualidade técnica e artística face ao Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral (Erven, 2001).    

 

Através da rede criada pelo Programa Doutoral em Estudos Culturais da Universidade de 

Aveiro e Minho – ‘Estudos Culturais em Rede’ – foi possível concretizar um Estágio 

Doutoral, através de uma parceria colaborativa, mediante a assinatura de um ‘Protocolo de 

Cooperação’ a 12 de dezembro de 2014 com o Teatro Nacional São João (Anexo 2 –

Protocolo de Cooperação com o TNSJ).  

A cooperação conectou-se com o objetivo de “criação de vários protocolos que permitam 

aproveitar as sinergias das universidades e das instituições culturais e artísticas, procurando 

as vantagens de um trabalho articulado, em rede e de projeção tanto nacional como 

internacional: Programa Doutoral em Estudos Culturais” (PDEC, 2017). Deste modo, esta 

parceria assumiu como objetivos comuns:  

▪ A necessidade e a oportunidade de incluir o estudo de temas relevantes para os 

Estudos Culturais e as Artes nos planos de formação levados a cabo pela 

Universidade de Aveiro (Protocolo de Cooperação no âmbito do PDEC, 2015); 
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▪ O tecido sociocultural se constitui como o meio natural e adequado a apoiar e 

envolver aquela formação, e que os estudantes, Teatro Nacional São João e a 

Universidade de Aveiro em muito beneficiam com a mesma parceria (Protocolo de 

Cooperação no âmbito do PDEC, 2015). 

 

O Estágio Doutoral, concretizado pelo ‘Protocolo de Cooperação’, foi desenvolvido 

mediante um trabalho colaborativo entre os projetos de investigação: ‘Cartografia de um 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral: Desemprego Jovem e Subjetividade’47 e 

‘Sonhadores das Sombras: uma Cartografia da Poética de Luz Opus Lux’48, ambos 

inseridos no âmbito académico através do Programa Doutoral em Estudos Culturais.  

O trabalho colaborativo entre estes dois projetos de investigação justificou-se pelo desejo 

de conectar áreas de investigação e criação teatral, através de oficinas teatrais, expandindo 

dimensões do conhecimento decorrentes desta conexão. As oficinas transformaram-se num 

objeto de estudo comum face ao estágio concretizado. Contudo, são expostos os seguintes 

objetivos individuais de cada projeto de investigação: 

a) Mecanismos que facilitassem uma atualização de subjetividades face à 

problemática identificada – ‘Desemprego Jovem na Área Metropolitana do Porto’ –, 

segundo a dinamização oficinas teatrais, objeto do plano de investigação e ação do projeto 

‘Cartografia de um Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral: Desemprego Jovem e 

Subjetividade’;  

b) Uma aplicação de estudos realizada a partir do projeto de investigação ‘Sonhadores 

de Sombras: Cartografia da Poética de Luz Opus Lux’, que teve como um dos objetivos 

cartografar procedimentos de capacitação do intérprete numa correlação do corpo e da luz.  

 

O Estágio Doutoral repartiu-se em três momentos distintos:  

I. Laboratório de Iluminação de curta duração, maio de 2015, com o grupo de 

participantes das oficinas teatrais; 

II. Apresentação do espetáculo ‘(Em)Rede’ no Mosteiro São Bento da Vitória, Teatro 

Nacional de São João, 17 e 18 de setembro de 2015; 

                                                           
47 Este projeto de investigação apresentou-se inicialmente sob a designação ‘Dramaturgias teatrais 

contemporâneas: reconfigurações identitárias individuais e sociais face ao desemprego jovem’ tendo sido 

alterado para a designação referida, por se considerar de maior pertinência face ao desenvolvimento 

epistemológico e empírico do mesmo. Projeto de Investigação-Ação desenvolvido por Marta Henriques 

Leitão dos Santos Farinha, no âmbito do Programa Doutoral em Estudos Culturais das Universidades de 

Aveiro/Minho, sob a orientação da Profª. Dra. Maria Manuel Baptista e coorientação da Profª. Dra. Larissa 

Latif Saré.  
48 Projeto de Investigação desenvolvido por Iara Regina Souza no âmbito do Programa Doutoral em Estudos 

Culturais das Universidades de Aveiro/Minho, sob a orientação da Profª. Dra. Maria Manuel Baptista e 

coorientação da Profª. Dra. Wlad Lima – Bolsa Capes. 
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III. ‘Oficina Sub_35’ realizada entre outubro e dezembro de 2015, aberta a um público 

com as seguintes características: situação de desemprego, até 35 anos de idade 

(TNSJ, 2015).  

 

Face a esta parceria foram disponibilizadas, pelo Teatro Nacional São João do Porto, as 

seguintes condições que incluíram recursos físicos e materiais: 

▪ Constituição do grupo; 

▪ Visita guiada ao Teatro Nacional São João, Porto; 

▪ Espaço para a dinamização da ‘Oficina Sub_35’: sala branca do Teatro Nacional 

São João, Porto entre 12 de outubro e 17 de dezembro de 2015, às segundas e 

quintas-feiras no horário entre as 18h e as 20h; 

▪ Possibilidade de o grupo poder assistir aos espetáculos em cartaz no Teatro 

Nacional São João, Porto; 

▪ Disponibilização do material de som para o trabalho desenvolvido na ‘Oficina 

Sub_35’; 

▪ Disponibilização de um espaço cénico para a apresentação final do trabalho 

desenvolvido. 

 

Relativamente às parcerias colaborativas estabelecidas com o domínio sociocultural, estas 

envolveram uma rede de entidades parceiras que, ou estavam diretamente relacionadas 

com a problemática em questão, ou mantinham contacto direto com o público-alvo da 

referida problemática.  

Assim, segundo a criação desta rede de parceria foram delineados os seguintes objetivos:  

▪ Definir e partilhar os objetivos do projeto de investigação;  

▪ Expor e partilhar as estratégias metodológicas e rotas teatrais táticas do dispositivo; 

▪ Definir os cronogramas da ação e partilhá-los com as entidades parceiras; 

▪ Criar logotipos e cartazes de divulgação e partilhar com os parceiros, para que estes 

pudessem difundir pelos seus canais de comunicação. 

▪ Disponibilizar a tese final referente a este projeto investigação. 

 

Face a agenciamentos de afetação multidimensionais desenvolvidos entre o Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral e o campo sociocultural, destaca-se a parceria 

concretizada entre o Programa Doutoral em Estudos Culturais da Universidade de Aveiro e 

Minho e o Instituto Português do Desporto e Juventude, Direção Regional do Norte. 
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Este Instituto concretiza um trabalho de ação assente na procura de respostas face à 

problemática – ‘Desemprego jovem’. Mediante esta parceria, o projeto de investigação foi 

enquadrado no programa ‘Iniciativa e Criatividade’ (IPDJ, 2014), justificando-se nos 

objetivos propostos pelo programa:  

▪ Promover a dinâmica Cultural, Social e Desportiva das associações e jovens (IPDJ, 

2014); 

▪ Potenciar projetos emergentes e relacionar os jovens com as dinâmicas do IPDJ 

(IPDJ, 2014); 

▪ Manter e consolidar parcerias com história e notoriedade regional (IPDJ, 2014). 

 

Esta parceria possibilitou as condições físicas e materiais para a concretização do projeto, 

nomeadamente:  

▪ Inclusão e divulgação do projeto, através da integração do mesmo no programa 

‘Iniciativa e Criatividade’ (IPDJ, 2014);  

▪ Apoio do Instituto na constituição do grupo de participantes;  

▪ Cedência de um espaço para a concretização dos ensaios e das duas primeiras 

apresentações (auditório da Direção Regional do Norte do Instituto Português do 

Desporto e Juventude);  

▪ Disponibilização de material técnico, quer para as sessões quer para as 

apresentações, e apoio da equipa desta instituição destacada para colaborar com o 

projeto. 

 

Ainda perante parcerias colaborativas referentes ao campo sociocultural, este projeto de 

investigação contou com a colaboração de parceiros institucionais e políticos locais49, que 

trabalham sob a problemática do desemprego jovem (Gabinetes de Inserção Profissional do 

Porto; Fundação Porto Social; Centro de Inovação Social; Cidade das Profissões). Estas 

entidades de cariz social e político assumiram uma parceria com o projeto de investigação, 

sobretudo, no âmbito da divulgação do mesmo perante o público-alvo com quem detêm 

contacto direto.   

 

 

                                                           
49 Foram, igualmente, solicitadas reuniões com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), e 

Porto Lazer da Câmara Municipal do Porto, para perceber a viabilidade de possibilidades de parceria; 

contudo, não houve resposta a estas solicitações por parte das entidades referidas.  
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1.2. CONSTITUIÇÃO DO GRUPO DE AGENTES COLETIVOS DE ENUNCIAÇÃO 

 

A constituição do grupo de agentes coletivos de enunciação visou a formação de um grupo 

conectado por uma problemática comum. Foi a partir do desejo de participação dos sujeitos 

nas oficinas teatrais, que se constituiu o grupo de agentes coletivos de enunciação: artistas 

profissionais e agentes sociais. 

Por via das oficinas teatrais, o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral pretendeu a 

constituição de um grupo que se assumisse, inicialmente, como uma rede de partilha, 

debate, questionamento, reflexão, pesquisa, experimentação, criação e avaliação. 

Posteriormente, este dispositivo ambicionou que a rede se transformasse em comunidade 

colaborativa, transformando-se o grupo em agente coletivo de enunciação. Desta forma, 

foram explorados agenciamentos maquínicos de desejo, que se metamorfosearam em 

agenciamentos de visibilidade e coletivos de enunciação, por via de redes com conexões 

heterogéneas e complexas.  

 

Uma vez que a constituição do grupo foi aberta a todos os participantes que desejassem 

integrar um projeto teatral com a problemática definida, e como, de igual modo, previu um 

limite de sujeitos, foram inicialmente definidos critérios para a formação do grupo:  

a) Limite de participantes: 20; 

b) Idade: sujeitos até aos 35 anos; 

c) Situação: desemprego; 

d) Participação: voluntária. 

 

Determinados os critérios, a constituição do grupo foi efetuada de modo aleatório, o que 

não significa uma seleção direta, ou casual, apenas que se pretendeu assegurar a mesma 

probabilidade de os sujeitos integrarem o grupo, sem que a participação de um indivíduo 

validasse ou invalidasse a participação de outro. Interessa também referir que, neste 

processo foram salvaguardados os princípios éticos de recolha de dados, respeitando a 

privacidade dos sujeitos, participação voluntária e a disponibilização dos objetivos da 

investigação (Almeida e Freire, 2000).  

 



Zona 4 – Mapeamento das Rotas Teatrais Táticas 

159 

 

Assim como os ‘Círculos de Cultura’, e contrariamente a estruturas de educação formal, a 

constituição do conjunto de agentes coletivos de enunciação foi concretizada segundo 

parcerias entre instituições e entidades, que detinham relações diretas com o público-alvo a 

quem o projeto se destinou. Deste modo, e segundo a parceria com a Direção Regional do 

Norte do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ, IP), inicialmente a 

constituição do grupo foi assumida por este Instituto. Todavia, com o decorrer do período 

de inscrições esta opção revelou-se insuficiente. Como tal, foram concretizadas novas 

estratégias de divulgação do projeto: criação de um cartaz pelo artista plástico e ilustrador 

Pascal Ferreira, e distribuição do mesmo por espaços recreativos e comerciais 

frequentados, maioritariamente, por um público jovem na cidade do Porto. O cartaz foi, 

igualmente, distribuído por entidades estratégicas, pelo contacto direto com o público-alvo 

definido50: Cidade das Profissões, Porto; Fundação Porto Social; Juntas de Freguesia do 

Porto; Gabinetes de Inserção Profissional do Porto; Grupos de Entreajuda na Procura de 

Emprego do Instituto Padre António Vieira, Porto; Centro de Inovação Social do Porto; 

Associações sociais e culturais (Pele_Espaço de Contacto Social e Cultural, Porto; Adilo, 

Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro, Porto). 

 

O cartaz de divulgação, em conjunto com uma ficha informativa que continha os objetivos 

do projeto, foi divulgado por diferentes canais de informação e comunicação na internet, 

que visam funcionar como rede de partilha face à problemática do desemprego, 

nomeadamente: Redes sociais na internet; Site do Instituto Português do Desporto e 

Juventude (IPDJ, 2014); Site da Cidade das Profissões, Porto; Trovit - ofertas de emprego, 

Portugal (Trovit, 2014); Centro de Emprego, portal de empregos online (Centro de 

Emprego, 2014). 

 

A partir da divulgação concretizada, os participantes inscreveram-se autonomamente, 

tendo sido obtido, inicialmente, um total de dezasseis inscrições (cinco mediante 

dispositivos de divulgação presencial e onze mediante divulgação de cyberdispositivos).  

 

                                                           
50 Foi pedida a autorização para a divulgação do projeto no Instituto de Emprego e Formação Profissional 

(IEFP) da cidade do Porto, autorização negada sem justificação.  
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Torna-se possível referir que este primeiro grupo de participantes inscritos evidenciou 

diferentes motivações para a participação no projeto.  

Face às inscrições concretizadas por intermédio de dispositivos presenciais, é percetível 

que a informação não foi procurada diretamente de forma autónoma pelos sujeitos, mas foi 

partilhada com os mesmos pela relação direta que estes detinham com as redes de parceria.   

Perante as onze inscrições concretizadas por via de cyberdispositivos, parece evidente que 

este grupo teve acesso à divulgação, sobretudo, através de procura autónoma agenciada 

pelo desejo de participação nas oficinas teatrais. Simultaneamente é percetível que neste 

grupo os participantes procuram, preferencialmente, informação através de 

cyberdispositivos, ao invés de relações diretas e presenciais com as entidades operantes 

face à problemática identificada. 

A partir de uma primeira inscrição registaram-se (ainda previamente ao processo de ação), 

algumas desistências, sobretudo por alteração da situação de desemprego. Como tal, os 

participantes optaram por não participar nas oficinas teatrais, tendo sido respeitado um dos 

princípios éticos da constituição do grupo referente à participação voluntária (Máximo-

Esteves, 2008; Almeida & Freire, 2000). A tabela seguinte expõe os motivos de desistência 

dos participantes que inicialmente se inscreveram, mas não participaram nas oficinas 

teatrais.  

 

Tabela 2 – ‘Motivos da desistência de participantes nas oficinas teatrais’ 

 Sujeitos que desistiram 

Alteração da situação - Emprego 6 

Inscrição sem comparência 2 

Mudança geográfica de residência 1 

Idade superior a 35 anos 1 

Pedido de informação sem inscrição 2 

Incompatibilidade de horários 1 

 

No final do período de inscrições foi constituído o grupo, com um total de oito 

participantes (cinco participantes do género feminino e três do género masculino). Este 

coletivo manteve-se durante o ciclo 1 da ação e apresentou idades compreendidas entre os 

dezanove e os trinta e cinco anos. As formações académicas dos participantes incidiram, 

principalmente, no nível do Ensino Secundário (como se pode verificar na tabela 3, ‘Faixa 
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etária dos participantes do ciclo 1 das oficinas teatrais’, e tabela 4, ‘Graduação académica 

dos participantes do ciclo 1 das oficinas teatrais’). 

 

Tabela 3 – ‘Faixa etária dos participantes do ciclo 1 das oficinas teatrais’ 

Faixa etária dos participantes                                  Feminino Masculino 

15 a 19 anos 1 1 

20 a 24 anos 1 1 

25 a 29 anos 1 1 

30 a 35 anos 2 0 

 

Tabela 4 – ‘Graduação académica dos participantes do ciclo 1 das oficinas teatrais’ 

Faixa etária dos participantes                                  Feminino Masculino 

12º Ano 4 3 

Licenciatura 0 0 

Mestrado 1 0 

 

Após o final do ciclo 1 da ação houve uma atualização do grupo de agentes coletivos de 

enunciação, justificado pela disposição ética definida coletivamente ao longo do primeiro 

ciclo, que determinou a liberdade de transição, integração, ou desintegração de 

participantes nas oficinas teatrais. Assim, no final do primeiro ciclo dois participantes 

retiraram-se deste coletivo (por alteração da sua situação de desemprego para uma situação 

de emprego) e no início do segundo ciclo uma nova participante integrou o grupo. Nos 

ciclos da ação 2 e 3 não houve reformulações, o que permitiu um desenvolvimento do 

trabalho de um coletivo formado por sete participantes (cinco do género feminino e dois do 

género masculino).  

A tabela 5, ‘Faixa etária dos participantes dos ciclos 2 e 3 das oficinas teatrais’, e a tabela 

6, ‘Graduação académica dos participantes dos ciclos 2 e 3 das oficinas teatrais’, expõem a 

faixa etárias dos participantes que permaneceram nos ciclos 2 e 3 da ação, bem como a 

formação académica dos mesmos.      
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Tabela 5 – ‘Faixa etária dos participantes dos ciclos 2 e 3 das oficinas teatrais’ 

Faixa etária dos participantes                                  Feminino Masculino 

15 a 19 anos 1 2 

20 a 24 anos 1 0 

25 a 29 anos 1 0 

30 a 35 anos 2 0 

 

Tabela 6 – ‘Graduação académica dos participantes dos ciclos 2 e 3 das oficinas teatrais’ 

Graduação Académica                                  Feminino Masculino 

12º Ano 4 2 

Licenciatura 0 0 

Mestrado 1 0 

 

Segundo a categorização do papel de desempregado exposta por Isabel Marçano, o grupo 

constituído, quer no ciclo 1 da ação quer nos ciclos 2 e 3, apresenta-se enquanto grupo de 

‘Desemprego negociado’ (2011, p. 557), enunciando as seguintes características:  

▪ Participantes jovens (entre os dezanove e trinta e cinco anos); 

▪ Pouca experiência profissional; 

▪ Forte motivação e dinamismo perante a procura de novas soluções (os participantes 

inscritos obtiveram informação relativa às oficinas teatrais por via de mecanismos 

autónomos de procura através de cyberdispositivos). 

 

Segundo Clavel (2004), os grupos formados nas oficinas teatrais enquadram-se na 

categoria de ‘Desemprego de transição’, e tendem a assumir o seu estatuto de 

desempregado como transitório, embora se considerem perante uma situação de 

inferioridade social, julgam-na temporária.  

 

Após o mapeamento da rede de agentes colaborativos avança-se para o desenho das rotas 

teatrais táticas, firmadas como disposições orientadoras do processo de ação desenvolvido 

no Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral.  
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2. ROTAS TEATRAIS TÁTICAS 

 

Para o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral foram desenhadas cinco rotas teatrais 

táticas, que interessa de momento mapear.  

Embora estas rotas sejam explanadas individualmente (para uma melhor compreensão da 

sua singularidade), foram operacionalizadas de forma transversal e conectada em todo o 

processo da ação. Expõem-se as seguintes rotas teatrais táticas: 

(i) ‘Processo: agenciamentos maquínicos de visibilidade e de enunciação’; 

(ii) ‘Colaboração: agenciamentos de afetação relacional’; 

(iii) ‘Cena teatral: agenciamentos de fuga’; 

(iv)  ‘Atualização: agenciamentos de subjetivação’. 

 

 

2.1. PROCESSO: AGENCIAMENTOS MAQUÍNICOS DE VISIBILIDADE E DE 

ENUNCIAÇÃO 

O processo colaborativo é sobre experiências fragmentadas que nos permitem uma 

compreensão de nós próprios, da nossa cultura e do mundo que habitamos (Oddey, 

1996, p. 1). 

 

A primeira rota ‘Processo: agenciamentos maquínicos de visibilidade e de enunciação’ foi 

referente à exploração de enunciados, individuais e coletivos, que o grupo pretendeu 

desenvolver. Esta rota foi articulada com todas as restantes, contudo, singularizou-se pelo 

desenho de agenciamentos que se conectaram de forma sistemática e repetitiva entre: 

▪ Definição de objetivos individuais e coletivos sobre a problemática identificada, 

que tornaram inteligíveis potências de desejo singulares; 

▪ Definição de temáticas inscritas no guião dramatúrgico, definidas e exploradas no 

processo de ação teatral e que possibilitaram a exploração de múltiplos sentidos 

singulares e heterogéneos; 

▪ Definição do conceito dramatúrgico, orientador da experimentação e criação teatral, 

que se tornou reflexo da pluralidade de sentidos expressos pelo coletivo. 

 

Na persecução desta rota foram experimentados modos de produção e transformação de 

subjetividades, enquanto múltiplas possibilidades de enunciados concretizados segundo 

premissas de partilha, debate e negociação colaborativa. Deste modo, a rota ‘Processo’ foi 
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referente à formação de um conjunto de agentes coletivos de enunciação, composto por 

corpos singulares, heterogéneos e conectados. A ligação entre os corpos foi efetuada por 

intermédio de microdispositivos teatrais e conteúdos exploratórios, que visaram 

impulsionar agenciamentos de afetação relacional. Estes agenciamentos conectaram-se 

pelas potências transportadas, porém foram igualmente transformados ao longo do 

processo.  

 

A rota ‘Processo’ foi considerada maquínica, a-significante (Deleuze & Parnet, 1998) e 

aberta (Eco, 1991). Estas noções conceptuais foram exploradas e desenvolvidas em, tendo 

sido apropriadas de estéticas teatrais contemporâneas e pós-estruturalistas (Pavis, 2001). 

Esta rota contraiu as conceptualizações mencionadas, pela multiplicidade de significados 

que explorou e difundiu, segundo processos de afetação relacional.   

A rota ‘Processo’ permitiu a enunciação e inteligibilidade de múltiplas leituras, 

“interpretações ao infinito” (Brook, 1975, p. 87), segundo uma “forma tão vaga quanto 

possível, de propósito, para não dar a interpretação” (Brook, 1975, p. 87).  

O processo maquínico, assim como a obra maquínica, difere-se do processo e “obra 

orgânica” (Pavis, 2001, p. 52), constituídos por uma unidade como estrutura fechada e 

completa, que pressupõe uma organicidade previamente definida pelos elementos que a 

constituem (Deleuze & Parnet, 1998). O processo e obra maquínica diferem, igualmente, 

do processo e obra mecânica, por estes se referirem a sistemas fechados e completos, nos 

quais os seus componentes estão interligados de forma dependente (Deleuze & Parnet, 

1998).  

Segundo estes pressupostos, a rota ‘Processo’ foi explorada e criada por todos os 

participantes, simultaneamente, de forma maquínica e colaborativa. Os participantes 

construíram as “ações no tempo e no espaço” (Fischer, 2003, p. 167); contudo, 

desenvolveram, igualmente, processos de ação em profundidade através da transformação 

dos enunciados. Desta forma, a rota ‘Processo’ alcançou uma tridimensionalidade 

processual. Os enunciados coletivos não se assumiram como conclusões persuasivas e 

determinantes:  

(…) o discurso persuasivo quer convencer o ouvinte com base naquilo que ele já sabe, 

já deseja, quer ou teme. O discurso persuasivo tende a confinar o ouvinte nas suas 

opiniões. Não lhe propõe nada de novo, não o provoca, mas consola-o (Eco, 1991, p. 

281).  
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Todavia, os enunciados coletivos foram declarados abertos por permitirem a enunciação de 

diferentes leituras, podendo estas ser ambíguas e paradoxais, excluindo interpretações 

únicas e significantes:  

A pluralidade de significados é mantida pela multiplicação, no trabalho cénico, dos 

enunciadores (…) pela recusa (…) de reduzi-los a um significado último, e no final de 

contas, pela recusa me interpretar (Pavis, 2008, pp. 67-68). 

 

A rota ‘Processo’ não explorou conclusões expostas como regimes de verdade (Foucault, 

1980); procurou, contudo, explicitar uma multiplicidade de significados, que não se 

esgotaram, não se combinaram numa unidade, mas que possibilitaram a enunciação de 

interpretações plurais, heterogéneas, múltiplas e efémeras. 

A obra permanece inesgotada e aberta enquanto 'ambígua', pois a um mundo ordenado 

segundo leis universalmente reconhecidas, substitui-se um mundo fundado sobre a 

ambiguidade (Eco, 1991, p. 47).  

 

Esta primeira rota pretendeu afirmar-se como uma tática de resistência, face a processos de 

criação teatral determinados por hegemonias hierárquicas (nas quais se define um 

responsável pela planificação, orientação e definição temática e estética da ação) e 

metodológicas (através da estruturação fechada de procedimentos e métodos a 

desenvolver). 

Na qualidade de disposição de resistência, foram explorados os agenciamentos maquínicos 

impulsionados pela definição de objetivos individuais e coletivos.  

De acordo com Jacques Surrey (1976), os grupos definem-se em torno dos seus objetivos. 

Ainda que pactuando com esta perspetiva, a definição dos objetivos não se revelou 

estanque, foi flexível e suscetível de alterações em qualquer fase do processo de ação; 

porém, assumiu-se como fundamental, sobretudo, num momento inicial. Os objetivos, ao 

terem sido definidos no, e pelo coletivo, responsabilizaram e promoveram a emancipação 

do grupo.  

Desde os primeiros estudos sobre dinâmicas de grupo concretizados por Kurt Lewin 

(1944), que este psicólogo constatou que as decisões coletivas melhoravam 

significativamente, quer as ações desenvolvidas quer a motivação para as realizar. De 

acordo com Lewin: 

As decisões de grupo providenciam uma estrutura motivacional na qual o individual 

está apto para cooperar como membro do grupo, praticamente, independentemente da 

sua inclinação pessoal (1944, p. 198). 
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Posteriormente, as decisões coletivas puderam revelar-se como positivas ou negativas, 

perante as avaliações concretizadas no decorrer e pós-processo da ação; no entanto, 

promoveram a corresponsabilidade, autonomia e relações de interdependência, por via da 

colaboração entre os diversos agentes. O processo de decisões foi, também, desenvolvido, 

analisado e compreendido pelo impacto na transformação pretendida para e pelo grupo.  

 

A definição dos objetivos coletivos não pretendeu impulsionar ações transformadoras a 

um nível individual em que o coletivo é dispensável. Tão pouco, se desejou desenvolver 

ações transformadoras num sentido coletivo, em que este é definido por uma massificação 

que não incorpora singularidades e diferenças. As ações transformadoras foram 

desenvolvidas por motivações singulares, metamorfoseadas e atualizadas pelo processo. A 

mutação dos territórios foi facilitada por agenciamentos e conexões constantes entre o 

individual e o coletivo, por via de relações abertas e a-significantes, porque flexíveis e 

permeáveis a constantes transformações, assim como maquínicas, pelas relações de 

interdependência criadas.  

 

Os objetivos propostos pelo Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral foram explanados 

aos participantes no início da ação, indo novamente, de encontro aos princípios éticos de 

um trabalho colaborativo (Máximo-Esteves, 2008). Posteriormente, o grupo foi auscultado, 

face aos seus desejos singulares para o trabalho a desenvolver, resultando a formulação dos 

objetivos individuais, na qualidade de agenciamentos maquínicos de desejo.  

 

Após a formulação dos objetivos individuais, estes foram partilhados, debatidos e 

negociados, levando à decisão dos objetivos coletivos. De acordo com Menezes: 

Neste processo há que ter em conta que um objetivo deve ser defensável (...), respeitar 

os direitos dos indivíduos e do meio, trazer benefícios identificáveis, e ser realista tendo 

em conta os recursos e constrangimentos (Meneses, 2007, p. 70). 

 

Os objetivos coletivos foram definidos perante articulações entre os objetivos do 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral e os objetivos individuais dos participantes. 

Segundo esta ótica, a definição de objetivos coletivos desenvolveu relações que visaram 

uma “liderança compartilhada e corresponsabilidade pela condução das ações” (Fiorentini, 

2006, p. 52). A opção de formular objetivos coletivos visou o desenvolvimento de relações 
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de poder não-hierarquizadas, segundo o desenvolvimento de tarefas promotoras do alcance 

dos objetivos definidos por via de ações colaborativas. 

Estabelece-se, todavia, uma diferença na concretização dos objetivos coletivos, segundo 

processos de cooperação e colaboração. De acordo com Teixeira a cooperação promove o 

auxílio mútuo na concretização das tarefas definidas; contudo, os objetivos podem não ser 

definidos coletivamente “podendo haver relações hierárquicas entre os seus elementos” 

(Teixeira, 2012, p. 44). Nos processos colaborativos os objetivos coletivos foram 

negociados e definidos pelo grupo “determinando relações que levam à não-                       

-hierarquização, liderança conjunta, confiança mútua e corresponsabilidade” (Teixeira, 

2012, p. 44).  

No Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, os agentes constituíram-se enquanto um 

coletivo de enunciação51, expandido por agenciamentos de afetação relacional através da 

definição de objetivos coletivos. Através destes, o coletivo de corpos singulares propôs-se 

“explicita ou implicitamente a uma tarefa, interatuando para isto numa rede” (Afonso, 

Silva, & Abade, 2009, p. 710). 

Foi mediante a definição dos objetivos coletivos, que se desenrolou o processo de ação 

colaborativa, segundo premissas de responsabilidade individual e coletiva, geridas por 

relações de autonomia, mas interdependência. Deste modo, os objetivos comuns foram 

essenciais neste processo colaborativo, apresentando-se como, “o fator de maior 

responsabilidade (…) [pela] dinâmica gerada no interior do grupo” (Máximo-Esteves, 

2008, p. 31). Assim, foi mediante a definição dos objetivos coletivos que se promoveu a 

integração e conexão inicial do grupo, por via de correlações de responsabilidade, em que 

se produziram as potências impulsionadoras das transformações alcançadas. 

 

A definição de objetivos coletivos partiu de uma das premissas promovidas pelo 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, referente às decisões de grupo, na qualidade 

de agenciamentos de motivação para a ação. Por conseguinte, foi assumido, e de acordo 

com Kurt Lewin, que “a ação é o resultado direto da motivação” (1947, p. 203). Parece 

pertinente refletir que a motivação enunciada por Lewin é o que se tem vindo a designar de 

desejo, e que se afirma como o processo maquínico de indução da ação. No entanto, para 

que este processo se tivesse efetivado, foi colocada a questão:  

                                                           
51 Designados de ‘comunidade relacional’ nos projetos de cariz comunitário (Ornelas, 2008; Nogueira, 2008; 

Cohen, 2005). 
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Como promover a metamorfose de subjetividades individuais e coletivas, 

que não se afirmem como reterritorializações dominantes num curto 

espaço de tempo?  

 

A partir desta questão, considerou-se que as premissas colaborativas: partilha, debate, 

negociação e decisão, se revelaram promotoras de agenciamentos maquínicos de 

visibilidade e de enunciação, advindos de agenciamentos maquínicos de desejo, que 

abandonaram um carácter individual para assumirem disposições coletivas.  

 

Assim, definição dos objetivos coletivos foi concretizada pelas seguintes premissas 

operacionalizadas em devir: 

▪ Partilha de agenciamentos maquínicos de desejo individuais; 

▪ Debate, declarando a diferença como promotora de novas relações de forças; 

▪ Negociação, perante o confronto de relações de forças, que promovessem a 

interrupção de potências dominantes em prol de conexões coletivas; 

▪ Decisão, face à emergência de linhas de fuga que impulsionassem a 

corresponsabilização e autonomia do grupo, segundo a criação de sentimentos de 

pertença face ao mesmo. 

 

O mapa 5, ‘Articulação entre objetivos individuais e coletivos’, sintetiza o percurso desde 

a criação de objetivos individuais, até à transformação dos mesmos em objetivos coletivos.   

 

Mapa 5 – ‘Articulação entre objetivos individuais e coletivos’ 

 

Após a definição dos objetivos individuais e coletivos, o mapeamento seguinte foi 

referente à exploração e determinação das temáticas e conceito dramatúrgico.  
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As temáticas, declaradas enquanto agenciamentos de visibilidade, embargaram uma 

pluralidade de enunciados expandindo-se como polissémicas e a-significantes.  

Os grupos de teatro, sendo um conjunto de individualidades, possuem [a] sua própria 

cultura, [as] suas metodologias de trabalho, [os] seus temas principais etc., e que são 

resultado do encontro - diálogo, entre [os] seus diversos membros (Puccetti, 2002, p. 

80). 

 

Ao terem sido definidas temáticas a partir de uma problemática emergente do domínio 

sociocultural e político, estas foram confirmadas como atuais e quotidianas. Segundo a 

viabilidade de múltiplos e heterogéneos agenciamentos, as temáticas possibilitaram a 

reflexão sobre os distintos contextos, assim como a sua apropriação e transformação. A 

diversidade foi explorada conectando, de forma sistemática, potências transportadas por 

agenciamentos maquínicos de desejo.  

 

Após a exploração e definição das temáticas, estas foram coladas para a criação do guião 

dramatúrgico. O termo colagem advém da designação collage, introduzida pelas artes 

plásticas. Este termo surgiu com o Cubismo na pintura e foi aprofundado com o Futurismo 

e Surrealismo. Esta técnica consiste na aproximação e união de diversos materiais que se 

apresentem com diferentes proveniências e tessituras (Pavis, 2001).  

A colagem foi uma técnica de conexão entre agenciamentos, que permitiu a criação de 

enunciados maquínicos, rizomáticos, abertos, a-significantes e coletivos. 

O processo de exploração e definição das temáticas através da colagem de fragmentos 

singulares, expressou as linhas de visibilidade do dispositivo. Foram, desta forma, 

conectados agenciamentos maquínicos de desejo, singulares e imprevisíveis, a 

agenciamentos de afetação relacional promotores de novas e atualizadas cartografias do 

dispositivo.  

 

Com o desenvolvimento do processo de ação, as temáticas foram metamorfoseadas por via 

de ciclos repetitivos. A procura da diferença pela repetição tornou-se uma premissa para a 

exploração e criação teatral que procurou, ao mesmo tempo, explorar intensidades com 

potências suficientes para desterritorializar relações e modos de produção de subjetividades 

dominantes.  

Interessa referir que a partir da definição de temáticas, a rota ‘Processo’ foi concebida e 

desenvolvida como uma experimentação de atos criativos sustentados por reflexões, 
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debates e negociações coletivas, que promoveram a emancipação do grupo e a projeção de 

enunciados discursivos de resistência singulares, atualizados e conectados.  

 

A exploração das temáticas permitiu a emergência do conceito dramatúrgico, exposto 

como a linha de enunciação deste dispositivo, reflexo do que o grupo pretendeu 

desenvolver no processo de exploração e criação teatral. Contudo, para que o processo 

pudesse ser afirmado como maquínico e aberto, a definição do conceito teve que se 

constituir enquanto um conjunto aglutinador, capaz de unir diferentes temáticas do 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral.  

O conceito dramatúrgico, na qualidade de potência coletiva de enunciação, foi definido 

pelo coletivo de forma colaborativa, ao invés de ser determinado, exclusivamente, pelo 

dramaturgo e/ou encenador (como em dispositivos de criação teatral dramáticos e 

modernos).  

O conceito impulsionou uma submersão criativa comprometendo todos os agentes no 

processo criativo. Porém, para poder ser assumido coletivamente, teve que deter uma 

aptidão mobilizadora territorializando as suas potências em camadas de enunciação. 

Um conceito dramatúrgico aglutinador e mobilizador (Ary, 2011) foi essencial para a 

motivação dos agentes coletivos na procura de potências de enunciação, assim como, para 

a responsabilização destes pelo processo criativo.  

 

A definição do conceito dramatúrgico definiu-se pelas potências de afetação que 

transportou; não obstante, foi necessário que o coletivo, primeiramente, explorasse 

diferentes temáticas e as transformasse em agenciamentos de visibilidade. Como referido, 

o conceito dramatúrgico requereu potências mobilizadoras de desejos metamorfoseados em 

enunciados plurais.  

Um grupo de teatro compartilha a vida com a polis e, dessa maneira, deve ser capaz de 

captar [os] seus anseios, [as] suas temáticas mais relevantes, traduzir, em discurso 

teatral, questionamentos que ainda não foram materializados, que flutuam dispersos na 

correria do cotidiano (Ary, 2011, p. 57). 

 

O conceito dramatúrgico pode emergir de diferentes formas no processo de exploração e 

criação teatral, não existe uma fórmula que se apresente como ‘a’ correta, o essencial é que 

o grupo se aproprie de forma intencional do mesmo, como enunciado coletivo. Por 

conseguinte, o conceito “é o núcleo mais coletivo do processo, pois pertence a todos” (Ary, 
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2011, p. 56), adquirindo uma visão múltipla de perspetivas dos participantes, quer sobre a 

problemática quer sobre as temáticas identificadas. 

O conceito definido pelo grupo foi ‘Redes’. Ao ser definido em devir, segundo 

agenciamentos de sentidos emergentes do campo de imanência dos agentes, logo, 

referentes ao seu contexto quotidiano, incorporou e agenciou experimentações, 

simultaneamente, estéticas e posicionamento político. Para tal, a definição do conceito 

requereu o envolvimento de todos os intervenientes mediante processos intensos de 

experimentação, colaboração, interrupção variação, debate, negociação e decisão. 

Ao assumir um conceito dramatúrgico pela sua potência de enunciação quotidiana 

atualizada, acresceu a possibilidade de permitir linhas de afetação também com o público, 

transformando-o em mais um agente do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral.  

 

O conceito dramatúrgico foi declarado como o suporte conceptual, sobre o qual os 

fragmentos temáticos foram explorados e organizados; consequentemente, a linha de 

enunciação do dispositivo traduziu-se em processos de singularização, nos quais foram 

produzidas múltiplas subjetivações emancipadas e conectadas.  

O conceito dramatúrgico permitiu, também, o abandono de processos individualistas 

expostos como massificações, através da desterritorialização de hierarquias artísticas dos 

enunciadores cénicos: “a autoria, neste campo, concentra-se na roteirização e na conceção 

das cenas” (Trotta, 2008, p. 257). Deste modo, o conceito (explorado pelos diferentes 

enunciadores cénicos) afirmando-se como peça fundamental da construção dramatúrgica, 

que recolheu e uniu explorações concebidas na cena teatral. A definição do conceito 

promoveu e impulsionou uma experimentação intensa de múltiplas possibilidades, através 

de abordagens diferenciadas sobre as temáticas, numa submersão criativa coletiva.  

 

Ao unir o coletivo, num caminho que procurou enunciados comuns, mas também 

apropriações singulares, o conceito foi “afunilando questões” (…) tão importante como 

uma bússola para marinheiros perdidos em alto-mar” (Ary, 2011, p. 40).  

Embora o conceito dramatúrgico tenha exposto qualidades abrangentes e camadas 

polissémicas, precisou de se definir como agenciamento coletivo de enunciação preciso, 

para que os agentes não se perdessem perante infinitas possibilidades de desenvolvimento 

do mesmo.  
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Após o mapeamento da rota ‘Processo’, interessa tornar inteligível como foi concebida a 

rota ‘Colaboração’.   

 

 

2.2. COLABORAÇÃO: AGENCIAMENTOS DE AFETAÇÃO RELACIONAL 

 

A rota, ‘Colaboração: agenciamentos de afetação relacional’, torna visível a linha de força 

do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. 

Se nos Processos Coletivos desenvolvidos no Brasil, ou no Devising Theatre incrementado 

em Inglaterra, ambos na década de sessenta, a colaboração entre os agentes coletivos de 

enunciação e enunciadores cénicos não detinha funções circunscritas, e a interferência 

podia ser ilimitada (Abreu, 2003); na conceção de Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral as funções artísticas voltam a estar definidas em territórios de criação individuais.  

Os criadores assumem, de novo, a autoria da criação, porém, segundo processos de criação 

colaborativos, nos quais estão presentes todos os agentes coletivos de enunciação (Abreu, 

2003; Erven, 2001). Esta rede de agentes inclui artistas e investigadores de diferentes 

especialidades, com vista a diferentes perspetivas sobre o objeto de estudo. Segundo esta 

perspetiva, o processo colaborativo visou fornecer múltiplos pontos de vista, consolidando 

teorias e promovendo “sólidas bases à tomada de decisões, que aumenta consideravelmente 

a sua eficácia” (Pichon-Rivière, 2005, p. 127).  

 

Segundo o processo desenvolvido neste dispositivo, a planificação foi determinada 

previamente à constituição do grupo. Todavia, esta planificação foi plástica e flexível 

perante as necessidades e desenvolvimento do processo da ação. Paralelamente, todas 

decisões e definições, relativas quer ao funcionamento do grupo quer ao processo de 

exploração e criação teatral, foram concretizadas colaborativamente pelos agentes 

coletivos de enunciação.  

O lugar de fala ocupado, inicialmente, pelo território da investigação foi sendo deslocado 

para o território dos agentes coletivos de enunciação, até estes assumirem o lugar e 

projeção dos seus enunciados. Nesta linha de pensamento e de acordo com Paulo Freire:  

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens (…) educam [-se] 

entre si, mediatizados pelo mundo” (Freire, 2006, p. 78). 
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Mediante a rota ‘Colaboração’, existiu uma constante partilha e corresponsabilidade, a 

criação teatral foi singularizada, mas conectada, autónoma, mas interdependente. Para 

compreender o modo como foi desenhada esta rota, é relevante distinguir quatro momentos 

que indicaram diferentes níveis de colaboração entre os agentes coletivos de enunciação:  

1. Primeiramente, todos os intervenientes foram convocados para a sugestão de temas e 

conceitos de um modo livre, a partir de brainstorming (tempestade de ideias) e 

técnicas teatrais. Nestes momentos de exploração criativa, não foram colocados limites 

ou fronteiras para as ideias individuais que pudessem surgir, estando livres de 

julgamentos num “campo aberto para interferir e trazer sugestões” (Rinaldi, 2006, p. 

135). 

2. A partir das possibilidades individuais a-significantes e criativas, num segundo 

momento foram são definidas as temáticas e conceito dramatúrgico por via de 

processos de partilha, debate, negociação e decisão. Este processo permitiu a 

transformação de territórios individuais para zonas conexas, possíveis pelo confronto 

com potências de linhas de forças diversas.  

3. Posteriormente, num terceiro momento, seguiu-se a prossecução da pesquisa 

individual e coletiva. Este momento visou a exploração, produção e recolha de 

enunciados, através de microdispositivos de investigação, como o depoimento pessoal, 

a revisão bibliográfica, e técnicas teatrais, como a improvisação. A pesquisa 

desenvolveu camadas do conhecimento através da perceção de perspetivas 

diferenciadas. Todo o material explorado foi tornado comum e experimentado, 

cabendo então ao enunciador-encenação, propor um guião dramatúrgico assente em 

propostas de cenas. Surgiu, assim, o primeiro guião dramatúrgico que conteve esboços 

referentes a cenários, luz, sonoplastia, estruturas de cenas e personagens, sendo este, 

objeto de reavaliação perante todo o grupo e, constantemente permeável a 

modificações. 

4. Num quarto momento coube aos criadores de cada enunciador cénico, “processar, 

organizar e finalizar o material” (Rinaldi, 2006, p. 135), confirmando a autoria sobre 

esse material. Mediante este processo, a autoria não foi da responsabilidade de um 

único autor, uma vez que surgiu do material criado coletivamente durante o processo; 

no entanto, a assinatura final dos diferentes enunciadores competiu aos criadores 

responsáveis por cada área. 

 

A criação teatral foi concebida como um processo colaborativo gerido por forças conexas. 

