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*A Risco • Declinação no feminino do nome masculino “risco”, 

ao mesmo tempo que gera a metamorfose fonética ilusória 

de “arrisco”, riscando (ou apagando) um dos ‘r’ de arrisco. 

“A Risco” também  propõe variações de perspectiva sobre 

a mais comum nomeação de “o risco de”, como quem diz 

arriscar, que nesta edição do Mexe consta do tema central, 

apropriando-se do temperamento do festival logo no título, 

quando propõe “o Risco de sermos humanos”, no sentido 

de que é urgente arriscar sermos humanos.



O risco de ser
Do risco de saltar

No risco de te permitires
A risco de te alinhar
Por risco de aprender

No risco aprendi a existir
E risco tudo o que não gosto

E risco aquilo que não se identifica
O risco de ser

De risco de nascer ao de morrer
Que risco tão bom me aconteceu

Tenho risco no coração
Se não risco não petisco

Só risco o que domina o ser de mexer
Mas risco também racismo, fascismo, narcisismo – tudo o que seja 

‘sismo’ de maldade.
O risco de ser.A risco descobre-se

A risco renasce-se
Eu risco
Tu riscas

Nós risco, porque riscarmos é outra coisa
O risco de não voltar
Ou risco de nunca ir

Mas risco isto como dois lados
Porque risco só tem um

O risco de ser
Risco a palavra

Risco a discussão
Risco a verdade
Risco o realismo

Risco o traço

Risco a acção
Risco é arte
Risco é bom

Risco o tempo
Risco no amor
Risco foi dito
Risco ficou
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Texto de Claudia Galhós

Escuto a tempestade. Apesar do sol que faz, mesmo se as noites já são frias. Não 

tenho nenhum órgão novo implantado no meu corpo, como tem a artista cyborg 

Moon Ribas nos pés, para sentir que algures a terra está a tremer e, a partir desses 

impulsos, desenhar a sua dança. Foi Neil Harbisson quem nos falou dela, na con-

versa de abertura do Mexe, no Jardim de São Lázaro (18 de Setembro), enquanto 

partilhava a sua viagem pessoal de design (talvez escultura) do próprio corpo para 

amplificar os seus sentidos. Neil é a primeira pessoa a conseguir uma conquista 

revolucionária, quando em 2004 fez constar do seu passaporte a identificação 

como “cyborg”. Numa conversa franca, muito disponível – como caracteriza o 

Mexe –, Neil disse-nos: “Ser menos humano não é necessariamente mau”.  Será?

“Cuidar do outro é um acto político”, dizem-nos uns dias depois, no mes-

mo jardim, a comunidade envolvida no projecto “Sabor Visceral do Futuro”. O 

jardim já foi mais público, a pandemia deixou-o semi-condicionado e a vida pas-

sa agora menos por ali. O Mexe interrompe esse abandono, que nos lugares de 

convívio mais da moda da cidade já não se sente, com o turismo e as conversas 

à volta de uma bebida a tentar recuperar o tempo perdido. Por aqui vamos escu-

tando histórias, partilhando prazeres simples, abrindo o espaço e a qualidade de 

escuta, e às vezes, muitas vezes, o riso dobra tanto que as lágrimas aparecem em 

muitos olhos. 
No documentário “Cidade Correria” (apresentado no Cinema Trindade, 

a 20 de Setembro), um dos actores fala com admiração da primeira vez em que 

viu Thiago Rosa a mostrar as suas qualidades de performer: “ele chegou, fez um 

círculo perfeito no chão. Eu pensei: Este tipo é um compasso!” A linguagem é 

um espaço de afirmação de poder. O tal lugar da fala. A forma criativa e a liber-

dade do seu uso são sinais de pertença, de comunidade. Quando Lisa, uma das 

‘Bravas’, da plateia intervém na conversa a propósito de “O Sabor Visceral do 

Futuro” para pedir ajuda para gostar de lentilhas, estamos todos a praticar esse 

exercício experimental de arriscarmos a ser humanos. Há uma confiança mútua. 

Não há auto-censura. Não há julgamento. A vulnerabilidade partilhada é uma 

declaração de amor. 
“A nossa humanidade constrói-se na relação com o outro”, disse Gabrie-

la Moita (terapeuta) na conversa no Jardim de São Lázaro, no fim de tarde de 
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terça-feira (21 de Setembro), sobre “O Risco da Intimidade”, para nos conduzir 

no caminho da desocultação de um eu composto pela riqueza do tu: “Primeiro 

é a consciência do todo, o eu e o outro somos a mesma coisa. Só depois passo a 

encontrar lugares de mim, que muitas vezes não são visitados”. Estas palavras 

levam-nos de volta ao percurso que fizemos no domingo à tarde, a encontrar os 

passos da “As Bravas: um manifesto” (projecto da PELE), onde a cidade se foi 

tornando mais humana conforme fomos encontrando histórias, pessoas, lugares 

antes invisíveis que, com o trabalho da Pele, ganharam voz, corpo e visibilidade. 