Estas forças permitiram a complexificação e fragmentação de processos de diferenciação e 

singularização, possibilitando a enunciação e visibilidade de um maior número de 

possibilidades de escolha (Silva, 2016). Deste modo, foi potenciado o desenvolvimento das 

dimensões do conhecimento e relações de forças para níveis mais complexos e abrangentes 

(Silva, 2016), assentes em “políticas de diferença” (Barker, 2012, p. 461). De acordo com 
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José Eduardo Silva: “a diferenciação é então um elemento primordial que permite fazer 

escolhas” (2016, p. 43). 

O grupo, ao assumir colaborativamente as suas escolhas, tal como as consequências das 

mesmas, tornou-se implicado no processo, sendo também da sua responsabilidade o 

desenvolvimento do mesmo. Os agentes coletivos de enunciação transformaram-se em 

“seres da opção, da decisão, da intervenção no mundo. Seres da responsabilidade” (Freire, 

2000, p. 59). 

Perante a rota ‘Colaboração’, os processos de ação exploraram agenciamentos de afetação 

relacional, mediados por noções de corresponsabilização e interdependência. A 

responsabilidade foi um termo de maior importância, se bem que articulado com liberdade 

de escolha (Lewin, 1947). Foi definida, novamente, uma disposição política referente ao 

domínio empírico e epistemológico do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, que 

previu a corresponsabilização da transformação sociocultural a partir de processos 

colaborativos. Esta disposição política albergou a diversidade como potenciadora da 

atualização das dimensões de conhecimento e relações de forças, promovendo novos e 

heterogéneos discursos coletivos, e desterritorializando modos hegemónicos de produção 

de enunciados. Novamente, o dispositivo em estudo, foi consolidado no centro da 

investigação e ação dos Estudos Culturais: 

A investigação em Estudos Culturais trabalha essencialmente com problemas de 

‘tradução’ e justificação, não procurando propriamente a ‘verdade objetiva’, mas a 

compreensão do significado mais profundo dos discursos e das representações sociais e 

culturais (Baptista, 2009, p. 25). 

 

Segundo Kurt Lewin (1947), não é possível a compreensão e a transformação de 

subjetivações referentes a uma problemática sociocultural concreta, sem analisar e 

transformar a dinâmica do grupo a ela referente. A partir da exploração e criação teatral o 

grupo expandiu agenciamentos de afetação relacional. Posteriormente avaliou as soluções 

encontradas promovendo a reterritorialização de territórios, que já se configuram de modo 

distinto dos previamente definidos e que, tenderam a ser novamente desterritorializados.  

A colaboração foi desenvolvida por disposições pós-estruturalistas, segundo as quais os 

agentes foram transformados pelo processo, e transformaram, inerentemente, o seu campo 

de imanência (Hall, 2003); ao invés de disposições estruturalistas, nas quais os processos 

metamórficos afirmam um “caráter dialético de interação” (Pichon-Rivière, 2005, p. 162). 

As intenções de interação estruturalistas coadunam-se com os dispositivos de criação 
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teatral dramáticos que, segundo processos dialéticos organizados em três momentos 

diferentes e sucedâneos (tese: identificação/apresentação; antítese: oposição; e síntese: 

dialética que se formula a partir da superação entre a identificação e a oposição), 

promovem uma dualidade em “que os elementos em oposição dão origem a um terceiro 

elemento que sintetiza e ultrapassa os elementos em conflito” (Silva, 2016, p. 44).  

É percetível, que a rota ‘Colaboração’ foi concretizada segundo processos rizomáticos, a 

partir dos quais foram procuradas soluções criativas, flexíveis e plásticas, evitando a 

perpetuação de sistemas dialéticos declarados como representações.  

Após a perspetiva enunciada, parece passível referir que foi mediante processos 

rizomáticos, que os corpos se experimentaram, se descobriram, se conheceram, se 

construíram, se refletiram e se avaliaram, promovendo a transformação das relações de 

poder em relações de forças, bem como a polinização de dimensões de conhecimento.  

Ao invés de afirmar a interpretação de diferentes papéis sociais (Goffman, 1993), que por 

sua vez são apropriados pelos indivíduos através do desempenho de “papéis em situação” 

(Pichon-Rivière, 2005, p. 163), a colaboração assume a experimentação constante de 

disposições subjetivas. Estas disposições são marcadas por mutações constantes, ou seja, 

um conjunto de corpos singulares, nos quais se produz e constituí o desejo sem referência a 

padronizações ou naturalizações externas. Seguindo esta perspetiva, Hall (2006) considera 

que a identidade do sujeito pós-moderno é caracterizada por uma composição de múltiplas 

identidades, por vezes contraditórias e paradoxais, mas que possibilitam aos indivíduos 

adaptarem-se e identificarem-se com diferentes identidades culturais, ainda que de forma 

provisória e instável. 

Torna-se plausível confirmar, que os indutores para os agenciamentos de afetação, 

promovidos na rota ‘Colaboração’, foram os desejos de transformação de uma situação que 

se apresentava como problemática, e não a procura de resolução de dificuldades, falhas ou 

ansiedades (Pichon-Rivière, 2005).  

 

A partir de teorias críticas e emancipatórias, Kemmis e McTaggart (1988) também 

defendem intervenções metodológicas que promovam a colaboração de todos os agentes. 

Contudo, arrogam a necessidade de as intervenções serem atravessadas por disposições 

éticas, uma vez que lidam diretamente com seres humanos, com a inteligibilidade e 

enunciação dos seus problemas (Rapoport, 1970) e desejos, com as potências 



Zona 4 – Mapeamento das Rotas Teatrais Táticas 

176 

 

transformadoras que comportam, bem como, com as relações de forças que se estabelecem 

nas conexões promovidas. Neste contexto, o conceito de ética conecta-se com a rota 

‘Colaboração’, e expõe-se como “o caminho por onde se pretende chegar ao sonho de 

humanizar a humanidade” (Boal, 2013, p. 39). 

Após esta enunciação, é percetível que o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, ao 

ter envolvido colaborativamente os agentes na transformação do seu contexto concreto, 

confirmou a necessidade de disposições éticas. Estas disposições visaram, sobretudo, a 

criação de práticas de ação, de relação e afetação, assentes na celebração de condições de 

confiança, corresponsabilização e respeito mútuo. De acordo com Máximo-Esteves:  

(…) O envolvimento mútuo do investigador e do investigado, só possível se (…) [as] 

relações assentarem no pilar da confiança (2008, p. 106). 

 

Importa referir que as disposições éticas celebradas no dispositivo proposto, puderam ser 

atualizadas e transformadas em qualquer momento do processo de ação, caso os agentes 

coletivos de enunciação o entendessem, uma vez que “ética é o que se deseja que seja” 

(Boal, 2013, p. 38).  

As disposições éticas foram concebidas como intenções estratégicas, porque visaram 

sustentar o poder imperante enunciado pelas mesmas. Porém, foi mediante a rota 

‘Colaboração’ que estas disposições foram experimentadas, transformadas e atualizadas 

por via de agenciamentos de afetação relacional. 

Expandindo esta perspetiva de pensamento, a mesma é conectada com a visão de ética do 

mundo teorizada por Deleuze na sua obra ‘Espinosa e o Problema da Expressão’ (1968).  

A intensão estratégica do poder possibilita a visibilidade de disposições éticas, como o 

direito e a lei que regulam a igualdade entre os sujeitos para a ação cívica; mas, contrárias 

à lei moral e à lei dos habitus, que pretendem colonizar costumes e deveres, mediante 

ações de coação, proibição, repressão, intimidação, opressão, recompensa, prémio, etc. 

As disposições éticas atuaram sobre corpos e territórios heterogéneos, e potenciaram pela 

expansão, ou limitaram através da contração, a potência de ação. Todavia, a potência 

enunciada não se apresenta como regra repressiva do dever moral, mas enquanto 

implementação tática que tornou compreensíveis, possíveis e metamorfoseáveis, diferenças 

éticas entre modos de existência. 

Não existe nem Bem nem Mal na Natureza, não existe oposição moral, mas existe uma 

diferença ética. Essa diferença é a dos modos de existência imanentes, envolvidos 

naquilo que sentimos, fazemos, pensamos (Deleuze, 1968, p. 249). 
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As diferenças éticas foram exploradas e expandidas pela rota teatral tática ‘Colaboração’, 

declarada como experimental e colaborativa. Foi neste processo exploratório que os corpos 

singulares enunciaram as diferenças éticas. Não obstante, a partir do momento em que 

foram expostas a agenciamentos de afetação, estas diferenças assumiram a possibilidade de 

suprimir intensidades. O processo de interrupção foi precedido de variação e atualização, 

uma vez que as diferenças éticas voltaram a constituir-se, porém de modo variável, 

atualizado e conectado, não perdendo a sua singularidade, mas expandindo-a, porque 

expostas e atravessadas pela diferença. 

Segundo este quadro teórico, a enunciação das diferenças éticas dos corpos permitiu uma 

expansão da potência de agir. Assim, a relação com todos os envolvidos foi “pautada pelo 

princípio fundamental de respeito por cada Pessoa, enquanto ser humano único, inserido 

em comunidades e em grupos sociais com os quais estabelece relações de 

interdependência” (SPCE, 2014, p. 7). 

 

Depois do mapeamento das rotas ‘Processo’ e ‘Colaboração’ segue-se o desenho da rota 

‘Cena teatral’, na qual se desenvolveu a conceção das ideias teatrais e materialização em 

cena.   

 

 

2.3. CENA TEATRAL: AGENCIAMENTOS DE FUGA 

 

A rota ‘Cena teatral: agenciamentos de fuga’ é uma rota teatral tática, que pode ser 

definida como um espaço de pesquisa ativa e experimentação no processo de criação, que 

possibilita a sistemática exploração e produção de enunciados teatrais possibilitando a 

emergência de agenciamentos de fuga. 

A ‘Cena teatral’ expõe-se como um laboratório, na qualidade de centro de pesquisa e 

investigação teatral, tal como Jersy Grotowski  (1992) o concebeu na sua definição de 

Laboratório Teatral, em 1959, na Polónia. No entanto, neste dispositivo, a ‘Cena teatral’ 

foi desenvolvida nas oficinas teatrais, como um espaço criativo pertencente a todos os 

agentes coletivos de enunciação intervenientes no processo, e não apenas a atores e 

encenador, como Grotowski o preconizou. Todos os agentes tiveram oportunidade de 

pesquisar e experimentar diversificadas possibilidades de criação. Através de processos de 
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repetição, interrupção, variação e experimentação, a rota ‘Cena teatral’ visou transformar 

ideias, temáticas e conceitos em material teatral que expressasse potências de desejo, 

discursivas e de enunciação atualizadas. Deste modo, a ‘Cena teatral’ visou a 

desterritorialização de potências dominantes para a emergência de agenciamentos de fuga, 

veículos de potências atualizadas.  

Assumindo esta perspetiva, todo o material idealizado foi experimentado, testado e 

validado nas oficinas, o laboratório criativo do Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral. Como tal, as cenas teatrais não se desenvolveram na qualidade de unidades 

acabadas de ações escritas dramaturgicamente; expandiram-se, porém, pelas possibilidades 

exploratórias de ações cénicas, propostas e transformadas pelos agentes coletivos de 

enunciação.  

 

O Teatro Vertigem52, a partir de um conceito similar ao da cena teatral, criou os workshops 

do grupo que funcionam como “produção de protótipos” (Rinaldi, 2006, p. 136), para a 

criação de espetáculos. Os workshops designam-se como um espaço de experimentação e 

criação de materiais, que após várias etapas de transformação dramatúrgica dão lugar à 

cena final. Nestes workshops existe uma procura de metáforas que possam traduzir as 

ideias iniciais em soluções artísticas: “a ideia é um princípio e não um fim” (Rinaldi, 2006, 

p. 138). 

Embora a rota ‘Cena teatral’ tenha manifestado múltiplas similitudes com a definição de 

workshops proposta pelo Teatro Vertigem, diferenciam-se uma vez que no mapeamento 

desta rota para a refutação de uma ideia foi necessário propor uma nova, impondo ao 

processo avaliações sistemáticas assentes em critérios definidos colaborativamente.  

Como já mencionado na rota ‘Colaboração’, também na ‘Cena teatral’ os diferentes 

enunciadores cénicos voltaram a apresentar disposições singulares, contudo, conectadas e 

rizomáticas. Se na ‘Colaboração’ foram explorados os agenciamentos de afetação 

relacional entre os enunciadores cénicos e agentes colaborativos (agenciamentos que ao se 

conectarem permitiram o esvaziamento de forças dominantes); posteriormente, a rota 

‘Cena teatral’ possibilitou, o surgimento de agenciamentos de fuga, a partir das zonas de 

rutura previamente adquiridas. Estes agenciamentos transportaram potências atualizadas e 

desconhecidas, que possibilitaram a criação de territórios atualizados.   

                                                           
52 Teatro Vertigem é uma companhia de teatro brasileira criada em 1992, que desenvolve os seus métodos de 

pesquisa e criação segundo processos colaborativos.  
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Neste processo de transformação e atualização a partir de agenciamentos de fuga, todos os 

agentes coletivos de enunciação tiveram voz ativa na construção dramatúrgica, 

promovendo uma criação colaborativa. O guião dramatúrgico surgiu, desta forma, do 

material explorado e concebido na ‘Cena teatral’ e foi gerado por articulação entre a 

composição dos elementos particulares referentes aos enunciadores cénicos. Por 

conseguinte, o guião concretizado na ‘Cena teatral’ “não se constitui [numa] mera 

‘costura’ das propostas do coletivo, nem uma visão particular” (Abreu, 2003, p. 38). Foi 

antes, um mapa multidimensional que tornou visível a potência de agenciamentos de fuga 

experimentados e transformados na cena. Todavia, este mapa apresentou-se aberto e 

flexível, sendo encarado até ao fim do processo como um lugar passível de ser 

transformado por intermédio da experimentação nas oficinas teatrais.  

Na ‘Cena teatral’ os territórios de criação foram desenvolvidos através da 

reterritorialização de múltiplas, singulares e atualizadas potências. Por isso, não se 

pretendeu extinguir ou minorar nenhum enunciador, mas otimizá-los pela experimentação, 

e posterior conexão das suas singularidades. De acordo com Silva:  

À medida que se vão complexificando as formas de diferenciação (categorias, 

perspetivas, desejos), tornam-se possíveis mais possibilidades de escolha, contribuindo 

para a individuação (Silva, 2016, p. 46). 

 

A rota ‘Cena teatral’ propôs uma descolonização das relações de poder hierarquizadas 

entre enunciadores cénicos, já enunciada na exploração cartográfica deste estudo. Ao 

descolonizar territórios de ação sistémicos, definidos por hierarquias de poder, foram 

desmoronadas as fronteiras entre eles, passando-se a trabalhar com elementos 

heterogéneos, complexos, abertos e suscetíveis a constantes afetações de intensidades. 

Assim, todos os agentes coletivos de enunciação contribuíram para a criação teatral, 

reflexo de múltiplos contributos criadores, segundo um “sistema de criação polifônico” 

(Abreu, 2003, p. 33).  

Parece então possível constatar que a ‘Cena teatral’ impulsionou potências de ação, 

segundo processos colaborativos “de criação que libera[m] o potencial criativo dos 

indivíduos e dos grupos, permitindo que eles criem [as] suas próprias narrativas” 

(Dundjerovic, 2007, p. 155). Surge então uma relação paradoxal no Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral:  

Como preservar a singularidade criativa, específica de cada domínio de 

criação, e paralelamente, criar um todo permeável a uma moção coletiva?  
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A resposta que tem sido fornecida pelos Processos Colaborativos estabelece-se no 

pressuposto que não podem existir essas fronteiras; no limite, todos os artistas podem 

intervir em qualquer um dos domínios, num campo de interferência ilimitado (Abreu, 

2003). Este é sem dúvida o maior foco de tensão em todo o processo e, embora a 

interferência ilimitada seja a resposta consensualmente fornecida por algumas conceções 

atuais de Processos Colaborativos (Araújo, 2008; Abreu, 2003; Fisher, 2003), o 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral diverge da mesma. Considera-se que, 

relativamente a questões de dinâmica e funcionamento do coletivo, bem como à definição 

de linhas de visibilidade e de enunciação, o grupo deverá alcançar decisões consensuais; no 

que concerne a questões artísticas específicas, a interferência não pode ser ilimitada. Como 

já referido, neste dispositivo num primeiro momento de experimentação, todos os 

intervenientes tiveram liberdade de propor e sugerir. Posteriormente coube à equipa de 

criação responsável por cada enunciador cénico, organizar e processar o material 

recolhido, devolvendo esse material à cena para ser experimentado, transformado. Este 

processo possibilitou a produção do guião dramatúrgico pelo enunciador-encenação. Só 

perante a cena, o material artístico criado pôde ser criticado, o que fez com que cada 

enunciador tivesse de repetir múltiplas vezes a organização e processamento desse 

material, de forma diferenciada e ajustada aos requisitos da cena.  

Neste processo foram fundamentais reflexões sistemáticas que conduziram a 

questionamentos e problematizações que, por sua vez, desenvolveram o sentido crítico dos 

intervenientes, terminando este procedimento na negociação, segundo critérios e 

disposições orientadoras previamente definidos.  

A crítica fundamentou-se em critérios objetivos e construtivos, promovendo a entreajuda 

no grupo e a reflexão coletiva. Segundo esta perspetiva, a interferência transformou-se em 

crítica, estando sujeita a processos de negociação. Os criadores intervenientes refletiram, 

questionaram e problematizaram, articulando agenciamentos de afetação relacional, com 

agenciamentos de visibilidade e enunciação que o grupo pretendeu alcançar. Assim, a 

negociação não pôde ser baseada, exclusivamente, no subjetivismo idealista subjacente a 

avaliações estéticas. Foi concretizada, também, por críticas objetivas fundamentadas em 

opções criativas. Importa, no entanto, ressalvar que o direito à crítica durante o processo 

(fundamental no mapeamento de rotas teatrais táticas) foi apenas exercido pelos agentes 

coletivos de enunciação diretamente envolvidos no processo, evitando avaliações de 
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elementos externos que desconheciam objetivos ou conceitos que estavam a avaliar. 

Contudo, as críticas de olhares externos assumiram relevante importância quando o 

processo se encontrava numa fase final, na qual os agentes coletivos de enunciação já se 

consideravam seguros das suas opções, como exemplo realça-se as apresentações 

concretizadas em formato de sessões abertas. Segundo esta ótica, a crítica tornou-se um 

elemento fundamental na rota ‘Cena teatral’, nos momentos das sessões abertas.  

 

Após a exploração da rota ‘Cena teatral’, que apenas pôde ser operacionalizada por 

conexão com as rotas: ‘Processo’ e ‘Colaboração’, segundo articulações entre 

agenciamentos maquínicos de visibilidade e de enunciação, agenciamentos de afetação 

relacional e agenciamentos de fuga, explora-se a última rota ‘Atualização’. Importa referir, 

novamente, que a expansão desta rota só foi possível pela exploração prévia e 

complementar das antecessoras.  

 

 

2.4. ATUALIZAÇÃO: AGENCIAMENTOS DE SUBJETIVAÇÃO 

 

‘Atualização: agenciamentos de subjetivação’ foi a última rota a ser desenhada e 

operacionalizada. Esta rota foi desenvolvida em devir por processos de singularização 

conectada, experimentados ao longo de todo o processo de ação. A rota ‘Atualização’ 

pretendeu impulsionar a produção de subjetivações atualizadas, expressas por projeções 

singulares e conectadas, perante as quais os agentes ocuparam os lugares de fala. A 

‘Atualização’ visou a reterritorialização de novas zonas no dispositivo, tal como, novos 

mapas cartográficos referentes aos modos de produção de subjetividades.  

Esta rota foi também, embora não exclusivamente, concernente ao espetáculo. O 

espetáculo foi entendido como um produto efémero que se estabeleceu na relação dialógica 

com o público. Este produto não pôde ser equiparado ao processo desenvolvido nas 

restantes dimensões do dispositivo foi, antes, a linha final que pretendeu projetar a sua 

metamorfose; a passagem de um dispositivo para um novo, atualizado por todo o processo 

de ação. 

O espetáculo, enquanto projeção das linhas de subjetivação, assumiu intensidade ao ser 

arrogado como “arte efémera que se estabelece na relação com o público” (Abreu, 2003, p. 
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36). O público passou a ser entendido como mais um conjunto de corpos de agentes, 

pertencentes à rede de parcerias colaborativas segundo relações dialógicas.  

Esta relação dialógica entre espetáculo e público foi preconizada por Bertolt Brecht com o 

Teatro Épico, foi desenvolvida, igualmente, por Antonin Artaud53 através do Teatro da 

Crueldade, por Jersy Grotowski no método que desenvolveu, constitui-se também como 

princípio do Teatro do Oprimido criado por Augusto Boal, bem como de práticas teatrais 

comunitárias.  

A Poética Épica de Brecht propôs a consciencialização do espectador através da ação 

teatral. O público deixou de ser encarado como um de conjunto de sujeitos passivamente 

iludidos, passando a constituir uma “assembleia de pessoas interessadas” (Brecht, 1957, p. 

79). Antonin Artaud propôs a consciencialização do espectador através da criação de 

espetáculos totais impregnados de terror e crueldade, “com a intenção de atacar, por todos 

os lados, a sensibilidade do espectador” (Artaud, 1996, p. 85). Grotowski desenvolveu um 

método que visou investigar as relações estabelecidas entre palco e plateia definindo o 

teatro como “o que ocorre entre o ator e o expectador” (Grotowski, 1992, p. 28). O método 

do Oprimido, para além da consciencialização dos espectadores, propôs a própria ação. 

Deu-se, assim, a transformação do espectador, convencionalmente passivo, em ator, sujeito 

ativo, com poder de transformação da ação teatral segundo a premissa que “todos os seres 

humanos são atores, porque agem, e espectadores, porque observam. Somos todos espect-   

-atores” (Boal, 2006, p. ix).  

O Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral (como já o tinham proposto as práticas 

teatrais comunitárias) sugeriu que a aproximação e a conexão com o espectador fossem 

realizadas através da procura de temas e referências contemporâneas, quotidianas e locais. 

Deste modo, o espetáculo tornou visíveis, espectros de subjetivações atualizadas do grupo, 

democratizando a arte teatral.  

Segundo os paradigmas desenvolvidos por este dispositivo, a aproximação com o 

espectador foi realizada por agenciamentos de afetação. Estes agenciamentos foram 

promovidos através de agenciamentos de visibilidade e enunciação, que expressaram temas 

e referências singulares e atualizadas, tornando-se um reflexo da participação política dos 

agentes na construção de cidadania.  

                                                           
53 Dramaturgo, poeta, ator e encenador francês, ligado ao movimento surrealista. Criador da poética teatral 

‘Teatro da Crueldade’. 
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A rota ‘Atualização’ expôs um compromisso político do Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral. Este compromisso não se compôs nem pela forma, nem pela representação 

de conflitos, como nos modelos teatrais dramáticos e modernos. Os conflitos subordinam-  

-se à forma, não são insubordinados, são representativos. Os atos experimentados e 

apresentados, não pretenderam representar conflitos transformados em objetos da ação, 

fossem estes conflitos entre situações ou entre sujeitos.  

As disposições políticas deste dispositivo foram concebidas por interrupções, variações e 

atualizações, promotoras de colisões de linhas de forças. O espetáculo, primeiramente, 

assumiu como intensão, a apresentação de devires-minoritários face a uma situação de 

vulnerabilidade social promotora de subjetividades deterioradas, assentes em condições de 

subalternidade e precariedade. Posteriormente, foram expressas as potências de desejo que 

os agentes acionaram para descolonizar potências hegemónicas advindas da situação 

definida, transformando e atualizando, os modos de produção de subjetividades, referentes 

à mesma. 

Hans-Thyes Lehmann também considera que os dispositivos teatrais pós-modernistas, ou 

pós-dramáticos (Lehmann, 1999), devem criar o efeito de interrupção, colocando então a 

questão:  

Como podemos, numa sociedade como a que vivemos hoje, de media e de massa, criar 

através do teatro essa interrupção? (Lehmann, 2013, p. 11).  

 

As interrupções tiveram como função expor a disciplinação que bloqueou os corpos e 

inibiu possibilidades de atos criativos, tal como possibilidades de afetação entre eles. 

Assim, o espetáculo pretendeu revelar disposições políticas pela descolonização de 

fronteiras guardiãs de sistemas de poder maioritários.  

Como tal, este dispositivo abandonou a clausura de formas e representações dramáticas e 

modernas, erigidas por potências maioritárias e colonizadas por poderes imperantes. 

Renunciou, de igual modo, ao conflito enquanto estrutura significante do drama, que 

define e fixa as intersubjetividades das personagens, adquirindo corporalidade através do 

texto enunciado como ‘absoluto’ (Szodi, 2001).  

O texto ‘absoluto’ foi desterritorializado pelos corpos dos enunciadores, corpo sem órgãos: 

corpo-luz, corpo-som, etc. Só nos corpos o texto encontrou intensidade para ser expandido 

e não ao contrário (a territorialização de um corpo porta-voz, que não é mais que um 

adorno do texto).  
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Ao desterritorializar a forma, a representação e o conflito, este dispositivo descolonizou 

conceções identitárias concebidas, exclusivamente, por disposições intersubjetivas. As 

disposições políticas deste dispositivo foram, então, experimentadas por interrupções e 

variações, e difundiram intensidades pela conexão de potências de afetação relacional 

atualizadas. Esta conexão permitiu a mutação das linhas de subjetivação do dispositivo, 

alterando as potências contraídas e expandidas, logo, promovendo uma metamorfose 

cartográfica. A forma foi subordinada à variação, tal como, foi desterritorializada a 

“subordinação do sujeito face à intensidade ou ao afeto, à variação intensiva dos afetos” 

(Deleuze, 2010, p. 50). 

A partir desta perspetiva, foi colocado um desafio à rota ‘Atualização’: 

Como promover processos de interrupção e variação nas formas de ação 

e enunciação dominantes, que sobrelotam os corpos de órgãos e, assim, 

lhes retiram a potência de agir?   

 

A resposta incidiu na exploração de subjetividades através das rotas teatrais táticas. Foi, 

por via das mesmas que as potências de agir se expandiram rizomaticamente até serem 

impulsionadas as linhas de subjetivação. 

Deste modo, a rota ‘Atualização’ foi assumida como um compromisso político do 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, enunciando relações de forças entre potências 

de ação de devires-minoritários, que permitiram a descolonização de condições subalternas 

segundo a suspensão de atos performativos e a sua transformação em atos criativos, 

projetados ao público por corpos e enunciados dos agentes coletivos.  

 

Após o desenho das rotas teatrais táticas interessa tornar inteligíveis os microdispositivos 

teatrais de exploração e produção de enunciados, utilizados nas oficinas teatrais.  

 

 

3. MICRODISPOSITIVOS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO TEATRAL 

 

Os microdispositivos de exploração e produção teatral são técnicas integrantes de 

territórios de experimentação e criação cénica. Diferenciam-se dos microdispositivos de 

registo, análise e compreensão de enunciados, uma vez que é através da experimentação 

concretizada e conectada com os conteúdos exploratórios e rotas teatrais, que se produz a 
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informação a ser investigada. Estes microdispositivos são apresentados num momento 

posterior, face aos de recolha de informação, uma vez que este mapeamento dependeu, 

integralmente, da exploração concretizada pelo grupo, que promoveu transformações 

destes microdispositivos, por via do processo de trabalho.  

Os microdispositivos de exploração e produção teatral são referentes a técnicas teatrais, 

contudo, singularizam-se por não se enclausurem em nenhuma estrutura. A sua 

operacionalização concretiza-se no intermezzo dimensional que conecta diferentes 

técnicas. A partir desta perspetiva, estes microdispositivos assumiram-se flexíveis perante 

o campo de imanência em que foram operacionalizados. De acordo com Viola Spolin, os 

microdispositivos teatrais: 

Estão longe de ser sagrados. Os estilos em teatro mudam radicalmente com o passar dos 

anos, pois as técnicas do teatro são técnicas de comunicação. A existência da 

comunicação é muito mais importante do que o método usado. Os métodos alteram[-se] 

para atender às necessidades de tempo e espaço (Spolin, 2005, p. 12). 

 

Estes microdispositivos são explanados, novamente, de forma individualizada, porém, 

foram planificados para serem operacionalizados de forma flexível, conectada e 

transversal. São de seguida explanados os seguintes microdispositivos: jogos teatrais, 

desmecanização, fisicalização, palavras-geradoras, improvisação, teatro-imagem, teatro-    

-fórum e guião dramatúrgico. 

 

O microdispositivo jogos teatrais foi utilizado como ferramenta primordial ao serviço da 

exploração e produção teatral no processo de ação, sempre articulado com os restantes 

microdispositivos.  

Embora o jogo seja uma técnica mormente utilizada nas práticas teatrais em geral, importa 

compreender, de um modo amplo, a conceptualização exposta pelo Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral. Primeiramente enuncia-se a perspetiva que não há teatro 

sem uma aceitação de jogo, quer no desenrolar dos momentos processuais de exploração e 

criação, quer durante as apresentações no jogo estabelecido com o público, em que ambos, 

participantes envolvidos e espectadores, conhecem e aceitam as regras propostas pela cena 

teatral (Boal, 2006; Spolin, 2004; Pavis, 2001).  

De igual modo, este microdispositivo foi utilizado para uma exploração que:  

Propicia o envolvimento e a liberdade pessoal, necessários para a experiência. Os jogos 

desenvolvem as técnicas e habilidades pessoais necessárias para o jogo em si, através do 

próprio ato de jogar (Spolin, 2005, p. 4).  
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O microdispositivo jogos teatrais reterritorializou-se na exploração de atos criativos, 

experimentados por corpos sem órgãos num campo de imanência específico. Estes corpos 

propuseram-se à resolução de um desejo ou problema, acionando mecanismos individuais 

e coletivos, com vista a explorações criativas. Os jogos teatrais foram a base do trabalho ao 

serviço do processo teatral e visaram criar ‘corpos de possibilidades’ através da exploração 

“da expressividade dos corpos como emissores e recetores de mensagens” (Boal 2006, p. 

87).  

Se o jogo foi considerado por Aristóteles, na sua Poética, o processo em que o ator, através 

da mimese, representa ser o outro (Borie et al., 1996), este dispositivo transforma a 

representação (enquanto estratégia de atuação) em experimentação. O jogo foi uma tática 

de exploração da espontaneidade individual e coletiva, bem como da exploração de 

agenciamentos de afetação relacional atualizados. O jogo teatral foi, assim, fundado nas 

experiências singulares dos sujeitos, e o seu objetivo a procura de “espontaneidade, a ser 

atingida através da absorção e sinceridade durante a realização do jogo” (Koudela & 

Santana, 2005, p. 145). A espontaneidade, como pilar do jogo, foi transponível para a 

prática teatral no contexto do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. Neste âmbito o 

jogo teatral visou a exploração das singularidades dos sujeitos.  

Esta conceção de jogo distanciou-se da formulação de jogo dramático, na qualidade de 

“comportamento real dos seres humanos” (Slade, 1978, p. 17). Segundo os argumentos 

expostos ao longo deste estudo, não existe um comportamento real, todos os 

comportamentos são reais a partir do momento em que são concretizados. A conceção de 

um ‘comportamento real’ sugere um regime de verdade, sugere atos performativos 

previamente determinados e naturalizados. Face a esta fundamentação Walter Benjamin 

(2012) define a essência do jogo como “não um fazer-de-conta, mas um fazer-de-novo, a 

transformação da experiência comovente em hábito” (Benjamin, 2012, p. 147). Esta 

perspetiva, ainda que não distinga entre jogo dramático de jogo teatral, é exposta pelas 

disposições táticas deste dispositivo e conecta-se, novamente, com o conceito de repetição 

definido por Deleuze (1988). A repetição de ações a partir dos jogos que explora a 

diferença, tal como permite desenvolver potências de ação. 

Novamente, o microdispositivo jogo teatral distancia-se da conceção de jogo dramático 

quando este é definido como “disciplina do corpo da voz, da emoção, (…) uma disciplina 

social” (Leenhardt, 1974, p. 26). A partir desta definição, declara-se o jogo teatral 
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desenvolvido neste dispositivo, como uma indisciplina. Não se previu a expressão de 

corpos disciplinados, contrariamente, pretendeu-se a desmecanização de disciplinas 

corporais expressas por gestus e atos performativos.  

Não obstante, a conceptualização aqui definida conectou-se com o jogo dramático na 

qualidade de ferramenta de autoexpressão (Costa, 2003; Mitchell e Mason, 1948). 

Partilhando a mesma disposição exploratória, neste dispositivo os participantes ao jogarem, 

descobriram expressões singulares e a-significantes. Ainda segundo esta ótica, o jogo foi, 

igualmente, definido como um mecanismo compensatório do indivíduo. Quando os 

indivíduos não conseguem alcançar as suas metas, tendem a fazê-lo de forma exploratória 

através do jogo (Mitchell e Mason, 1948). Deste modo, o jogo promoveu um 

desenvolvimento e complexificação dos processos exploratórios. A partir da 

experimentação de diversificadas possibilidades através do jogo, os agentes aumentaram as 

suas ‘paletas’ de experiências concretas. Consequentemente, o conhecimento abstrato foi 

desenvolvido e complexificado, a partir do desenvolvimento do conhecimento concreto 

(Courtney, 2003).  

De acordo com esta fundamentação, os agentes ao jogarem, experimentaram, agiram e 

criaram diferentes hipóteses, diferentes soluções para as situações de jogo (Costa, 2003). 

Foi um método de formação ativa que se distanciou da educação formal e disciplinada 

(Mitchell e Mason, 1948). O microdispositivo jogos teatrais expressou disposições de 

resistência ao promover processos constantes de descoberta e transformação, 

metamorfoseando, de igual modo, premissas relativas à conceção de tempo. Os jogos 

teatrais, ao ocuparem um amplo território nos processos de exploração e criação teatral, 

permitiram a metamorfose do valor de tempo, transformando-o de um valor de mercado, 

impulsionador de intensidades negativas face à produção de subjetividades num tempo de 

ócio:  

(…) Não se trata de converter o ‘tempo livre’ em ‘tempo ocioso’, mas de tomar 

seriamente as possibilidades abertas pela temática do reinvestimento de um tempo 

ocioso na vida dos indivíduos, que altere radicalmente a sua relação com o tempo, a sua 

existência e o seu próprio mundo (Baptista, 2013, pp. 176,177). 

 

Por fim, define-se que este microdispositivo foi um mecanismo essencial no desenrolar do 

processo de ação, quer através da consciencialização das ferramentas teatrais, quer através 

da consciencialização dos mecanismos individuais promotores de auto e hétero 

conhecimento (Pavis, 2001).  
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Articulado com o microdispositivo jogos teatrais foi desenvolvido o microdispositivo 

desmecanização. Esta técnica foi inicialmente criada por Augusto Boal e integrada no 

método do Oprimido, que considera os exercícios, jogos e técnicas teatrais, como 

representantes de um arsenal que visa a “desmecanização do corpo e da mente” (Boal, 

2013, p. 16) dos indivíduos. 

A persecução deste microdispositivo visou a desconstrução de pensamentos e ações, que se 

assumissem como subjetivações desatualizadas, mecanizadas e homogéneas. Como 

referido no primeiro território deste estudo, primeiramente, as estratégias teatrais 

procuraram decalcar enunciados corporais que se expressassem sob a forma de gestus, 

enquanto representações de atos performativos. Estes enunciados afirmaram-se como 

estratégias dominantes e visavam a sustentação de territorializações sociais de condições 

subalternas. Posteriormente, o microdispositivo desmecanização declarou como objetivo a 

descolonização destes enunciados através de jogos teatrais. A partir da visibilidade dos 

gestus e atos performativos, tornou-se possível desconstruir a naturalização dos mesmos, 

imposta pela “imitação irrefletida, mera cópia” (Koudela & Santana, 2005, p. 148). A 

desmecanização foi um microdispositivo descolonizador de pensamentos e ações 

naturalizadas. Os gestus e atos performativos puderam, então, ser transformados em atos 

singulares, criativos e atualizados, através de outro microdispositivo, a fisicalização.  

 

A fisicalização foi mais um microdispositivo de exploração e produção cénica, que 

permitiu o mapeamento de rotas teatrais táticas.  

A conceção de fisicalização criada por Viola Spolin (2005, 2004) distancia-se de jogo 

dramático, como um jogo lúdico, para definir o jogo teatral concretizado por uma 

exploração corporal consciente.  

Assumindo esta ótica, este microdispositivo visou combater a artificialidade de gestus e 

atos performativos apresentados no ato do jogo, e que negam a espontaneidade e a 

descoberta (Spolin, 2005, p. 4). A fisicalização foi um microdispositivo, que postulou o 

objetivo de “surpreender a espontaneidade” (Spolin, 2004, p. 22), potenciadora de 

enunciados atualizados e criativos.  

Segundo Spolin (2005) a espontaneidade acarreta uma constante reformulação da 

compreensão e descoberta do próprio: 

A espontaneidade cria uma explosão que por um momento nos liberta de quadros de 

referência estáticos, da memória sufocada por velhos (…) [factos] e informações, de 
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teorias não digeridas e técnicas que não são na realidade descobertas de outros (Spolin, 

2005, p. 4).  

 

No Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, a procura da espontaneidade foi também 

efetivada através do microdispositivo palavras-geradoras.  

As palavras-geradoras contraem esta nomenclatura por se constituírem, simultaneamente, 

como:  

▪ Indutoras da exploração e definição das temáticas e conceito dramatúrgico;  

▪ Promotoras da procura de múltiplas potências singulares, que expressem as 

intensidades das linhas de visibilidade do dispositivo;  

▪ Por se afirmarem na qualidade de “ação cultural que se orienta no sentido da 

síntese” (Freire, 1981, p. 29).  

 

As palavras-geradoras explicitaram o desejo de transformação enunciado pelos 

participantes face à problemática identificada: “trabalhar com o desejo que está na base do 

desejo de aprender” (Afonso, Silva, Abade, 2009, p. 712). Assim, o desejo expõe-se 

indutor da transformação.  

A partir da exploração plural e espontânea de referenciais individuais, foi possível tornar 

inteligíveis, através destas palavras, modos de produção de subjetividades que os agentes 

coletivos de enunciação transportavam, para segundo processos de partilha, debate, 

negociação e decisão serem transformados.  

Este microdispositivo foi assumido como indutor de exploração e criação teatral. As 

palavras-geradoras constituíram-se como “molas propulsoras da criação” (Rinaldi, 2006, p. 

137). Pina Bausch, coreografa alemã, também utilizou este microdispositivo para o 

levantamento de temáticas na criação dos seus espetáculos de dança-teatro:  

Se lermos apenas as palavras-geradoras ou as perguntas formuladas no processo de 

criação de alguns espetáculos do Tanztheater [dança-teatro] ficaremos sem saber ao 

certo qual o tema da obra, pois a abordagem de Bausch acontece tangencialmente, 

procurando aquilo que está no entorno ou na atmosfera sugerida pelo assunto principal 

(Rinaldi, 2006, p. 137). 

O objetivo das palavras-geradoras foi explorar agenciamentos maquínicos de desejo 

referentes à problemática e temáticas definidas, como matéria-prima para a exploração 

teatral. 

No colaborativo, o foco de criação não está em ideias preconcebidas ou (…) [numa] 

dramaturgia escrita já existente, mas na criação (…) de um espetáculo a partir de (…) 

experiências (Dundjerovic, 2007, p.155). 
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Interessa mencionar que as palavras-geradoras não se enclausuraram mediante definições, 

expondo-se como flexíveis, metamorfoseáveis e móveis pelas temáticas e conceitos que 

nortearam o processo de exploração na cena teatral. Importa, igualmente, enunciar que este 

microdispositivo se conectou sistematicamente com o microdispositivo improvisação. 

 

Para Viola Spolin (2005), a improvisação visa a procura da espontaneidade individual e 

coletiva, proporcionando a descoberta de novas formas de comunicar com o outro através 

do jogo de improvisação. Desta forma, este microdispositivo expandiu e ampliou, também, 

os microdispositivos: desmecanização e fisicalização. A ação foi, então, definida por uma 

série de respostas espontâneas dos corpos sem órgãos, que agiram mediante impulsos 

provocados pela situação criada. A ação física foi geradora de relações de forças que 

surgiram no decorrer do jogo. É possível constatar que a improvisação emergiu do 

“encontro e atuação no presente, que está em constante transformação” (Spolin, 2005, p. 

18). Contudo, não se refere ao trabalho de um enunciador ou agente de enunciação, mas 

corpos sem órgãos que se conectaram com outros corpos num campo de imanência 

comum.  

O microdispositivo improvisação promoveu potências de ação, mediante as quais os 

participantes tornaram-se jogadores, e foram estimulados a agir espontaneamente perante 

situação concretas, com vista a resoluções coletivas dos problemas em jogo. O problema 

transformou-se no objeto do jogo, e a sua resolução um ato de transformação e 

transgressão (Spolin, 2005). 

Perante o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, o corpo dos participantes foi o seu 

instrumento de trabalho. Teve que haver uma constante pesquisa sobre esse corpo, e teve 

que existir uma sistemática observação sobre os impulsos que esse corpo expandiu 

(Grototowski, 1992). Impulsos provenientes da imaginação e observáveis pela 

improvisação. Jersy Grotowski defende que o tempo de surgimento de um impulso e o 

tempo da sua execução deve ser o mesmo; concordando com esta perspetiva, foi 

fundamental que o corpo dos agentes se apresentasse transparente, vazio. Um corpo sem 

órgãos, um corpo que trabalhasse de forma maquínica com a sua mente, não podendo nesse 

processo existir gestus ou atos performativos, na qualidade de representações quotidianas. 

A improvisação assumiu como objetivo o desenvolvimento dos atos criativos e atualizados 

através de corpos sem órgãos, corpos maquínicos, corpo e mente conectados pelos mesmos 
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impulsos criativos. Foi através destes corpos, que os agentes coletivos de enunciação 

encontraram um veículo de expressão para a imaginação.  

Gilbert Durand considera que o imaginário é um “conjunto das imagens e das relações de 

imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens” (Durand, 1997, p.14). Ou seja, é 

através das relações realizadas pela imaginação que se efetuam os procedimentos do 

pensamento humano. Para Marcel Postic (1992), imaginar é uma atividade de 

transformação do real através dos significados que o indivíduo confere aos acontecimentos 

(ou aos impactos interiores produzidos), distinguindo imaginação enquanto processo, do 

imaginário como produto. Segundo esta perspetiva de imaginação como processos 

resultantes da atividade de imaginar, Durand introduz o conceito de “imaginação criadora” 

(1997, p.14), processo eufémico como uma atividade promotora de transformação da 

realidade. 

 

No Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral o microdispositivo improvisação 

desterritorializou “a tradição da supremacia do texto e da narrativa linear de causa e efeito” 

(Dundjerovic, 2007, p.155). Neste processo de exploração e produção de enunciados, a 

improvisação foi repetida consecutivamente. Estes processos repetitivos promoveram a 

criação de partituras corporais, individuais e coletivas, integrantes do guião dramatúrgico.  

 

Também de forma conectada com o microdispositivo improvisação, reterritorializaram-se 

os microdispositivos teatro-imagem e teatro-fórum, técnicas referentes ao método do 

Oprimido criado por Augusto Boal. Este método foi representado por um símbolo, a 

árvore, pelas capacidades de transformação, desenvolvimento e multiplicação que esta 

alberga. Referentes ao método, fazem parte uma diversidade de técnicas que se articulam 

entre si. As técnicas provêm da mesma base, as raízes da árvore, que são fundados nos 

princípios da filosofia, da economia, da história e da política. As técnicas que visam uma 

compreensão da realidade concreta através de diferentes formas artísticas: palavra, som e 

imagem, que por sua vez são representadas simbolicamente por folhas. As folhas são 

inseparáveis da árvore até ao momento que voltam a cair no solo e a fundir-se com as suas 

raízes. Os frutos gerados pela árvore têm como objetivo a multiplicação, que após caírem 

na terra permitem o nascimento de novas árvores. As raízes da árvore (os princípios 
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orientadores do método) conectam-se com as dimensões do conhecimento e os valores 

declarados pelo método como fundamentais: ética e solidariedade. 

Boal ao optar pelo símbolo da árvore assume uma opção estruturalista, uma vez que a 

árvore se desenvolve e multiplica-se à sua imagem, segundo o sistema na qual se inscreve 

e desenvolve. Independentemente das afetações rizomáticas a que esteja sujeita, não altera 

a sua estrutura significante, não deixa de ser uma árvore. Todavia, quando 

operacionalizados por via do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, os 

microdispositivos reterritorializaram-se mediante disposições táticas. Ao terem sido 

articulados com outros microdispositivos e atravessados por rotas teatrais táticas, o teatro-  

-imagem e teatro-fórum foram transformados por agenciamentos de afetação relacional, 

permitindo a criação de zonas rizomáticas. Estas técnicas transformaram-se num 

microdispositivo ao abandonaram a forma representativa de árvore, para apresentarem o 

desenho de um rizoma tridimensional, que conectou os seus territórios segundo fluxos de 

intensidade em constante transformação.  

O teatro-imagem dispensou a utilização da palavra com o objetivo de explorar e produzir 

formas preceptivas que “obrigam a ampliar (…) a visão sinalética –, onde significantes e 

significados são indissociáveis” (Boal, 2013, p. 17). Através da repetição de imagens 

corporais, procurou-se explicitar ideias, sentimentos ou situações problemáticas concretas. 

Ao mesmo tempo, quem observava tentou compreender quais os factos e problemas 

expressos na imagem, e como estes podiam ser transformados enquanto imagem para se 

metamorfosearem em possíveis soluções.  

No teatro-imagem a repetição promoveu a transformação e inteligibilidade da diferença. 

Deste modo, a “repetição e [a] generalidade opõem-se” (Deleuze, 1988, p. 20), assim como 

se opuseram a singularização e a individualização. A repetição foi uma transgressão que 

possibilitou, e sustentou, a singularidade assente na procura da diferença; tal como, a 

generalidade foi uma contração que estimulou e suportou a individualidade assente na 

procura da homogeneidade. 

O microdispositivo teatro-fórum foi operacionalizado no Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral mediante a encenação de uma situação problemática real, em que existiu 

um conflito de interesses entre um oprimido e um opressor. Na tentativa de resolução desse 

conflito, o oprimido falhou no final. Foi então que o público foi convidado a entrar em 

cena, trocar de papel com a personagem oprimido, tentando encontrar novas e variadas 
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formas de resolução para as situações representadas. O objetivo não foi encontrar uma 

solução única, mas explorar múltiplas hipóteses propostas pelos espectadores e 

experimentá-las em cena devolvendo, de novo, o questionamento e debate para o público.  

Este microdispositivo promoveu a visibilidade e enunciação de diferentes perspetivas e 

experiências individuais. Pretendeu-se integrar a diversidade e heterogeneidade 

sociocultural, na procura de soluções atualizadas para os problemas elencados pelos 

agentes coletivos de enunciação. Segundo esta perspetiva, o conhecimento da realidade 

concreta, foi expandido através da descoberta de novas opções. De acordo com José 

Ornelas:  

Se um problema pode ter muitas soluções, então deve envolver uma diversidade de 

pessoas, com diferentes experiências, a trabalhar essas soluções (Ornelas, 2013, p. 43). 

 

A exploração de todos os microdispositivos abordados até ao momento possibilitou a 

produção do microdispositivo guião dramatúrgico.   

O guião dramatúrgico foi criado a partir de experimentações emergentes de jogos teatrais, 

desmecanização, fisicalização e palavras-geradoras, improvisações, teatro-imagem e 

teatro-fórum.   

Como resultado destas experimentações foi surgindo, e sendo metamorfoseado, o guião 

dramatúrgico. Conceptualmente este microdispositivo conectou-se com a designação de 

canovaccio, termo que advém da Commedia dell’Arte54 e designa o guião de cena, que 

inclui indicações referentes a todos os enunciadores cénicos. Embora o canovaccio se 

assumisse, na qualidade de um mapa preenchido por territórios de improviso do 

enunciador-atuação, o microdispositivo guião dramatúrgico foi um mapa desenhado por 

constantes repetições de situações teatrais, nas quais os enunciadores procederam, de 

forma conectada, a constantes experimentações, interrupções, variações e atualizações. A 

repetição como tática de transformação foi a conexão por afetação relacional entre a 

improvisação na commedia dell’arte, e o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. 

Importa ainda referir que, o canovaccio era da responsabilidade da dramaturgia, enquanto 

neste dispositivo foi da responsabilidade da encenação mediante os pressupostos 

previamente definidos para este enunciador.  

Assim, o guião dramatúrgico “não se constitui [numa] mera costura" das propostas do 

coletivo, nem [numa] visão particular” (Abreu, 2003, p. 38). É antes, um produto que 
                                                           
54 A commedia dell’arte emerge no século XV em Itália e era também designada por commedia all 

improviso. 
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organiza todo o material experimentado e criado em cena. Este microdispositivo inclui o 

material emergente dos diferentes enunciadores cénicos (texto, movimentos, cenografia, 

luz, som, figurinos etc.).  

O guião dramatúrgico foi concebido, inicialmente, como uma “forma embrionária, uma 

visão possível do espetáculo” (Abreu, 2003, p. 38), sendo reformulado e desenvolvido em 

simultâneo com a criação teatral. Foi apresentado num formato aberto e flexível, sujeito a 

constantes reformulações, que apenas por via da experimentação em cena encontrou a 

hipótese de validação ou refutação, sendo esta sujeita a novas contrapropostas, novamente, 

testadas pela experimentação. 

O guião dramatúrgico deixou de ser exclusivamente um texto dramatúrgico, criado a partir 

de um conjunto de palavras e de didascálias55 definidas pelo dramaturgo, e passou a ser um 

microdispositivo teatral que possibilitou a organização das criações dos enunciadores 

cénicos, tornando-se um reflexo dos enunciados coletivos.  

O guião dramatúrgico foi constituído por fluxos de intensidades e de afetações, que 

permitiram a visibilidade de subjetividades singulares e atualizadas face à problemática 

assumida. O guião emergiu, portanto, de explorações perante as quais os agentes 

expuseram uma ‘voz’ individual e um lugar de fala coletivo. Este microdispositivo expôs e 

compreendeu um espaço com perspetivas múltiplas, inerentes à realidade do grupo, 

restituindo ao teatro, uma vez mais, a sua função sociocultural de transformação da 

realidade.  

 

Após o mapeamento dos microdispositivos de exploração e produção teatral, revela-se 

pertinente o desenho dos conteúdos exploratórios concretizados no processo de ação.  

 

 

4. CONTEÚDOS EXPLORATÓRIOS  

 

Os conteúdos exploratórios foram previamente para os ciclos de ação. Porém, ao serem 

atravessados pelas rotas teatrais táticas, e por microdispositivos de exploração e produção 

                                                           
55 Termo grego que significa instrução e afirma-se como orientações referentes aos enunciadores cénicos, 

fornecidas pelo dramaturgo, para a interpretação do texto dramático.  
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de enunciados foram-se transformando, até se reterritorializarem em zonas, só inteligíveis 

após o processo de ação. 

Os conteúdos são desenhados por ciclos de ação, uma vez que a sua concretização se 

encontrou conectada com avaliações referentes ao trabalho desenvolvido em cada um dos 

ciclos.  

 

 

4.1. DISCURSOS DO CORPO 

 

A designação do ciclo 1 da ação ‘Discursos do Corpo’ deveu-se ao trabalho realizado neste 

ciclo de experimentação de discursos corporais, expressos por corpos sem órgãos. Neste 

ciclo foram desenvolvidos os seguintes conteúdos exploratórios: (i) ‘Apresentação e 

integração’; (ii) ‘Corpos sem órgãos’; (iii) ‘Táticas colaborativas de criação teatral’; (iv) 

‘Criação teatral’; (v) ‘Apresentação’; (vi) ‘Avaliação’. 

 

Interessa compreender como foi operacionalizada a exploração dos conteúdos, e como 

estes se articularam, quer com as rotas teatrais táticas quer com microdispositivos de 

exploração e produção de enunciados. 

 

O primeiro conteúdo, ‘Apresentação e integração’, privilegiou a exploração do 

microdispositivo jogos teatrais.  

Através deste conteúdo foi promovida a apresentação do grupo, que visou aumentar o auto 

e hétero conhecimento entre os agentes coletivos de enunciação. Foram, igualmente, 

fomentados agenciamentos de afetação relacional, que possibilitara a interação através da 

criação de espaços de partilha e colaboração, mediados pelo jogo teatral. 

Neste momento inicial foi incentivado o uso do diário de bordo, assim como, foram 

partilhados os objetivos do projeto e definidos os objetivos individuais e coletivos. 

Por fim, interessa referir que este conteúdo exploratório articulou o microdispositivo jogos 

teatrais, com as rotas teatrais ‘Processo: agenciamentos maquínicos de visibilidade e de 

enunciação’ e ‘Colaboração: agenciamentos de afetação relacional’.  

 

Após a concretização do primeiro conteúdo exploratório tornou-se objetivo a promoção de 
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ações teatrais que fomentassem a descolonização de corpos orgânicos e mecânicos, perante 

a experimentação de corpos maquínicos. Para tal foi planificado o conteúdo ‘Corpos sem 

órgãos’. Este conteúdo assumiu uma importância capital num momento preambular foi, no 

entanto, explorado em todos os ciclos da ação. 

O conteúdo ‘Corpos sem órgãos’ foi formulado a partir de disposições conceptuais que 

consideram o ser humano como uma multiplicidade singular, que age acionando uma 

correlação maquínica entre órgãos interdependentes. Esta perspetiva é projetada pela voz 

de diferentes autores e criadores, que se afirmam referenciais deste estudo (Judith Butler, 

2011; Augusto Boal, 2006; Bertolt Brecht, 2005, 1970; Viola Spolin, 2005, 2004; Georges 

Laferrière, 2003; Antonin Artaud, 1996; Gilles Deleuze e Félix Guattari, 1995; Jersy 

Grotowski, 1992; Peter Brook, 1970). 

Mediante esta linha de pensamento, os aparelhos físicos e psíquicos são considerados 

mecanismos singulares, mas conectados segundo relações de interdependência. Nos 

corpos, as ideias, as emoções, os gestos e as ações estão articulados de forma indissociável 

(Boal, 2006), assim como se conectam no seu campo de imanência (Deleuze e Guattari, 

1995).  

O corpo foi declarado “como principal fonte de som e movimento” (Boal, 2006, p. 128), 

através do qual os indivíduos realizam as primeiras aprendizagens, guardam memórias de 

emoções e sentimentos (Laferrière, 2003). Deste modo, os corpos foram explorados pelas 

possibilidades de ação, face a agenciamentos maquínicos de desejo que, por sua vez, 

permitiram o desenvolvimento da expressão espontânea, singular e criativa. Os corpos sem 

órgãos, ao se deixarem afetar por outros corpos, possibilitaram a criação redes de conexões 

tridimensionais, heterogéneas, criativas, rizomáticas e revolucionárias (Deleuze & Parnet, 

1998). Contudo, estes corpos albergaram, igualmente, disposições atuantes, reativas e 

performativas (Butler, 2011), que expressaram normas e colonizações socioculturais 

traduzidas em gestus, através das quais os corpos de uns estabeleceram relações de poder 

sobre os corpos de outros.  

Neste ciclo da ação foi proposta uma exploração de corpos sem órgãos, visando a 

libertação de poderes dominantes, produtores de enunciados homogéneos e atos 

performativos. Foram, também, explorados corpos sem órgãos que se produzissem e 

reterritorializassem no desejo de novos e atualizados agenciamentos de afetação e conexão. 

Esta exploração promoveu a emergência de múltiplas, criativas e atualizadas linhas de 
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fuga, expressas por gestos e movimentos espontâneos, criativos e singulares. Os corpos 

tornaram percetível o anseio de se despojarem de funções orgânicas e/ou mecânicas, para 

se transformarem em corpos constituídos por agenciamentos maquínicos de desejo.  

Por via de um trabalho de exploração de atos criativos, foi evitado o uso da palavra e da 

linguagem verbal. Para tal, este conteúdo foi atravessado, sobretudo, pelos 

microdispositivos jogos teatrais, desmecanização, fisicalização, improvisação e teatro-       

-imagem, que expõem como objetivo o desenvolvimento da fisicalidade para posterior 

expansão de enunciados corporais individuais e coletivos. Foi perante esta perspetiva que, 

os microdispositivos desmecanização e teatro-imagem procuraram, primeiramente, uma 

inteligibilidade de atitudes consolidadas como gestus e atos performativos, a partir dos 

quais, foram exploradas zonas de rutura que se constituíram como formas de 

descolonização.  

As zonas de rutura emergiram de movimentos de repetição: “pensa-se como a repetição se 

tece de um ponto relevante a um outro, compreendendo em si as diferenças” (Deleuze, 

1988, p. 19). Perante esta perspetiva conceptual, o conceito de repetição, apresentado por 

Deleuze (1988) e assumido por este dispositivo, funda-se na perspetiva conceptual do 

Eterno Retorno (Nietzsche, 1998), em que a repetição se processa segundo movimentos 

vertiginosos, porque desconhecidos e diferenciados. A repetição dotada “de uma força 

capaz de selecionar, capaz de expulsar tal como de criar, de destruir assim como de 

produzir” (Deleuze, 1988, p. 20). Uma conceção corpos sem órgãos fundada na repetição 

vertiginosa opôs-se à representação e conectou-se com a experimentação, com a 

singularidade e com a diferença: 

No teatro da repetição, experimentamos forças puras, traçados dinâmicos no espaço 

que, sem intermediário, agem sobre o espírito, unindo-o diretamente à natureza e à 

história; experimentamos uma linguagem que fala antes das palavras, gestos que se 

elaboram antes dos corpos organizados, máscaras antes das faces, espectros e fantasmas 

antes dos personagens - todo o aparelho da repetição como ‘potência terrível’ (Deleuze, 

1988, p. 19).  

 

Seguindo a mesma linha de pensamento, as diferenças foram visíveis por variações que 

transportaram intensidades singulares, que por sua vez possibilitaram desterritorializações 

de fronteiras edificadoras de territórios dominantes. Foi, então, que se tornou possível a 

transformação de gestus e atos performativos em atos criativos.  

A repetição e interrupção foram declaradas como disposições criativas, que promoveram 

uma desconstrução e posterior produção de discursos corporais. 
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Parece plausível referir, que para além de se ter articulado com os microdispositivos 

mencionados, este conteúdo conectou-se com todas as rotas teatrais táticas.  

 

Ainda referente ao primeiro ciclo da ação, e não abandonando o conteúdo anterior, mas 

expandindo-o, foi concretizado o conteúdo ‘Táticas colaborativas de criação teatral’.  

Neste conteúdo foram privilegiados processos de experimentação e criação teatral 

colaborativos, que convocaram múltiplos enunciadores cénicos como pontos de partida 

para a criação (Ary, 2016; Araújo, 2008; Dundjerovic, 2007; Kuppers, 2007; Milling; 

Deirdre, 2005; Abreu, 2003; Fischer, 2003; Erven, 2001; Oddey, 1996). 

Deste modo, foi sugerido ao grupo uma orientação comum, arrogada como indutor para a 

exploração e criação coletiva: temas, conceitos, objetos, luz, imagens, personagens, sons, 

estímulos sensoriais, etc. (Milling; Deirdre, 2005; Oddey, 1996). A partir das sugestões 

indutoras, o coletivo experimentou colaborativamente diferentes formas de criação teatral, 

assumindo as palavras-geradoras e improvisação como microdispositivos privilegiados de 

exploração teatral neste conteúdo.  

Os agentes coletivos de enunciação ensaiaram modos de criação coletivos, pela partilha de 

planos de ação comuns, explorando a singularidade de diferentes enunciadores cénicos. 

Foram, assim, experimentadas múltiplas possibilidades colaborativas (Dundjerovic, 2007), 

procurando desenvolver relações de confiança, entreajuda, pertença e autonomia face ao 

grupo. Desta forma, o conteúdo ‘Táticas colaborativas de criação teatral’ reterritorializou-  

-se nos atos de “pensar, conceber e formar ideias, ser imaginativo, adaptar e criar enquanto 

grupo” (Oddey, 1996, p.1). 

Ao convocar diferentes enunciadores cénicos como indutores dos processos de criação 

colaborativa, pretendeu-se desterritorializar modelos de exploração e criação teatral 

homogéneos, segundo a premissa, “que todos têm o direito e o dever de contribuir com a 

finalidade artística” (Fisher, 2003, p. 39). Esta premissa foi válida para os agentes coletivos 

de enunciação, bem como para os enunciadores cénicos. 

A exploração singular de diferentes formas de criação teatral promoveu o desenvolvimento 

de aptidões criativas individuais e coletivas.  

 

A partir da persecução de ‘Táticas de criação teatral colaborativas’ seguiu-se o conteúdo 

exploratório ‘Criação teatral’.  
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Neste conteúdo, primeiramente, foram concretizadas pesquisas individuais através de 

diferentes fontes e microdispositivos: palavras-geradoras, teatro-imagem, teatro-fórum, 

desmecanização, fisicalização, improvisações, observação direta e indireta, visualização de 

obras artísticas, recolha de informação atualizada, entrevistas, recolha de literatura, etc.  

A intensão ao articular conteúdos exploratórios e fontes de pesquisa visou o 

desenvolvimento do conhecimento documental e artístico de todos os intervenientes, a 

partir temáticas e conceitos definidos coletivamente. Visou, também, estimular o 

pensamento crítico através da perceção de diferentes perspetivas. Posteriormente, todo o 

material pesquisado foi tornado comum cabendo ao enunciador-encenação propor um 

guião dramatúrgico assente em propostas de cenas concretas. Surgiu o primeiro guião da 

criação teatral que contraiu esboços referentes a cenários, luz, sonoplastia, personagens e 

estruturas de cenas. Porém, este guião foi objeto de reavaliação perante todo o grupo e 

sistematicamente sujeito a modificações perante a rota ‘Cena teatral’. 

A criação teatral foi explorada em grande parte do processo da ação, no entanto, foi através 

deste conteúdo que se organizou enquanto agenciamento coletivo de enunciação. O 

trabalho desenvolvido neste conteúdo, visou a exploração de reterritorializações, face a 

relações de poder e modos de produção de subjetividades, expressos por atos 

performativos, declarados como dominantes e/ou hegemónicos.  

A ‘Criação teatral’ desenvolveu-se paralelamente à exploração e produção do guião 

dramatúrgico, segundo a expansão de enunciados corporais singulares, assim como de atos 

criativos atualizados. Neste âmbito, foram experimentadas partituras corporais individuais 

e coletivas, que permitissem a “descoberta dos temas do espetáculo, e em simultâneo, 

pudessem ajudar o ator na apropriação do material. Para alcançar isso, os atores 

exploram[ra]m livremente os recursos” (Dundjerovic, 2007, p.160). As partituras corporais 

também se assumiram como mais uma fonte de pesquisa e de transformação dos 

enunciados explorados.  

A ‘Criação teatral’, assente na exploração e definição de partituras, foi dividida em duas 

etapas: a primeira em que os agentes colaborativos, de forma exploratória e livre, seguiram 

os seus impulsos corporais, e através dos mesmos descobriram e exploraram 

agenciamentos maquínicos de desejo; e a segunda, que promoveu através da reflexão 

crítica, a decisão sobre os elementos das partituras que se deviam manter, ou que deviam 

ser excluídos. A perceção individual e coletiva das partituras influenciou a ‘Criação teatral’ 
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mediante uma dualidade gerada entre agenciamentos maquínicos de desejo individuais, e o 

processo de reflexão crítico coletivo (Dundjerovic, 2007). 

A ‘Criação teatral’ foi efetuada através de uma articulação dos microdispositivos 

depoimento pessoal, improvisação e teatro-imagem, por sua vez articulados com as rotas 

teatrais táticas ‘Processo’, ‘Colaboração’ e ‘Cena teatral’. 

Segundo processos de afetação relacional entre o conteúdo ‘Criação Teatral’ entre os 

microdispositivos de exploração e produção de enunciados, foram definidas as temáticas 

do ciclo 1 da ação: ‘Acordar’, ‘Confronto com a problemática’, ‘Incubadora’ e 

‘Julgamento’.  

Após a concretização do conteúdo ‘Criação teatral’ seguiu-se a concretização de uma 

sessão aberta, assumida pelo conteúdo ‘Apresentação’ e intitulada de ‘A Incubadora’ 

(Anexo 4 – Cartaz ‘A Incubadora’; Anexo 5 – Programa de apresentação ‘A Incubadora’).  

Esta apresentação distinguiu-se de um espetáculo, uma vez que se destinou a um público 

restrito, e foi declarada como um processo em construção, logo, como um ensaio aberto. 

‘Apresentação’ afirmou-se como o desenvolvimento de todo o processo de ação 

desenvolvido no ciclo 1, e visou questionar, refletir e debater a problemática – 

‘Desemprego Jovem na Área Metropolitana do Porto’ com os espectadores, através do 

microdispositivo teatro-imagem. Este conteúdo foi também expandido como forma de 

desenvolvimento das capacidades de expressão e comunicação vocal e corporal perante o 

público, tal como, corresponsabilização coletiva perante as ações desenvolvidas no 

primeiro ciclo da ação. 

O conteúdo ‘Apresentação’ foi preparado segundo decisões coletivas. Após múltiplas 

reflexões e debates promovidos nas sessões de trabalho e pesquisas partilhadas pelos 

canais de comunicação na internet, foram definidas as questões inerentes à apresentação: 

título (‘A Incubadora’); data (18 de dezembro de 2014); horário (19h30min); local 

(auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude, Direção Regional Norte) e 

público (agentes que se inscreveram e não puderam participar nas oficinas, dois 

convidados por participante e convidados referentes às entidades parceiras do projeto).  

As tarefas alusivas ao conteúdo ‘Apresentação’ também foram da responsabilidade dos 

agentes coletivos de enunciação, através de divisão das mesmas consoante as preferências 

e/ou competências de cada participante. Estas tarefas foram: organização espacial e cénica, 

segundo sugestões e criações surgidas no coletivo; criação do cartaz; texto de apresentação 



Zona 4 – Mapeamento das Rotas Teatrais Táticas 

201 

 

do trabalho desenvolvido no ciclo 1 da ação a inserir no programa da apresentação; frases 

individuais criadas pelos participantes que expressassem uma reflexão individual sobre o 

processo de trabalho; divulgação; envio e gestão dos convites; organização dos 

dispositivos áudio necessários; elaboração do guião teatral.  

A apresentação do primeiro momento de ação, tal como as tarefas referentes à mesma, 

promoveu um significativo envolvimento e responsabilização dos participantes, num 

sentido individual e coletivo. De modo semelhante, a apresentação promoveu a 

concretização de experiências teatrais significativas em contexto de ação.  

O processo de ação do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral assumiu uma 

maioritária importância, contudo, não foram descurados os resultados expressos no 

conteúdo ‘Apresentação’.  

Por fim, importa mencionar, que este conteúdo articulou o microdispositivo teatro-imagem 

com a rota teatral tática ‘Atualização’.  

 

Após um processo de exploração e criação desenvolvido no ciclo 1, e que articulou 

conteúdos exploratórios, microdispositivos de exploração e produção de enunciados e rotas 

teatrais táticas, foi concretizado o último conteúdo deste ciclo da ação ‘Avaliação’.  

O conteúdo ‘Avaliação’ foi concretizado por reflexões críticas do trabalho elaborado e 

previu a atualização da planificação do segundo ciclo da ação. 

A avaliação do processo desenvolvido no primeiro ciclo da ação, permitiu a concretização 

de análises, que pretenderam tornar inteligíveis, quer a transgressão promovida por novas e 

diferenciadas intensidades agenciadas por potências, quer intensidades esgotadas pela 

descolonização de potências dominantes. Foi a partir destas análises que foi atualizado o 

ciclo 2 da ação.  

 

 

 

4.2. POSSIBILIDADES METAMÓRFICAS DE RELAÇÕES DOMINANTES 

 

O ciclo 2 da ação ‘Possibilidades Metamórficas de Relações Dominantes’ assumiu esta 

nomenclatura por priorizar um aprofundamento da exploração de relações de poder 

dominantes e/ou hegemónicas perante a problemática identificada. Posteriormente foram 
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exploradas possibilidades de descolonização das mesmas, segundo um desenvolvimento de 

singularização e conexão dos corpos sem órgãos.  

Foram concretizados quatro conteúdos exploratórios: (i) ‘Renovação’; (ii) ‘Criação 

teatral’; (iii) ‘Apresentação’; (iv) ‘Avaliação’. 

 

Uma fase inicial deste trabalho foi dedicada à restruturação do conjunto de agentes 

coletivos de enunciação, mediante uma atualização do grupo de participantes integrantes 

nas oficinas teatrais. Deste modo, o conteúdo ‘Renovação’ foi desenvolvido como uma 

transformação do conteúdo ‘Apresentação e integração’. 

Esta transformação justificou-se pelas condições éticas do Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral, que determinaram a liberdade de transição, entrada e/ou saída de 

participantes nas oficinas teatrais. Contudo, ficou definido coletivamente que as 

reformulações no grupo seriam realizadas no início de cada ciclo da ação, de forma a evitar 

interrupções no trabalho desenvolvido.  

Desta forma, o primeiro conteúdo do ciclo 2 da ação, ‘Renovação’, previu o 

desenvolvimento de uma ação de grupo, na qual se privilegiou o acolhimento e integração 

de uma nova participante e a restruturação do grupo após a saída de dois elementos, 

contando o grupo neste ciclo com um total de sete participantes (cinco do género feminino 

e dois do género masculino). 

No conteúdo ‘Renovação’, primeiramente foram explanados os objetivos do dispositivo, 

para posterior atualização dos objetivos coletivos. Foram atualizados os objetivos 

individuais, todavia, o grupo optou por manter os objetivos coletivos definidos no ciclo 1 

da ação.  

 

O conteúdo ‘Corpos sem órgãos’ perdeu densidade no segundo ciclo da ação enquanto 

território individual, porém, expandiu a sua intensidade ao conectar-se sistematicamente 

com outros conteúdos exploratórios.  

O conteúdo ‘Táticas colaborativas de criação teatral’, desenvolvido no ciclo 1 da ação, foi 

desterritorializado no ciclo 2 da ação como conteúdo individualizado, para ser 

reterritorializado por conexões com o conteúdo ‘Criação teatral’.  

Perante o conteúdo ‘Criação teatral’ foi privilegiada a reflexão, discussão e definição de 

temáticas atualizadas significativas para o grupo. Assim, foram atualizadas e definidas as 
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temáticas: ‘Cordão Umbilical’, ‘Sonho de Infância’, ‘Entrega do diploma’, ‘Reação ao 

diploma’, ‘Precariedade’ e ‘Plenitude’. 

Para a exploração deste conteúdo procedeu-se, mais uma vez, a pesquisas 

operacionalizadas por distintos indutores tais como: (i) visualização de vídeos e pesquisa 

de informação quer do microdispositivo teatro-fórum, quer do método que é procedente 

(Oprimido); (ii) expansão e desenvolvimento de depoimentos pessoais, de forma a 

estimular a produção de enunciados escritos e orais, na qualidade de agenciamentos 

maquínicos de desejo; (iii) procura de informação atualizada a partir da problemática – 

‘Desemprego Jovem na Área Metropolitana do Porto’ – para o desenvolvimento das 

dimensões do conhecimento; (iv) improvisação de situações reais e ideais, definidas a 

partir da problemática e temáticas. 

Neste ciclo, e contrariamente ao primeiro conteúdo, ‘Criação teatral’, a palavra assumiu 

lugar de destaque. A improvisação e o teatro-fórum foram microdispositivos declarados 

como fundamentais neste conteúdo, para a construção de cenas teatrais através da pesquisa 

de situações reais. Primeiramente, os agentes coletivos de enunciação pesquisaram 

acontecimentos reais concernentes com a problemática; posteriormente experimentaram-   

-nos através do improviso, tendo a vantagem de o fazerem num ambiente seguro. Por fim, 

foi criada a cena de teatro-fórum.  

O microdispositivo improvisação visou a exploração e produção de diferentes respostas 

para a resolução dos problemas propostos em cena. Através da improvisação, os 

participantes tornaram-se jogadores, e foram estimulados a agir espontaneamente perante 

um contexto determinado que necessitou de intervenção. A ação foi, então, definida por 

uma série de respostas espontâneas dos corpos sem órgãos, que agiram por impulsos ativos 

e criativos provocados pela circunstância criada. A ação física foi geradora de novos e 

atualizados atos criativos, assim como de relações de forças, que surgiram no decorrer do 

jogo de improvisação. De acordo com Viola Spolin, a improvisação “só pode nascer do 

encontro e atuação no presente, que está em constante transformação. O material e 

substância da improvisação de cena não são trabalhos de uma única pessoa ou escritor, mas 

surgem da coesão de um ator atuando com o outro” (Spolin, 2005, p. 18). 

A partir das situações enunciadas pelos participantes, estes improvisaram e construíram 

respostas concretas que articularam os seus desejos singulares, com os desejos singulares 



Zona 4 – Mapeamento das Rotas Teatrais Táticas 

204 

 

de outros corpos, mediante a produção de um campo de imanência construído 

colaborativamente, e no qual se reterritorializou a problemática identificada.   

Após a pesquisa e improvisação de situações reais edificadas como problemáticas, o 

microdispositivo teatro-fórum foi utilizado para a criação, reflexão e questionamento das 

cenas propostas pelo grupo.  

A cena de teatro-fórum definiu-se pelo confronto das personagens na tentativa de 

alcançarem os seus desejos. No entanto, segundo o microdispositivo teatro-fórum, as 

personagens oprimidas que desejavam a mudança da sua situação, falham neste processo. 

Foi então, que o público foi convocado a entrar em cena e substituir o Protagonista (o 

oprimido) e confrontar o Antagonista (o opressor), para procurar diversas e heterogéneas 

alternativas para o problema encenado.  

 

No final deste conteúdo exploratório, novamente, procedeu-se à concretização do 

conteúdo, ‘Apresentação’, que se intitulou ‘(Re)Ação’ (Anexo 6 – Cartaz ‘(Re)Ação’; 

Anexo 7 – Programa de apresentação ‘(Re)Ação’). 

À semelhança do conteúdo ‘Apresentação’ desenvolvido no primeiro ciclo, também neste 

ciclo, segundo debates, negociações e decisões coletivas foram definidas coletivamente as 

questões inerentes à apresentação: título (‘(Re)Ação’); data (24 março de 2015); horário 

(19h30min); local (auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude, Direção 

Regional Norte) e público (à semelhança do ciclo anterior ficou definido convidar agentes 

que se inscreveram e não puderam participar nas oficinas; dois convidados por 

participante; convidados referentes às entidades parceiras do projeto; acrescentando neste 

ciclo, associações e/ou organizações que lidassem diretamente com a problemática do 

desemprego, com o objetivo de promover a reflexão e discussão conjunta sobre a 

problemática em causa). 

O conteúdo ‘Apresentação’ atualizou-se face ao primeiro ciclo, quer através da 

apresentação (‘(Re)Ação’, assumido como uma atualização da ‘A Incubadora’, quer 

através do microdispositivo escolhido para o mesmo (teatro-fórum); bem como perante a 

ampliação do público.  

Embora a apresentação em causa tivesse mantido o seu formato de trabalho em 

desenvolvimento (work in progress), foi considerada um momento ideal para a discussão e 

reflexão de maior abrangência sobre a problemática.  
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Depois de concretizada a apresentação do ciclo 2 da ação ‘(Re)Ação’ procedeu-se, 

novamente, a uma avaliação do trabalho concretizado. Esta avaliação possibilitou uma 

atualização da planificação do ciclo 3 da ação, tendo sido definidos os conteúdos 

exploratórios: (i) ‘Conscientização da correlação corpo’; (ii) ‘Elementos da cena e 

Experimentação de luz’; (iii) ‘Criação teatral’, (iv) ‘Apresentação’ (v) ‘Avaliação’. 

 

 

4.3. NARRATIVAS CONTEMPORÂNEAS DE RESISTÊNCIA  

 

O ciclo da ação 3, ‘Narrativas Contemporâneas de Resistência’, foi dedicado à conceção e 

finalização do espetáculo teatral, segundo o aprofundamento das rotas teatrais táticas, 

atravessadas por microdispositivos de exploração e produção de enunciados. Este ciclo 

visou a produção de subjetivações singulares, mas conectadas.  

O ciclo 3 da ação privilegiou a procura de agenciamentos coletivos de enunciação, segundo 

uma articulação entre o trabalho criado neste ciclo, e o trabalho construído nos ciclos da 

ação anteriores.   

Para este ciclo não foi planificado o conteúdo ‘Renovação’, uma vez que não se procedeu a 

uma reestruturação do grupo, e sendo o último ciclo deste projeto, os agentes optaram por 

não alterar nem os objetivos individuais, nem os coletivos.  

 

Neste ciclo da ação foram concretizados três novos conteúdos exploratórios referentes ao 

início do Estágio Doutoral: ‘Conscientização da correlação corpo’, ‘Elementos da cena’ e 

‘Experimentação de luz’. Estes conteúdos foram ministrados pela artista profissional e 

investigadora Iara Souza e decorreram na Sala do Tribunal do Mosteiro São Bento da 

Vitória (TNSJ). A partir destes conteúdos os participantes puderam ter contacto direto com 

o espaço e material cénico disponibilizado pelo teatro. O objetivo foi que o grupo 

desenvolvesse e aprofundasse competências ao nível da criação, construção e manipulação 

dos enunciadores-cénicos: luz, objetos de cena e espaço cénico, assumindo-os, não como 

ornatos de cena, mas como elementos criadores e construtores da narrativa dramatúrgica.  

A metodologia de trabalho da oficina foi desenhada por adaptação de alguns princípios do 

teatro do objeto e das relações coevolutivas entre a luz e a cena. Segundo Amaral (1996) os 

objetos são importantes pelo poder de criar metáforas. No teatro do objeto e do objeto-       
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-imagem, os objetos têm a capacidade representar de maneira direta, peculiar e simbólica, 

o que faz com que tenham potencial dramático. É através da sacralização dos objetos 

quotidianos, que o teatro os transforma de simples coisas em dispositivos carregados de 

ambiguidades e de simbologias. A manipulação ou operação dos objetos está ligada ao 

jogo lúdico, onde, como acontece no caso das crianças, os sujeitos passam horas com um 

objeto e transformam-no numa infinidade de coisas; a diferença é que o jogo da criança é 

entre ela e o seu imaginário e, no caso do ator, além do próprio imaginário vem um outro 

completar o jogo, o do espectador (Souza, 2009).  

Deste modo, e segundo a oficina desenvolvida, as cenas teatrais foram exploradas 

coletivamente a partir de um desenvolvimento de experimentações referentes ao 

enunciador-luz, enunciador-adereços e enunciador-cenografia. 

 

Após a concretização destes conteúdos exploratórios foi, novamente, concretizado o 

conteúdo ‘Criação teatral’. Este conteúdo reterritorializou-se a partir de material 

proveniente da constante experimentação e transformação na cena teatral, considerado até 

ao fim do processo, como uma proposta flexível e metamorfoseável. Assim, mediante este 

conteúdo foram definidas as seguintes temáticas: ‘Nascimento’; ‘Infância’; ‘Juventude’; 

‘Fase Adulta’ e ‘Plenitude’.  

Interessa mencionar que o conceito dramatúrgico não se alterou, contudo foi expandido 

originando o título da última apresentação ‘(Em)Rede’.  

No ciclo 3 da ação, o conteúdo ‘Criação teatral’ foi explorado extensivamente na cena 

teatral para a criação de narrativas contemporâneas, expostas como agenciamentos 

coletivos de enunciação assentes em disposições de resistência. Após o ciclo 1 e 2 da ação 

terem priorizado: agenciamentos verticais (nos quais estiveram implícitos depoimentos 

pessoais que expressaram histórias e projetos de vida singulares dos participantes); e 

agenciamentos horizontais (pelos quais foram criados o conceito e narrativa coletivos, 

através de conexões e afetações de intensidades), o ciclo 3 incidiu em agenciamentos em 

profundidade, nos quais, se transformaram os enunciados, assim como a dimensão de 

subjetividade do dispositivo, quer individual quer coletivamente.  

 

Quando terminada a concretização do conteúdo ‘Criação teatral’, foi realizado o conteúdo 

‘Apresentação’.  
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A ‘Apresentação’, afirmada na qualidade de espetáculo, e de forma distinta dos ciclos da 

ação anteriores, foi aberta a um público em geral. O intuito dos ensaios abertos foi fornecer 

aos agentes coletivos de enunciação competências de autonomia, interdependência e 

corresponsabilização, de forma gradual e crescente, perante os objetivos coletivos 

definidos, tal como partilhar e debater o trabalho desenvolvido com as redes colaborativas 

parceiras do projeto. Por sua vez, este espetáculo tornou observável a transformação 

singular, atualizada e criativa de subjetividades produzidas pelos agentes coletivos de 

enunciação.  

O espetáculo intitulado ‘(Em)Rede’ (Anexo 8 – Cartaz ‘(Em)Rede’; Anexo 9 – Programa 

de apresentação ‘(Em)Rede’) foi apresentado na Sala do Tribunal do Mosteiro de São 

Bento da Vitória, do Teatro Nacional São João, nos dias 17 e 18 de setembro de 2015. Para 

esta apresentação, o espaço disponibilizado pelo Teatro Nacional São João, foi ideal: uma 

sala preta, com plateia montada, para um público restrito (máximo de 50 pessoas).  

Relativamente ao manuseamento do material técnico (luz e som), este ficou a cargo dos 

artistas profissionais independentes que constituem o agente coletivo de enunciação: Iara 

Sousa (desiner de luz), Pedro Lima e Nuno Nobre (sonoplastas e técnicos de som), com o 

apoio de um técnico do teatro. Para este espetáculo o teatro disponibilizou, também, 

material técnico de luz e de som. 

Este ciclo da ação, o último das oficinas teatrais, visou a conceção do espetáculo, enquanto 

produção de modos atualizados e criativos de subjetividades expressas por ‘Narrativas 

Contemporâneas de Resistência’.  

 

A partir da concretização deste conteúdo exploratório, procedeu-se ao seguinte e último 

deste ciclo, novamente ‘Avaliação’. Este conteúdo foi concretizado segundo uma reflexão 

que articulou conteúdos exploratórios, rotas teatrais táticas e microdispositivos de 

exploração, produção, registo e análise de enunciados, com vista a uma atualização da 

planificação do ciclo 4 da ação.   

 

 

4.4. OFICINA SUB_35 

 

O ciclo 4 da ação: ‘Oficina Sub_35’ (Anexo 10 – Programa de divulgação da Oficina 

Sub_35), singularizou-se do processo concretizado nos três ciclos da ação anteriores, 



Zona 4 – Mapeamento das Rotas Teatrais Táticas 

208 

 

sobretudo, pela diminuta profundidade dos processos de experimentação desenvolvidos 

(uma vez que a duração deste processo foi apenas de três meses). 

Para a ‘Oficina Sub_35’ foram mapeadas as mesmas rotas teatrais táticas do Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral, tal como foram utilizados os mesmos microdispositivos 

de exploração, produção, registo e análise de enunciados teatrais. Porém, procedeu-se a 

uma atualização de alguns conteúdos exploratórios quer face a avaliações concretizadas 

nos ciclos anteriores, quer tendo como referência as especificidades deste ciclo da ação. 

Foram planificados os seguintes conteúdos: (i) ‘Apresentação e integração’; (ii) 

‘Apreciação e Juízo crítico’; (iii) ‘Táticas colaborativas de criação teatral’; (iv) ‘Questionar 

através do corpo’; (v) ‘Dar voz ao corpo’. 

O primeiro conteúdo manteve-se idêntico ao enunciado no ciclo 1 da ação ‘Apresentação e 

Integração’, enunciando as mesmas perspetivas conceptuais e metodológicas. 

 

Articulado com a concretização dos restantes conteúdos, foi operacionalizado um novo e 

atualizado conteúdo ‘Apreciação e Juízo crítico’.  

Ao longo do processo da ação o grupo assistiu aos espetáculos em cena no Teatro Nacional 

São João e, posteriormente, refletiu e debateu coletivamente questões referentes aos 

mesmos. Este conteúdo justificou-se pela oportunidade facultada ao grupo de assistir aos 

espetáculos da programação deste teatro durante o período da ação. Deste modo, 

pretendeu-se promover uma literacia teatral, que se refletisse num desenvolvimento de 

dimensões de conhecimento técnico e apreciação estética dos participantes. De forma 

semelhante foi priorizada a premissa de formação e educação de públicos através da 

democratização da arte teatral. 

 

Foi, novamente, efetivado o conteúdo ‘Táticas colaborativas de criação teatral’ segundo a 

enunciação das mesmas articulações metodológicas e táticas previamente definidas e 

explanadas.  

Posteriormente foram concretizados dois novos conteúdos exploratórios ‘Questionar 

através do corpo’ e ‘Dar voz ao corpo’. Embora estruturados segundo objetivos específicos 

diferenciados, estes conteúdos foram ambos operacionalizados a partir dos 

microdispositivos: improvisação, desmecanização, fisicalização e guião dramatúrgico.  
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Estes conteúdos exploratórios visaram, primeiramente, a exploração de enunciados 

corporais afirmados como agenciamentos maquínicos de desejo atualizados e singulares, 

para posteriormente serem assumidos enquanto agenciamentos coletivos de enunciação, 

face à problemática identificada. Estes conteúdos foram uma atualização (dada a premissa 

de um tempo reduzido), dos conteúdos ‘Corpo sem órgãos’ e ‘Criação teatral’. Ambos os 

conteúdos foram operacionalizados mediante uma articulação com as rotas teatrais táticas: 

‘Processo’, ‘Colaboração’ e ‘Cena teatral’. 

 

O projeto findou com o conteúdo exploratório ‘Apresentação’ (Anexo 11 – Vídeo de 

apresentação final da Oficina Sub_35), que se declarou, novamente, como um ensaio 

aberto, para um público restrito, dada a curta duração desta oficina.  

Por fim, interessa referir que o trabalho teatral realizado no ciclo 4 da ação: ‘Oficina 

Sub_35’, tal como o trabalho concretizado nos ciclos da ação anteriores, articulou 

conteúdos exploratórios, microdispositivos de exploração, produção, registo e análise de 

enunciados e rotas teatrais táticas.  