No final, desaguámos na instalação fotográfica “Arca” (que pode ser visitada até 

3 de Outubro, na Galeria Ars Longa Vita Brevis). Mais justo seria dizer que este 

é um gesto poético de retratos que manifestam a beleza daquelas senhoras maio-

res de Porto e Amarante que têm participado no projecto artístico comunitário 

“Enxoval”. Estes retratos poéticos resultam do olhar do Paulo Pimenta, para nos 

espantarmos novamente e sentir que estamos ligados. Por isso, regresso natural-

mente a Gabriela e a “O Risco da Intimidade”, a lembrar a revelação que se deu 

com o confinamento da pandemia (que atravessou o processo de criação de As 

Bravas): “Não temos pele. Não temos toque. Mas felizmente como somos seres 

simbólicos, tocámos muitas pessoas. A nossa intimidade dá-se também através do 

movimento simbólico. É o simbólico que nos dá a possibilidade de estar com os 

outros de milhares de maneiras. O pensamento tem um poder extraordinário que 

se materializa através da palavra.” 

Este movimento do simbólico que ganha poder de intimidade por via do 

uso da palavra, como ritual de consciencialização (nomeação) de ser e de estar 

ligado, é onde encontramos a chave para aceder ao que Neil Harbisson quer dizer 

com “ser menos humano não é necessariamente mau”. As palavras também se 

deterioram, ou pelo menos passam por mudanças e transgressões do seu signifi-

cado. O mundo vai desenhando novos sentidos para os seus usos, como Inês Lapa 

testemunhou ao relatar o que escutou de uma das suas ‘bravas’, que lhe contou 

a história de “fazer o tu”. Todos tomaram como sendo sinónimo de perder a 

virgindade. Esta ‘brava’ estava a referir-se a um outro momento determinante de 

conquista de intimidade com o marido que passou por tratarem-se por tu e não 

por senhor e senhora.
Temos vários movimentos possíveis para recuperar o poder simbólico e 

essencial do humano. É verdade que encontramos muitas evidências de uma des-

valorização do poder simbólico da palavra humano. Nesse sentido, Neil está certo. 

Os animais e a natureza ou outras entidades e espécies de naturezas várias e até 

indefinidas servirão de modelo mais justo para uma noção pura de humanidade 

do que propriamente o humano. É disso que ele fala. Por outro lado, podemos 

empenhar-nos no movimento inverso: resistir, reivindicar a humanidade de um 

modo radical. É disso que falava um dos actores de “Cidade Correria”: “as pessoas 

parece que não têm calor. Parece que não estão a viver.” É disso que fala o Mexe. 

É esse o risco radical de sermos humanos.

Escuto a tempestade. A chuva e o vento vêm aí, e nós fazemos parte dela, 

mas vamo-nos aquecer com o calor uns dos outros.





Foto-legenda©PatriciaPoção



Classificados

“PRÁTICAS ARTÍSTICAS, PARTICIPAÇÃO E 
POLÍTICA” é o título do novo livro de Hugo Cruz, director do Festival Mexe. “Num momento de particular perigo para as democracias e para a nossa vivência colectiva, este livro procura cruzar contributos de arte, de participação e de política, num diálogo intenso entre teoria e prática”, como nos apresenta o autor. Depois do lançamento em Viseu, o livro é apresentado no Porto, no Jardim de São Lázaro, dia 24, às 18h. 

DOIS DESCONHECIDOS 
A FALAR é o desafio performativo do Teatro do Frio. 
O fundamental risco que correm – porque somos humanos – passa por 
falar com desconhecidos no espaço público. Há lugares para testemunhar 
estes encontros de intimidade entre desconhecidos: o espectáculo 
“Manifestações” aconteceu ontem e repete dia 24 de Setembro (16h30), 
dia 25 (12h) e dia 26 (12h30) na Sede Social do Sporting Clube de São Vítor.
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Passa-Palavra: Um sorriso gigante no rosto
Sim, eu tenho uma vagina, mas isso não faz de mim uma mulher.

Escuta generosa.
A soberania do nosso corpo.

Disputar o lugar do poder.

Pobre soberbo.
Como é que nos identificamos? Como nos nomeamos?

esta MEXEZINE é produzida 

no âmbito do MEXE 6