 

Após a exploração e compreensão da conexão entre o decalque de estratégias 

metodológicas e mapeamento de rotas teatrais táticas, que permitem uma expansão e 

transformação cartográfica do dispositivo por via da metodologia de Investigação-Ação no 

domínio dos Estudos Culturais, parece possível confirmar que este dispositivo se coaduna 

com mais um dos objetivos específicos: 

Cartografar um dispositivo que estabeleça conexões entre a metodologia Investigação-  

-Ação, o domínio dos Estudos Culturais e práticas teatrais colaborativas promotoras de 

táticas de resistência, para uma atualização de subjetividades, face à problemática 

definida (6º Objetivo específico do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral). 
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ZONA 5 
 

MAPAS DE DENSIDADES E INTENSIDADES  
 

Compreender a metamorfose cartográfica ocorrida no Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral convoca a investigação dos agenciamentos desenvolvidos no processo da ação, 

através do mapeamento das suas densidades e intensidades. Estes agenciamentos 

emergiram das potências reterritorializadas no processo de ação que se tem vindo a 

descrever.  

A cartografia atualizada do dispositivo torna-se possível através da investigação de 

agenciamentos maquínicos de visibilidade e enunciação (explicitando e compreendendo as 

potências de deterioração, de desejo e de transformação), e agenciamentos de 

singularização conectada (tornando inteligíveis as potências de subjetivação, de afetação 

relacional e de fuga). Deste modo, esta investigação coaduna-se com um dos objetivos 

específicos enunciados para o dispositivo em estudo: 

Decalcar estratégias metodológicas articuladas com o mapeamento de rotas teatrais 

táticas com vista à expansão cartográfica do dispositivo, através das potências 

atualizadas que emergem neste processo (3º Objetivo específico do Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral). 

 

Os agenciamentos enunciados assumiram a problemática – ‘Desemprego Jovem na Área 

Metropolitana do Porto’ – e foram operacionalizados de forma articulada e em devir no 

processo de exploração teatral, partindo do individual para o coletivo. Foi através destes 

agenciamentos que se tornou possível uma análise das potências transportadas e integradas 

em categorias individuais e coletivas, investigando a transformação de subjetividades 

perante a problemática identificada pelo dispositivo. 

Interessa mencionar, novamente, que nenhuma das potências, ou categorias investigadas, 

se enclausurou em territórios estratificados; declararam-se flexíveis e rizomáticas, segundo 

agenciamentos que promoveram a visibilidade de territórios multidimensionais. A 

organização, tratamento e compreensão de enunciados por potências e categorias, 

tendencialmente individuais e coletivos, justificou-se pela necessidade de tornar percetíveis 

as densidades territoriais. Posteriormente foram analisadas as intensidades 
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agenciadas por conexões de afetação. Assim sendo, a análise revela-se comprometida com 

as premissas de flexibilidade, permeabilidade e mutabilidade.  

A investigação das densidades corporificadas nas potências de deterioração e desejo é 

realizada através do tratamento dos dados registados nos questionários. Inicialmente é 

concretizado um processo de redução, organização e apresentação dos dados. 

Posteriormente, estes dados são articulados com enunciados emergentes nos 

microdispositivos palavras-geradoras, diários de bordo, guião dramatúrgico do espetáculo 

‘(Em)Rede’ (Anexo 12 – Guião dramatúrgico ‘(Em)Rede’) e registos audiovisuais (Anexo 

13 – Vídeo do espetáculo ‘(Em)Rede’), analisando e compreendendo os fluxos e conexões 

de intensidades. 

A opção de triangular estes microdispositivos justifica-se uma vez que, se inicialmente os 

microdispositivos de produção teatral se assumiram como procedimentos exploratórios, 

posteriormente contraíram possibilidades de análise e compreensão dos agenciamentos, ao 

registar os enunciados discursivos individuais e coletivos. Dito isto, é possível certificar 

que os questionários e meios audiovisuais recolheram enunciações proferidas pelos sujeitos 

referentes às potências investigadas.   

Segundo os pressupostos enunciados, os microdispositivos contraíram uma dupla função: 

exploração e produção de enunciados, para posteriormente possibilitar a sua análise e 

compreensão, ou seja, tanto “procedimento metodológico quanto resultado expressivo” 

(Araújo, 2008, p. 157). 

 

 

1. AGENCIAMENTOS MAQUÍNICOS DE VISIBILIDADE E ENUNCIAÇÃO 

 

Os agenciamentos maquínicos de visibilidade e enunciação foram explorados em devir, 

segundo processos que se orientaram de agenciamentos individuais e particulares para 

coletivos e gerais, tentando compreender as diferenças estabelecidas nas conexões 

(Deleuze 1988).  

A investigação destes agenciamentos é concretizada a partir da análise das categorias em 

que se solidificaram as potências de deterioração, de desejo e de transformação, que foram 

afirmadas por tendências individuais e coletivas.  
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A análise dos agenciamentos maquínicos de visibilidade e enunciação é realizada, através 

da investigação de densidades e mapeamento das intensidades das seguintes categorias: 

(i) ‘Potências de deterioração’ (individuais e coletivas) agenciadas por fluxos 

emergentes dos processos de transição (Schlossberg, Waters &Goodman, 1995) e 

assumidas como impulsionadoras de modos de produção de subjetividades 

negativas. 

(ii) ‘Potências de desejo’: a) individuais, referentes aos objetivos dos participantes, 

sendo estes fragmentados por categorias individuais, sociais e teatrais; b) coletivas, 

alusivas aos objetivos comuns definidos pelos participantes, e segmentados pelas 

dimensões do dispositivo (pluralidades do conhecimento, relações de forças e 

atualização da subjetividade).  

(iii) ‘Potências de transformação’: individuais e coletivas emergentes do confronto de 

forças entre as potências de deterioração e potências de desejo. 

 

Os agenciamentos investigados expressam as linhas de visibilidade e enunciação do 

dispositivo, e foram explorados nas rotas teatrais táticas: ‘Processo: agenciamentos 

maquínicos de visibilidade e enunciação’.  

A investigação dos agenciamentos maquínicos declara-se como um processo aberto, a-      

-significante e rizomático, que permite a enunciação e inteligibilidade de diferentes 

leituras. Estes agenciamentos expõem uma rutura com processos de significação que visam 

interpretar agenciamentos orgânicos, mecânicos, significantes e fechados.  

Interessa de momento investigar particularmente cada uma das potências de deterioração, 

desejo e transformação. 

 

 

1.1. POTÊNCIAS DE DETERIORAÇÃO 

 

As potências de deterioração expandem subjetivações negativas do estatuto de 

desempregado. Estas subjetivações são investigadas através do tratamento do primeiro 

domínio do questionário: ‘Produção de subjetividades suscitada pelo estatuto de 

desempregado’, visível na tabela 7.  
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Tabela 7 – ‘Disposições de subjetividades do estatuto de desempregado’  

Positiva Negativa 

0 7 

 

Torna-se percetível, que a unanimidade dos participantes, sete sujeitos, considera a sua 

situação de desempregado como uma disposição negativa, corroborando com a 

conceptualização previamente enunciada (Vilas, 2013; Gonçalves, 2013; Abrantes, 2011; 

Marçano, 2010; Ribeiro, et al. 2010; Munné, 1980). 

Face a esta declaração tão clara relativa às disposições negativas do estatuto de 

desempregado, importa compreender as densidades e intensidades pelas quais se 

reterritorializam as potências de deterioração. Para tal, primeiramente procede-se ao 

tratamento de dados das potências investigadas na categoria do questionário: ‘Disposições 

de produção de subjetividades do estatuto de desempregado’. Estas potências são extraídas 

da revisão bibliográfica concretizada na zona 2, face à investigação de dinâmicas e 

repercussões subjetivas do desemprego.  

 

Perante a análise das potências de deterioração, foram expostas proposições com as quais 

os inquiridos se identificaram, ou não, assinalando as opções: ‘Discorda totalmente’; 

‘Discorda’; ‘Concorda’; ‘Concorda totalmente’. Ainda foi colocada a opção ‘Outros’, 

assim como, ‘N/R’ (Não Responde), contudo, não existiu qualquer ocorrência nestas 

categorias.  

Estas potências (apresentadas na tabela 8) foram ainda divididas por duas categorias, que 

imprimem visibilidade às tendências individuais e coletivas dos sete inquiridos que 

participaram no ciclo 2 e 3 da ação. 

Por fim, importa referir que foram analisadas as variáveis face ao género, faixa etária e 

nível de escolaridade; porém, não expressaram diferenças que permitissem formular 

hipóteses ou questionamentos sobre tendências.  

 

Tabela 8 –‘Potências de deterioração individuais’ 

 D.T. D. C. C.T. N. R. 

 

 

Perda de disposições identitárias 1 3 1 2 - 

Privação de disposições identitárias profissionais 2 3 2  - 
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Legenda: D. T.- Discorda totalmente; D. – Discorda; C. – Concorda; N.R. – Não Responde 

 

Segundo o tratamento de dados concretizado, é inteligível que as potências de deterioração 

tendencialmente coletivas assumem maior densidade que tendencialmente individuais. 

Nesta a categoria a potência que territorializa superior densidade é: ‘Instabilidade 

financeira’, seguida de ‘Adiamento da transição para a vida autónoma’, posteriormente, 

territorializa-se a potência ‘Dependência face às famílias e redes sociais’ e por fim, 

‘Inferioridade social’ e ‘Privação da socialização efetuada no trabalho’. 

As potências tendencialmente individuais territorializam uma densidade menos expressiva. 

A potência ‘Instabilidade emocional’ expressa a mesma densidade, que a potência com 

predisposições coletivas ‘Dependência face às famílias e redes sociais’. As potências 

‘Perda de disposições identitárias’ e ‘Privação de disposições identitárias profissionais’ são 

as que convocam uma menor densidade.  

 

A partir da tabela 8 são percetíveis as predisposições de concordância com as potências de 

deterioração. Estas potências tornam-se, igualmente, explícitas por enunciados discursivos 

expressos nos microdispositivos palavras-geradoras e guião dramatúrgico.  

No guião dramatúrgico, a temática que expressa as potências de deterioração é ‘Fase 

adulta’. A partir desta temática foram exploradas as subtemáticas, ou ‘temas-dobradiça’ 

(Freire & Betto, 1985): ‘Desemprego’, ‘Precariedade’ e ‘Incubadora’. Importa referir que 

as subtemáticas foram “assuntos que se inseriam como fundamentais no corpo inteiro da 

temática, para melhor esclarecer ou iluminar a temática sugerida pelo grupo” (Freire & 

Betto, 1985, p. 14). Contudo, para Freire os temas-dobradiça eram definidos pelos 

responsáveis pela planificação, coordenação e monitorização da ação nos ‘Círculos de 

Individuais Instabilidade emocional - 1 2 4 - 

Ausência de perspetivas no futuro - - 5 2 - 

Total 3 7 10 8 0 

 

 

Coletivas 

Instabilidade financeira - - 1 6 - 

Adiamento da transição para a vida autónoma - - 2 5 - 

Dependência face às famílias ou redes sociais - 1 2 4 - 

Inferioridade social - 1 4 2 - 

Privação da socialização efetuada no trabalho - 1 5 1 - 

Total 0 3 19 20 - 
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Cultura’ (Freire, 1967), enquanto neste dispositivo as subtemáticas foram definidas pelo 

grupo, segundo processos de pesquisa, experimentação e avaliação sistemáticos.  

As três subtemáticas foram exploradas na cena teatral e são expressas no guião 

dramatúrgico ‘(Em)Rede’ (Anexo 12 – Guião dramatúrgico ‘(Em)Rede’):  

▪ ‘Desemprego’ (Anexo 13 – Vídeo do espetáculo ‘(Em)Rede’: Ato I Cena 

4:11min51s; Ato II Cena 4:22min30; Ato III Cena 3:34min15s); 

▪ ‘Precariedade’ (Anexo 13 – Vídeo do espetáculo ‘(Em)Rede’: Ato I Cena 

5:12min44s);  

▪ ‘Incubadora’56 (Anexo 13 – Vídeo do espetáculo ‘(Em)Rede’: Ato II Cena 

5:23min30s).  

 

Cada uma das subtemáticas atribui visibilidade às potências de deterioração discursivas 

com predisposições individuais face à problemática. Importa explicitá-las através de 

articulações entre: palavras-geradoras e depoimentos pessoais registados no guião 

dramatúrgico, para o poder analisar e compreender (quadro 1).  

 

Quadro 1 – ‘Potências de deterioração discursivas’ 

Palavras-

geradoras 

Depoimentos pessoais registados no guião dramatúrgico Potências de 

deterioração 

 

Vergonha 

Tristeza 

Dor 

Raiva 

Perdida 

Medo 

Ansiedade 

Desespero 

Stress 

Esforço 

Atingir 

Desinteresse  

Desalento 

 Impotência  

Desvalorização 

‘Desemprego’  

 

 

‘Perda de 

disposições 

identitárias’ 

 

 

‘Instabilidade 

emocional’ 

 

 

As vozes são fortes e gritam todos os dias para me derrubar, quase me 

fazem acreditar que não vou ser capaz (Benedita). 

É como um pesadelo em que caímos num buraco negro. É solitário, é 

assustador (Júlia). 

Chega-se a um ponto que não se vê o retorno (Carlos). 

Disserem que eu não era capaz, disseram que era velha, e eu cheguei a 

acreditar (Filipa). 

‘Precariedade’ 

Fui obrigada a submeter-me a trabalhos degradantes que feriam a 

minha alma, a minha autoestima, os meus sonhos e os meus ideais 

(Filipa). 

                                                           
56 A subtemática ‘Incubadora’ foi criada através do conteúdo: ‘Táticas colaborativas de criação teatral’, 

desenvolvido no primeiro ciclo de ação e originou o título da primeira apresentação. Esta subtemática 

assumiu-se como uma ironia que apresentou uma máquina política e social, contraindo uma relação de 

domínio com quem se conectou, cobrando em troca de um trabalho, os sonhos (desejos ampliados) e 

singularidades dos corpos, retirando-lhes as forças ativas.  
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Incapacidade 

 Inação 

Apatia 

Cansaço  

Máscara 

Limite 

Trauma 

Desorientação 

Vertigem 

Angústia 

Preocupação 

Frustração 

Humilhação 

Vergonha 

 

Perdido 

Tensão 

Cunha 

Menosprezar  

Preconceito  

Indiferença 

Escravidão  

Desigualdade 

Injustiça 

Abdiquei dos meus princípios, valores, dos meus sonhos (…). Não tive 

voz … fui perdendo o sabor da vida, uma parte de mim (Joana). 

‘Ausência de 

perspetivas no 

futuro’ 

 

 

Os anos passaram e acomodei-me (Joana). 

Duvidaste de ti (Júlia). 

Tinhas muitos sonhos (Pedro). 

Memórias são as que mais te atormentam (Pedro). 

Olhando para trás não fizeste nada do que sonhaste (Sofia). 

No início sonhavas em ser polícia… (Carlos). 

Fui obrigada a submeter-me a trabalhos degradantes (Filipa). 

 ‘Incubadora’ 

A ‘Incubadora’… soava tão bem (…). Fazia tudo o que me pediam, 

mas nem questionava, nem refletia sobre os princípios da arquitetura e 

da cidade, eram receitas. Tornei-me numa máquina individual, sem 

troca de relações, sem partilha de conhecimento, sem identidade 

(Joana). 

Abdicaste do teu sonho… A tua personalidade mudou completamente. 

Tornaste-te ganancioso e ambicioso (Pedro). 

Perdi o meu tempo, perdi os meus sonhos, perdi a minha essência, tudo 

o que me tornava especial foi-me sugado. Tornei-me uma máquina! 

Fria, sem vida, só produzia, produzia e produzia... (Sofia). 

 

Após esta inteligibilidade geral das densidades territorializadas pelas potências de 

deterioração discursivas, interessa analisar as densidades reterritorializadas nas categorias 

individuais e coletivas para compreender tendências singulares, tal como possíveis 

articulações de intensidades. 

 

1.1.1. Potências de deterioração individuais 

A potência de deterioração ‘Privação de disposições identitárias profissionais’ foi a que 

expressou uma menor densidade territorial por via dos dados expressos no questionário. A 

maioria dos agentes coletivos de enunciação (cinco) não confirmou a sua densidade. De 

igual modo, também não se territorializou em enunciados discursivos.  

A diminuta densidade territorial desta potência não se coaduna com a revisão bibliográfica, 

quando enunciado que a ‘sociedade assume uma relação direta entre o que o indivíduo 

exerce enquanto profissão e o que o indivíduo é enquanto possibilidade de disposição 

identitária’ (Marçano, 2011). Este aparente paradoxo permite a formulação de 

problematizações.  
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Questiona-se primeiramente, se a faixa etária reduzida dos sujeitos inquiridos, e as 

condições de subalternidade e precariedade a que estiveram sujeitos (Spivak, 2010; Butler, 

2011, 2009), não permitiu a territorialização desta potência. Assim, interroga-se se os 

sujeitos perderam estas disposições identitárias, ou se não chegaram a ser adquiridas. 

Por a maioria dos sujeitos (seis) não possui uma formação ao nível superior, preconiza-se 

que os agentes não consideram possuir uma disposição de identidade profissional, logo, 

não se desterritorializa um território transitório expresso como um não lugar (Augé, 2005).  

Aponta-se, igualmente, como hipótese, que a volátil passagem dos participantes por 

diversos empregos precários que exigem uma pluralidade de funções, não tenha 

possibilitado a territorialização de áreas de interesse profissional, logo não se solidificaram 

disposições identitárias afetas a um emprego. De acordo com esta possibilidade, apresenta-

-se ainda hipótese, que a baixa faixa etária dos participantes não tenha permitido uma 

constância temporal num emprego que possibilitasse a territorialização em profundidade de 

disposições identitárias profissionais.  

As redes profissionais, tal como as sociais (Lipovetsky & Serroy, 2008; Bauman, 2000), 

tendem a revelar-se como horizontais, com velocidades vertiginosas de construção e 

desconstrução que expandem, de forma igualmente célere, o seu campo de ação. Contudo, 

e como investigado na zona 2, a atividade laboral é reconhecida social, política e 

culturalmente como um valor territorializado. Se os sujeitos não detêm uma disposição 

identitária profissional consideram-se inferiorizados socialmente (Vilas, 2013; Marçano, 

2011). É, assim, que a potência ‘Privação de disposições identitárias profissionais’ se 

conecta com a potência ‘Inferioridade social’ agenciando e expandindo intensidades.  

 

Relativamente à potência de deterioração ‘Perda de disposições identitárias’, embora tenha 

assumido uma baixa densidade por via do tratamento de dados, foi afirmada com uma 

densidade significativa perante os enunciados discursivos expressos.  

Os enunciados apresentados na subtemática ‘Incubadora’ declararam a premissa de 

aceitação e integração dos sujeitos nesta ‘máquina’ em troca de disposições identitárias: 

Trata-se de uma máquina a ‘Incubadora’, que foi criada para vos dar uma identidade, 

um propósito, para que sejam alguém. (…) Para que isto seja possível não lhe pedimos 

muito em troca. SÓ nos tem de dar os seus sonhos. (Anexo 12 – Guião dramatúrgico 

‘(Em)Rede’: Ato II, Cena 5: ‘Incubadora’, ‘(Em)Rede’, setembro de 2015); 
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Os agentes projetaram uma ‘máquina’ que possibilitou, e promoveu, a conversão de 

potências de desejo em potências de deterioração, através da promessa de conceder 

‘Identidade’ aos sujeitos. Porém, a ‘identidade prometida’ é definida como uma conceção 

totalitária e universal, anulando disposições de singularização. Segundo esta perspetiva 

tornam-se visíveis relações de forças promotoras de enunciados discursivos individualistas 

e homogéneos. A partir desta perspetiva, é também percetível o questionamento e reflexão 

dos sujeitos perante a abolição de agenciamentos maquínicos de desejo, em prol de 

disposições identitárias sólidas e estruturantes. 

Como referido previamente, segundo Bauman (2003) na contemporaneidade o sujeito 

constrói e desconstrói as suas disposições identitárias. Sugere-se, deste modo, que os 

sujeitos submetidos a lógicas de disposições identitárias líquidas (Bauman, 2000), 

agenciadas por fluxos constantes e voláteis (Martins, 2011), sejam subordinados a 

processos vertiginosos de produção e desterritorialização destas disposições (Bauman, 

2004, 2000, 1999; Hall, 2006, 2003, 2001, 1996; Martins, 2011). Sugere-se que os sujeitos 

ao se ajustarem a múltiplas, a-significantes, efémeras e transitórias identidades não 

considerem significativo a ‘perda de disposições identitárias’.  

Emergem então as questões: quais as intensidades advindas de outros territórios que se 

conectam com a potência ‘Perda de disposições identitárias’ e que ampliam a sua 

densidade; e quais as intensidades agenciadas por esta potência que vão densificar outros 

territórios. 

Parece compreensível que a potência de deterioração ‘Perda de disposições identitárias’ 

afeta e é afetada pela potência ‘Instabilidade emocional’. Perante os estados emotivos 

instáveis e voláteis, relacionados com sentimentos de perda e desterritorialização, 

preconiza-se que os corpos encontraram dificuldades em convocar forças ativas para a 

transformação da situação. Contraíram, assim, forças reativas (Deleuze, 1976) e 

disciplinadoras (Foucault, 1999ª), que dominaram os seus gestus e atos, limitando as suas 

ações e disposições. São então visíveis ‘corpos disciplinados’.  

A potência ‘Perda de disposições identitárias’ também é afetada pelas intensidades da 

potência ‘Privação de disposições identitárias profissionais’ e afeta com a sua intensidade 

própria, a potência com predisposições coletivas ‘Inferioridade social’. Ambas as potências 

agenciam diminutas intensidades, contudo, esta inteligibilidade não corresponde com a 

revisão bibliográfica prévia.  
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Segundo revisão da literatura foi possível compreender que as forças reativas se albergam 

nos corpos e expandem disposições atuantes e performativas (Butler, 2011). São estas 

forças que expressam normas e colonizações socioculturais traduzidas em gestus (Brecht, 

1970) e atos performativos, concretizados enquanto reações dominadas a estímulos 

dominantes. As disposições identitárias ao serem dominadas por intensidades de 

incapacidade, impotência e desvalorização, transformam-se em forças reativas e albergam-

-se nos corpos revestindo-os de disposições operantes (Pelbart, 2007b). Os corpos 

metamorfoseiam-se em ‘corpos disciplinados’, carregados de disciplinas do corpo, da voz, 

da emoção (Leenhardt, 1974), carregados de uma disciplinação social (Filho, 2007; 

Foucault, 1999ª, 1994ª) que expande mecanismos de dominação e adormece potências 

ativas e criativas (Filho, 2007). Segundo esta fundamentação, argumenta-se que as 

intensidades reativas solidificam a densidade da potência ‘Perda de disposições 

identitárias’. 

 

A potência de deterioração ‘Instabilidade emocional’ revelou uma expressiva visibilidade 

no tratamento de dados, sendo identificada pela maioria dos participantes (seis) como 

geradora de subjetivações negativas face ao estatuto de desempregado.  

Primeiramente sugere-se que esta potência seja contagiada pelas intensidades da maioria 

das potências de deterioração enunciadas. Todavia, ao analisar a diminuta densidade 

atribuída pelos sujeitos às potências ‘Perda de disposições identitárias’ e ‘Privação de 

disposições identitárias profissionais’, parece que estas não detêm intensidades suficientes 

para afetar a potência ‘Instabilidade emocional’. Perante este aparente paradoxo analítico, 

indaga-se se a instabilidade, volatilidade e fluidez de disposições identitárias pós-modernas 

(Bauman, 2004, 2000, 1999; Hall, 2006, 2003, 2001, 1996; Martins, 2011), não convocam 

intensidades que densificam a potência ‘Instabilidade emocional’.  

Ao analisar as intensidades de afetação e conexão da potência ‘Instabilidade emocional’, 

argumenta-se que é atravessada pela maioria das potências, apenas com exceção da 

potência ‘Privação da socialização efetuada no trabalho’. Esta análise fundamenta-se na 

contração de intensidades das potências referenciadas, e que se tornam explícitas por 

palavras-geradoras que explicitaram forças vertiginosas e desorientadas. Parece visível que 

esta potência é constituída por intensidades que a atravessam, advindas das potências com 

as quais se conecta.  



Zona 5 – Mapas de densidades e intensidades 

221 

 

É possível confirmar a sugestão previamente enunciada, que a instabilidade, volatilidade e 

fluidez de disposições identitárias pós-modernas, conectam intensidades com a potência 

‘Instabilidade emocional’ densificando ambos os territórios.  

Coloca-se também a hipótese desta potência de deterioração, ao ser afetada por forças 

ativas e criativas, se poder desterritorializar de estruturas identitárias fixas, permitindo a 

emergência de múltiplas e diversificadas disposições identitárias capazes de confrontar as 

instabilidades emergentes. Ou seja, se as disposições identitárias e emocionais forem 

atravessadas por potências criativas, não irão densificar a sua capacidade de integração da 

diferença e do novo? Porém, tentar-se-á responder a esta questão posteriormente, quando 

forem analisadas as potências de desejo e de transformação. 

 

Por via do tratamento de dados, a potência ‘Ausência de perspetivas de futuro’ assumiu, 

também, uma densidade territorial significativa sendo confirmada por todos os agentes: 

dois participantes masculinos declararam um nível de concordância total e cinco 

participantes femininos afirmaram concordar com a mesma. Ainda que esta evidência 

aponte uma tendência de género, não é possível influir ilações devido ao número reduzido 

de respostas.  

Emerge a dúvida se a densidade da potência ‘Ausência de perspetivas de futuro’ não 

advém da privação de afetação de intensidades de desejo, dadas as condições de 

precariedade a que os participantes estão sujeitos. 

Para esta discussão relembra-se que os participantes não atribuíram densidades expressivas 

face às potências de deterioração ‘Perda de disposições identitárias’ e ‘Privação de 

disposições identitárias profissionais’. Esta inteligibilidade permite sugerir que a negação 

de perspetivas de futuro não está relacionada com disposições identitárias gerais, e sim 

com potências de deterioração tendencialmente coletivas como o ‘Adiamento da transição 

para a vida autónoma’, causado pela instabilidade, ou privação, da independência 

financeira (Gonçalves, 2013; Vilas, 2013; Ribeiro, et al.2010). Esta perspetiva parece 

acentuar as intensidades agenciadas entre as potências referidas, conferindo-lhes uma 

maior densidade territorial. Torna-se, então, exequível confirmar, que perante a situação de 

precariedade e subalternidade em que os sujeitos se encontram, a prioridade centra-se na 

desterritorialização desta situação, para posteriormente poderem aceder a 

reterritorializações de disposições identitárias.  
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Após a análise das potências de deterioração que apresentam predisposições individuais, 

interessa analisar as potências tendencialmente coletivas, compreendendo pela 

investigação prévia, que ambas as categorias se conectam e afetam.  

 

1.1.2. Potências de deterioração coletivas 

A potência ‘Instabilidade financeira’ foi declarada com a maior densidade territorial, sendo 

atribuída por todos os participantes. Realça-se que perante o tratamento de dados desta 

potência, seis dos sujeitos conferiram-lhe uma densidade máxima.  

Esta visibilidade permite indagar se esta potência não contagia outras potências 

imprimindo-lhes intensidades degradadas. Pretende-se, também, compreender se não será 

esta a potência de deterioração que mais influi nas subjetivações negativas face ao estatuto 

de desempregado.  

Segundo revisão bibliográfica a dependência financeira assume-se como um fator de 

subjetivação negativo, inibindo processos de emancipação para o estado adulto (Vilas, 

2013; Gonçalves, 2013), limitando as perspetivas futuras (Gonçalves, 2013), assim como, 

confinando os processos de independência individual (Gonçalves, 2013).  

Torna-se evidente a articulação entre a potência ‘Instabilidade financeira’, com as 

potências: ‘Adiamento da transição para a vida autónoma’, ‘Ausência de perspetivas de 

futuro’ e ‘Dependência face às famílias ou redes sociais’. É igualmente compreensível, que 

estas articulações coincidem com os níveis de densidade atribuídos pelos sujeitos a esta 

potência. Todavia, questiona-se qual a articulação da ‘Instabilidade financeira’ com as 

restantes potências de deterioração, nomeadamente com potências tendencialmente 

individuais. 

Sugere-se que a ‘Instabilidade financeira’ se articule e expanda intensidades para a 

potência ‘Instabilidade emocional’. Os fluxos de instabilidade parecem potenciar-se ao 

serem territorializados, primeiramente no campo de imanência, e posteriormente nos 

corpos, permitindo a expansão de subjetivações negativas.  

Sugere-se que a instabilidade advinda de uma situação de desemprego se solidifique 

expandindo intensidades compostas por subjetivações negativas, para a potência ‘Perda de 

disposições identitárias’.  

É então percetível que a potência ‘Instabilidade financeira’ desenvolve-se por intensidades 

geradas no interior do seu território e com as quais intensifica os territórios que atravessa. 
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Esta visibilidade permite enunciar, que esta potência imprime intensidades degradadas nos 

territórios com os quais se conecta.  

Simultaneamente torna-se visível que a potência ‘Instabilidade financeira’ não é 

atravessada por nenhuma outra, tendo expandido a sua intensidade unidireccionalmente, o 

que aumenta a homogeneidade e poder das suas intensidades.  

A potência ‘Adiamento da transição para a vida autónoma’ foi afirmada uma densidade 

territorial expressiva, ao ser confirmada pela maioria dos sujeitos, dois dos quais lhe 

atribuíram densidade máxima.  

Segundo o tratamento de dados, e dada a similaridade apresentada com as densidades das 

potências ‘Ausência de perspetivas de futuro’ e ‘Instabilidade financeira, questiona-se se 

estas potências não se contagiam mutuamente expandindo as suas densidades. 

Após a sugestão de articulação entre estas potências, é importante compreender se a 

‘Ausência de perspetivas de futuro’ não se revela como uma expansão da impossibilidade 

de transição para uma vida autónoma e independência financeira, segundo a perspetiva dos 

sujeitos. Problematiza-se, igualmente, se a densidade das potências ‘Ausência de 

perspetivas de futuro’ e ‘Adiamento da transição para a vida autónoma’, não advém da 

privação de afetação de intensidades de desejo, dadas as condições de precariedade e 

subalternidade dos sujeitos. 

Na procura de respostas, já iniciada na análise da potência anterior, relembra-se que os 

participantes não atribuíram densidades expressivas face às potências de deterioração 

‘Perda de disposições identitárias’ e ‘Privação de disposições identitárias profissionais’. 

Esta inteligibilidade sugere que a formulação de perspetivas de futuro não está diretamente 

relacionada com disposições identitárias gerais, ou disposições identitárias profissionais, e 

sim com o adiamento da transição para a vida autónoma causado pela instabilidade, ou 

privação, da independência financeira (Gonçalves, 2013; Vilas, 2013; Ribeiro, et al.2010).  

Como compreensível perante o tratamento de dados, a potência ‘Adiamento da transição 

para a vida autónoma’ foi exposta com uma densidade territorial expressiva. Torna-se 

possível confirmar que esta potência foi atravessada e densificada pelas intensidades das 

potências ‘Instabilidade financeira’, ‘Dependência face às famílias e redes sociais’. 

Todavia, a potência ‘Ausência de perspetivas de futuro’ foi também afetada pela 

intensidade da potência ‘Adiamento da transição para a vida autónoma’. Parece confirmar-

-se a sugestão de articulação entre estas potências certificando, igualmente, a condição de 
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precariedade em que os sujeitos estão envolvidos. Perante a sugestão destas potências não 

estarem conectadas com a potência ‘Perda de disposições identitárias’, tal não se coaduna 

com a análise da articulação entre intensidades. Quer a potência ‘Perda de disposições 

identitárias’, quer as potências ‘Instabilidade emocional’ e ‘Inferioridade social’ são 

afetadas pelas intensidades das potências ‘Adiamento da transição para a vida autónoma’ e 

‘Ausência de perspetivas de futuro’, através do contágio com forças reativas inibidoras de 

forças ativas. 

 

A potência de deterioração ‘Dependência face às famílias ou redes sociais’ não foi 

declarada com uma densidade máxima, uma vez que não foi confirmada por um 

participante feminino. Contudo, importa salientar que quatro dos agentes concederam uma 

densidade total a esta potência e um sujeito concordou com a mesma. A densidade 

atribuída é confirmada pelas intensidades das palavras-geradoras que enunciaram 

dificuldades e frustrações promotoras de forças reativas.  

Perante a densidade desta potência, surge a dúvida se não é a sua intensidade que expande 

a potência ‘Ausência de perspetivas de futuro’. 

Sugere-se que os sujeitos, por não possuírem uma independência financeira, ficam 

condicionados a redes informais (Gama, 2013). Se os indivíduos não conseguem tornar 

inteligíveis possibilidades para as dependências face a estas redes, possivelmente não 

conseguem perspetivar independências individuais (Gonçalves, 2013). Perante as redes, as 

sujeições começam a assumir-se como uma naturalização, com intensidades de 

deterioração elevadas, que expandem subjetivações negativas do estatuto de 

desempregado. 

Avançando na análise de conexões, argumenta-se que a potência ‘Dependência face às 

famílias ou redes sociais’ apenas foi atravessada e afetada pela intensidade da potência 

‘Instabilidade financeira; no entanto, contaminou as potências ‘Ausência de perspetivas de 

futuro’, ‘Adiamento da transição para a vida autónoma’, ‘Instabilidade emocional’, ‘Perda 

de disposições identitárias’ e ‘Inferioridade social’. Importa ainda mencionar, que este 

território não se conectou, nem se deixou atravessar, apenas pela potência ‘Privação da 

socialização efetuada no trabalho’. 

Através desta compreensão, é plausível confirmar que a potência ‘Dependência face às 

famílias ou redes sociais’ é expandida pelas intensidades advindas da potência 
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‘Instabilidade financeira’. Parece, novamente, exequível verificar que são as intensidades 

advindas desta potência de deterioração, que intensificam e imprimem densidade à 

potência ‘Ausência de perspetivas de futuro’, anulando a emergência de possibilidades 

para a transformação das dependências face a redes informais (Gonçalves, 2013). Verifica-

-se que a dependência se assume como um território sólido com intensidades de 

deterioração elevadas. 

 

A potência de deterioração ‘Inferioridade social’ foi afirmada com uma densidade inferior 

à análise expressa pela potência anterior. Foi confirmada por seis participantes, dois dos 

quais atribuíram-lhe densidade máxima e um sujeito não a aprovou enquanto potência de 

deterioração. Esta potência territorializou a sua densidade através das intensidades 

promovidas por palavras-geradoras que enunciam relações de forças desiguais promotoras 

de sentimentos de inferioridade.  

A partir do tratamento de dados desta potência, indaga-se se a sua densidade não advém da 

conexão com as potências ‘Instabilidade financeira’, ‘Adiamento da transição para a vida 

autónoma’, ‘Ausência de perspetivas de futuro’ e ‘Dependência face às famílias ou redes 

sociais’. Esta suposição fundamenta-se na densidade atribuída pelos sujeitos às potências 

referidas. Os agentes ao serem privados de uma independência financeira, e consequente 

independência face às redes informais, são igualmente impossibilitados da expansão de 

subjetivações sustentadas na transição para a vida autónoma, independência individual e 

projeção de possibilidades futuras. Deste modo, ficam impedidos de obter disposições 

socioculturais conferidas pelo emprego, assim como, incapacitados para transformarem a 

sua condição de subalternidade e precariedade (Butler, 2011; Spivak, 2010).  

Todavia, ao analisar os agenciamentos de intensidades, verifica-se que a ‘Inferioridade 

social’ para além de ser afetada pelas intensidades das potências referidas é, também, 

contagiada pelas intensidades das potências ‘Privação de disposições identitárias’ e 

‘Privação de disposições identitárias profissionais’. 

Segundo Bruno Vilas (2013), o envolvimento social de um indivíduo encontra-se 

vinculado também às atividades laborais. As disposições identitárias referentes a condições 

sociais são afetadas negativamente caso os sujeitos se encontrem em situações de 

desemprego. Para além da instabilidade financeira, as subjetivações assentes em 

disposições de inferioridade social são, igualmente, determinadas pela impossibilidade de 
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atividades laborais reconhecidas como valores sociais, culturais e políticos (Ribeiro, et al., 

2010). Esta inteligibilidade parece confirmar que os sujeitos são impossibilitados de obter 

disposições socioculturais conferidas pelo emprego, assim como, impedidos de 

transformarem a sua condição de subalternidade (Butler, 2011; Spivak, 2010), expandindo 

a densidade da potência ‘Inferioridade social’. 

Ainda que as conexões identificadas com a potência ‘Inferioridade social’ afirmem maior 

intensidade, sugere-se que foi afetada pelas intensidades advindas de todas as restantes 

potências. A potência ‘Inferioridade social’ é destituída de enunciados dominantes, 

contudo, contrai múltiplas intensidades heterogéneas de deterioração.  

 

A potência ‘Privação da socialização efetuada no trabalho’ foi enunciada por seis 

participantes, tendo um sujeito atribuído densidade máxima a esta potência e um sujeito 

discordado da deterioração atribuída. As palavra-geradoras exploradas nesta potência 

revelam uma densidade inferior face ao tratamento de dados.  

Segundo Ribeiro, et al., (2010) o emprego não é exclusivamente uma forma de garantir 

estabilidade financeira, mas também um meio de socialização entre os sujeitos. Porém, 

ainda que tenha territorializado uma densidade positiva, esta foi uma das potências que 

expressou menor densidade territorial, logo a seguir às potências relacionadas com perdas 

de disposições identitárias.  

Problematiza-se se a densidade desta potência não se deve à pouca experiência dos sujeitos 

em contextos duradouros, que permitam a naturalização de socializações.  

Segundo Butler (2011), para que os atos se tornem naturalizados devem ser repetidos 

sistematicamente. Desta forma, como explorado face ao conceito de rede, para que as 

socializações efetuadas no trabalho assumam dimensões em profundidade, devem ser 

expandidas e repetidas segundo interações primárias de afetação relacional (Berger & 

Luckmann, 2010). Parece plausível determinar, que a pouca experiência profissional dos 

sujeitos imprime diminutas densidades a esta potência. Sustenta-se então a sugestão, que a 

pouca experiência dos sujeitos (devido faixa etárias compreendidas entre: os 19 e os 35 

anos) em contextos profissionais estáveis, pouca experiência ainda aliada a contextos de 

precariedade, não possibilita a naturalização de socializações, uma vez que as mesmas não 

são territorializadas de forma repetitiva e sistemática Butler (2011).  

 



Zona 5 – Mapas de densidades e intensidades 

227 

 

Após a análise e compreensão das densidades e intensidades emergentes das potências 

investigadas, torna-se possível concluir que as potências de deterioração se edificam numa 

nova dimensão: individualização.  

É, igualmente, visível a solidificação de ‘corpos disciplinados’ que assumem densidade, 

quando atravessados por forças disciplinadoras e reativas. Segundo esta perspetiva, as 

forças ativas, promotoras de disposições de singularização, foram anuladas em prol de 

forças reativas promotoras de enunciados discursivos individualistas totalitários e 

homogéneos. Assim, as potências de deterioração expandem-se pela falta de 

agenciamentos de afetação relacional e de agenciamentos maquínicos de desejo.  

 

O mapeamento das intensidades agenciadas, articulado com o decalque das densidades das 

potências de deterioração, tornou possível uma investigação do desenvolvimento de 

subjetivações negativas nos sujeitos face ao estatuto de desempregado. É exequível 

afirmar, que as potências de deterioração expandiram a sua densidade territorial quando se 

conectaram com outros territórios. Através dos agenciamentos, as potências propagaram 

intensidades, contagiando ou sendo contagiadas. Quando atravessadas por intensidades 

advindas de outros territórios, as potências perderam densidade dominante que albergavam 

perante enunciados homogéneos; contudo, aumentaram a multiplicidade de intensidades 

deterioradas nos seus territórios.  

 

A inteligibilidade das potências de deterioração emergiu da investigação de subjetivações 

sobre o estatuto de desempregado no momento anterior ao processo de ação. Porém, como 

fundamentado previamente, os processos de produção de subjetividades não são uniformes, 

articulam sistematicamente potências de deterioração-adaptação (Schlossberg, Waters 

&Goodman, 1995). Em substituição do termo adaptação, dada a especificidade conceptual 

do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral, utiliza-se o conceito de desejo. Como tal, 

e após investigadas as potências de deterioração que expandiram subjetivações negativas, 

importa analisar e compreender as potências de desejo. 
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1.2. POTÊNCIAS DE DESEJO  

 

Quer as potências de deterioração quer as potências de desejo coabitaram nos corpos; no 

entanto, as últimas permitem o entendimento dos agenciamentos maquínicos que 

promoveram forças ativas. Importa referir, que as potências de desejo foram extraídas dos 

objetivos individuais e coletivos enunciados pelos participantes.  

Para a investigação destas potências os objetivos individuais definidos pelos participantes, 

foram transformados no domínio do questionário ‘Mecanismos emancipadores: 

desenvolvimento de competências individuais, sociais e teatrais’. É através do tratamento e 

análise dos dados visíveis neste domínio, que se procede ao estudo da densidade 

convocada por cada potência. Posteriormente, as potências são analisadas pela intensidade 

agenciada, possibilitadora de conexões entre territórios. É no intermezzo territorial que se 

torna possível questionar agenciamentos de intensidades não observáveis pelo decalque de 

densidades.   

A análise das potências de desejo com predisposições coletivas é concretizada a partir da 

definição dos objetivos comuns. Estes são reterritorializados nas dimensões do Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral, investigando se estas potências expressam possíveis 

atualizações. 

 

1.2.1. Potências de desejo individuais 

As potências de desejo são apresentadas na tabela 9 ‘Potências de desejo individuais’. 

Estas foram divididas por três categorias, nas quais se explicitam tendências individuais, 

sociais e teatrais dos sete inquiridos que participaram no ciclo 2 e 3 de ação das oficinas 

teatrais. Interessa referir, novamente, que foram analisadas as variáveis face ao género, 

faixa etária e nível de escolaridade, porém, não evidenciaram heterogeneidades que 

permitissem formular conjeturas sobre tendências.  

 

Tabela 9 – ‘Potências de desejo individuais’ 

 D.T. D. C. C.T. N. R. 

 

 

Individuais 

Construção pessoal - - 2 5 - 

Autoconhecimento - - - 7 - 

Autoestima 1 - 1 5 - 

Total 1 - 3 17 - 
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Legenda: D. T.- Discorda totalmente; D. – Discorda; C. – Concorda; N.R. – Não Responde  

 

Através da tabela 9 é percetível que o significado que os sujeitos atribuíram às potências de 

desejo é convergente com o desenvolvimento de competências individuais, sociais e 

teatrais. Todavia, é igualmente visível que as potências de desejo relacionadas com o 

desenvolvimento de disposições identitárias, tendencialmente individuais (contrariamente 

às potências de deterioração), assumem maior densidade, seguidas das potências de desejo 

sociais, e só por fim se reterritorializam as potências teatrais. 

Esta análise confirma a pertinência dos programas de capacitação de competências 

(‘Garantia Jovem’, ‘Emprego Jovem Ativo’, ‘Empreende Já’, ‘INOV’) desenvolvidos por 

entidades governamentais e institucionais (Instituto Português do Desporto e Juventude 

(IPDJ), Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), Rede de Perceção e Gestão 

de Negócios (EJÁ), Direção Geral das Artes (DGA), Instituto Português de Apoio ao 

Desenvolvimento (IPAD)). De igual modo, a investigação das potências de desejo vem ao 

encontro das táticas sugeridas por Ribeiro, et al., (2010), cujo objetivo tende para o 

desenvolvimento de competências individuais dos sujeitos em situação de desemprego.   

 

Perante as potências de desejo tendencialmente individuais, a potência que evidenciou 

maior densidade territorial foi ‘Autoconhecimento’, tendo sido declarada por unanimidade 

por todos os sujeitos. Posteriormente seguiu-se a potência ‘Construção pessoal’, também 

confirmada por todos os inquiridos com níveis de concordância total maioritários (cinco 

participantes). A potência ‘Autoestima’ apresentou uma densidade ligeiramente inferior 

face às potências anteriores, não tendo sido assumida por um participante.  

As potências de desejo com propensões sociais ‘Conhecer pessoas’ e ‘Vivenciar novas 

experiências’ foram afirmadas com uma densidade similar, sendo confirmadas com níveis 

 

 

Sociais 

Vivenciar novas experiências - - 1 6 - 

Comunicação 1 - - 6 - 

Conhecer pessoas  - - 1 6 - 

Total 1 - 2 18 - 

 

 

Teatrais 

Aplicação de competências teatrais na 

dimensão pessoal e social 
- 1 - 6 - 

Participação num projeto teatral - 1 3 3 - 

Processo de criação teatral colaborativo - 1 5 1 - 

Total - 3 8 9 - 
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de concordância total por seis participantes. A potência ‘Comunicação’ expressou uma 

densidade significativa, porém, inferior às anteriores, através da concordância da maioria 

dos inquiridos com exceção de um participante.  

Estas potências revelam uma conexão com potências desenvolvidas na categoria 

individual, articulando-se no intermezzo dimensional. Deste modo, é explícita a 

significativa densidade das potências tendencialmente sociais, articuladas com potências 

com predisposições individuais. Torna-se visível o desejo de expansão de potências sociais 

que se difundem por agenciamentos de afetação relacional.  

As potências teatrais foram as que enunciaram menor densidade territorial. A potência 

‘Aplicação de competências teatrais na dimensão pessoal e social’ foi a que foi certificada 

com maior densidade: foi revelada com intensidade máxima por seis participantes e um 

sujeito discordou da mesma. A potência ‘Participação num projeto teatral’ evidenciou a 

menor densidade: foi enunciada por três participantes com níveis de concordância 

absolutos, por outros três sujeitos com níveis de concordância gerais e um participante 

discordou da mesma. Por fim, a potência ‘Processo de criação teatral colaborativo’ foi a 

que evidenciou a mais baixa densidade, foi enunciada pela maioria dos sujeitos (seis), no 

entanto, apenas um participante confirmou a densidade máxima e um inquirido discordou 

da mesma. 

Importa referir que não foi possível verificar tendências face às variáveis: género, faixa 

etária e nível de escolaridade, dada a similaridade de dados. 

 

A partir da inteligibilidade das categorias territorializadas nas potências de desejo 

tendencialmente individuais, importa decompô-las, investigando as densidades contidas e 

as intensidades agenciadas, com o objetivo de formular questões que permitam a 

visibilidade, análise e compreensão de tendências.   

 

Pelo tratamento de dados das potências de desejo individuais, torna-se inteligível que a 

categoria com predisposições individuais não expande intensidades para as restantes 

categorias. Esta ausência de articulações deve-se ao facto de as potências tendencialmente 

individuais propagarem intensidades, exclusivamente, no seu território de ação, segundo a 

sustentação de enunciados homogéneos. 
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Importa então compreender se os participantes manifestam o desejo imperante de 

desenvolvimento de competências individuais desconectado do desenvolvimento de 

competências sociais e teatrais. Indaga-se se os corpos dos agentes não se encontram 

saturados de subjetivações de desejo assentes na representação do ‘Eu-sublime’, ‘Eu-

superior’ (Nietzsche, 1998; Deleuze & Guattari, 1996), mas também, do ‘corpo-eficiente’ e 

do ‘corpo-individualizado’, que interessa cada vez mais conhecer, desenvolver e valorizar. 

Surge a dúvida, se as subjetivações dos sujeitos são construídas a partir da representação 

simbólica de um super conhecimento, desenvolvimento e valorização do ‘corpo-                 

-individualizado’. Inquire-se, simultaneamente, se não são as potências de deterioração 

repletas de subjetivações negativas, expandidas no ‘Eu-exterior’, que ao se conectarem 

com o ‘Eu-interior’ o contagiam, com desejos fundados na imagem do ‘corpo-eficiente’. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, propõe-se que os corpos dos sujeitos se 

encontrem saturados de subjetivações construídas a partir da representação do ‘corpo-        

-eficiente’, sendo este um ‘corpo-individualizado’, um corpo biopolítico que interessa 

conhecer, desenvolver e valorizar. Este corpo está sujeito a dominações hegemónicas que 

se estabelecem e desenvolvem no seu interior. Contudo, reafirma-se que o corpo detém 

capacidades de reverter os nexos de poder que o assujeitam, podendo criar possibilidades 

de resistências assentes no desejo.  

Desenvolvendo esta discussão, sugere-se que o ‘Eu-interior’ legitima as subjetivações no 

desejo de transformação das potências de deterioração, que advêm de uma problemática 

fundada na condição do ‘Eu-exterior’. Estas potências de deterioração, ao atravessarem os 

corpos afetam-nos e contagiam-nos com subjetivações negativas, compostas por forças 

reativas. Assim, estas potências inibem as forças ativas dos corpos, mas não as extinguem. 

Os corpos saturados com intensidades de ‘Eu-exterior’ resistem às potências deterioradas a 

partir de desejos formulados no ‘Eu-interior’. Todavia, estes desejos são reativos e 

dominados por representações individualizadas de ‘corpos-eficientes’. As produções de 

subjetividades encontram-se contagiadas pelas relações de poder definidas pelo, e no 

corpo. Concordando com Agamben (2007), o corpo dos sujeitos territorializa-se, de igual 

modo, como sujeito e objeto de disposições políticas. O corpo biopolítico dos agentes 

composto por potências de deterioração, encontra-se normalizado (Foucault, 1994ª) face à 

representação de ‘corpo-eficiente’. Esta colonização incute uma disciplina auto 

dominadora, mediante a qual cada sujeito controla, regula e administra as subjetivações 
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corporais individuais, segundo padronizações sociais. Os corpos transformam-se, desta 

forma, em corpos políticos, alvos e protagonistas (como explorado no item ‘corpo 

dispositivo ou corpo no dispositivo’). Porém, o corpo não é apenas um veículo de 

disciplinação e dominação de dispositivos políticos. Ao enunciar o desejo de 

transformação de potências deterioradas, revela a capacidade de desterritorialização de 

representações pré-concebidas de supremacia do ‘Eu-interior’, tal como, de forças 

dominadas e reativas que impregnam os corpos de reproduções estereotipadas. Assim 

sendo, concorda-se com Deleuze & Guattari (1996), quando declararam que o desejo não 

se desenvolve num registo de necessidade, mas como produção que atua na procura de 

possibilidades imprevisíveis e desconhecidas. Este desejo convoca forças ativas e criativas, 

que podem desterritorializar subjetivações estereotipadas, bem como descolonizar 

hegemonias do ‘Eu-interior’ e ‘Eu-exterior’, através da expansão do ‘Fora-absoluto’ 

(Deleuze & Guattari, 1996). É na fusão da exterioridade e interioridade, que é possibilitada 

a emergência em devir de múltiplos ‘Eus’, múltiplos corpos agenciados por forças ativas e 

criativas, corpos que se descobrem, constroem e libertam perante conexões no intermezzo 

dimensional.  

Esta análise é possibilitada pela investigação das potências de desejo exploradas na cena 

teatral, e expressas por enunciados discursivos dos participantes. 

Os enunciados discursivos que expõem potências de desejo, tendencialmente individuais, 

foram criados a partir das temáticas ‘Nascimento’, ‘Infância’ e ‘Juventude’. Esta 

exploração assumiu como indutor principal o microdispositivo depoimentos pessoais, 

enquanto narrativas emergentes de agenciamentos maquínicos de desejo individuais, tendo 

estes o formato de cartas. Foi pedido a cada participante que se imaginasse com seis anos 

relatando, ou fantasiando, sonhos de infância face a atividades profissionais. 

Posteriormente foi solicitado que descrevessem (novamente relatando, imaginando ou 

ambos) o percurso desde a formulação dos sonhos de infância até à situação atual, definida 

como vulnerável e problemática (temática ‘Fase adulta’). Os participantes concretizam 

uma seleção singular de “memórias e vivências suas para o processo e posicionam-se 

criticamente frente aos temas abordados” (Ary, 2011, p. 64). 

As potências reterritorializadas nestas temáticas são compreendidas a partir da análise dos 

enunciados discursivos projetados por cada participante, e registados nos microdispositivos 

guião dramatúrgico ‘(Em)Rede’ (setembro, 2015) e diário de bordo. 



Zona 5 – Mapas de densidades e intensidades 

233 

 

Para esta investigação interessa compreender quais as potências singulares que emergiram 

da exploração dos enunciados discursivos. Do mesmo modo, se interroga se estas potências 

não se apresentam como uma representação de disposições identitárias colonizadas. Por 

fim, pretende-se questionar como as potências discursivas foram sendo atualizadas, através 

de metamorfoses advindas de agenciamentos de afetação relacional, transformando 

tendências individuais em sociais. 

Para ser possível a enunciação de respostas perante estas questões, interessa compreender 

como foram exploradas as potências de desejo no processo de ação.  

 

A exploração das temáticas ‘Nascimento’, ‘Infância’ e ‘Juventude’, assumiu uma rutura 

com paradigmas que explicam disposições identitárias, perante conceções cingidas a 

pertenças pré-definidas. Deste modo, após a produção dos depoimentos pessoais, os 

enunciados discursivos foram explorados e expandidos através de experimentações 

corporais, sendo os enunciados também transformados neste processo. Importa então 

explicitar as potências de desejo com predisposições individuais, a partir dos enunciados 

discursivos expressos no quadro 2 – ‘Potências de desejo discursivas’. 

 

Quadro 2 – ‘Enunciados discursivos de potências de desejo’ 

Guião dramatúrgico do espetáculo ‘(Em)Rede’ (setembro, 2015) 

‘Nascimento’ 

Estás a iniciar agora o teu caminho, ainda não fazes ideia de tudo aquilo que a vida te fará passar (Carlos).  

És uma curiosa vais querer fazer de tudo um pouco, vais querer viver várias vidas (Sofia). 

Terás tantos sonhos, quererás ser tudo e mais alguma coisa (Pedro). 

Vais querer ser tanta coisa. Vais querer descobrir, viajar, conhecer... (Júlia). 

‘Infância’ 

Quando for grande quero ajudar as pessoas em sarilhos (Carlos). 

Quando for grande (…) vou viajar pelo mundo a dançar (Benedita). 

Eu gosto de cabelos! (…) Quando for grande vou deixá-lo crescer e vou fazer penteados maravilhosos... e 

depois vou pentear as minhas amigas e as amigas delas (Sofia).  

Quando for grande quero fazer pessoas felizes ao comerem a minha comida (Joana). 

Quando crescer quero ser como os heróis que vejo na televisão. Não aqueles com superpoderes, mas 

aqueles que são muito rápidos (Pedro). 

Quando for grande quero (…) colorir as minhas unhas e as unhas das pessoas com cores alegres (…) com 

isso fazer as pessoas sorrir (Filipa). 

Quando for grande quero fazer teatro, quero estar num palco com cortinas vermelhas e pesadas quero ser a 

vilã (…). Quando não tiver a fazer estas coisas quero prender todos aqueles que são maus para as pessoas. 
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(…) Quero viajar e ir a África (Júlia). 

‘Juventude’ 

O menino que brincava aos polícias cresceu e quis saber mais sobre manutenções. E assim me formei 

(Carlos). 

A menina que queria ser bailarina abraçou outras artes e formou-se apesar das tempestades (Benedita). 

Cresci e os cabelos deixaram de ser um encanto. Queria mais... uma formação (Sofia). 

A conjugação dos ingredientes continua a ser o meu princípio, apenas a escala mudou e a arquitetura 

assumiu-se (Joana). 

Segui algo que me interessou, a informática, apesar de estar a quilómetros de distância de pilotar 

automóveis (Pedro). 

O sonho mudou, mas a vontade de ajudar as pessoas manteve-se... Feliz por ter terminado medicina 

chinesa (Filipa). 

Mais do que ter um diploma, quero tocar, cheirar, sentir, ver, aprender… (Júlia).  

 

A temática ‘Nascimento’ foi explorada, mediante uma conexão com o conceito de ‘genital 

inato’ formulado por Antonin Artaud (1978). Este conceito declara que um corpo possa 

nascer inúmeras vezes ao longo da vida de um modo descolonizado de naturalizações 

predefinidas. Perante esta perspetiva, a temática ‘Nascimento’ foi repetida duas vezes 

(Anexo 13 – Vídeo do espetáculo ‘(Em)Rede’: Ato I, Cena 1:1min39s; Ato II Cena 

1:17min58s). Foi, desta forma, permitido aos corpos criarem atos de nascença em devir 

sem estarem dominados por fronteiras sociais, políticas ou culturais com as quais de um 

modo refletido não se coadunam. Corpos capazes de enfrentar as forças reativas 

expandidas por potências de deterioração e transformá-las. Corpos resistentes que 

expressam o direito e poder de nascer de novo. Contudo, e de acordo com Sofia:  

Começar de novo implica caminhar numa nova direção (Sofia, diário de bordo, 9 de 

junho, 2015). 

 

Torna-se visível, pelos enunciados territorializados por esta temática, que o corpo foi 

exposto como um território de oportunidades, capaz de enunciar múltiplas possibilidades. 

Dizer que o corpo é um conjunto de possibilidades significa (…) que a sua aparência no 

mundo, através da perceção, não é predeterminada por nenhum tipo de essência interior 

(…) há um agenciamento que é compreendido como o processo de determinação dessas 

possibilidades (Butler, 2011, p. 72). 

 

A partir desta compreensão são percetíveis ‘corpos de possibilidades’ emergentes na 

temática ‘Nascimento’. O corpo foi desterritorializado até um ponto zero, permitindo ser 

afetado por potências de desejo. Interessa, no entanto, ressalvar que estas afetações não se 
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determinaram por uma aleatoriedade, mas pelo desejo de afetação que os corpos 

enunciaram. 

Posteriormente, a temática ‘Infância’ foi explorada a partir de agenciamentos maquínicos, 

que expandiram novas e atualizadas potências de desejo. Coloca-se então a interrogação, 

como foram expandidas intensidades que permitissem a metamorfose e atualização de 

‘corpos de possibilidades’. E que intensidades foram estas, emergentes de processos de 

agenciamentos maquínicos em devir? 

Os corpos, assim como os seus movimentos e atos, foram desenhados e transformados a 

partir da expansão de forças ativas (Deleuze, 1976) perante a exploração de potências de 

desejo. Por conseguinte, não foi assumido um corpo identitário enquanto sistema. Foi a 

partir da descolonização de ‘corpos-disciplinados’ e ‘corpos-eficientes’, tal como da 

experimentação de ‘corpos de possibilidades’, que as intensidades se complexificaram por 

desejo de afetação. Mediante este processo, na temática ‘Infância’ são inteligíveis ‘corpos 

de desejo’. As intensidades expandiram-se através da experimentação de múltiplas 

disposições de fisicalização, face a inúmeras possibilidades de afetação. Contudo, 

novamente, esta exploração não foi aleatória. Foi concretizada mediante a intensidade 

enunciada por desejos singulares.  

Através de ‘corpos de desejo’ os sujeitos singularizaram-se permitindo 

desterritorializações e reterritorializações, por via de intensidades pelas quais se deixaram 

afetar: “não somos simplesmente um corpo, mas num sentido verdadeiramente essencial, 

fazemos o nosso corpo” (Butler, 2011, p. 72). 

Para a exploração de possibilidades corporais foram desenvolvidas partituras corporais, 

que promoveram a experimentação, e imprimiram visibilidade a corpos sem órgãos 

desterritorializados de densidades, e constantemente atravessados por intensidades de 

desejo.   

Um corpo sem órgãos (…) é a matéria intensa e não formada, não estratificada, a matriz 

intensiva, a intensidade = O, mas nada há de negativo neste zero, não existem 

intensidades negativas nem contrárias (Deleuze, 2002, p. 13). 

 

A produção de subjetividades foi concretizada através de corpos que adquiriram ‘novas’ 

competências agenciadas pelo desejo “de inventividade, de imaginação, de criatividade” 

(Pelbart, 2007a, p. 58). 

Embora os ‘corpos de desejo’ se tornem compreensíveis no guião dramatúrgico, por via de 

enunciados discursivos verbais, foi sobretudo a exploração corporal que expandiu a 
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visibilidade destes agenciamentos (Anexo 13 – Vídeo do espetáculo ‘(Em)Rede’: Ato I, 

Cena 2:3min50s; Ato II Cena 2:18min56s; Ato III Cena 1:31min40s).  

A temática ‘Infância’ promoveu a emergência de ‘corpos de desejo’ potenciados, e 

expandidos por afetações dinâmicas, fluídas e passíveis de se metamorfosearem 

sistematicamente, através de atos repetitivos e criativos. Perante esta fundamentação, foi 

promovida a descolonização do corpo e da mente dos participantes, assumindo a diferença 

como potenciadora de novos agenciamentos de afetação relacional, que podem expressar o 

novo e o atual nos processos de criação e subjetivação.  

Através da emergência dos ‘corpos de possibilidades’ e ‘corpos de desejo’, foram 

explorados corpos sem órgãos despojados de funções orgânicas e mecânicas, de 

condicionamentos morais, despojados de representações de ‘corpo-eficiente’ e ‘corpo-       

-disciplinado’.  

Esta fundamentação atesta a diferença, como uma intensidade capaz de afetar e ser afetada 

no encontro com outros corpos, assim como, de inventar e de criar novas formas de 

afetação relacional. Para que tal fosse possível foi necessário recuperar o corpo, recuperar 

os seus impulsos, a sua espontaneidade, a sua diferença, “retomar o corpo (…) no encontro 

com a exterioridade, na sua condição de corpo afetado pelas forças do mundo e capaz de 

ser afetado por elas” (Pelbart, 2007a, p. 62). 

Porém, importa problematizar como estas potências expandiram enunciados singulares, 

que não se afirmassem individualistas. 

Os enunciados discursivos corporais foram gerados nos corpos enquanto redes de sentidos 

rizomáticas, constituídas por multiplicidades de afetações e desejos, segundo as quais se 

concretizaram uma diversidade de forças. Deste modo, foi perante as intensidades que 

atravessaram os corpos, que se desenvolveram as microrrelações e se entrecruzam os 

micropoderes. No entanto, foram as intensidades que as forças ativas expandiram, tal como 

a capacidade de afetação dos seus cruzamentos, que definiram os fenómenos de dominação 

e resistência. Foi a força de “afetar e de ser afetado” (Deleuze, 2002ª, p. 128), que expôs a 

singularidade de ‘corpos de possibilidades’ e ‘corpos de desejos’.  

 

Mediante os fundamentos apresentados, as repetições possibilitaram a desterritorialização 

de intensidades que não expressassem força suficiente de conexão, logo, que não 

expressassem atualizações. 
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Os ‘corpos de desejo’ também se tornaram inteligíveis no guião dramatúrgico a partir das 

questões (Anexo 12 – Guião dramatúrgico ‘(Em)Rede)’: 

i.Se o tempo voltasse atrás, de que é que abdicariam?  

ii.E se o tempo voltasse atrás de que é que não abdicariam?  

 

Até ao momento tornou-se visível que as temáticas analisadas traduziram a inteligibilidade 

de potências de desejo, através da repetição de cenas teatrais singulares. Porém, cada 

repetição constituiu-se em devir e foi afetada por intensidades de desejo que os corpos 

intensionalmente optaram por expandir. A visibilidade das possibilidades foi permitida por 

experimentações e reflexões constantes, sobre as intensidades que afetaram os corpos, e 

pelas quais desejaram continuar a ser afetados, assim como, sobre as potências de 

deterioração que quiseram descolonizar.  

 

A temática ‘Juventude’ foi declarada como uma atualização em devir das temáticas 

‘Nascimento’ e ‘Infância’. No entanto, através desta temática foram explorados, quer atos 

criativos quer atos performativos. Esta opção justificou-se pelas diferentes enunciações 

concretizadas pelos sujeitos face à expansão de potências de deterioração, ou 

contrariamente, de potências de desejo atualizadas em relação à formação académica. 

Através da temática ‘Juventude’ foram explorados, simultaneamente, atos criativos e atos 

performativos, tornando percetíveis ‘corpos criativos’ e ‘corpos disciplinados’. Através das 

intensidades agenciadas por estes corpos foram enunciadas subjetivações, segundo 

articulações e desarticulações dos processos académicos com ‘corpos de desejo’. A 

atualização destes corpos evidenciou possibilidades metamórficas, quer perante forças 

ativas, promotoras de potências criativas, quer perante forças reativas, impulsionadoras de 

potências disciplinadoras.  

Parece exequível enunciar que a investigação das intensidades agenciadas pelas potências 

emergentes nas temáticas ‘Nascimento’, ‘Infância’ e ‘Juventude’, possibilitou a 

inteligibilidade de corpos atualizados: 

i. ‘Corpos de possibilidades’: através de atos de nascimentos repetitivos, os corpos 

exploraram e tornaram inteligíveis possibilidades abertas, a-significantes e 

rizomáticas de corporificação. 
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ii. ‘Corpos de desejo’: ao serem exploradas e desenvolvidas múltiplas possibilidades 

que se coadunassem com desejos singulares e atualizados, os corpos 

transformaram-se em ‘corpos de desejo’.  

iii. ‘Corpos criativos’: segundo uma ampliação das potências de desejo, os corpos 

expandiram intensidades criativas perante os desejos previamente enunciados. 

 

A atualização destes corpos permite a enunciação de uma nova dimensão – singularização.  

Mediante esta fundamentação torna-se passível concluir, que as potências de desejo 

tendencialmente individuais, quando convocam forças ativas, apresentam-se disponíveis 

para explorar em devir novas dimensões da singularização, assumindo ‘corpos de 

possibilidades’, ‘corpos de desejo’ e ‘corpos criativos’. De igual modo, é possível verificar 

que, contrariamente, se os corpos forem afetados por forças reativas tendem a colonizar 

‘corpos-disciplinados’ e a desenvolver a dimensão de individualização. 

 

Após a análise das potências individuais, importa investigar as potências de desejo 

tendencialmente sociais.  

Como previamente analisado, as potências de desejo com propensões sociais ‘Conhecer 

pessoas’, ‘Vivenciar novas experiências’ e ‘Comunicação’, expressaram uma densidade 

significativa. A partir da análise das suas densidades é proposta uma articulação com 

potências de desejo tendencialmente individuais.  

Importa, no entanto, compreender se estes agenciamentos estão conectados por 

subjetivações negativas face à problemática comum, e/ou pelo desejo de transformar 

coletivamente as potências deterioradas. 

Como analisado perante a categoria anterior, se os corpos expressam subjetivações 

deterioradas (a partir da imagem de ‘corpos-eficientes’ e ‘corpos-disciplinados’), os 

mesmos corpos expressam o desejo de se descobrirem e multiplicarem, promovendo a 

emergência de forças ativas e criativas. Logo, é nos intermezzos das potências com 

predisposições individuais e sociais, que os agenciamentos de afetação relacional se 

estabelecem. Desta forma, sugere-se que os agentes enunciam um desejo de afetação 

relacional conectado. Aponta-se, igualmente, que quando as potências de deterioração se 

conectam com as potências de desejo, promovem o confronto de linhas de forças, segundo 

o qual, as potências podem perder intensidade e densidade, criando processos de 

interrupção das linhas dominantes e descolonizando estruturas.  
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As estratégias contidas em dispositivos edificadores de territórios de poder (Yilmaz, 2013), 

e que propagam a sua densidade através da disciplinação dos corpos, podem ser 

descolonizadas pela supressão de indivíduos isolados (Certeau, 1988). 

Considera-se que a análise da densidade de potências de desejo sociais, embora não se 

enclausure em conclusões perentórias, enuncia o desejo de desenvolver relações de 

afetação relacional. Deixam-se abertas as possibilidades enunciadas, uma vez que as 

mesmas são investigadas perante a análise das potências de afetação relacional, 

concretizada no ponto seguinte ‘agenciamentos de singularização conectada’. 

 

A diminuta densidade territorializada pelas potências de desejo individuais, pertencentes à 

categoria teatral, promove a discussão se os participantes consideram o desenvolvimento 

de competências individuais e sociais, como os principais indutores para a participação nas 

oficinas teatrais. Todavia, ao analisar esta questão é percetível que a categoria teatral se 

conectou com a categoria social através de todas as suas potências: ‘Participação num 

projeto teatral’, ‘Processo de criação teatral colaborativo’ e ‘Aplicação de competências 

teatrais na dimensão pessoal e social’. Esta última potência conectou-se, também, com a 

categoria individual, aumentando novamente a sua densidade. Embora estas potências 

possam não assumir uma visibilidade expressiva, carecem de interações para se 

desenvolverem, expandindo-se no, e pelo coletivo através da prática teatral. É segundo esta 

premissa que agenciam intensidades para as potências de desejo sociais.  

A visibilidade da densidade territorializada por esta categoria sugere que o indutor para a 

participação dos sujeitos nas oficinas teatrais, se territorializa no desenvolvimento de 

competências individuais e sociais. Esta fundamentação parece estar conectada com a 

análise concretizada previamente.  

Torna-se plausível enunciar que a partir das potências de deterioração, que conectaram os 

sujeitos num campo de imanência comum, os agentes visaram a transformação individual, 

através de agenciamentos de afetação relacional. Assim, o desenvolvimento de 

competências teatrais afirma-se como um dispositivo, pelo qual os sujeitos encaram a 

possibilidade de transforação individual e social.  

Com a emergência de condições de subalternidade e precariedade, os sujeitos procuram 

neste dispositivo de criação teatral, a expansão de disposições de resistência que 

conectaram o contexto social, artístico e político. Estas ações expressam-se, neste caso, 
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ainda com baixa visibilidade, porque são fragmentadas em ações individuais, 

fundamentadas em interesses particulares (Gregg, 1993), que contestam nexos de poder 

produtores de subjetivações negativas (Filho, 2007). Torna-se visível (como previamente 

explorado perante conceptualizações de resistência face a dispositivos teatrais pós-             

-modernos), que os sujeitos declaram a descolonização de subjetivações dominantes, como 

o indutor para as microações de microresistêncisa. Contudo, estas microações não 

assumem a visibilidade como critério de transformação de subjetivações (Hollander & 

Einwohner, 2004). Até a intencionalidade destas ações pode ser questionada, uma vez que 

expressa densidades inferiores, perante o desenvolvimento de competências individuais e 

sociais.  

As disposições de resistência expressam, também, a possibilidade de territorialização de 

espaços diversificados para a prática teatral, uma vez que esta se desenvolveu pelo 

programa ‘Iniciativa e Criatividade’ (IPDJ, 2014). Deste modo, são expressas múltiplas 

disposições, que se coadunam com as explorações pós-modernas do conceito de 

resistência, assentes no desejo de táticas através da prática teatral, segundo as quais, os 

agentes possam explorar as dominações com que se deparam. A análise desta categoria 

corrobora a argumentação de Certeau  (1988) e Foucault (2006), segundo a qual a 

resistência emerge no interior dos nexos de poder.  

É igualmente percetível, que esta categoria é declarada como o desejo de desenvolvimento 

de microrresistências quotidianas, que afirmam como foco de intervenção alvos 

particulares, individuais e locais. Assim, o desenvolvimento de competências teatrais 

revela ações de microrresistência ambíguas (Hall & Jefferson,1975), porque não se 

territorializam com densidade máxima, tornando dúbia a intencionalidade das mesmas.  

Esta categoria permite, igualmente, a visibilidade de tendências alusivas à diversidade 

como atos de microrresistência, apresentando como protagonistas, uma subcultura juvenil 

conectada por desejos de afetação relacional e mediada por uma problemática comum. Os 

agentes que integram esta rede enunciam o desejo de produção e exploração de práticas 

teatrais, que alberguem a diversidade e que resistam a nexos de poder dominantes. Esta 

categoria, ainda que apresente uma baixa densidade territorial, arroga a ação teatral como 

mote para a transformação de subjetivações individuais e quotidianas.  
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Segundo a argumentação exposta, a categoria de potências de desejo teatrais, expõe uma 

fragmentação dos sujeitos. Emerge então a questão, se os sujeitos se declaram 

individualizados, perante o desejo de desenvolvimento de competências teatrais. 

Foi previamente enunciado o perigo de anulamento das singularidades, e expansão de 

agenciamentos de afetação relacional, pela ampliação de desejos individuais. Como 

resposta a este perigo foram desenvolvidas táticas teatrais de resistência, segundo 

agenciamentos colaborativos, que visaram promover a ‘singularidade conectada’. Porém, a 

investigação destes agenciamentos é concretizada no ponto posterior referente aos 

‘agenciamentos de subjetivação’. 

Após a análise particularizada das intensidades agenciadas nas categorias individual, social 

e teatral é possível concordar com a análise de dados, que apresentou uma maior densidade 

da categoria potências de desejo individuais. Não obstante, é possível referir, que a 

densidade desta categoria foi composta por intensidades próprias, assim como, 

exponenciada pelas intensidades advindas das potências de desejo sociais e teatrais, que a 

atravessaram e afetaram.  

De igual modo, também é possível confirmar a densidade atribuída às potências de desejo 

sociais. É compreensível que esta categoria agencia o maior número intensidades, afetando 

as potências de desejos individuais, e sendo afetada por todas as potências de desejo 

teatrais. Esta categoria não sendo a categoria que alberga maior concentração de densidade, 

é a que contrai maior heterogeneidade, quer pelo contágio que promove quer pela afetação 

a que está sujeita.  

Como já havia sido explícito, as potências de desejo teatrais expressaram densidades 

inferiores, contudo, expandiram as suas intensidades com ambas as restantes categorias, 

sobretudo, com as potências de desejo sociais.  

Após a análise das potências de desejo individuais importa investigar as potências de 

desejo coletivas.  

 

1.2.2. Potências de desejo coletivas 

A análise das potências de desejo coletivas é concretizada, também, a partir da definição 

dos objetivos, todavia, estes foram formulados coletivamente. Para a investigação das 

potências emergentes destes objetivos, os mesmos são reterritorializados nas dimensões do 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral: pluralidades do conhecimento, relações de 
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forças e atualização de subjetividades. Pretende-se compreender se as potências de desejo 

com propensões coletivas, expressam uma atualização das dimensões do dispositivo. 

Problematiza-se, igualmente, se perante o confronto de intensidades, resultantes da partilha 

de potências de desejo individuais, foi promovido um esvaziamento destas potências, em 

prol de fenómenos de afetação advindos do debate e negociação. 

Sugere-se que o esvaziamento das intensidades das potências de desejo individuais 

permitiu conexões com diferentes dimensões do dispositivo. Deste modo, a atualização 

fundou-se em decisões coletivas, constituídas por intensidades e densidades conexas e 

heterogéneas, transferindo para os sujeitos o lugar de fala e projeção de enunciados 

singulares. 

Importa novamente referir, que esta análise é sobre potências de desejo enunciadas pelos 

sujeitos num momento prévio ao processo de ação. De tal forma, a atualização das 

dimensões é investigada enquanto desejo e não como realização, essa análise é efetuada no 

ponto seguinte: agenciamentos de subjetivação. 

Para a investigação das potências de desejo coletivas interessa torná-las visíveis através da 

apresentação dos objetivos coletivos (quadro 3). 

 

Quadro 3 – ‘Potências de desejo coletivas’ 

Objetivos coletivos 

Perceber o processo de criação teatral. 

Explorar novos estímulos no contacto com os outros. 

Saber estar em grupo num projeto coletivo. 

Descobrir novas competências que cada um possa utilizar em benefício próprio. 

Refletir e expressar uma opinião coletiva sobre a problemática do desemprego. 

Promover um maior dinamismo individual e coletivo através do teatro. 

Concretizar um projeto de teatro com que o grupo de identifique. 

Apresentar uma nova perspetiva das pessoas em situação de desemprego. 

 

Após a inteligibilidade das potências de desejo coletivas, é concebível reterritorializar estas 

potências nas dimensões deste dispositivo. 

Pertencentes a pluralidades do conhecimento expandem-se as potências: ‘Perceber o 

processo de criação teatral’, ‘Explorar novos estímulos no contacto com os outros’, ‘Saber 

estar em grupo num projeto coletivo’, ‘Descobrir novas competências que cada um possa 
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utilizar em benefício próprio’ e ‘Refletir e expressar uma opinião coletiva sobre a 

problemática do desemprego’.  

É percetível que a maioria destas potências não se alicerça a uma categoria exclusiva, são 

antes expandidas por conexão dimensional. Apenas a potência ‘Descobrir novas 

competências que cada um possa utilizar em benefício próprio’ se edifica exclusivamente 

nesta categoria. As potências ‘Perceber o processo de criação teatral’, ‘Explorar novos 

estímulos no contacto com os outros’ e ‘Saber estar em grupo num projeto coletivo’, 

colonizam-se nesta dimensão, mas também na dimensão relações de forças. A potência 

‘Refletir e expressar uma opinião coletiva sobre a problemática do desemprego’, estabelece 

conexões com as três dimensões, uma vez que pretende desenvolver perspetivas do 

conhecimento sobre a problemática definida; no entanto, pretende transformar 

subjetivações advindas de agenciamentos de afetação relacional e expressá-las enquanto 

agenciamentos coletivos de enunciação.  

A partir da visibilidade destas potências, importa refletir como estas disposições plurais, 

diversificadas e criativas, que visam projetar lugares de fala singulares e conectados, 

podem ser declaradas como uma atualização da dimensão pluralidades do conhecimento do 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. 

Os sujeitos enunciam o desejo de desenvolver perspetivas do conhecimento de um modo 

pessoal, contudo, não desconectam esta dimensão das relações concretizadas com o 

coletivo. Parece plausível sugerir que as potências de desejo coletivas desterritorializam o 

individualismo como forma hegemónica (Silva, 2016), expresso por potências de desejo 

individuais, convocando uma diversidade e pluralidade de intensidades atualizadas. É 

então explícito, que segundo processos de partilha, debate, negociação e decisão, as 

potências de desejo individuais atualizaram-se como potências coletivas.  

A partir das potências de desejo coletivas, a diversidade e a heterogeneidade são assumidas 

como disposições de resistência pós-modernas (Hall & Jefferson, 1975). Como tal, as 

potências coletivas revelam disposições de resistência abertas e plurais, abandonando a 

clausura de estruturas dimensionais. 

É, igualmente, inteligível que a potência ‘Refletir e expressar uma opinião coletiva sobre a 

problemática do desemprego’ reflete o desejo de emancipação discursiva dos agentes, face 

ao desenvolvimento de perspetivas plurais do conhecimento. Esta potência projeta o desejo 

de aceder a disposições simbólicas atualizadas, que abdicam de um caráter individualista, 
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para contrair disposições de singularidade conectada, que incluem diversificadas 

possibilidades de corpos e das suas relações (Lucas & Hoff, 2007; Mann, 1994). Deste 

modo, as potências de desejo coletivas sugerem a descolonização de regimes de 

conhecimento individualistas, transformando-se em densidades e intensidades compostas 

por multiplicidades. Torna-se também possível confirmar, que a diversidade foi 

apresentada como uma disposição de resistência, face à edificação de enunciados 

discursivos homogéneos, é consolidada no desejo de politização, referente à dimensão do 

conhecimento (Foucault, 1980).  

A dimensão de relações de forças convoca as potências de desejo coletivas: ‘Promover um 

maior dinamismo individual e coletivo através do teatro’, ‘Saber estar em grupo num 

projeto coletivo’, ‘Promover um maior dinamismo individual e coletivo através do teatro’, 

‘Explorar novos estímulos no contacto com os outros’, ‘Refletir e expressar uma opinião 

coletiva sobre a problemática do desemprego’ e ‘Concretizar um projeto de teatro com que 

o grupo de identifique’.  

Novamente, estas potências são conectadas a múltiplas dimensões. As potências ‘Saber 

estar em grupo num projeto coletivo’, ‘Promover um maior dinamismo individual e 

coletivo através do teatro’ e ‘Refletir e expressar uma opinião coletiva sobre a 

problemática do desemprego’ já tinham evidenciado intensidades que as conectavam, 

também à dimensão de pluralidades conhecimento. As potências: ‘Promover um maior 

dinamismo individual e coletivo através do teatro’, ‘Refletir e expressar uma opinião 

coletiva sobre a problemática do desemprego’ e ‘Concretizar um projeto de teatro com que 

o grupo de identifique’ colonizam-se, duplamente, nas dimensões relações de forças e 

atualização de subjetividades.  

Coloca-se então a questão, como os participantes projetam desejos de desenvolvimento de 

táticas de microrresistências atualizadas, singulares e conectadas, através de processos 

teatrais. 

Preconiza-se que a dimensão relações de forças enuncia o desejo de desenvolvimento de 

potências de afetação relacional, assim como de modos atualizados de subjetivações 

fundados na emancipação discursiva e simbólica do grupo (Bruni, 2006; Hollander & 

Einwohner, 2004). Propõe-se, igualmente, que a atualização da dimensão de relações de 

forças, tenha sido concretizada por via de potências de afetação relacional, que permitiram 
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a reterritorialização de potências de desejo coletivas, que por sua vez conectaram múltiplos 

territórios.  

A dimensão relações de forças, atualizada por potências de afetação relacional, revela-se 

como um mecanismo de descolonização de territórios dominantes, logo, uma tática de 

microrresistência.   

 

A dimensão de atualização de subjetividade contrai as potências de desejo coletivas: 

‘Concretizar um projeto de teatro com que o grupo se identifique’, ‘Promover um maior 

dinamismo individual e coletivo através do teatro’, ‘Apresentar uma nova perspetiva das 

pessoas em situação de desemprego’, ‘Refletir e expressar uma opinião coletiva sobre a 

problemática do desemprego’. Contudo, como analisado previamente, estas potências 

conectam as suas densidades com múltiplos territórios, com exceção da potência 

‘Apresentar uma nova perspetiva das pessoas em situação de desemprego’, que se 

territorializa exclusivamente nesta categoria.  

Novamente se torna explícito o desejo de transformação de subjetividades perante 

potências deterioradas. Problematiza-se então, como os agenciamentos maquínicos de 

desejo coletivos, se podem transformar em agenciamentos coletivos de enunciação, 

possibilitando a atualização de subjetivações. 

Pela projeção das potências coletivas de desejo, é inteligível que a atualização da dimensão 

de subjetividade se alicerça no desejo de expansão de redes rizomáticas desenvolvidas por 

agenciamentos de afetação relacional. As subjetivações abandonam desta forma, a clausura 

de premissas estruturais, albergando a possibilidade de se configurar segundo 

agenciamentos e afetações, que embora singulares, enunciam o desejo de produções 

coletivas. Assim, a atualização de subjetivações iniciou-se com a projeção de 

agenciamentos coletivos de enunciação, que não abdicaram de agenciamentos maquínicos 

de desejo singulares.  

Parece viável certificar, que as potências de desejo coletivas detêm a capacidade de se 

confrontar com a diferença, e através dela produzir novos e atualizados enunciados que 

desterritorializam estruturas individualistas e homogéneas. De igual modo, é possível 

confirmar, que estas potências anunciam o desejo de metamorfose de produção de 

subjetividades. 
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A análise das densidades territorializadas por potências de desejo coletivas, permite 

compreender que a atualização das dimensões do Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral, reterritorializa-se por singularidades conectadas, ao invés de particularidades 

individualizadas.  

Os agenciamentos de desejo coletivos revelam-se como plurais, singulares e heterogéneos, 

contraindo uma multiplicidade de lugares de fala. Assim, estes agenciamentos não 

arrogaram os sujeitos enquanto ‘atores’ protagonistas, foram, contudo, formulados a partir 

de agenciamentos de afetação relacional, que tornaram visíveis potências de desejo já com 

disposições iniciais de singularização conectada. Neste contexto, as potências de desejo 

coletivas dependeram de relações de afetação em devir, promovendo transformações, quer 

dos agentes quer dos enunciados projetados. 

 

 

1.3. POTÊNCIAS DE TRANSFORMAÇÃO 

 

As potências de transformação emergiram do confronto de forças entre as potências de 

deterioração e potências de desejo. Tal como as potências anteriores, também as potências 

de transformação são divididas em categorias tendencialmente individuais e coletivas.  

Estas potências foram exploradas, e são investigadas, através de enunciados discursivos 

registados nos microdispositivos diários de bordo e guião dramatúrgico.  

 

1.3.1. Potências de transformação individuais 

Para a investigação das potências de desejo e de deterioração foram utilizados enunciados 

discursivos expressos pelas temáticas: ‘Nascimento’, ‘Infância’, ‘Juventude’ e Fase 

adulta’. Importa de momento compreender, se a temática que ainda não foi analisada, 

‘Plenitude’, permite mapear as densidades e intensidades das potências de transformação 

individuais. 

A temática ‘Plenitude’ foi explorada como uma reflexão e avaliação, referente às opções 

que os agentes coletivos de enunciação imaginaram face ao seu percurso de vida, através 

do microdispositivo depoimentos pessoais.  

Perante a exploração desta temática foi, novamente, pedido aos participantes que 

escrevessem um depoimento em forma de carta, no qual se imaginassem com oitenta anos. 
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Nesta carta, os agentes deveriam imaginar uma perspetiva futura, na qual projetassem as 

opções tomadas face à situação de desemprego, como as suas consequências em 

articulação com os sonhos de infância previamente enunciados. Por fim, a carta deveria 

terminar com uma reflexão sobre toda a perspetiva de vida criada pelos sujeitos.  

Os depoimentos pessoais em formato de carta promoveram a criação de enunciados 

discursivos de resistência, que declarados como abertos, maquínicos e rizomáticos. Para a 

análise e compreensão das intensidades emergentes na temática ‘Plenitude’ é promovida 

uma conexão com todas as temáticas, impulsionando, simultaneamente, um confronto das 

potências e das forças enunciadas pelas mesmas.  

Os depoimentos pessoais em geral, mas, sobretudo, a sua exploração a partir desta 

temática, exerceram uma dupla função. Foram uma técnica de investigação face à pesquisa 

temática, e de exploração de material cénico para a criação teatral maquínica, a-                 

-significante, aberta e rizomática.  

A temática ‘Plenitude’ torna percetível a transformação de potências de deterioração 

(inteligibilidade dos agenciamentos, que expressam uma relação de poder dominante, 

possibilitando a expansão da dimensão de individualização), em potências de desejo (pela 

constituição de potências atualizadas que promoveram a expansão de dimensões de 

singularização). 

Expõem-se excertos da temática ‘Plenitude’, inseridos no guião dramatúrgico, que 

imprimiram visibilidade às potências de transformação, segundo reflexões dos agentes 

coletivos de enunciação, a partir da questão: ‘De que não abdicas? (Anexo 12 – Guião 

dramatúrgico ‘(Em)Rede’). 

 

Quadro 4 – ‘Enunciados discursivos de potências de transformação individuais’ 

Guião dramatúrgico do espetáculo ‘(Em)Rede’ (setembro, 2015) 

Nascimento 

Não abdico dos meus sonhos (Júlia). 

Não abdico de rever-me naquilo que faço (Joana). 

Não abdico da minha liberdade de escolha (Carlos). 

Não abdico de ter voz (Filipa). 

Não abdico da minha dignidade por um trabalho (Pedro). 

Não abdico do meu amor-próprio por um trabalho (Sofia).  

Eu não abdico de viver em rede (Benedita). 
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Estes enunciados discursivos possibilitam a visibilidade de novas forças transformadoras, 

que permitem a visibilidade de uma potência de transformação individual atualizada: 

‘Expansão de disposições identitárias’. Esta potência torna-se, também, inteligível no 

seguinte enunciado discursivo: 

Vais encontrar um novo rumo onde o teu ‘EU’ tem espaço para os teus sonhos de 

criança e para outros ‘EU’s’ que vais descobrir. Independentemente do que vais passar, 

nunca te esqueças que os teus sonhos fazem parte de quem tu és. A tua vida nunca vai 

ser linear, mas nenhuma é… (Anexo 12 – Guião dramatúrgico ‘(Em)Rede’: Ato III, 

Cena 4: ‘Plenitude’). 

 

Torna-se compreensível uma tendência de intensidades contraídas na dimensão 

pluralidades do conhecimento do dispositivo, tornando nítido uma metamorfose das 

potências de transformação individuais, em potências de transformação verticais. Estas 

potências são verticais por se terem atualizado perante histórias, desejos, receios, ou seja, 

potências de desejo. No entanto, parece que apenas através da análise dos enunciados 

discursivos expressos pela temática ‘Plenitude’, esta fundamentação é assumida como 

vulnerável. São analisados, igualmente, depoimentos pessoais registados nos diários de 

bordo.  

 

Quadro 5 – ‘Enunciados discursivos de potências de transformação verticais’ 

Diários de bordo 

Eu não sou mais que ninguém, mas exijo respeito pela minha individualidade (Sofia, 05 de novembro, 

2017). 

As nossas qualidades individuais são as que nos diferenciam (…).  O segredo é descobrir como cada um, 

individualmente pode contribuir para melhorar o todo (Sofia, 9 de junho, 2015). 

Não nos podemos esquecer que as atitudes de um, influenciam um todo.  Vamos agora criar a nossa 

história, vamos ter presente que somos uma rede (Júlia, junho, 2015). 

Como é que cada um individualmente pode contribuir para melhorar o todo (Sofia, 5 de junho, 2015). 

Porque quando eu tomo uma decisão, estou automaticamente a mudar o mundo, e mudar o mundo em 

grupo tem muito mais força (Júlia, junho, 2015). 

 

A partir dos depoimentos pessoais, as densidades das potências de transformação verticais 

expressam uma maior visibilidade, sendo estas agenciadas por forças transformadoras. 

Estas potências são declaradas como “uma oportunidade para ousar, arriscar” (Gama, 

2013, p. 268). Segundo a análise dos depoimentos pessoais, é exequível referir que a 

dimensão pluralidades do conhecimento, na qual se edificam as potências de transformação 

verticais, congrega, ao mesmo tempo, intensidades de potências de desejo e de 
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deterioração. De igual modo, esta categoria reafirma a emergência da potência atualizada 

‘Expansão de disposições identitárias’, ao enunciar intensidades expandidas por forças 

transformadoras. É então possível confirmar, que pela emergência das potências de 

transformação verticais, a dimensão pluralidades do conhecimento transformou-se em 

singularização.  

Em formato conclusivo, enuncia-se que as forças transformadoras, e as potências de 

transformação individuais, emergiram quer da conexão de potências de desejo e de 

deterioração, quer do confronto de forças ativas e reativas. Foi nesta relação que surgiram 

novas e atualizadas forças, posteriormente territorializadas na categoria ‘Potências de 

transformação verticais’. Estas forças tornaram visível a potência ‘Expansão de 

disposições identitárias’, assente em múltiplos e diversificados agenciamentos expandidos 

por fluxos de desejo.  

 

1.3.2. Potências de transformação coletivas 

As potências de transformação coletivas foram exploradas, e são investigadas, a partir dos 

múltiplos e rizomáticos significados, atribuídos pelos participantes ao processo de criação 

teatral, e que se territorializam no conceito dramatúrgico ‘Redes’. O conceito definido não 

se assumiu como uma rutura face às temáticas, nem tão pouco as reduz a um tema geral; 

constituiu-se, e desenvolveu-se, como um reflexo da transformação e atualização do 

processo de criação teatral perante enunciações coletivas. Deste modo, o conceito 

dramatúrgico foi determinado segundo processos rizomáticos, concretizados em devir, a 

partir de explorações sistemáticas, nas quais foi declarado, de forma semelhante, indutor e 

resultado dos processos de experimentação.  

O conceito foi consolidado através de potências a-significantes constituídas por via de 

agenciamentos coletivos de enunciação. Por conseguinte, o próprio conceito foi desenhado 

como uma rede rizomática de agenciamentos operados por fluxos de afetação. A definição 

e exploração do conceito permitiram o abandono de estruturas individualistas, edificadas 

como massificações de potências discursivas dominantes. 

Importa ainda referir, que o conceito definido substituiu o texto teatral previamente escrito, 

sendo este guião criado coletivamente. O espetáculo pôde apresentar-se enquanto um 

conjunto de ‘peças’, que inicialmente arriscou expor uma visibilidade desconexa, como se, 

se tratasse de uma manta de retalhos. Porém, foi nesses fragmentos, e na forma como se 
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uniram, através do conceito dramatúrgico, que foi possível explorar e desenvolver as 

enunciações projetadas.   

Através da exploração de potências de transformação coletivas, o grupo decidiu que o 

conceito ‘Redes’ expressaria as possibilidades múltiplas e a-significantes das relações 

desenvolvidas no, e pelo coletivo. Mediante a exploração destas relações tornou-se 

percetível uma nova categoria – ‘Potências de transformação horizontais’ – que pode ser 

compreendida, como uma “malha formada por um entrelaçado” (AA.VV, 2009, p. 1355) 

de intensidades, conexões e distâncias distintas.  

Os agentes coletivos de enunciação experimentaram comunidades de afetação relacional 

possibilitando táticas de resistência coletivas, face às suas situações vulneráveis, pela 

colonização de poderes dominantes (Castells, 2005). Apresentam-se excertos dos diários 

de bordo, que torna explícita a transformação das relações de forças operadas 

coletivamente, através do desenvolvimento de potências de transformação horizontais. 

 

Quadro 6 – ‘Enunciados discursivos de potências de transformação horizontais’ 

Diários de bordo 

O grupo tem uma grande capacidade de se adaptar às situações (…), trabalho de equipa e cooperação 

(Pedro, 23 de outubro, 2014). 

Quando fui ao meio, foi aí que o meu receio se mostrou, mas com a ajuda do resto do grupo esse 

receio rapidamente desapareceu (Pedro, diário de bordo, 6 de novembro, 2014). 

Senti receio devido à falta de força, mas rapidamente notei que tinha mais pessoas para me ajudar e, 

sobretudo, eu também tinha que ajudar as pessoas no nosso meio (Pedro, 11 de novembro, 2014). 

Há uma evolução em cada um de nós, e há uma evolução notável enquanto grupo (Sofia, diário de bordo, 

17 de dezembro, 2014). 

O que é que este tempo contribuiu?  Mais união.  Formámos um grupo.  Fomo-nos conhecendo.  (…) 

Acreditámos na mudança (Joana, 3 de fevereiro, 2015). 

Expusemo-nos uns aos outros de uma forma que juntos nos fortaleceu, e lentamente nos tornou pessoas 

melhores, capazes, preparadas para refletir sobre a nossa vida e acima de tudo nos valorizarmos e 

acreditarmos que tudo depende de nós (Joana, maio, 2015). 

Somos uma teia, uma teia que pelo seu desenho mostra união, que suporta, que age, que 

estica e encolhe. Porque é dos poucos sítios onde as minhas experiências no mundo do desemprego são 

uma coisa boa. São matéria (...). São isso mesmo, experiências, e que por isso enriquecem-me, 

enriquecem-nos.  Lugar onde a partilha não é julgada.  Onde há espaço para todos.  Onde nenhum dedo 

aponta.  Onde todos queremos solucionar, pensar, agir (Júlia, junho, 2015). 

Não estamos sozinhos na caminhada. Cada um de nós é um elo numa rede imensa de pessoas, que pode 

ser válida para as outras (Sofia, 5 de junho, 2015). 

Porque uma rede, com um buraco, dá mais oportunidade ao peixe de escapar.  Vamos fazer a nossa 

rede, vamos fazer dela um suporte e uma ajuda para aqueles que vêm, para que ninguém caia em queda 

livre.  Vamos ajudarmo-nos. Uma rede é a união entre os fios, é exatamente por isso que ela é forte.  No 

entanto, quando um deles se rompe, influencia o seguinte e por aí em diante.  A rede perde o seu propósito 
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de rede. Há que ter consciência do seu furo, à que cosê-lo, à que a unir (Júlia, junho, 2015). 

 

A atualização da categoria ‘Potências de transformação coletivas’ em ‘Potências de 

transformação horizontais’ imprime visibilidade a uma nova potência: ‘Expansão de 

agenciamentos de afetação’. Assim, passa a ser observável um novo território, no qual foi 

possibilitada a metamorfose de relações. É, igualmente, legível que a dimensão de relações 

de forças do dispositivo, se atualizou em relações de afetação.  

As potências de transformação horizontais constituíram-se em devir segundo processos de 

afetação de intensidades. 

Todas as ilhas, mesmo as conhecidas, são desconhecidas enquanto não desembarcarmos 

nelas (José Saramago, O Conto da Ilha Desconhecida). 

Cada indivíduo é como uma ilha, uma ilha desconhecida para si próprio até de 

conhecer, uma ilha desconhecida para os outros até se dar a conhecer. Uma ilha 

integrada numa rede de ilhas, rede onde são desenvolvidas relações desde o nascimento 

até à morte (Anexo 9 – Programa de apresentação ‘(Em)Rede’). 

 

Torna-se plausível enunciar, que a crítica formulada por Bauman (2003) referente ao 

abandono contemporâneo do ideal de comunidade em prol de um individualismo, perde a 

sua densidade dominante, ao ser atravessada por este processo colaborativo de criação 

teatral.  

As potências de transformação, quer verticais quer horizontais, não podem ser 

compreendidas segundo dimensões de individualização e poder, como se fossem elas a 

operacionalizar os indivíduos, e não o contrário. As potências de transformação foram 

sendo expandidas e metamorfoseadas por um conjunto de agentes coletivos que: 

(…) Num determinado contexto e em função de pelo menos um objetivo comum, 

conseguem comunicar eficazmente entre si e decidem aplicar parte dos seus recursos de 

forma a interagirem concertada e estruturadamente em prol do desenvolvimento de um 

plano, programa, projeto ou ação (Gama, 2013, p. 268). 

 

Importa referir, que segundo Manuel Castells (2005) no interior da rede “os fluxos não têm 

distância ou têm a mesma distância entre os nós” (2005, p. 606). Todavia, ao serem 

expressas as potências de transformação que se reterritorializaram no processo de ação, foi 

possível uma metamorfose dos fluxos, expondo-os a zonas de rutura. Assim, as potências 

de desejo e de deterioração foram sendo metamorfoseadas por via de diferentes 

intensidades e fluxos. Segundo esta perspetiva, sem a distância e sem a aproximação não 

poderiam existir cruzamentos, potências de transformação ou metamorfoses dimensionais. 



Zona 5 – Mapas de densidades e intensidades 

252 

 

Após a análise concretizada, afirma-se que a categoria que contraiu potências de 

transformação individuais sofreu uma metamorfose, transformando-as em potências de 

transformação verticais. Simultaneamente, a categoria previamente exposta como 

potências de transformação coletivas, também se transformou em potências de 

transformação horizontais. Ambas as categorias foram atravessadas por forças 

transformadoras. Contudo, ainda possibilitaram a exploração e inteligibilidade de novas 

metamorfoses: se pela revisão bibliográfica a dimensão do conhecimento já se tinha 

transformado em pluralidades do conhecimento, tal como a dimensão do poder já se havia 

metamorfoseado em relações de forças, pelo processo empírico, estas dimensões sofreram 

novas atualizações tornando-se inteligíveis as dimensões de singularização e 

singularização conectada. Esta atualização permite a inteligibilidade de uma nova categoria 

– ‘Potências de transformação em profundidade’. Esta categoria foi expandida em devir 

por agenciamentos de enunciação também em profundidade, que permitiram a 

transformação dos enunciados e atualização das dimensões do dispositivo. 

Foi a partir da transformação dimensional de relações de forças em singularização 

conectada, que as potências de transformação em profundidade permitiram a compreensão 

de enunciados de resistência: “Eu não abdico de viver em rede” (Benedita, guião 

dramatúrgico ‘(Em)Rede’, setembro de 2015). 

 

 

2. AGENCIAMENTOS DE SINGULARIZAÇÃO CONECTADA  

  

A investigação dos agenciamentos de singularização conectada é concretizada a partir da 

análise das densidades e intensidades das potências: (i) afetação relacional (emergentes da 

colaboração entre agentes de enunciação e enunciadores cénicos); (ii) fuga (desenvolvidas 

no processo de exploração e criação teatral); (iii) de subjetivação (que atribuem 

visibilidade à atualização de subjetivações, segundo a perspetiva dos participantes, face ao 

estatuto de desempregado).  

Deste modo, os agenciamentos de singularização conectada foram explorados por via das 

rotas teatrais táticas: ‘Colaboração’, ‘Cena teatral’ e ‘Atualização’. Todavia, estes 

agenciamentos foram articulados com microdispositivos de exploração e produção teatral e 
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conteúdos exploratórios. Os agenciamentos de singularização conectada singularizam-se 

pela exploração e criação artística em devir, de um modo flexível e transitório.  

Para o decalque estratégico destes agenciamentos é utilizado o microdispositivo de registo 

e análise de dados questionário.   

 

 

2.1. POTÊNCIAS DE AFETAÇÃO RELACIONAL 

  

A investigação das potências de afetação relacional é realizada através do tratamento de 

dados analisados no terceiro domínio do questionário – ‘Resistência e Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral’ –, no qual é analisada a categoria: ‘Disposições do 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral’. Assim 

São as potências que apresentam uma densidade significativa, que permitem a atribuição 

de disposições de resistência ao dispositivo investigado. Porém, importa declarar que esta 

investigação, contrariamente à análise das potências anteriores, não é fragmentada em 

categorias individuais e coletivas. Esta opção fundamenta-se nos processos colaborativos 

desenvolvidos, em que a afetação depende das relações de forças. São analisadas as 

seguintes potências:   

(i) ‘Colaboração’: desenvolvimento de um processo colaborativo quer entre a rede de 

parcerias colaborativas quer entre os agentes coletivos de enunciação, bem como entre 

enunciadores cénicos. A colaboração visa fomentar o desenvolvimento da cultura artística 

e comunitária, a partir dos sujeitos interessados na melhoria das suas realidades (Latorre, 

2003; Zuber-Skerritt, 1992; Kemmis y McTaggart, 1988).   

(ii) ‘Prática’: os resultados alcançados pelo processo de ação, para além da 

importância relativa aos avanços dos conhecimentos teóricos no domínio teatral e cultural, 

afirmam-se primordiais na construção da melhoria de práticas, durante e após o processo 

de investigação (Latorre, 2003; Zuber-Skerritt, 1992; Kemmis y McTaggart, 1988).  

(iii) ‘Emancipação’: através do processo de ação são promovidos mecanismos de 

emancipação para que os agentes coletivos de enunciação se tornem transformadores da 

sua própria realidade social (Latorre, 2003; Kemmis y McTaggart, 1988).  

(iv) ‘Política’: ao prever uma transformação social, através da emancipação dos 

agentes que habitam o campo de imanência, é objetivo promover, de forma simultânea, 

uma consciência social sobre a sua realidade circundante e formas de transformação da 

mesma, assentes em valores de justiça e emancipação social (Latorre, 2003; Kemmis y 

McTaggart, 1988).  
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(v) ‘A-significação’: o processo de ação teatral assume as transformações a partir das 

múltiplas perspetivas dos sujeitos, que se tornam um reflexo das preocupações, desejos e 

desenvolvimento do grupo (Latorre, 2003; Zuber-Skerritt, 1992).  

(vi) ‘Crítica’: o processo de ação é mediado por reflexões e avaliações sistemáticas 

quer individuais quer coletivas. Ao mesmo tempo, as apresentações teatrais dos ciclos de 

ação arrogam-se como um momento de avaliação crítica com o público. Por via da 

construção de um pensamento crítico singular, os sujeitos apresentam-se como 

transformadores da ação teatral e da ação real, sendo eles próprios transformados durante o 

processo (Latorre, 2003; Zuber-Skerritt, 1992).  

(vii) ‘Cíclica’: a espiral de movimentos cíclicos de planificação, ação e avaliação, 

impulsiona o desenvolvimento do conhecimento teórico, e transformações no processo 

empírico. As observações iniciais geram possibilidades de ação, que são implementadas, e 

posteriormente avaliadas, introduzindo reformulações no ciclo seguinte (Latorre, 2003; 

Cortesão, 1998; Lewin, 1946).   

 

A tabela 10 visa tornar inteligível como os agentes coletivos de enunciação atribuíram 

disposições de resistência ao dispositivo através de potências de afetação relacional.  

 

Tabela 10 – ‘Potências de afetação relacional’  

  D.T. D. C. C.T. N. R. 

Colaboração  -  -  1  6  -  

Prática  -  -  3  4  -  

Emancipação  -  -  2  5  -  

Política  -  -  1  6  -  

A-significação  -  -  1  6  -  

Crítica  -  -  1  6  -  

Cíclica  -  1  4  2  -  

Total - 1 13 35 - 

Legenda: D. T.- Discorda totalmente; D. – Discorda; C. – Concorda; N.R. – Não Responde  

 

Através da tabela 10 conclui-se que as potências de afetação relacional enunciadas 

evidenciam densidades significativamente expressivas. 

As potências de afetação relacional ‘Colaboração’, ‘Política’, ‘A-significação’ e ‘Crítica’ 

apresentam-se com a maior, e similar densidade territorial. A potência ‘Emancipação’ 

expressa uma considerável densidade, porém, ligeiramente inferior face às potências 

enunciadas anteriormente. A potência ‘Prática’ foi exposta com uma densidade expressiva 

ao ter sido confirmada por todos os participantes, todavia, inferior em comparação com as 
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potências prévias. Por fim, a potência de afetação ‘Cíclica’ embora tenha expresso uma 

considerável densidade, não se fundou em maiorias consensuais de concordância, não 

tendo sido afirmada por um participante.   

 Importa investigar de um modo particular as pluralidades e singularidades das potências 

de afetação relacional. Perante a investigação destas potências, também foram analisadas 

as variáveis face ao género, faixa etária e nível de escolaridade; contudo, não expressaram 

diferenças que permitissem formular hipóteses ou questionamentos sobre tendências.  

  

A potência ‘Colaboração’ apresenta-se como uma das potências de afetação com maior 

densidade. Esta potência foi confirmada por todos os participantes, tendo sido afirmada por 

seis sujeitos com níveis de concordância total.  

Primeiramente importa referir, que a densidade desta potência de afetação coaduna-se com 

o objetivo específico preconizado por este dispositivo:   

Investigar os agenciamentos expandidos pelo dispositivo, analisando se estes emergem 

de potências que se territorializam nos corpos dos agentes, através dos processos de 

ação (4º Objetivo específico do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral).   

  

Interessa então compreender, se a densidade desta potência advém do processo de 

exploração e expansão de agenciamentos maquínicos de visibilidade e enunciação. 

A potência ‘Colaboração’ foi expandida pelo trabalho colaborativo desenvolvido, quer na 

rede de parcerias colaborativas, quer entre os agentes coletivos de enunciação, e ainda 

entre enunciadores cénicos. Sugere-se que a rota tática, ‘Colaboração: agenciamentos de 

afetação relacional’ contribui de forma significativa para que o grupo tenha alcançado um 

espaço criativo de colaboração.  

Ao terem sido desenvolvidas e expandidas dimensões de singularidade, através do trabalho 

colaborativo, considera-se que os agentes coletivos e enunciadores cénicos se confrontaram 

por relações de forças, incrementando potências de afetação relacional. Desta forma, 

através da colaboração, o coletivo deparou-se com novas e atualizadas formas de expor, 

aceitar e conectar múltiplas singularidades (Leitão & Souza, 2016), promovendo 

perspetivas individuais, sociais e teatrais de maior complexidade e abrangência (Silva, 

2016). Problematiza-se, se a desterritorialização da hierarquia dos enunciadores cénicos 

promoveu um incremento da densidade desta potência. 

A potência ‘Colaboração’, ao abdicar de relações hierárquicas e binárias de poder, 

estabeleceu fluxos complexos de microrrelações de forças (Filho, 2007). Preconiza-se, que 
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o facto de todas as decisões relativas ao coletivo terem sido assumidas conjuntamente, 

segundo debates e avaliações sistemáticas, impulsionou a corresponsabilização, autonomia 

e relações de interdependência (Lewin, 1947). Deste modo, foram geradas microrrelações 

de poder não-hierarquizadas segundo o desenvolvimento de objetivos coletivos.  

As microrrelações promoveram a constante mutação em devir, de agenciamentos de 

singularização conectada impulsionados por colaborações profundas entre os seus agentes 

(Foucault, 1994a). Contudo, preconiza-se também, que o trabalho desenvolvido com um 

pequeno grupo (Lewin, 1946) promoveu a expansão de teias de afetação relacional 

profundas. Segundo esta fundamentação, a potência ‘Colaboração’ coaduna-se com o 

compromisso político que este dispositivo se propôs, integrando-o no campo de 

investigação e ação dos Estudos Culturais.  

Por fim importa referir, que a densidade desta potência se coaduna com os princípios de 

‘conexão e heterogeneidade’ e de ‘multiplicidade’ (Deleuze & Guattari, 1995ª) definidos 

para o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral.  

Segundo estes princípios, propôs-se que qualquer território pudesse ser unido a outro 

contraindo a plasticidade, diversidade e singularidade, quer das zonas territoriais quer das 

conexões celebradas. De igual forma, a análise concretizada não é focada em indivíduos, 

mas na multiplicidade das intensidades que os atravessam. Os sujeitos transformam-se 

numa multiplicidade de disposições identitárias, potenciadas por conjugações rizomáticas 

de singularidades conectadas.   

Parece plausível verificar que a potência ‘Colaboração’ contraiu e expandiu premissas pós-

-estruturalistas, segundo as quais os agentes transformaram o processo e foram 

transformados pelo mesmo (Hall, 2003).   

A potência ‘Colaboração’ permitiu a expansão de potências de desejo individuais (através 

da definição de objetivos individuais) em potências de desejo coletivas (pela elaboração de 

objetivos coletivos). De igual modo, facilitou a transformação das potências de desejo e de 

deterioração, em potências de transformação. Por fim possibilitou, igualmente, a 

metamorfose de potências de transformação verticais, em horizontais, pela definição 

coletiva do conceito dramatúrgico.   

A partir desta análise e compreensão, é possível confirmar que as potências individuais e 

particulares, ao serem afetadas pela potência ‘Colaboração’ metamorfosearam-se em 

potências coletivas e gerais. Assim, esta potência de afetação relacional potenciou o 
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abandono de regimes individualistas e nominalistas, para ser reterritorializada em 

dimensões de singularidade conectada.   

 A potência de afetação relacional ‘Política’ apresenta uma densidade similar à potência 

analisada anteriormente. Esta potência foi expandida por intensidades que previram a 

corresponsabilização de transformações individuais e coletivas, a partir de processos de 

exploração, criação, reflexão e avaliação. Para uma metamorfose do campo de imanência, 

impulsionada pelos agentes que o habitam, foram fomentadas sistemáticas reflexões sobre 

possíveis metamorfoses assentes em condições éticas. Deste modo, a potência ‘Política’ foi 

desenvolvida através da ocupação dos agentes do seu campo de imanência, enquanto um 

lugar de reflexão e projeção de enunciados discursivos.  

Importa então refletir se esta potência foi declarada como um compromisso político, 

através da projeção de enunciados discursivos individuais e coletivos.  

As linhas de visibilidade e enunciação deste dispositivo, expressas pelas temáticas e 

conceito dramatúrgico, foram definidas a partir de uma problemática sociocultural e 

política, logo, assumiram-se como atuais, locais e quotidianas. Sugere-se que os 

agenciamentos de visibilidade e enunciação, ao serem explorados no processo de ação, e 

decididos colaborativamente, contraíram um compromisso político que se expandiu através 

da projeção discursiva. No entanto, os agenciamentos de visibilidade e enunciação não 

foram compostos nem pela forma, nem pela representação de conflitos, foram criados e 

projetados por interrupções, variações e atualizações (Lehmann, 2013). Os espetáculos (tal 

como nos dispositivos teatrais modernos) voltaram a expor uma relação política de 

apresentação, porém atualizada, uma vez que passaram a projetar as vozes de enunciados 

expressos por um devir-minoritário. Por conseguinte, a análise desta potência deve ser 

compreendida através de microanálises que privilegiam microrrelações, mediante as quais 

se confrontaram os micropoderes, e se desenvolveram micropolíticas e microrresistências.  

Esta perspetiva confirma que a densidade desta potência de afetação relacional convoca um 

compromisso político. Perante esta constatação, relembra-se mais um objetivo específico 

enunciado por este dispositivo:  

Trazer para a comunidade as produções da Universidade, através de agenciamentos 

multidimensionais académicos, artísticos, culturais, sociais, comunitários e políticos, na 

procura de táticas de resistência heterogéneas, criativas e atualizadas (5º Objetivo 

específico do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral).  
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O Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral ao promover articulações entre redes 

colaborativas multidimensionais, possibilitou que os agentes envolvidos participassem 

numa construção coletiva, contraindo um compromisso político assente numa praxis 

sociocultural crítica. O compromisso político refere-se, também, à transformação 

sociocultural pretendida e concretizada pelos sujeitos, que passam a assumir a vivência em 

cidadania através de transformações da mesma (Boal, 2009).   

O compromisso político foi, então, concretizado através da promoção de práticas que 

incluíram a participação ativa dos agentes, assim como ‘políticas da diferença’ (Barker, 

2012), albergando a diversidade como potenciadora de enunciados singulares e 

atualizados.  

Torna-se plausível constatar, que o território no qual foi operacionalizada a potência 

‘Política’, foi expandido por disposições de multiplicidade e diversidade individual, social, 

cultural, política e artística. Como tal, emergiu a ‘politização do sujeito social’ (Sader, 

1988), tal como a ‘politização do sujeito teatral’, assente na instauração de modos de 

criação artística relacionais (Bourriaud, 2002), e na criação de um espaço simbólico 

singular e conectado.   

 

A potência de afetação ‘A-significação’ foi declarada pelos participantes com uma 

densidade similar face às potências de afetação relacional ‘Colaboração’ e ‘Política’.   

Primeiramente importa mencionar, que esta potência se conecta com mais um princípio 

definido para o dispositivo: ‘princípio de rutura asignificante’ (Deleuze & Guattari, 1995a). 

Esta conexão é estabelecida através do objetivo de promover uma desterritorialização de 

enunciados discursivos hegemónicos compostos por interpretações estilizadas. A potência 

de afetação ‘A-significação’ pode ser analisada perante a projeção de múltiplos e plurais 

enunciados, que se tornaram um reflexo de expansões simbólicas e discursivas dos agentes. 

Esta potência expandiu-se em devir por agenciamentos maquínicos de visibilidade e 

enunciação, contudo, foi mediante agenciamentos de singularização conectada, que 

expressou disposições camaleónicas.  

Dada a densidade desta potência é possível certificar que os agenciamentos de 

singularização conectada foram potenciados pela expansão de múltiplas e plurais 

intensidades a-significantes, sujeitas a constantes e imprevisíveis metamorfoses. Porém, 

relembra-se que a-significante não se constitui pela ausência de significado, significante ou 
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sentido; no entanto, estes abandonam carateres estruturantes para contraírem disposições 

plurais, múltiplas e imprevisíveis (Derrida, 2004), gerando redes a-significantes quer dos 

agentes coletivos de enunciação quer dos enunciadores cénicos. Um exemplo de redes a-   

-significantes do processo de exploração e criação teatral foram as temáticas e conceito 

dramatúrgico, compostos pela conexão de múltiplos sentidos (Pavis, 2008), sendo no 

intermezzo dos mesmos, que se renunciou a significações pré-existentes.  

Questiona-se então, como se articulam as potências de desejo com a potência de afetação 

relacional ‘A-significação’.  

Esta potência, assim como as potências de desejo, foi expandida por fluxos em trânsito e 

forças ativas. Como já mencionado, as potências são plásticas, ativas e revolucionárias, 

porque querem sempre mais afetações (Deleuze & Parnet, 1998). Torna-se exequível 

confirmar que estas potências se encontram articuladas, logo, a densidade territorial da 

potência ‘A-significação’ incorpora, também, a densidade territorial de potências de desejo.  

  

A potência de afetação relacional ‘Crítica’ apresenta-se com similar densidade face às 

potências analisadas previamente. Importa refletir se a densidade desta potência é 

procedente da modalidade adotada ‘emancipação crítica’ (Latorre, 2003) referente à 

metodologia Investigação-Ação. 

A potência ‘Crítica’ foi expandida pela exploração de perspetivas focadas em 

acontecimentos, territorializando-a no campo epistemológico e empírico dos Estudos 

Culturais (Saré, 2016). Posteriormente foi ampliada pelo envolvimento da rede de parcerias 

colaborativas na compreensão e transformação qualitativa do campo de imanência. Esta 

potência contraiu densidade ao desenvolver perspetivas críticas e construtivas de práticas 

socioculturais e políticas. É percetível que esta potência se expandiu por conexão com a 

potência ‘Política’, do mesmo modo que se desenvolveu pela modalidade emancipação 

crítica.   

Interessa também questionar se o conteúdo exploratório ‘Avaliação’, e se a importância 

atribuída por rotas táticas, a reflexões e avaliações sistemáticas sobre as experimentações 

desenvolvidas, contribuiu para a expansão da densidade desta potência.  

A potência de afetação ‘Crítica’ foi desenvolvida no processo de ação mediante dualidades 

geradas entre: agenciamentos maquínicos e o processo de reflexão crítico (Dundjerovic, 

2007). 
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As avaliações foram desenvolvidas, simultaneamente, através dos conteúdos exploratórios, 

referentes ao final de cada ciclo de ação, tal como pelos processos de experimentação e 

criação concretizados na cena teatral. Todavia, foi segundo agenciamentos de 

singularização conectada, que a crítica se fragmentou e permitiu a pluralização de sentidos, 

que se foram tornando inteligíveis na exploração das temáticas. Após debates e pesquisas, 

que visaram desenvolver o conhecimento documental e artístico de todos os intervenientes, 

gerou-se o confronto de diferentes perspetivas conceptuais possibilitando a expansão da 

densidade da potência ‘Crítica’, articulada com a enunciação de novas e atualizadas 

compreensões de maior complexidade e abrangência (Silva, 2016).   

É então percetível, que a densidade desta potência se desenvolveu por agenciamentos de 

singularização conectada, expandidos por processos constantes de experimentação, 

produção e atualização de enunciados, procedidos de avaliações reflexivas.    

  

Parece concebível a enunciação que as potências de afetação relacional ‘Colaboração’, 

‘Política’, ‘A-significação’ e ‘Crítica’, adquiriram disposições abertas (Eco, 1991), 

maquínicas e rizomáticas (Deleuze & Parnet, 1998), sendo permeáveis a constantes 

transformações, e geridas por fluxos imprevisíveis de desejo. Deste modo, os agentes 

coletivos de enunciação não se assumiram como narradores de discursos lineares, 

afirmando uma voz própria perante desejos a-significantes, políticos e críticos, por sua vez 

expandidos por relações colaborativas. Segundo esta perspetiva os lugares de fala foram 

impulsionados pela contração e expansão de potências de afetação relacional 

‘Colaboração’, ‘Política’, ‘Asignificação’ e ‘Crítica’, sendo estas móveis, volúveis, 

metamorfoseáveis, múltiplas, heterogéneas e rizomáticas. Estas potências ao serem 

conectadas propagaram intensidades e expandiram densidades singulares que se 

transformaram mutuamente.   

Por via do tratamento de dados, as potências de afetação relacional ‘Prática’ e 

‘Emancipação’ evidenciaram uma densidade expressiva, embora ligeiramente inferior face 

às potências anteriores. Importa realçar que se a potência ‘Emancipação’ foi enunciada 

com níveis de concordância total por cinco participantes, a potência de afetação ‘Prática’ 

foi confirmada por apenas quatro sujeitos, contraindo uma densidade ligeiramente inferior.   

É possível analisar conjuntamente a densidade destas potências, dada a conexão de 

intensidades face aos objetivos de promoção de mecanismos de emancipação, para que os 
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agentes se tornassem transformadores da sua própria realidade social. Perante esta ótica, os 

resultados obtidos pelo processo de ação, devem ser expostos como uma expansão dos 

conhecimentos teóricos e empíricos essenciais para a melhoria de práticas (Latorre, 2003; 

Zuber-Skerritt, 1992; Kemmis y McTaggart, 1988).  

Importa então compreender se, tal como as potências anteriores, a densidade das potências 

‘Emancipação’ e ‘Prática’, também deriva de agenciamentos maquínicos de visibilidade e 

enunciação. 

Como investigado previamente, os grupos definem-se em torno dos seus objetivos (Surrey, 

1976). Ainda que pactuando com esta perspetiva, a definição dos objetivos não se revelou 

estanque, foi flexível e suscetível de alterações em qualquer fase do processo de ação; 

contudo, foi fundamental num momento inicial. Os objetivos ao terem sido definidos, e 

assumidos no, e pelo coletivo, responsabilizaram e promoveram a emancipação do grupo. 

Interessa, igualmente, referir que a partir da exploração das temáticas e conceito 

dramatúrgico, foram experimentados atos criativos, e definidos enunciados discursivos 

sustentados por reflexões, debates e negociações coletivas. 

Os agenciamentos de visibilidade e enunciação promoveram a projeção de enunciados, 

através da produção de múltiplas subjetivações singulares, atualizadas, emancipadas e 

conectadas. Importa refletir, se as potências ‘Emancipação’ e ‘Prática’ enunciam 

disposições de resistência. 

Ao se propor territorializações de disposições de resistência, que expõem as práticas e os 

discursos simbólicos quotidianos como camadas do conhecimento, capazes de se 

metamorfosearem em novas subjetivações, foram desterritorializados modos hegemónicos 

de produção de subjetividades. O risco enunciado previamente dos sujeitos se declararem 

como individualizados, bem como os atos e as práticas performativas por eles 

desenvolvidas, foi desterritorializado por práticas teatrais colaborativas capazes de gerar 

possibilidades de resistência emancipadas (Bourriaud, 2002).  

Deste modo, as potências ‘Emancipação’ e ‘Prática’ afirmam-se por disposições de 

resistência, em que o coletivo se emancipou perante questões práticas e comuns do âmbito 

político e social. É visível uma conexão entre a disposição de resistência deste dispositivo, 

e as disposições previamente analisadas perante dispositivos teatrais modernistas. Porém, 

as potências ‘Emancipação’ e ‘Prática’ convocam a diversidade na exploração de 

enunciados discursivos, privilegiando autonomias simbólicas promovidas por 
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microagenciamentos de desejo (Deleuze & Guattari, 1995). Como resultado desta 

perspetiva, a emancipação discursiva pode ser entendida como o lugar de projeção de 

autonomias simbólicas (Bruni, 2006), a partir das quais, os indivíduos pertencentes a um 

devir-minoritário, desenvolvem competências práticas de transformação do seu campo de 

imanência.   

Os sujeitos foram envolvidos em processos colaborativos que os colocaram no centro das 

transformações, sendo também transformados pelo processo. Foram igualmente 

metamorfoseadas as questões inicialmente propostas, bem como a forma como puderam 

ser respondidas (Hall, 2003). Torna-se explícito que foi atingido o objetivo de 

transformação individual e social, através de mecanismos que facilitassem a transição e 

emancipação dos agentes sociais em situação de desemprego.   

Por fim parece, igualmente, possível atribuir a densidade destas potências à modalidade de 

emancipação crítica da metodologia Investigação-Ação, uma vez que foram promovidos 

constantemente o questionamento e a problematização, como premissas para a construção 

de múltiplas perspetivas do conhecimento.   

É possível concluir que a densidade das potências ‘Emancipação’ e ‘Prática’ advém, 

também, da modalidade de emancipação crítica, segundo a qual os agentes foram 

envolvidos por processos teatrais colaborativos, na compreensão de uma situação concreta, 

e na procura da transformação qualitativa dessa situação através da projeção de enunciados 

simbólicos emancipados.  

Após esta fundamentação, as potências ‘Emancipação’ e ‘Prática’, embora tenham 

apresentado uma ligeira diminuição de densidades, não contraíram uma minoração de 

intensidades, atravessando e afetando os agenciamentos de visibilidade e enunciação. Estas 

potências expandiram intensidades com agenciamentos maquínicos, por via da exploração 

de potências de desejo individuais e coletivas. Posteriormente contraíram intensidades 

consideráveis, pela definição de temáticas e conceito dramatúrgico, que se foram 

metamorfoseando, e promoveram a emancipação discursiva do grupo. Os agentes 

experimentaram e ensaiaram possíveis soluções na ação teatral, preparando-se para a ação 

real. 

  

Por fim, a potência de afetação ‘Cíclica’, embora tenha evidenciado uma considerável 

densidade, não se fundou em maiorias consensuais de concordância como as potências 
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anteriores. Esta potência foi confirmada por seis participantes, dois dos quais lhe 

atribuíram níveis de concordância total.    

A potência ‘Cíclica’ foi projetada através de uma espiral de movimentos cíclicos de 

planificação, ação e avaliação (Latorre, 2003; Cortesão, 1998; Lewin, 1946). Interessa 

problematizar a razão pela qual, esta potência não ter sido territorializada com densidade 

tão expressiva como as anteriores. 

Para desenvolver possíveis compreensões face a esta questão, importa referir que as 

coordenadas metodológicas foram desenhadas inicialmente do lugar de fala da responsável 

pela investigação. Foram, assim, projetados os ciclos de ação que se desencadearam em 

quatro movimentos cíclicos. A articulação entre o conhecimento epistemológico e empírico 

foi concretizada através da definição de diferentes fases processuais: planificação, ação e 

avaliação. No entanto, nenhuma fase foi hermeticamente fechada, mas susceptível de 

metamorfoses segundo etapas flexíveis, capazes de se transformarem.   

Através deste desenho, definido num momento prévio à ação, foram desenvolvidas as 

espirais de movimentos através do processo de ação envolvendo, então, o coletivo no 

processo de reflexão e transformação dessas espirais. Já perante o processo de ação, os 

enunciados emergentes em cada movimento cíclico foram explorados por procedimentos 

de interrupção, variação e atualização de intensidades. A conclusão de um ciclo de ação 

metamorfoseou e atualizou o ciclo seguinte, pela apropriação que o coletivo fez das 

intensidades que desejou continuar a expandir, ou contrariamente, as que quis abandonar. 

Ao repetir a estrutura processual dos ciclos pretendeu-se compreender a emergência da 

variação, logo da diferença, perante intensidades interrompidas. Novamente, a repetição 

dos ciclos foi afirmada como uma transgressão (Deleuze, 1988), uma vez que emergiram 

quer de novas zonas que apresentassem potências com expressivas densidades e 

intensidades, permitindo o surgimento da diferença, quer de zonas compostas por 

intensidades minoradas, impulsionadas por potências esgotadas (Deleuze, 1976).   

Ao analisar as intensidades expandidas por esta potência, compreende-se que, embora as 

rotas teatrais táticas do dispositivo tenham premiado processos de repetição, os agentes 

coletivos de enunciação atribuíram densidade à potência ‘Cíclica’, através da repetição dos 

agenciamentos de visibilidade, ou seja, das temáticas exploradas.   

Por fim, e em formato de conclusão do mapeamento efetuado, tendo como referência as 

investigações realizadas até ao momento, é plausível enunciar que as potências de afetação 
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relacional que assumiram uma maior densidade foram aquelas que, igualmente, 

agenciaram a sua intensidade por um maior número de outras potências.   

 

 

2.2. POTÊNCIAS DE FUGA 

  

As potências de fuga foram declaradas como uma atualização em devir das potências de 

desejo individuais e coletivas. Contudo, estas potências são atualizadas enquanto potências 

que os sujeitos consideraram ter experimentado e reterritorializado na rota ‘Cena teatral’. É 

perante esta argumentação, que se acrescenta às potências de fuga a categoria teatrais. 

Deste processo surgiram e são investigadas as seguintes categorias e respetivas potências 

de fuga:  

▪ ‘Potências de fuga individuais’: ‘Desmecanização’, ‘Fisicalização’e ‘Reflexão’, 

‘Questionamento e problematização’.  

▪ ‘Potências de fuga coletivas’: ‘Comunicação’, ‘Argumentação’ e ‘Adaptação a 

diferentes grupos’.  

▪ ‘Potências de fuga teatrais’: ‘Consciência das ferramentas teatrais’ e ‘Comunicação 

perante o público’.  

  

O tratamento de dados é realizado a partir da investigação do terceiro domínio do 

questionário, ‘Resistência e Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral’, no qual se 

tornam percetíveis as densidades convocadas pelas potências de fuga individuais, coletivas 

e teatrais. Porém, esta visibilidade não permite compreender a conexão de intensidades, 

que articula: agenciamentos de visibilidade e enunciação e agenciamentos de 

singularização conectada. Desta forma, são investigadas as intensidades que possibilitam a 

compreensão das articulações entre: potências de deterioração, de desejo, de transformação 

e de afetação relacional. Para esta investigação são utilizados os microdispositivos 

depoimentos pessoais e diário de bordo.  

 

2.2.1. Potências de fuga individuais 

Os dados referentes à densidade das potências fuga individuais são apresentados na tabela 

seguinte.  
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Tabela 11 – ‘Potências de fuga individuais’  

 D.T. D. C. C.T. N. R. 

Desmecanização  -  -  4  3  -  

Fisicalização  -  -  3  4  -  

Reflexão   -  -  3  4  -  

Questionamento e problematização  -  -  2  5  -  

Total - - 12 16 - 

Legenda: D. T.- Discorda totalmente; D. – Discorda; C. – Concorda; N.R. – Não Responde  

 

Através da tabela 11, é inteligível que estas potências se edificam perante a concordância 

unânime dos sujeitos.   

Novamente, a similaridade de dados destas potências, não possibilitou enunciar tendências 

face às variáveis: género, faixa etária, ou nível de escolaridade.  

Importa referir que, as potências não são investigadas segundo semelhança de densidades. 

Primeiramente são analisadas as potências de fuga individuais ‘Desmecanização’ e 

‘Fisicalização’, que convocaram potências corporais. Estas potências foram impulsionadas 

pela exploração de corpos sem órgãos.  

Posteriormente são investigadas as potências que integraram como foco de ponderação e 

reflexão, as explorações antecessoras. Pretende-se analisar as densidades e intensidades 

impulsionadas por explorações corporais, para de seguida, compreender como foram 

promovidos processos de transformação, que integraram a reflexão como parte integrante 

dos procedimentos de experimentação corporal.  

Deste modo, torna-se possível dividir as potências de fuga individuais em duas novas 

categorias: ‘Potências corporais’ e ‘Potências reflexivas’.  

  

As potências corporais: ‘Fisicalização’ e ‘Desmecanização’ (também assumidas como 

microdispositivos de exploração e produção teatral) contraíram uma densidade 

considerável. A potência ‘Fisicalização’ foi afirmada com uma densidade similar à 

potência ‘Reflexão’ confirmada por níveis de concordância total por quatro participantes, 

enquanto a potência ‘Desmecanização’ foi confirmada com densidade total por três 

sujeitos.   

Perante a superior densidade da potência ‘Fisicalização’, em relação à ‘Desmecanização’, 

interroga-se se os sujeitos atribuíram uma relevância proeminente às potências que se 
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apresentaram como novas e atualizadas, em detrimento de potências esgotadas. Importa 

também problematizar, se os sujeitos contraíram no seu corpo um número tão significativo 

de gestus e atos performativos, que se declaram como representações socioculturais, que 

não lhes é permitida a inteligibilidade de uma descolonização total dos mesmos.  

Por fim, questiona-se, se a potência ‘Desmecanização’, uma vez que articulada por 

processos de reflexão e questionamento, não se expandiu nos sujeitos por 

desterritorializações que os mesmos consideraram mentais, ao invés de corporais. 

Segundo Augusto Boal, a potência ‘Desmecanização’ visa descolonizar o corpo e a mente 

dos indivíduos (Boal, 2013, p. 16). Assim, a partir da visibilidade dos gestus e atos 

performativos, seguida de reflexões e questionamentos, tornou-se possível desconstruir 

naturalizações impostas por imitações irrefletidas (Koudela & Santana). É possível então 

confirmar que a potência ‘Desmecanização’ foi descolonizadora de pensamentos e ações 

mecanizados. Ao agir através da interrupção de gestus e atos naturalizados, esta potência 

foi explorada como uma interrupção, para se poder proceder à variação, através da potência 

‘Fisicalização’. Propõe-se que o processo de descolonização corporal e mental, embora 

articulado, se alegue como muito complexo. Ainda que, os sujeitos descortinem estes 

gestus mentalmente, a sua concretização por estar naturalizada, apresenta-se de forma 

mecânica, sem aceder a questionamentos e reflexões mentais.    

A potência ‘Fisicalização’ adquire intensidade pela procura de singularidade dos corpos 

sem órgãos, através de explorações livres e espontâneas (Spolin, 2004), potenciadoras de 

enunciados atualizados e criativos. A partir desta análise, sugere-se que os sujeitos 

priorizem as potências com intenções criativas, que permitem uma atualização, 

singularização e pluralização dos atos corporais (Boal, 2006).  

Importa de momento proceder a uma análise das intensidades agenciadas, que possibilite a 

visibilidade de conexões entre: ‘Fisicalização’ e potências de deterioração, de desejo, de 

transformação e de afetação relacional. Esta opção deve-se ao facto de as potências de fuga 

terem sido exploradas a partir de articulações com as potências referidas.  

 

Primeiramente interessa mencionar que a potência ‘Fisicalização’ foi explorada a partir de 

potências de desejo, enquanto a potência ‘Desmecanização’ foi experimentada e 

desenvolvida a partir de potências de deterioração. Do mesmo modo, a intensidade 

propagada por cada uma das potências corporais, conecta-se com diferentes potências de 
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afetação relacional. Na medida em que a potência ‘Desmecanização’ se conecta, e é 

afetada pela intensidade das potências ‘Prática’, ‘Política’, ‘Crítica’ e ‘Cíclica’, a potência 

‘Fisicalização’ é afetada pelas potências ‘Prática’, ‘Política’, ‘Emancipação’ e ‘A-              

-significação’.   

Parece, igualmente, possível compreender que a potência ‘Fisicalização’ possibilita a 

emergência de forças ativas e transformadoras, que por sua vez, possibilitam a exploração 

de ‘corpos de possibilidades’, ‘corpos de desejos’ e ‘corpos criativos’, promotores da 

expansão da dimensão de singularização.  

A potência ‘Desmecanização’ torna visível a dimensão de individualização que impulsiona 

‘corpos disciplinados’, ‘corpos eficientes’ e ‘corpos performativos’. Foi a partir da 

visibilidade destes corpos, que segundo processos cíclicos, críticos e práticos, os mesmos 

puderam ser afetados e metamorfoseados por forças ativas e transformadoras, advindas de 

potências de desejo e de transformação.   

É então possível compreender como a densidade da potência ‘Fisicalização’ se 

metamorfoseou e promoveu a afetação e expansão de novas intensidades. É através da 

compreensão e desterritorialização da intensidade de forças reativas, emergentes na 

potência ‘Desmecanização’, que se promoveu a possibilidade da transformação destas 

forças, primeiramente em forças ativas. A potência ‘Fisicalização’ ao ser explorada 

segundo forças ativas, foi esvaziada de potências de deterioração, processo que possibilitou 

a metamorfose das forças ativas em forças transformadoras. Estas forças, ao agirem sobre a 

potência ‘Fisicalização’, aumentaram a sua intensidade a-significante e emancipatória e, 

paralelamente permitiram a expansão e afetação das potências de desejo.   

É, então, plausível declarar que a desterritorialização da densidade da potência 

‘Desmecanização’, assim como das forças reativas que albergou, foi efetuada segundo 

processos de afetação práticos, cíclicos e críticos, que promoveram a metamorfose de 

forças reativas em ativas e, posteriormente, em transformadoras. Foram estas últimas, que 

estabeleceram agenciamentos com a potência ‘Fisicalização’, conectando-a com potências 

de desejo. Segundo esta rede rizomática de afetações, foi promovido um esvaziamento das 

potências de deterioração através da desnaturalização das mesmas.  

Apresentam-se alguns excertos dos diários de bordo que corroboram esta perspetiva:  
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Quadro 7 – ‘Enunciados discursivos de potências de fuga individuais’ 

Diários de bordo 

No exercício em que nos foi dado um balão, para além do efeito tranquilo que me provocou, também me 

senti muito mais jovem, lembrando-me até, de momentos da minha infância (Pedro, 30 de outubro de 

2014).  

Um exercício de estátuas foi algo interessante, mais ainda, fazer uma réplica do nosso par, enquanto 

encontrávamo-nos de olhos fechados. Todos os exercícios de hoje lembram-me, mais uma vez, a minha 

infância. Infância que não dava tantas dores de cabeça. É bom poder descontrair (Pedro, 4 de novembro de 

2014).  

Expressar sem palavras é como ver de olhos fechados (Sofia, 06 de novembro, 2014).  

Aprendi que os gestos significam muito e dão para compreender uma pessoa sem que esta fale. Lembro-    

-me de quando era criança tentava falar inglês com palavras que não existiam (Pedro, 6 de novembro de 

2014).  

 

Após a investigação da categoria ‘Potências corporais’, referente às potências de fuga 

individuais, parte-se para a análise da categoria ‘Potências reflexivas’: ‘Questionamento e 

problematização’ e ‘Reflexão’.  

A exploração das potências de deterioração e de desejo assumiu-se como indutora do 

desenvolvimento de potências reflexivas. De forma simultânea, estas potências 

desenvolveram-se por conexão com potências de afetação relacional, expandindo, e sendo 

expandidas pelas mesmas.  

As potências reflexivas expõem níveis de densidade positivos e expressivos. A maior 

densidade territorial foi atribuída à potência ‘Questionamento e problematização’. É 

relevante salientar que a totalidade dos participantes femininos lhe atribuiu densidade total, 

na mesma medida em que a totalidade de participantes masculinos, embora se 

harmonizasse com a validação desta potência, não lhe conferiu densidade absoluta.  

A potência de experimentação individual ‘Reflexão’ convocou uma densidade 

considerável, ainda que ligeiramente inferior, face à potência enunciada previamente. 

Perante esta potência, quatro participantes validaram a sua densidade máxima.  

A partir da diferença de densidades enunciada entre estas potências, ainda que ínfima, 

surgem algumas questões que importa colocar.   

A densidade significativa destas potências confere subjetivações atualizadas face à 

problemática contemporânea – ‘Desemprego Jovem na Área Metropolitana do Porto’? 

Consente, igualmente, a expansão da dimensão de singularização conectada através do 

desenvolvimento de potências reflexivas?  
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Segundo revisão bibliográfica, as relações de poder apresentam-se com intensão 

unidirecional, logo, homogéneas e dominantes, quando não preveem questionamentos ou 

problematizações (Filho, 2007). Foi a partir desta inteligibilidade, que os dispositivos 

teatrais modernos com disposições políticas visaram promover a reflexão, questionamento 

e problematização, para que os sujeitos se tornassem transformadores da sua própria 

realidade social (Pavis, 2001). Contrariamente, quando o questionamento é negado, é 

possibilitada a territorialização de naturalizações hegemónicas (Butler, 2011).  

A partir destas perspetivas conceptuais, e da densidade expressa pelas potências reflexivas, 

sugere-se que foram desenvolvidas potências de fuga, que possibilitaram a procura de 

singularidades inerentes a cada território, conectando as suas diferenças, ao invés de as 

homogeneizar (Deleuze & Parnet, 1998). Deste modo, parece possível confirmar que foi a 

expansão da multiplicidade de lugares de fala, que promoveu o questionamento de 

territórios totalizadores de enunciação, bem como a reflexão sobre subjetividades 

estilizadas. Propõe-se que a expansão de potências reflexivas resultou da partilha de 

múltiplos sentidos, que ao serem conectados através de reflexões, questionamentos e 

problematizações, foram descolonizados para serem, novamente, reterritorializados 

segundo redes a-significantes complexas e abrangentes. 

Por fim, torna-se exequível confirmar, que os ciclos de ação, concretizados a partir da 

metodologia de Investigação-Ação, traduziram-se em ações integradas e complementares 

de reflexão, questionamento e problematização, permitindo o desenvolvimento discursivo 

de um devir-minoritário (Hollander & Einwohner, 2004).  

A partir da análise realizada, é possível responder às questões previamente colocadas. 

Porém, surgem novas questões que não podem ser respondidas, exclusivamente, pela 

visibilidade das densidades contraídas. Estas questões referem-se às diferenças de 

densidade entre as potências, nomeadamente, se esta diferença se deve ao facto de os 

participantes considerarem que a potência ‘Reflexão’ não foi edificada com níveis 

máximos no processo de experimentação; ou se, esta potência estabeleceu um número de 

conexões inferior, diminuindo a sua densidade.  

Parece plausível expor múltiplas inteligibilidades que possibilitam atualizadas 

compreensões. A primeira que se destaca é o facto de as potências de deterioração terem 

agenciado a sua intensidade perante as potências ‘Reflexão’ e ‘Questionamento e 

problematização’.  
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 Apresenta-se, um excerto dos diários de bordo que reforça esta fundamentação:  

A dúvida, o stress, a pressão, o julgamento, o medo. Tantas sensações, sentimentos 

negativos, com os quais luto, lutamos diariamente, que acabo por bloquear, perder as 

relações, o prazer, acabo por fazer sem ser. Acho que a oficina me trouxe a força de 

virar o sentido, o jogo, de ser eu sem medo ou vergonha (Júlia, diário de bordo, junho, 

2015).  

 

Ainda por referência às potências reflexivas, estas tinham evidenciado níveis de 

concordância maioritários, mesmo com diferenças de densidade total. No entanto, é 

exequível uma nova compreensão: ambas as potências foram atravessadas por intensidades 

de todas as potências de afetação relacional. Esta inteligibilidade expõe a força que as 

potências reflexivas assumiram no processo de experimentação e criação teatral. De igual 

modo, as forças reativas, que imprimiram intensidades para as potências de deterioração, 

perderam intensidade no confronto com a potência ‘Reflexão’. Perante as questões 

previamente colocadas, sugere-se que a potência ‘Questionamento e problematização’ foi 

afetada, sobretudo, por forças ativas que lhe imprimiram intensidades de desejo, mesmo 

que atravessada por intensidades deterioradas advindas da potência ‘Reflexão’.   

  

2.2.2. Potências de fuga coletivas 

Para a investigação da categoria ‘Potências de fuga coletivas’ são analisadas as seguintes 

potências: (i) ‘Comunicação’; (ii) ‘Argumentação’; (iii) ‘Adaptação a diferentes grupos’, 

como expresso na tabela 12.  

 

Tabela 12 – ‘Potências de fuga coletivas’  

  D.T. D. C. C.T. N. R. 

Comunicação  -  -  4  3  -  

Argumentação   -  -  3  4  -  

Adaptação a diferentes grupos  -  -  2  5  -  

Entreajuda  -  -  3  4  -  

Total - - 12 16  

Legenda: D. T.- Discorda totalmente; D. – Discorda; C. – Concorda; N.R. – Não Responde  

  

Com base nesta tabela é percetível que as potências de fuga coletivas reterritorializaram a 

sua densidade ao serem confirmadas por todos os participantes.  
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Foram tratadas as variáveis referentes ao género, faixa etária e nível de escolaridade, 

porém, não expressaram diferenças que permitissem formular questionamentos sobre 

tendências.  

 

Os participantes atribuíram à potência ‘Adaptação a diferentes grupos’ uma significativa 

densidade tendo sido confirmada por todos os inquiridos, e enunciada com densidade total 

por cinco sujeitos.   

As potências ‘Argumentação’ e ‘Entreajuda’ consolidaram uma densidade expressiva, 

todavia, ligeiramente inferior face à potência anterior. Estas potências foram assumidas por 

todos os sujeitos, e enunciadas com densidade total por quatro.   

A potência ‘Comunicação’ foi reterritorializada com uma densidade menos significativa, 

perante as potências enunciadas previamente. Continuou a ser reconhecida por todos os 

participantes, contudo, apenas três sujeitos atestaram a sua densidade total.   

A primeira pergunta que surge é se a densidade destas potências é resultado da afetação de 

intensidade de forças ativas, ou forças transformadoras. 

Indica-se que estas potências foram expandidas de forma conectada segundo uma teia de 

relações, em que a densidade de cada uma afetou com intensidades singulares as potências 

vizinhas. Propõe-se, igualmente, que as potências ‘Comunicação’ e ‘Argumentação’ foram 

expandidas por forças ativas sustentadas em debates e avaliações constantes, promovidos 

no processo de ação. Uma vez que as decisões relativas à dinâmica de grupo, tal como, a 

opções artísticas foram decididas e avaliadas colaborativamente, foi promovido um espaço 

constante de partilha, debate, negociação e avaliação no contexto de ação. Considera-se 

que esta opção, referente ao trabalho colaborativo, exponenciou interações primárias de 

afetação relacional (Berger & Luckmann, 2010), que expandiram as potências 

‘Comunicação’ e ‘Argumentação’. Desta forma, estas potências promoveram, também, 

conexões emocionais em profundidade, porque impulsionadas pelo contacto direto com o 

outro, e não mediadas por imagens (Losa, 2014; Debord, 2012; Martins, 2011; Boal, 2008). 

Promoveram, de igual forma, articulações entre perspetivas plurais do conhecimento, 

fomentando a politização (Foucault, 1980) e singularização desta dimensão. 

Parece possível atestar, que a expansão das potências ‘Comunicação’ e ‘Argumentação’ foi 

potenciada por intensidades de forças ativas, que forneceram ferramentas para o 

desenvolvimento de relações de afetação em profundidade. 
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 Relativamente às potências ‘Entreajuda’ e ‘Adaptação a diferentes grupos’, interessa 

debater se a expansão das suas intensidades não advém das densidades das potências 

analisadas previamente. Do mesmo modo, declara-se a relevância de compreender se as 

potências ‘Comunicação’ e ‘Argumentação’, não foram confirmadas como princípios 

primários possibilitadores da expansão de potências de afetação relacional.  

Sugeriu-se, previamente, que as potências referidas fossem assumidas como potências de 

interação primárias entre os sujeitos (Berger & Luckmann, 2010). Na mesma linha de 

pensamento, propõe-se que perante processos colaborativos geridos por pluralidades e 

heterogeneidades singulares (Deleuze & Parnet, 1998), as potências ‘Entreajuda’ e 

‘Adaptação a diferentes grupos’ são impulsionadas por forças transformadoras, que 

possibilitam uma multiplicidade de relações entre diferentes corpos. Segundo esta 

perspetiva, as potências ‘Entreajuda’ e ‘Adaptação a diferentes grupos’ permitem a 

expansão das relações de forças em relações de afetação, uma vez que a criação teatral é 

impulsionadora de fenómenos de afetação (Deleuze, 1996). 

Como previamente investigado, as forças transformadoras permitem a emergência da 

potência ‘Expansão de agenciamentos de afetação relacional’, que por sua vez possibilita a 

reterritorialização da dimensão de singularização conectada. Emergem então as condições 

para o desenvolvimento de múltiplas relações tensionais, e não hierarquizadas (Lucas & 

Hoff, 2007), agenciadas por intensidades atualizadas das potências de ‘Entreajuda’ e 

‘Adaptação a diferentes grupos’. Segundo esta ótica, a densidade destas potências foi 

expandida em devir pela afetação com potências de interação primárias, e impulsionada 

por relações de afetação transformadoras.  

 

Após analisadas as potências de fuga com predisposições coletivas, torna-se plausível 

enunciar o paradoxo analítico, de potências que expõem uma densidade territorial 

expressiva possam ter conectado diminutas intensidades, tal como o inverso. No entanto, 

indica-se que não foi exclusivamente o número de conexões que promoveu a densidade 

territorial, mas a diversidade albergada nas intensidades que cada potência transportou e 

expandiu. De igual modo, propõe-se que a expansão da densidade das potências, depende 

das intensidades agenciadas por forças ativas e/ou transformadoras.  

Embora esta perspetiva permita a compreensão da densidade de territórios conectados por 

um reduzido número de potências, ainda não se revela suficiente para o entendimento da 
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intensidade transportada pelas potências e como estas se podem ter conectado 

internamente, expandindo intensidades.  

A potência ‘Comunicação’ revelou-se a potência pioneira a afetar as restantes. A 

intensidade desta potência, ao atravessar outras potências, imiscui-se nas suas densidades 

aumentando-as. Quando a potência ‘Argumentação’ afetou a potência ‘Entreajuda’, já não 

afetou com uma intensidade única, albergou intensidades indiretas da potência 

‘Comunicação’. Desta forma, a potência ‘Argumentação’ foi constituída por intensidades 

múltiplas e heterogéneas, que atravessaram a potência ‘Adaptação a diferentes grupos’, 

permitindo a expansão de zonas capazes de se metamorfosearem sem estarem limitadas à 

afetação de intensidades de deterioração. Deste modo, a potência ‘Adaptação a diferentes 

grupos’ albergou intensidades a-significantes, que concordaram com a significativa 

densidade territorial atribuída pelos agentes coletivos de enunciação. Esta potência foi 

afetada por forças transformadoras, por sua vez intensificadas pela conexão com potências 

antecessoras, constituídas por múltiplas intensidades e forças ativas. Ainda que esta 

afetação não tenha sido direta, foi gradual e rizomática. As potências ao estarem 

conectadas em rede, as suas intensidades foram sendo agenciadas para outras potências que 

as incluíram, transformaram e expandiram.  

Conclui-se que as potências de fuga, tendencialmente coletivas, foram atravessadas por 

potências de afetação relacional; contudo, foram igualmente impulsionadas por forças 

ativas e transformadoras.   

 

2.2.3. Potências de fuga teatrais 

Por fim são investigadas as seguintes potências de fuga teatrais: (i) Consciência das 

ferramentas teatrais’; (ii) ‘Comunicação perante o público’, como expresso na tabela 13.  

 

Tabela 13 – ‘Potências de fuga teatrais’  

  D.T. D. C. C.T. N. R. 

Consciência de ferramentas teatrais  -  -  2  5  -  

Comunicação perante público  -  1  3  3  -  

Total - 1 5 8 - 

Legenda: D. T.- Discorda totalmente; D. – Discorda; C. – Concorda; N.R. – Não Responde  
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Com fundamento nesta tabela, as potências de fuga teatrais assumem uma significativa 

densidade territorial, ainda que diferenciada em cada uma.   

A potência ‘Consciência das ferramentas teatrais’ foi confirmada pela totalidade dos 

inquiridos, tendo-lhe sido atribuída uma densidade total por cinco sujeitos. A potência 

‘Comunicação perante o público’ foi confirmada por seis participantes, um sujeito não 

concordou com a sua densidade, e três atribuíram-lhe densidade máxima. Foram analisadas 

as variáveis género, faixa etária e nível de escolaridade, todavia não evidenciaram 

heterogeneidades que possibilitassem a inteligibilidade de tendências. 

  

Primeiramente interessa compreender se a densidade territorializada por estas potências 

não está relacionada com o tempo de desenvolvimento do processo de ação. 

A opção por uma ação teatral dilatada ao longo de doze meses fundamentou-se no desejo 

de sistematicidade, que previu uma permanência capaz de aprofundar e consolidar práticas 

teatrais. Deste modo, sugere-se que a densidade expressiva da potência ‘Consciência das 

ferramentas teatrais’ possa ser atribuída à durabilidade e sistematicidade da ação. Segundo 

a mesma ótica, a potência ‘Comunicação perante o público’ pôde ser desenvolvida em três 

apresentações (‘A Incubadora’, ‘(Re)Ação’ e ‘(Em)Rede’), não permitindo uma 

sistematicidade capaz de territorializar a densidade desta potência.   

Questiona-se então, se a densidade da potência ‘Consciência das ferramentas teatrais’ não 

se encontra articulada com uma atualização singular do valor do tempo.  

Preconiza-se que os sujeitos ficaram desprovidos do valor do seu tempo pela situação de 

desemprego (Baptista, 2013; Munné, 1980); assumida política, social e economicamente 

como um valor de mercado (Baptista, 2013). Não obstante, sugere-se que os sujeitos, 

através de uma prática teatral sistemática, atualizaram o valor do seu tempo, não segundo 

medidas de mercado, mas um valor simbólico, um tempo para o desenvolvimento de 

competências individuais, sociais e teatrais.   

Por fim, é importante compreender se a densidade da potência ‘Consciência das 

ferramentas teatrais’, não advém do trabalho exploratório e colaborativo, em que as 

potências de fuga foram exploradas perante dimensões de singularidade conectada.   

Preconiza-se que as ferramentas colaborativas de criação teatral, para além de 

corresponsabilizarem o coletivo, articuladas com liberdade de escolha (Lewin, 1947), 

promoveram a complexificação e a individuação das formas, o que possibilitou a expansão 
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de opções de escolha (Silva, 2016). As ferramentas teatrais, ao serem exploradas segundo 

processos colaborativos e criativos (Dundjerovic, 2007), impulsionaram potências de ação. 

É então possível referir, que a densidade da potência ‘Consciência das ferramentas teatrais’ 

foi exponenciada pela contração das intensidades advindas das potências de afetação 

relacional. É também através da análise de um trabalho colaborativo, entre agentes de 

enunciação coletivos e enunciadores cénicos, que se torna possível compreender a 

densidade expressiva da potência ‘Consciência das ferramentas teatrais’.   

Importa ainda referir que, a experimentação dos enunciadores cénicos privilegiou, de igual 

modo, a singularidade de cada um, assim como conexões experimentadas na cena teatral. 

Desta forma, as experimentações teatrais distanciaram-se de representações ou 

interpretações, assumindo a exploração de projeções ativas, transformadoras e atualizadas.  

Expõem-se fragmentos dos diários de bordo que confirmam esta perspetiva:  

 

Quadro 8 – ‘Enunciados discursivos de potências de fuga teatrais’ 

Diários de bordo 

Tive o privilégio de sentir o espaço de forma diferente, com várias outras partes do corpo. Achei 

interessante. (...) os olhos não conseguem mostrar tudo de um objeto ou área (Pedro, 11 de novembro de 

2014).  

Tem sido um campo de experimentações incríveis. A arte teatral, como as demais artes, eleva-se e funde-  

-se e com isto desafio-me a explorar e interpretar novos caminhos, novas relações, novos pensamentos e 

espaciais, na construção da luz, do som, do figurino e a relação do espaço cénico. Encontrei em todo este 

processo, a versatilidade e novas dimensões na criação e articulações nos diferentes estados e contextos, 

pensamentos e reflexões contemporâneas (Joana, fevereiro de 2015).  

Um objeto pode ser uma extensão de nós próprios. (...) os gestos que acompanham o uso do objeto ficam 

gravados na nossa memória corporal (Sofia, 5 de maio de 2015).  

A luz ao ser utilizada como cenografia, ou seja, como uma integrante ativa do espetáculo tem uma leitura, 

um objetivo. A sua função não é só iluminar (Júlia, maio de 2015).  

 

Como visível, a potência ‘Consciência das ferramentas teatrais’ albergou intensidades 

heterogéneas, pela afetação a que foi submetida por conexões com potências de afetação 

relacional. Como tal, as intensidades desta potência expandiram e afetaram a potência 

‘Comunicação perante o público’.  

 

Para uma investigação de maior profundidade em relação à potência ‘Comunicação perante 

o público’ procede-se a uma análise fragmentada pelas três apresentações.   
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As apresentações ‘A Incubadora’ e ‘(Re)Ação’ (referentes ao ciclo da ação 1 e 2), ao 

agenciarem uma comunicação e colaboração direta com o público, através dos 

microdispositivos teatrais teatro-imagem e teatro-fórum, conectaram-se com diferentes 

potências de afetação relacional, nomeadamente:   

▪ ‘Colaboração’: ao integrar público na procura de diferentes respostas para os 

problemas enunciados;  

▪ ‘Prática’: por se tratar apresentações teatrais;  

▪ ‘Emancipação’, ‘Política’ e ‘A-significação’: por projetar para o público as 

múltiplas e diversificadas potências discursivas emergentes de potências de 

deterioração, de desejo e de transformação;  

▪ ‘Crítica’: ao refletir, questionar e debater a problemática identificada em 

comunicação direta com o público;  

▪ Cíclica: ao assumir cada apresentação como um momento de work in progress que 

apenas se fechou na última apresentação.  

  

A última apresentação ‘(Em)Rede’, a única dirigida ao público geral, não se conectou com 

todas as potências de afetação relacional, ainda que albergasse intensidades advindas das 

apresentações anteriores. Assim, excluiu a potência ‘Colaboração’ (não promovendo a 

participação ativa do público no espetáculo) e ‘Crítica’ (sendo esta potência expandida 

através de enunciados discursivos dos agentes coletivos de enunciação).   

Após esta análise, torna-se possível compreender que as potências que não atravessaram a 

última apresentação perderam intensidade, retirando densidade territorial à potência 

‘Comunicação perante o público’, segundo a perspetiva dos agentes coletivos.  

 

 

2.3. POTÊNCIAS DE SUBJETIVAÇÃO  

 

A investigação das potências de subjetivação pretende aferir subjetivações atualizadas face 

ao estatuto de desempregado. A análise da densidade reterritorializada pelas potências de 

subjetivação é concretizada através do quarto domínio do questionário: ‘Atualização de 

subjetivações face ao estatuto de desempregado’, na qual são investigadas as potências de 

subjetivação individuais e coletivas. Para a análise das intensidades agenciadas são 

utilizados, novamente, os microdispositivos depoimento pessoal e diário de bordo.   
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2.3.1. Potências de subjetivação individuais  

A categoria ‘Potências de subjetivação individuais’ é alusiva à perceção dos agentes 

coletivos de enunciação, face à atualização de modos de produção de subjetividades, 

perante a problemática identificada – ‘Desemprego Jovem na Área Metropolitana do 

Porto’.  

A investigação das potências de subjetivação individuais é concretizada através de 

conexões com potências de deterioração, de desejo e de transformação, que facultam a 

inteligibilidade de ‘corpos de possibilidades’, ‘corpos de desejo’ e ‘corpos criativos’. Deste 

modo, é através da compreensão da metamorfose destes corpos, segundo as forças que os 

expandem, que se pretende investigar as potências de subjetivação individuais.  

Após o processo de ação, os agentes coletivos de enunciação foram inquiridos sobre a 

atualização de subjectivizações face ao estatuto de desempregado. O tratamento de dados é 

apresentado na tabela seguinte:    

  

Tabela 14 – ‘Atualização de subjetivações individuais’  

Sim  Não  

7  0  

  

Com base na tabela 14 torna-se inteligível que a unanimidade dos participantes (sete) 

concorda que existiu uma atualização de subjetivações individuais face ao estatuto de 

desempregado. Esta atualização pode ser confirmada pela conexão entre a análise 

concretizada neste domínio do questionário, com os dados analisados no primeiro domínio, 

e que evidenciaram disposições hegemónicas negativas, face a subjetivações do estatuto de 

desempregado. Interessa, deste modo, analisar as densidades das potências que 

promoveram esta atualização.   

  

São investigadas as potências de subjetivação individuais: (i) ‘Criatividade’; (ii) 

‘Autoconhecimento’; (iii) ‘Confiança’; (iv) ‘Autonomia’; (v) ‘Responsabilidade’; (vi) 

‘Persistência’; (vii) ‘Equacionar de novas opções’; (viii) ‘Perspetivas futuras’.  
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Tabela 15 – ‘Potências de subjetivação individuais’  

 D.T. D. C. C.T. N. R. 

Criatividade  -  1  2  4  -  

Autoconhecimento  -  -  4  3  -  

Confiança  -  1  2  4  -  

Autonomia  -  -  3  4  -  

Responsabilidade  -  1  4  2  -  

Persistência  -  -  3  4  -  

Equacionar novas opções  -  -  2  5  -  

Perspetivas futuras  -  -  4  3  -  

Total - 3 26 29 - 

Legenda: D. T.- Discorda totalmente; D. – Discorda; C. – Concorda; N.R. – Não Responde  

  

Segundo a tabela 15 é observável que as potências inscritas contraem densidades positivas. 

Porém, interessa analisar a sua densidade, através de possíveis conexões que podem 

imprimir perspetivas atualizadas. Importa referir, que foram analisadas as variáveis 

referentes ao género, faixa etária e nível de escolaridade, contudo, dada a similaridade 

entre as mesmas, aliada ao diminuto número de inquiridos, não se tornou possível enunciar 

tendências.    

  

Para a investigação das densidades territorializadas parece pertinente articular as potências 

‘Autoconhecimento’, ‘Confiança e ‘Criatividade’ a partir da questão: estas potências 

permitiram a desterritorialização de estruturas simbólicas de identidade, a partir da 

expansão de ‘corpos de possibilidades’, corpos de desejo’ e ‘corpos criativos’, assentes em 

disposições de resistência. No entanto, para uma análise que vá de encontro a esta questão, 

primeiramente interessa investigar as densidades contraídas por cada potência em 

particular.  

 

A potência ‘Autoconhecimento’ foi confirmada por todos os participantes, tendo-lhe sido 

atribuída densidade máxima por três sujeitos. Todavia, ao confrontar a potência de desejo 

individual ‘Autoconhecimento’, com a potência de subjetivação individual com a mesma 

designação, compreende-se que não assumiu a densidade desejada. Esta perspetiva é 

declarada uma vez que, perante as potências de desejo, esta potência contraiu uma 
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densidade hegemónica, ao ser confirmada por todos os participantes, enquanto após o 

processo de ação, apenas lhe foi atribuída uma densidade máxima por três participantes.  

A potência ‘Criatividade’ foi enunciada pela maioria dos inquiridos (seis), dos quais quatro 

atribuíram-lhe densidade máxima e um sujeito não validou a sua densidade. A potência 

‘Confiança’ foi afirmada pela maioria dos inquiridos (seis): quatro atribuíram-lhe 

densidade máxima e, novamente, um sujeito não confirmou a sua densidade.  

Retomando a questão que se colocou no início da análise destas potências, interessa evocar 

mais um princípio definido para este dispositivo – ‘princípio de multiplicidade’ (Deleuze 

& Guattari, 1995a). Este princípio coaduna-se com a sugestão dos indivíduos serem 

compostos por uma multiplicidade de forças que os atravessa, permitindo a 

desterritorialização de estruturas simbólicas de identidade (Deleuze & Guattari, 1995a). A 

partir do momento em que se desterritorializam marcos identitários (Derrida, 2004), a 

potência ‘Autoconhecimento’ perde densidade, e o sujeito passa a construir e desconstruir, 

sistemática e criativamente, as suas disposições identitárias (Bauman, 2004, 2000, 1999; 

Hall, 2006, 2003, 2001, 1996; Martins, 2011). A questão de Stuart Hall ‘Quem precisa de 

identidade?’ (1996) parece fazer sentido perante a perda de densidade desta potência. 

Sugere-se, assim, que a potência ‘Autoconhecimento’ possa ser compreendida, mediante a 

expansão de ‘corpos de possibilidades’ descolonizadores de estruturas identitárias 

individualizadas.   

Do mesmo modo, a potência ‘Criatividade’ encontra-se articulada com a possibilidade de 

‘corpos criativos’ que se atualizam constantemente.  

Relativamente às potências ‘Confiança’ e ‘Criatividade’, questiona-se se não estão 

articuladas, apresentando-se como uma atualização da potência de deterioração 

‘Instabilidade emocional’. 

Quando esta potência de deterioração foi analisada, colocou-se a hipótese que as 

disposições identitárias pós-modernas (Bauman, 2004, 2000, 1999; Hall, 2006, 2003, 2001, 

1996; Martins, 2011), ao serem afetadas por potências criativas, poderem desterritorializar-

-se de estruturas identitárias fixas. Foi ainda sugerido, que este processo permitira a 

emergência de múltiplas e diversificadas disposições identitárias, capazes de confrontar 

instabilidades emergentes pela capacidade de integração e transformação da diferença e do 

novo. É segundo esta perspetiva, que se considera que as potências ‘Confiança’ e 
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‘Criatividade’ se assumem como uma atualização, que integra forças capazes de 

impulsionar ‘corpos de desejo’ e ‘corpos criativos’.   

Ao analisar as intensidades agenciadas, compreende-se que a potência ‘Autoconhecimento’ 

foi promotora e afetada por forças ativas. A compreensão de múltiplas disposições, 

apresentadas pelos corpos sem órgãos, permitiu a emergência de ‘corpos de 

possibilidades’. De tal forma, a exploração de disposições corporais diversificadas, 

possibilitou a expansão de forças ativas. Estas forças conectaram-se com a potência 

‘Autoconhecimento’, aumentando a sua densidade territorial e diversidade nas intensidades 

que albergou. A potência ‘Autoconhecimento’ abandonou regimes individualistas gerados 

por estruturas identitárias sólidas, para declarar dimensões de singularização compostas por 

multiplicidades.   

As intensidades que a potência ‘Autoconhecimento’ albergou, afetaram a potência 

‘Confiança’. Como tal, existiu uma expansão da densidade territorial desta potência, 

através do incremento de intensidades diversificadas. Esta ampliação possibilitou a 

exploração de ‘corpos de desejos’, que para além das possibilidades que contraíram, foram 

capazes de optar por aquelas que desejavam.   

As potências ‘Autoconhecimento’ e ‘Confiança’ puderam ser consideradas como uma 

transformação da potência de deterioração ‘Instabilidade emocional’, que embora não 

tenha revelado uma densidade máxima, foi confirmada pela maioria dos agentes. 

Posteriormente, a potência ‘Criatividade’ foi atravessada pelas intensidades da potência 

‘Confiança’, tal como por forças ativas advindas da exploração de ‘corpos de 

possibilidades’ e ‘corpos de desejo’. Neste percurso, a potência ‘Criatividade’ possibilitou 

a ampliação de ‘corpos criativos’ que foram afetados por forças ativas e transformadoras. 

Ao aumentarem a sua intensidade, por conexão com ‘corpos criativos’, as forças 

transformadoras metamorfosearam-se em forças atualizadoras. Torna-se plausível 

certificar, que os ‘corpos criativos’ se expandiram por múltiplas intensidades e forças 

aumentadas, porque contraídas por potências anteriores e exponenciadas por conexões.   

Por fim importa referir, que a potência ‘Criatividade foi declarada como um 

desenvolvimento da exploração antecessora das potências ‘Desmecanização’ e 

‘Fisicalização’. Assim, foi afirmada, igualmente, como uma expansão de potências de 

desejo.   

 



Zona 5 – Mapas de densidades e intensidades 

281 

 

A análise das potências de subjetivação individuais, ‘Autonomia’, ‘Persistência’ e 

‘Responsabilidade’, é concretizada, também, de forma conjunta. Embora enunciem 

densidades diferenciadas, sugere-se que estas potências se encontram conectadas perante a 

expansão de autonomias simbólicas (Bruni, 2006) e emancipação discursiva (Hollander & 

Einwohner, 2004). Contudo, interessa primeiramente analisar a densidade convocada por 

cada uma destas potências.   

As potências ‘Autonomia’ e ‘Persistência’ contraíram uma densidade similar, ao serem 

validadas por todos os sujeitos, e edificadas com densidade máxima por quatro 

participantes.   

A potência ‘Responsabilidade’ foi confirmada por seis sujeitos, dois dos quais lhe 

atribuíram densidade máxima, e um participante não concordou com a sua densidade. Ao 

articular estas potências, surge a dúvida se não se assumem como indutoras da potência de 

afetação ‘Emancipação’. De igual modo, importa refletir se as suas densidades são 

sustentadas por emancipações discursivas e autonomias simbólicas, apresentadas desde o 

início deste trabalho como objetivos a desenvolver. Torna-se possível enunciar, que os 

sujeitos ao ampliarem a densidade das potências ‘Responsabilidade’ e ‘Persistência’, 

através da criação e projeção de discursos próprios. Expandiram, igualmente, a potência 

‘Autonomia’. Neste processo de expansão de densidade, tornaram-se inteligíveis ‘corpos 

emancipados’. 

A reterritorialização desta potência não se revela por um poder individual, mas pela 

aquisição de novas perspetivas simbólicas e emancipatórias, que se colonizaram numa teia 

a-significante. Esta perspetiva parece confirmar, que as potências de subjetivação não se 

declaram como um limite, mas como uma ligação de um dispositivo a outro (Deleuze, 

2015), de uma potência à sua atualização. Porém, para que esta ligação se efetivasse, sem 

perder intensidade, foi necessário o contágio com a potência ‘Persistência’. Problematiza-  

-se se não foi a densidade contraída por esta potência, que permitiu uma nova 

inteligibilidade ‘corpos resistentes’. 

Considera-se que os ‘corpos resistentes’ se afirmaram como uma transformação dos 

‘corpos disciplinados’, sendo agenciados por forças atualizadoras, exponenciadas pelas 

potências ‘Autonomia’, ‘Persistência’ e ‘Responsabilidade’. Interroga-se então, se a 

expansão destes corpos não emergiu do trabalho colaborativo desenvolvido. 
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A rede de parceria estabelecida entre os agentes coletivos de enunciação foi 

operacionalizada por relações multidimensionais, impulsionadas por ações colaborativas, e 

mediadas por disposições de autonomia e corresponsabilidade (Lewin, 1947). Ao expandir 

a densidade através destas disposições, as potências ‘Persistência’, ‘Responsabilidade’ e 

‘Autonomia’ encontraram uma rede de afetação, na qual se puderam desenvolver enquanto 

potências individuais, mas conectadas multidimensionalmente. Preconiza-se que esta 

conexão possibilitou o abandono de regimes individualistas, e a expansão de dimensões de 

singularização conectada, na qual os sujeitos encontraram um território de possibilidades, 

para atualização das suas singularidades e relações de afetação.  

Segundo esta perspetiva, a densidade exposta pelas potências ‘Autonomia’, ‘Persistência’ e 

‘Responsabilidade’, advém de relações colaborativas, não hierarquizadas (Teixeira, 2012; 

Fiorentini, 2006, Lewin, 1947). Neste processo de responsabilidades partilhadas, 

possibilitaram a visibilidade de ‘corpos comprometidos’.  

Após esta análise, emerge a dúvida se a densidade das potências de subjetivação, não se 

assume como uma atualização da potência de deterioração ‘Inferioridade social’. 

Segundo Lucas & Hoff (2007) condição discursiva, produção simbólica e cidadania são 

termos complementares. Torna-se praticável articular estes enunciados, com a 

desterritorialização da potência de deterioração ‘Inferioridade social’, em prol de potências 

de ‘Responsabilidade’, ‘Autonomia’ e ‘Persistência’, que implicaram os sujeitos segundo 

princípios de cidadania, logo, princípios políticos.  

 

A sugestão destas potências se apresentarem como uma metamorfose da potência 

‘Inferioridade social’, ganha consistência, compreendendo que a potência ‘Persistência’ ao 

ser atravessada por forças transformadoras possibilitou a expansão de ‘corpos resistentes’. 

Contudo, a potência ‘Responsabilidade’ foi pioneira na promoção de intensidades que 

afetaram os ‘corpos resistentes’. Embora esta potência tenha albergado uma reduzida 

densidade, pode confirmar-se que foi composta por forças ativas e transformadoras. 

A potência ‘Responsabilidade’ permitiu o desenvolvimento de ‘corpos comprometidos’, de 

forma articulada e em devir, com a expansão prévia da potência ‘Criatividade’. Os ‘corpos 

comprometidos’ foram exponenciados por forças transformadoras, logo, não se tornou 

possível o desenvolvimento de ‘corpos performativos’, uma vez que estes não agem, 

apenas reagem por exponenciação de forças reativas (Deleuze, 1976). Posteriormente, 
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quando os ‘corpos comprometidos’ foram atravessados pela potência ‘Autonomia’, 

metamorfosearam-se em ‘corpos emancipados’. Estes corpos foram afetados, novamente, 

por potências ativas e transformadoras, porém, intensificadas face aos agenciamentos 

anteriores. Segundo esta perspetiva, quando os ‘corpos emancipados’ foram afetados pela 

potência ‘Persistência’, contraíram uma significativa densidade territorial e 

metamorfosearam-se em ‘corpos resistentes’. Assim, a potência ‘Persistência’ foi a que 

convocou maior densidade, alusiva à expansão das potências anteriores, que por 

agenciamentos se foram afetando e expandindo.   

  

A potência ‘Equacionar novas opções’ é a que adquire a maior densidade territorial. É 

relevante salientar que a totalidade dos participantes femininos atribuiu a esta potência 

densidade máxima, enquanto a totalidade de participantes masculinos não lhe conferiu 

densidade absoluta. Embora se denote uma variação face ao género, o número reduzido de 

participantes não permite tirar ilações sobre esta variável.    

A partir da densidade contraída pela potência ‘Equacionar novas opções’, problematiza-se 

se esta não se expandiu pelas intensidades da potência ‘Perspetivas futuras’, que contraiu 

uma densidade considerável, ainda que inferior face à analisada previamente. A potência 

‘Perspetivas futuras’ foi confirmada por todos os participantes, e foi-lhe atribuída 

densidade máxima por três sujeitos.  

Perante a sugestão de articulação entre as potências ‘Perspetivas futuras’ e ‘Equacionar 

novas opções’, primeiramente, sugere-se que a densidade da potência ‘Perspetivas futuras’ 

seja uma atualização da potência de deterioração ‘Ausência de perspetivas de futuro’. 

Torna-se visível uma metamorfose de densidades deterioradas, promovidas por 

intensidades de ‘ausência’, para densidades de desejo, impulsionadas por intensidades de 

‘perspetivas’ atualizadas. Foi também indicada uma articulação entre ‘Ausência de 

perspetivas de futuro’ e ‘Adiamento da transição para a vida autónoma’. Entre outras 

variáveis, foi questionado, se a ‘Ausência de perspetivas de futuro’ não é declarada como 

uma consequência, segundo a perspetiva dos sujeitos, da impossibilidade de transição para 

uma vida autónoma e independência financeira. Todavia problematizou-se, igualmente, se 

a densidade desta potência não era afirmada, como o resultado da inibição de potências de 

desejo, dadas as condições de precariedade e subalternidade dos sujeitos. Após a 

visibilidade atualizada da potência ‘Perspetivas futuras’, parece confirmar-se que se 
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sedimentou, sobretudo, pela expansão de potências de desejo e esvaziamento de potências 

de deterioração. É percetível que a densidade da potência de deterioração ‘Ausência de 

perspetivas futuras’ foi, primeiramente, resultado da privação de potências de desejo.  

Esta perspetiva apresenta um paradoxo face à análise concretizada previamente, na qual se 

sugeriu que a ‘Ausência de perspetivas de futuro’ não estaria relacionada com disposições 

identitárias, e sim com o adiamento da transição para a vida autónoma, causado pela 

instabilidade, ou privação da independência financeira (Gonçalves, 2013; Vilas, 2013; 

Ribeiro, et al.2010). No entanto, sugere-se que a ótica enunciada não se expõe como um 

paradoxo, e sim uma atualização das densidades e intensidades agenciadas pelas potências, 

bem como das forças que as impulsionaram.  

Como analisado no momento inicial do processo de ação, as forças que trespassavam a 

rede corporal dos sujeitos expunham-se como reativas (Deleuze,1996), advindas da 

consistente densidade das potências de deterioração. Preconiza-se que os corpos não 

tinham espaço para serem atravessados por forças ativas que permitissem a enunciação de 

possibilidades. Surge então a dúvida, se não é através da atualização das densidades das 

potências ‘Perspetivas futuras’ e ‘Equacionar novas opções’, que é visível que os corpos 

desterritorializaram dispositivos de controlo que os haviam colonizado (Foucault, 2010, 

1999a, 1994a), e que os tinham transformado em ‘corpos disciplinados’, ‘corpos eficientes’ 

e ‘corpos performativos’. Interroga-se, também, se a inteligibilidade das densidades destas 

potências, não enuncia uma atualização que permite descolonizar paradigmas como: 

sobreviva, vida nua e Homo Sacer (Agamben, 2007, 1999), homo-zumbi e Homo Otarius 

(Žižek, 2003). 

Sugere-se que a atualização das potências ‘Perspetivas futuras’ e ‘Equacionar novas 

opções’, torne nítida uma metamorfose, em que o corpo passa a ser um dispositivo que 

convoca múltiplas possibilidades (Butler, 2011), agenciadas por conexões de afetação 

(Deleuze, 1996). Propõe-se, que foi através da experimentação de diversificadas 

perspetivas de criação, e de afetação perante ‘corpos de possibilidades’, ‘corpos de desejo’, 

‘corpos criativos’, ‘corpos comprometidos’, ‘corpos emancipados’ e ‘corpos resistentes’, 

que estes se atualizaram, enquanto corpos políticos e não corpos ao serviço da política. A 

partir da perceção de múltiplas possibilidades de escolha (Silva, 2016, Deleuze, 1995), os 

corpos complexificaram-se e assumiram-se na qualidade de dispositivos com capacidade 
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de descolonização das densidades e intensidades que os atravessavam, afetavam e 

deterioravam.   

Perante a análise efetuada previamente, as potências ‘Equacionar novas opções’ e 

‘Perspetivas futuras’ foram as que expandiram uma maior e mais heterogénea intensidade. 

Todavia, a potência ‘Ausência perspetivas futuras’, quando investigada como potência de 

deterioração, tinha evidenciado uma compacta densidade territorial. Compreende-se, então, 

que existiu uma metamorfose desta potência, e a consistência de deterioração foi 

transformada em desejo. Do mesmo modo, a potência ‘Adiamento da transição para a vida 

autónoma’, igualmente edificada por uma densidade expressiva, metamorfoseou-se na 

potência de desejo ‘Equacionar novas opções’.   

A potência ‘Equacionar novas opções’ apresentava uma consistência superior à potência 

‘Perspetivas futuras’. Porém, esta última projetou maior intensidade, porque foi afetada por 

todas as potências anteriores, encontrando-se, igualmente, articulada com o campo de 

imanência. Por conseguinte, a potência ‘Equacionar novas opções’ foi também atravessada 

por potências de deterioração fundadas no território habitado pelos participantes.   

A partir desta compreensão torna-se exequível confirmar que, embora a potência 

‘Equacionar novas opções’ exponha uma maior densidade, perde-a ao conectar a sua 

intensidade com o campo de imanência.   

Por fim importa referir, que estas potências permitiram a atualização de subjetivações 

individuais pela conexão que estabeleceram com forças atualizadoras. Contudo, estas 

subjetivações não seriam possíveis se não fossem produzidas em devir, mediante um 

processo rizomático de agenciamentos de intensidades.   

  

2.3.2. Potências de subjetivação coletivas  

A investigação da categoria ‘Potências subjetivação coletivas’ é concretizada através da 

análise das seguintes potências: (i) ‘Relações de pertença no grupo’; (ii) ‘Empatia’; (iii) 

‘Melhoria do campo de imanência’, como expresso na tabela 16:  

 

Tabela 16 – ‘Potências de subjetivação coletivas’  

  
D.T. D. C. C.T. N. R. 

Relações de pertença no grupo  -  -  3  4  -  

Empatia  -  -  1  6  -  
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Melhoria do campo de imanência  -  -  2  5  -  

Total - - 6 15 - 

Legenda: D. T.- Discorda totalmente; D. – Discorda; C. – Concorda; N.R. – Não Responde  

  

A partir da tabela 16 é percetível, que as potências de subjetivação coletivas convocam 

densidades positivas. De novo, se refere que foram investigadas as varáveis referente à 

faixa etária e nível de escolaridade, porém, a similaridade de dados enunciada face ao 

decalque dos mesmos não permitiu enunciar tendências.  

  

A potência ‘Empatia’ contraiu a maior densidade territorial, sendo confirmada por todos os 

participantes e afirmada com consistência máxima por seis sujeitos.  

A potência ‘Melhoria do campo de imanência’, também convocou uma densidade 

considerável, todavia, inferior perante a potência investigada previamente. Todos os 

inquiridos confirmaram a densidade desta potência, e cinco participantes atribuíram-lhe 

com a uma densidade total.   

A potência ‘Relações de pertença no grupo’ foi confirmada por todos os inquiridos, 

contudo, apenas quatro lhe atribuíram densidade máxima.   

  

Perante a visibilidade das densidades projetadas pelas potências de subjetivação coletivas, 

emerge a dúvida se estas potências não se colonizaram por agenciamentos em devir, 

expandidos por potências de subjetivação individuais e de afetação relacional. Não 

obstante, perante esta questão surge, igualmente, a interrogação se estas potências se 

assumem como uma atualização de potências de desejo, assim como, potências de fuga 

atravessadas por forças transformadoras.   

Sugere-se, mais uma vez, que a potência de desejo com predisposições coletivas 

‘Comunicação’ foi desenvolvida por afetações entre corpos, por via de fluxos de desejo 

(Deleuze, 1996). A partir desta expansão, edificou-se nas potências de fuga coletivas, 

articulada com a potência ‘Argumentação’. Estas potências foram ampliadas por interações 

primárias em profundidade (Berger & Luckmann, 2010), e atravessadas por forças ativas. 

Perante a mesma ótica, foi sugerido, posteriormente, que a expansão destas potências 

estivesse conectada com potências de afetação relacional, através do trabalho colaborativo 

articulado por pluralidades e heterogeneidades singulares (Deleuze & Parnet, 1998). Por 

conseguinte, as potências de desejo ‘Comunicação’ e ‘Argumentação’ permitiram a 
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expansão das densidades das potências de fuga ‘Entreajuda’ e ‘Adaptação a diferentes 

grupos’. Não obstante, foram atravessadas por forças transformadoras que permitiram, 

primeiramente, a emergência de potências de ‘Expansão de agenciamentos de afetação 

relacional’, posteriormente, edificadas na dimensão subjetivação conectada.  

 

Reitera-se a sugestão previamente exposta, de um desenvolvimento em devir das potências 

‘Comunicação’, ‘Argumentação’, ‘Entreajuda’ e ‘Adaptação a diferentes grupos’, 

assumindo a perspetiva, que permitiram a expansão das densidades das potências de 

subjetivação coletivas: ‘Relações de pertença no grupo’, ‘Empatia’, ‘Melhoria do campo de 

imanência’.   

Sugere-se, igualmente, que as potências de desejo e potências de fuga coletivas foram 

atravessadas por potências de afetação relacional; porém, contraíram forças ativas e 

transformadoras, compostas por intensidades plurais e heterogéneas.   

A expansão das potências de subjetivação coletivas foi desenvolvida por articulações em 

devir, com potências de fuga coletivas impulsionadoras de ‘corpos de afetação’.  

A potência ‘Comunicação’, quando atravessada por forças ativas, expandiu a densidade da 

potência ‘Argumentação’. Por sua vez, esta potência foi atravessada por forças ativas, 

contraindo intensidades da potência ‘Comunicação’. Ambas as potências expressaram a 

emergência de ‘corpos resistentes’. Posteriormente, a potência ‘Entreajuda’ foi atravessada 

pelas potências anteriores, contraindo as suas intensidades. As forças ativas, porque 

ampliadas pelo desenvolvimento de intensidades, metamorfosearam-se em forças 

transformadoras, possibilitando a emergência de ‘corpos de afetação’. Estes corpos 

expõem-se como possibilidades de ‘corpos resistentes’, adquirindo as suas intensidades, e 

expandindo-as pelo contacto com potências de afetação relacional. Seguidamente, a 

expansão desta potência conectou-se com a potência ‘Adaptação a diferentes grupos’, que 

contraiu e exponenciou as intensidades até então adquiridas.   

A potência ‘Empatia’, que se tinha colonizado com maior densidade perante as potências 

de subjetivação coletivas, apresenta uma expansão em devir das relações promovidas por 

forças atualizadoras. Ainda que esta afetação não tenha sido direta, foi gradual e 

rizomática.  

Parece possível referir, que a potência ‘Empatia’ transportou, expandiu e conectou uma 

intensidade capaz de densificar o seu território, tal como outros territórios com os quais se 
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conectou. Deste modo, é plausível declarar que a intensidade contraída e expandida foi 

composta por heterogeneidades, mas também pela articulação com potências de afetação 

relacional. Estas conexões permitiram a emergência de ‘corpos de afetação’ desenvolvidos 

e expandidos por forças atualizadoras. Expõe-se um fragmento dos diários de bordo que 

reforça esta perspetiva:  

Neste percurso conheci pessoas que me inspiraram (…) expusemo-nos uns aos outros de 

alguma forma que, juntos nos fortaleceu e lentamente nos tornou pessoas melhores, 

capazes, preparadas para refletir sobre a nossa vida e acima de tudo, nos valorizarmos e 

acreditarmos que tudo depende de nós (Júlia, diário de bordo, junho, 2015).  

  

A potência ‘Relações de pertença no grupo’ foi afirmada com uma densidade territorial 

inferior face à potência ‘Empatia’. Porém, parece plausível compreender esta densidade, 

através da conexão de ‘Relações de pertença no grupo’, novamente, com as potências de 

deterioração vinculadas às condições de precariedade e subalternidade. No entanto, 

‘Relações de pertença no grupo’ convocou também forças alusivas a ‘corpos de afetação’, 

assim como, aumentou a densidade territorial enunciada por estes corpos.  

Posteriormente, ‘Melhoria do campo de imanência’ apresentou a segunda maior densidade 

territorial perante as potências de subjetivação coletivas. Esta análise pode ser 

compreendida pela densa e heterogénea intensidade que albergou, bem como, pela 

expansão dos agenciamentos promovidos por ‘corpos de afetação’. Todavia, a potência 

‘Melhoria do campo de imanência’ foi ainda afetada, mesmo que com menor intensidade 

face à potência analisada previamente, com potências de deterioração, o que lhe confere 

uma densidade inferior.  

 

Após a investigação dos agenciamentos de singularização conectada, foram reunidas 

condições para concluir que o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral expandiu 

dimensões epistemológicas e empíricas, possibilitadoras da atualização de disposições de 

resistências, confirmando mais um dos objetivos específicos a que se propôs:   

Desenvolver conceptual e metodologicamente um Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral, que possibilite a atualização de subjetivações (2º Objetivo específico do 

Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral). 
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3. ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 

 

Através do mapa de densidades e intensidades foi possível verificar que o Dispositivo 

Colaborativo de Criação Teatral contraiu disposições de resistência, assumindo as vozes e 

corpos de um devir-minoritário. Este devir foi apresentado como uma subcultura juvenil, 

que explorou e expôs um trabalho teatral composto por diversidade e contrariedade. Este 

trabalho permitiu a emergência de agenciamentos maquínicos de desejo e agenciamentos 

de singularização conectada, que possibilitaram a produção de subjetivações atualizadas. É 

então possível compreender que este dispositivo permitiu a transformação de modos de 

produção de subjetividades, segundo conexões geradas por afetações relacionais, advindas 

de fluxos de desejo singulares, mas conectados.  

O trabalho concretizado expandiu uma rede a-significante de corpos, de enunciados e de 

subjetivações, que convocou e potenciou a diversidade, produzindo de um modo criativo a 

contrariedade. Por conseguinte, foi apresentado enquanto dispositivo de contrapoder, capaz 

de agenciar microrresistências face a micropoderes quotidianos. 

Torna-se possível compreender, que este dispositivo é pós-estruturalista, abandonando 

conceptualizações homogéneas e universalistas resistência, para desenvolver compreensões 

fundadas na multiplicidade que privilegiam microanálises. Estas foram possíveis através da 

investigação das microrrelações de afetação relacional, nas quais se confrontaram 

micropoderes e se incrementaram micropolíticas e microrresistências.  

 

Após a inteligibilidade possibilitada pela investigação de mapas de densidades e 

intensidades, importa proceder à atualização cartográfica do Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral. Esta atualização é investigada a partir de transformações ocorridas no 

campo de imanência dos sujeitos, assim como perante a metamorfose das linhas de ação e 

dimensões do dispositivo.  

 

A atualização das transformações ocorridas no campo de imanência é investigada, 

novamente, a partir da análise do domínio do questionário: ‘Atualização de subjetivações 

face ao estatuto de desempregado’. No entanto, de momento são investigadas as potências 

de reterritorialização do campo de imanência. 
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A ‘Atualização do campo de imanência’ é referente ao entendimento dos agentes coletivos 

de enunciação, perante as transformações das circunstâncias profissionais durante o 

processo de ação desenvolvido nas oficinas teatrais, tal como pela investigação das 

potências impulsionadoras da metamorfose ocorrida.  

Assim, os agentes coletivos de enunciação foram inquiridos sobre a ‘Atualização do campo 

de imanência’.    

 

Tabela 17 – ‘Atualização do campo de imanência’  

Sim  Não  

6  1  

 

A partir da tabela 17 é inteligível que seis participantes afirmaram ter havido uma 

atualização do ‘Atualização do campo de imanência’, enquanto um sujeito declara não ter 

existido. 

Interessa deste modo, analisar as potências que possibilitaram esta transformação.  

São investigadas as seguintes potências de reterritorialização do campo de imanência: (i) 

‘Emprego temporário’; (ii) ‘Emprego permanente’; (iii) ‘NEET’ (nem a trabalhar, nem a 

estudar, nem em formação.  

  

Tabela 18 – ‘Reterritorialização do campo de imanência’  

‘Emprego temporário’  6  

‘Emprego permanente’  0  

‘NEET’ (nem a trabalhar, nem a estudar, nem em 

formação)  

1  

  

Perante a tabela 18, é explícito que foi atribuída à potência ‘Emprego temporário’ uma 

densidade máxima, tendo sido confirmada por seis participantes, enquanto um participante 

colonizou a densidade da potência ‘NEET’. Ao ser percetível que a transformação do 

campo de imanência da maioria dos sujeitos, ocorreu perante a expansão de ‘Emprego 

temporário’, importa analisar as potências expressas pelos agentes coletivos de enunciação, 

como promotoras da alteração da situação de desemprego para emprego temporário (tabela 

19).   
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Tabela 19 – ‘Alteração da situação de desemprego para emprego temporário’  

  D.T. D. C. C.T. N. R. 

‘Persistir na procura de emprego convergente com projetos de vida 

profissionais’ 

- 1 1 3 1 

‘Persistir na procura de emprego convergente com competências 

individuais’ 

- - 2 4 - 

‘Persistir na procura de emprego convergente com a área de formação 

académica’ 

1 - 2 2 1 

‘Persistir na procura de emprego permanente, mesmo que divergente 

de projetos de vida profissionais, competências individuais e 

formação académica’ 

2 - 1 2 1 

 

Total 3 1 6 11 3 

Legenda: D. T.- Discorda totalmente; D. – Discorda; C. – Concorda; N.R. – Não Responde  

  

A partir da tabela 19, o tratamento de dados é concretizado por ordem de concordância 

decrescente, sendo analisadas, primeiramente, as potências com maior densidade territorial.  

Importa ainda referir, que apenas são analisadas as respostas de seis participantes, tendo 

sido estes que declararam uma metamorfose do seu campo de imanência. As varáveis 

referentes ao género, faixa etária e nível de escolaridade, foram investigadas, porém, a 

similaridade de dados não permitiu enunciar tendências.  

A maior densidade foi atribuída à potência ‘Persistir na procura de emprego convergente 

com competências individuais’, ao ter sido confirmada por todos os participantes (seis), 

dos quais quatro concordaram com a densidade total da mesma.   

A potência ‘Persistir na procura de emprego convergente com projetos de vida 

profissionais’ foi afirmada pelos sujeitos com uma densidade ligeiramente inferior face à 

potência anterior: quatro participantes concordaram com este enunciado, três dos quais 

atribuíram uma densidade máxima; todavia, um participante não lhe atribuiu densidade, 

discordando do seu enunciado e um participante não respondeu.  

À potência ‘Persistir na procura de emprego convergente com a área de formação 

académica’, foi conferida, pelos participantes, uma densidade maioritariamente positiva, 

mas, inferior face às potências antecedentes: um sujeito discordou totalmente, quatro 

agentes concordaram, sendo que dois atribuíram a esta potência uma densidade máxima e 

um inquirido não respondeu. 

A menor densidade territorial foi atribuída à potência ‘Persistir na procura de emprego 

permanente, mesmo que divergente de projetos de vida profissionais, competências 

individuais e formação académica’: dois participantes discordaram totalmente deste 



Zona 5 – Mapas de densidades e intensidades 

292 

 

enunciado, enquanto três participantes concordaram, dois dos quais, concordaram 

totalmente; novamente, um participante não respondeu.   

  

Após o tratamento de dados, que torna percetível a densidade reterritorializada por estas 

potências, parece possível estabelecer algumas problematizações. Nomeadamente, se a 

densidade contraída pela potência ‘Persistir na procura de emprego convergente com 

competências individuais’, advém de potências de desejo exploradas, também, por 

agenciamentos de singularização conectada. 

Primeiramente interessa voltar a referir que a análise de agenciamentos maquínicos 

evidenciou o desejo dos agentes, de transformarem potências deterioradas a partir da 

construção de um ‘corpo-múltiplo’. Este corpo enunciou a capacidade de convocar forças 

ativas e criativas, através da emergência em devir de múltiplos ‘Eus’, múltiplos corpos que 

se descobrem, constroem e libertam na conexão do intermezzo dimensional. A partir desta 

perspetiva, foram exploradas, e expandidas, as potências de fuga individuais que 

permitiram a descolonização de pensamentos e ações mecanizadas e expressas nos atos 

performativos. Estas potências possibilitaram, igualmente, a procura da singularidade dos 

corpos, priorizando potências com intenções criativas, que permitiram uma atualização, 

singularização e pluralização, quer de atos corporais quer das subjetivações contidas nos 

mesmos.  

Deste modo, o corpo pôde ser considerado um dispositivo onde se geraram subjetivações 

singulares, perante redes a-significantes que incluíram subjetivações corporificadas por 

disposições de resistência. Esta rede a-significante, que assumiu os corpos como 

dispositivo, foi composta por microrrelações de afetação relacional que agiram sobre as 

subjetivações individuais e coletivas.  

Simultaneamente, as potências de afetação relacional possibilitaram a procura de 

singularidades, conectando as diferenças dos territórios. Desta forma, torna-se exequível 

confirmar que a propagação de multiplicidades de enunciados discursivos emancipados, 

impulsionados por agenciamentos maquínicos e experimentados por agenciamentos de 

singularização conectada, promoveu a expansão e atualização de subjetivações assentes em 

redes a-significantes, amplas e heterogéneas.   

É, igualmente, plausível enunciar que as intensidades expandidas por agenciamentos de 

singularização conectada afirmam-se como atualizadas perante a exploração de potências 
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de deterioração, desejo, transformação, afetação relacional, fuga e subjetivação. É, assim, 

confirmada a densidade expressiva da potência ‘Persistir na procura de emprego 

convergente com competências individuais’.  

Emerge a dúvida, a partir das investigações concretizadas prévias, se os sujeitos contraíram 

subjetivações assentes numa escala de valores simbólicos.  

Com esta análise tornou-se percetível, que desde o início da ação os sujeitos enunciaram o 

desejo de desenvolvimento e expansão de potências individuais, seguidas do desejo de 

desenvolvimento de projetos de vida profissionais. Com inferior densidade, nesta escala de 

valores simbólicos, reterritorializa-se a importância atribuída à formação académica, e por 

fim, ainda com menor densidade, a procura de um trabalho permanente, mesmo que não se 

coadune com os valores simbólicos referidos.    

À potência ‘Persistir na procura de emprego convergente com projetos de vida 

profissionais’ foram atribuídas densidades inferiores, face à potência anterior.   

Questiona-se, se esta visibilidade poderá significar que os sujeitos privilegiam 

competências individuais perante projetos de vida profissionais. 

Perante esta questão sugere-se, novamente, que as disposições identitárias pós-modernas 

são constituídas por multiplicidades, que possibilitam aos indivíduos adaptações 

constantes. Tal como proposto perante a investigação de potências de deterioração aponta- 

-se enquanto possibilidade, uma vez que a maioria dos sujeitos (seis) não detém uma 

formação especializada ao nível superior, não considera possuir uma disposição de 

identidade profissional. Parece plausível a constatação que os participantes atribuem uma 

maior densidade a potências de desejo individuais que possam edificar, perante a 

enunciação de projetos de vida profissionais.  

  

A partir da densidade contraída pela potência ‘Persistir na procura de emprego convergente 

com a área de formação académica’, torna-se pertinente refletir se os sujeitos por não 

auferirem de uma formação especializada ao nível superior, não atribuem densidades 

significativas a esta potência. 

Para a enunciação de perspetivas perante esta questão sugere-se, novamente, que os 

agentes se associem à categoria ‘Desemprego de transição’ proposta por Clavel (2004). 

Nesta categoria incluem-se candidatos com escassez de formação específica ao nível 

superior e pouca experiência profissional. Como tal, os sujeitos não se conectam a 
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potências de desejo que enunciem uma formação que não foi desenvolvida. Embora 

expressem uma forte motivação, esta motivação, ao não estar articulada com uma 

formação específica e especializada, solidifica-se em potências de desejo individuais, 

assim como em projetos de vida profissionais que contraiam estas potências. Contudo 

importa referir, que mais investigação seria necessária, nomeadamente, com devires-          

-minoritários que apresentem formações específicas ao nível superior, compreendendo se 

estas análises se alterariam; investigando, se as potências de desejo, convergentes com a 

procura de emprego relacionada com a área de formação académica, assumiriam uma 

maior densidade.  

 

Por fim, a partir da densidade sedimentada pela potência ‘Persistir na procura de emprego 

permanente, mesmo que divergente de projetos de vida profissionais, competências 

individuais e formação académica’ questiona-se se os participantes ao se encontrarem 

ainda perante uma situação de precariedade e subalternidade (ainda que menos densa que a 

exposta inicialmente), não abandonariam a sua escala de valores simbólicos em prol da 

fuga desta situação. 

Esta interrogação sugere que por trás da atualização positiva das subjetivações, permaneça 

solidificado um problema de fundo, sendo este, um problema político ao qual o estudo aqui 

concretizado não consegue dar resposta. Esta perspetiva articula-se com a definição de 

precariedade desenvolvida por Judith Butler (2009). A autora atribui ao estado e ao poder 

político a responsabilidade perante as condições de vulnerabilidade que se encontram os 

sujeitos em situação precária. Perante uma situação de desemprego, ou emprego 

temporário, os sujeitos são envolvidos em condições de precariedade e subalternidade 

promotoras da descolonização de intensidades de desejo, podendo mesmo anulá-las por 

completo, edificando, novamente, potências de deterioração. Parece que este é o problema 

com maior densidade, e que necessita de intervenção política primária, para que os sujeitos 

possam sedimentar potências de desejo, em prol de projetos de vida profissionais 

compostos por potências de desejo individuais. Só mediante esta base de proteção, os 

agenciamentos de desejo, promotores de forças ativas, transformadoras e atualizadoras, se 

podem expandir com estabilidade.   

Para uma compreensão de maior complexidade e abrangência sobre as questões colocadas, 

face às potências de reterritorialização do campo de imanência, é desenhado o mapa 6.    
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Mapa 6 – ‘Potências de reterritorialização do campo de imanência’  
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Através do mapa 6 tornam-se percetíveis as intensidades expandidas e conectadas pelas 

potências de reterritorialização do campo de imanência, e que promoveram uma 

transformação e atualização de subjetivações. Perante esta atualização mantêm-se 

potências de deterioração expandidas pela situação de precariedade advinda de um 

emprego temporário. Porém, a metamorfose da situação, também se conecta com potências 

de desejo, advindas da transformação para uma situação de emprego.   

Com base no mapa ‘Potências de reterritorialização do campo de imanência’ é inteligível 

que a transformação, embora confirmada pela maioria dos agentes como ‘Melhoria do 

campo de imanência’, não foi a pretendida uma vez que os sujeitos não se libertaram das 

potências de deterioração, alusivas à condição de precariedade e subalternidade.   

A partir das densidades desenhadas no mapa 6, também se é visível que a potência 

‘Alteração da situação de desemprego para emprego temporário’ foi atravessada por 

intensidades diferenciadas face a potências de desejo e de deterioração. Assim, ‘Persistir na 

procura de emprego convergente com competências individuais’ foi a potência que 

contraiu maior intensidade de potências de desejo. Seguidamente, com menor intensidade 

foi contagiada a potência ‘Persistir na procura de emprego convergente com projetos de 

vida profissionais’. Ainda com inferior intensidade de conexão perante potências de desejo, 

apresentou-se a potência ‘Persistir na procura de emprego convergente com a área de 

formação académica’. Por fim, com a menor intensidade de contágio edificou-se a potência 

‘Persistir na procura de emprego permanente, mesmo que divergente de projetos de vida 

profissionais, competências individuais e formação académica’.   

O processo de contágio com as intensidades alusivas a potências de deterioração foi 

similar; todavia as forças contraídas por estas potências foram antagónicas. Deste modo, a 

potência ‘Persistir na procura de emprego permanente, mesmo que divergente de projetos 

de vida profissionais, competências individuais e formação académica’ foi a que convocou 

maior intensidade de potências de deterioração, e ‘Persistir na procura de emprego 

convergente com competências individuais’, a que convocou menor intensidade.   

Esta análise permite a seguinte compreensão: quanto maior for a densidade das potências 

de deterioração, que territorializam condições de precariedade, maior a intensidade com 

que contagiam potências alusivas à desterritorialização dessa condição. Desta forma, 

perante uma condição de precariedade, referente a trabalho temporário, as potências de 

deterioração afetam com maior intensidade a potência ‘Persistir na procura de emprego 
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permanente, mesmo que divergente de projetos de vida profissionais, competências 

individuais e formação académica’, aumentando a densidade territorial desta potência e 

diminuindo a intensidade de potências de desejo.   

A análise concretizada também tornar percetível uma escala de valores simbólicos, em que 

no topo se encontram intensidades de desejo articulados com competências individuais; 

posteriormente, intensidades que se conectam com projetos de vida profissionais; com 

menor força nesta escala, encontram-se intensidades articuladas com a formação 

académica; e por fim, intensidades conectadas com a procura de um trabalho permanente, 

mesmo que exclua os valores simbólicos previamente enunciados.   

 

Ainda analisando o mapa 6, é explícito que as potências de reterritorialização do campo de 

imanência convocam, de novo, intensidades das potências ‘Perspetivas futuras’ e 

‘Equacionar novas opções’. Estas potências apresentam uma atualização de intensidades, 

face às potências de fuga individuais, uma vez que albergam, ao mesmo tempo, potências 

de deterioração e potências de desejo.   

As potências ‘Perspetivas futuras’ e ‘Equacionar novas opções’, ainda que atravessadas por 

potências de deterioração, conectam-se com superior intensidade com a potência ‘Persistir 

na procura de emprego convergente com competências individuais’, e com menor 

intensidade, com a potência ‘Procura de um emprego permanente’. Por conseguinte, as 

intensidades das potências ‘Perspetivas futuras’ e ‘Equacionar novas opções’ foram 

atualizadas, mediante a transformação do campo de imanência; todavia, as potências de 

desejo contagiaram-nas com superior intensidade face às potências de deterioração.   

Esta inteligibilidade permite a conexão das potências de reterritorialização do campo de 

imanência, com intensidades expandidas por potências de desejo. Intensidades que os 

sujeitos foram contraindo desde o início do processo, e visíveis na análise, quer dos 

agenciamentos maquínicos de visibilidade e enunciação, quer dos agenciamentos de 

singularização conectada. Porém, os agenciamentos maquínicos foram atravessados no 

início das oficinas teatrais, por densas intensidades advindas das potências de deterioração. 

Quando estas potências se liquidificaram, emergiram, e foram expandidas as potências de 

desejo, mas de um modo singular, compostas por multiplicidades e heterogeneidades, 

permitindo a inteligibilidade de novas e atualizadas subjetivações.   
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Apresentam-se alguns excertos dos diários de bordo que corroboram a análise dos 

agenciamentos de subjetivação concretizados até ao momento:  

 

Quadro 9 – ‘Enunciados discursivos referentes a reterritorializações do campo de 

imanência’  

Diário de bordo 

A força de vontade foi mais forte, permitiu avançar e contornar as dificuldades. Hoje realizo-me porque 

persegui os meus sonhos (Sofia, diário de bordo, 9 de junho de 2015).  

Trabalho que estuda o desemprego jovem nos nossos tempos. Trabalho precedido de histórias individuais/ 

pessoais partilhadas por cada um. Não pretende iludir. Pretende clarificar, descobrir, entender, mostrar, 

solucionar, procurar, ultrapassar, agir (Júlia, diário de bordo, maio de 2015).   

Não pretendo embelezar ou suavizar, não pretendo enaltecer a complicação atual. Quero partilhar. Porque 

os jovens também têm algo a dizer. Porque nós também sofremos com a situação atual. Porque nós nos 

preocupamos, também temos o direito de ser ouvidos. Escolhemos o teatro para o fazer. Um único alicerce 

tem dificuldade em sustentar uma estrutura. Quanto mais alicerces mais a segurança (Júlia, diário de 

bordo, maio de 2015).  

 

Parece possível concluir, que a atualização do campo de imanência foi expandida em devir 

por agenciamentos desenvolvidos nas rotas teatrais táticas. 

A projeção de enunciados singulares e conectados foram potenciados por processos de 

ação experimentais. Puderam, então, emergir potências transgressoras, logo, criativas, 

singulares e atualizadas. Parece, igualmente, plausível considerar que foram os 

agenciamentos de singularização conectada, que possibilitaram a visibilidade da 

atualização de modos de produção de subjetividades, face ao estatuto de desempregado, e 

às condições de precariedade e subalternidade em que os sujeitos se encontram envolvidos. 

Todavia, importa referir, uma vez mais, que estes agenciamentos foram possíveis por via 

das conexões das intensidades atualizadas, possibilitando a rutura com subjetivações 

dominantes e dominadas por potências de deterioração. Foi, assim, possível a atualização e 

projeção de subjetividades, atravessadas por intensidades emergentes do desejo de 

desenvolvimento das dimensões de singularização e singularização conectada. As 

intensidades agenciadas por potências de desejo, de transformação, de fuga e de 

subjetivação, quando conectadas com potências de afetação relacional e, simultaneamente, 

afetadas por forças ativas, transformadoras e atualizadoras, permitiram a diminuição das 

potências de deterioração, que habitavam o campo de imanência. Possibilitaram, 

igualmente, a exploração em devir de ‘corpos de possibilidades’, ‘corpos de desejo’, 

‘corpos criativos’, ‘corpos comprometidos’, ‘corpos emancipados’ e ‘corpos resistentes’. 
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As potências de deterioração, que inicialmente tornaram visíveis ‘corpos disciplinados’, 

‘corpos eficientes’ e corpos performativos, embora tenham perdido intensidade de 

afetação, não foram desterritorializadas, uma vez que a condição de precariedade e 

subalternidade que as proclamou, manteve-se. Esta condição perdeu intensidade pela 

atualização da situação de desemprego para um empego temporário; contudo, este 

emprego, por ser temporário, contrai também intensidades advindas de potências de 

deterioração.   

As potências de subjetivação foram declaradas como uma atualização em devir das 

potências de desejo, de afetação relacional e de fuga. Foram, assim, expressas por 

emancipações discursivas e autonomias simbólicas perante a atualização do ‘lugar de fala’ 

através da projeção dos agenciamentos de singularização conectada.   

Após esta análise, é exequível confirmar que foi concretizado mais um dos objetivos 

desenhados para este dispositivo:  

Desenvolver conceptual e metodologicamente um Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral, que possibilite, simultaneamente, a atualização de dimensões plurais de 

conhecimento, a transformação de relações de poder em relações de forças e a 

metamorfose de modos de produção de subjetividades, face a uma problemática 

contemporânea (1º Objetivo específico do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral).  

 

Após a investigação dos agenciamentos maquínicos de visibilidade e enunciação, bem 

como, dos agenciamentos de singularização conectada, é plausível confirmar que as táticas 

de resistência impulsionadas por rotas teatrais táticas permitiram a atualização cartográfica 

do Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral. Interessa de momento tornar inteligível 

esta atualização, a partir da inteligibilidade das novas configurações das linhas de ação do 

dispositivo.  

 

▪ Linhas de visibilidade: explicitaram mitonarrativas plurais, quotidianas e 

singulares. Estas mitonarrativas territorializaram-se no guião dramatúrgico e 

espetáculo teatral ‘(Em)Rede’ criado colaborativamente. No entanto, as 

singularidades apresentaram-se conectadas e expressaram potências de 

deterioração, de desejo e de transformação individuais e coletivos.  

 

▪ Linhas de enunciação: estas linhas permitiram a enunciação do conceito 

dramatúrgico emergente da exploração e criação teatral. O conceito foi exposto por 

enunciados por vezes invisíveis, refletidos, problematizados, experimentados e 
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produzidos pelos diferentes enunciadores cénicos. As linhas de enunciação do 

dispositivo foram expandidas por potências de transformação verticais, horizontais 

e em profundidade. Estas linhas visaram expressar enunciados, através da 

pluralização de sentidos, numa rede a-significante composta por diversidade.  

 

▪ Linhas de forças: através destas linhas os agentes coletivos de enunciação e 

enunciadores cénicos, articularam-se por relações colaborativas não hierarquizadas, 

promovidas por potências de afetação relacional. Importa dizer, que estas linhas 

abdicaram de posições individuais, para afirmarem posições singulares e conexas. 

Desta forma, as linhas de forças promoveram a colaboração entre agentes e 

enunciadores cénicos, que se assumiram como singulares, mas conectados em redes 

a-significantes e a-centradas.  

 

▪ Linhas de fuga: estas linhas emergiram do confronto e exploração das linhas de 

forças, expandindo de forma atualizada as potências de desejo individuais e 

coletivas do dispositivo. Foi através das linhas de fuga, que os enunciadores 

cénicos expressaram e exploraram a sua criatividade, perante relações de conexão 

com o diferente e o heterogéneo, articulando-as na criação teatral. O surgimento de 

novas e atualizadas linhas de fuga, possibilitou a expansão de linhas de 

subjetivação.  

 

▪ Linhas de subjetivação: foi através destas linhas, expressas igualmente na 

apresentação do espetáculo teatral, que se procedeu a uma autonomia simbólica e 

emancipação discursiva desejada, permitindo a atualização de subjetividades. 

Contudo, importa referir que estas linhas se desenvolveram em devir, segundo 

agenciamentos de singularização conectada, que convocaram todas as potências 

exploradas no processo de exploração e criação teatral. As linhas de subjetivação 

foram expandidas segundo um compromisso político gerado por repetições, 

interrupções, variações e atualizações, promotoras de projeções de enunciados 

singulares e atualizados de um devir-minoritário. Como tal, estas linhas foram 

exponenciadas por práticas teatrais socioculturais críticas, promovendo a 
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transformação sociocultural através dos agentes da ação, que transformaram o seu 

campo de imanência.  

 

Após a inteligibilidade da atualização das linhas de ação do Dispositivo Colaborativo de 

Criação Teatral, importa tornar, novamente, visível a atualização das dimensões do 

dispositivo, inicialmente fundamentadas nas conceptualizações de Michel Foucault e Gilles 

Deleuze.  

▪ A dimensão do conhecimento, após revisão da literatura, e segundo fundamentos 

pós-estruturalistas, foi transformada em perspetivas plurais do conhecimento. Após 

o processo de ação, e investigação das intensidades agenciadas esta dimensão, 

voltou a metamorfosear-se em singularização. 

 

▪ A dimensão do poder foi alterada no decorrer da revisão bibliográfica, para relação 

de forças, articulando-a com os fundamentos conceptuais deste dispositivo. Após o 

processo de ação e investigação, voltou a transformar-se reterritorializando-se em 

singularização conectada.  

 

▪ A dimensão de subjetividade, perante a conceptualização deste dispositivo foi 

transformada em subjetividade atualizada. No culminar do processo de ação e 

investigação, não sofreu novas metamorfoses, uma vez que a atualização de 

subjetividades possibilita a contração e expansão de múltiplas e diversificadas 

atualizações, constantes e efémeras.    

 

Foram reunidas condições para concluir que o Dispositivo Colaborativo de Criação Teatral 

contraiu disposições de resistência através de táticas exploratórias. Do mesmo modo, estas 

disposições de resistência questionaram e problematizaram territorializações com intenções 

dominantes assumindo a diversidade, a contrariedade, a colaboração e a criatividade, 

assentes em potências de desejo singulares e conectadas. Por conseguinte, as táticas de 

resistência promovidas, incluíram a emancipação discursiva e autonomia simbólica, 

enquanto disposições singulares e conectadas do Dispositivo Colaborativo de Criação 

Teatral.  
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Importa realçar que este dispositivo apresenta uma proposta de criação, entre inúmeras, 

igualmente válidas, com eficácia comprovada face aos seus objetivos. Não será um 

dispositivo de criação teatral, nem tão pouco um processo colaborativo, que garante a 

qualidade do trabalho realizado. A validade dos processos de criação tem que estar 

diretamente relacionada com os princípios e finalidades que deseja alcançar. A importância 

conferida a este dispositivo preconiza-o como uma possibilidade criativa, perante um 

trabalho que vise: a criação e projeção de narrativas de resistência singulares e conectadas, 

de um devir-minoritário, segundo relações de afetação relacional não hierarquizadas. 

 

Acresce salientar que este dispositivo, assim como os processos colaborativos de criação 

teatral, parte da convicção que a cultura é o capital fundamental que os corpos possuem; 

deste modo, não deve ser delegada a terceiros, nem dirigida apenas a sectores culturais 

específicos da sociedade. O teatro não deve abdicar dos saberes que cada corpo contrai; é a 

partir desse capital cultural, que os saberes são explorados e potenciados de forma criativa. 

Assim, este processo teatral contemporâneo foi declarado como contracorrente face aos 

circuitos da indústria cultural convencional, tendo criado as suas próprias narrativas, 

concebendo os seus circuitos alternativos.  

Contudo, considera-se que o estado, bem como as organizações governamentais, detém 

responsabilidades sobre esta problemática. Por conseguinte, a mesma deve ser considerada 

como um problema prioritário. Sugere-se que estas responsabilidades incluam a promoção 

de estratégias coordenadas por redes de parcerias colaborativas, que liquidifiquem as 

potências de deterioração sedimentadas por situações de desemprego ou trabalho 

temporário, que colocam os indivíduos em condições de acentuada vulnerabilidade.  

Relembra-se, que são as práticas regulares em que os sujeitos participam, que promovem 

um desenvolvimento de competências individuais e coletivas, impulsionando a integração 

e participação social, cultural e política.  

Considera-se, igualmente, que seria de todo o interesse relações de maior proximidade das 

parcerias colaborativas com os agentes que se encontrem perante a situação problemática, 

indo de encontro aos desejos dos mesmos. 

Pressupõe-se assim, que o poder político deverá ter um papel de responsabilização no 

desafio de combate à precaridade e subalternidade, alusivos às situações de desemprego, 
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uma vez que sendo uma questão social, é uma questão política que diz respeito a direitos e 

deveres de todos os cidadãos.  

Por fim, considera-se que o poder político deve promover estratégias que estimulem:  

 

(i) A emergência de parcerias colaborativas (para além de cooperativas), entre as 

instituições e organizações que lidam, e atuam diretamente com a questão 

problemática;  

 

(ii) A criação, experimentação e validação de projetos inovadores face ao 

problema, que se alicercem na ampliação de singularizações conectadas, 

impulsionadoras de potências de desejo singulares, articuladas com projetos de 

desenvolvimento profissional;  

 

(iii) A coligação do campo de ação político (segundo a promoção de políticas e 

estratégias inovadoras), científico (através de um conhecimento atualizado e 

validado) e artístico (concebendo projetos de afetação relacional em que a arte 

promove agenciamentos de singularização conectada, através da procura de 

potências de desejo).  

 

Uma nova forma de entender a criação artística pode emergir daqui: uma estética de 

acesso que redefine quem faz arte, o que é a arte, a natureza da beleza e do prazer e as 

formas adequadas para apreciar a arte (Kuppers, 2007, p. 4). 
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