
  

 

Não há fumo sem fogo – 1ª Edição 

Parceria com a Casa Pia de Lisboa I.P., sob a orientação de Vera Santos 

Uma oportunidade para conhecer um espectáculo por dentro 

  

Programa de aproximação à dança contemporânea para jovens, com encontros de 

acompanhamento dos ensaios e apresentações de O Susto é um Mundo, da coreógrafa Vera 

Mantero, sob a orientação de Vera Santos. 

O acompanhamento desta criação é composto por encontros de observação e de práticas 

várias (expressão corporal, análise, crítica e discussão). 

Calendário de encontros: 

Lenha - Primeiros encontros - 7, 12 e 21 Outubro, Colégio Nuno Álvares - Casa Pia, 

Lisboa/Portugal 

Faísca - Ensaios em estúdio - 27 Outubro, Estúdio O Rumo do Fumo, Lisboa/Portugal 

Fogo - Ensaio geral - 24 Novembro, Culturgest, Lisboa/Portugal 

Cinzas - Último encontro - 25 Novembro, Colégio Nuno Álvares - Casa Pia, Lisboa/Portugal 

O Rumo do Fumo organiza este programa de aproximação à dança contemporânea segundo 

as normas da Direção Geral da Saúde, para prevenção e controlo da propagação de Covid-19. 

Os encontros presenciais poderão ser adaptados ou realizados por videoconferência, se 

necessário. 

  

Sobre a criação O Susto é um Mundo 

O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro diz que, para os indígenas brasileiros, “a Contradição 

faz sentido“ e é uma das características basilares do pensamento dos povos originários. O 

professor de ética Jonathan Haidt diz que os seus alunos estão encerrados em bolhas 

politicamente correctas e aconselha-os a percorrerem mundo para serem capazes de 

Contradição*. O psicanalista Carl Jung dizia que a sua linguagem devia ser ambígua e de duplo 

sentido (Contraditória, portanto) porque só assim ela faria justiça à nossa natureza psíquica. As 

alegadas interferências das redes sociais em processos eleitorais recentes fazem-nos concluir 

que os media “saudáveis“ são aqueles que não apresentam apenas um ponto de vista e sim 

vários, de preferência Contraditórios. Uma educação para a cidadania será uma Educação para 

a Contradição? Educação para o Susto. 

  

*Couturier, B. 2018. Safe spaces : des étudiants qui ne supportent plus la contradiction. [online] Disponível 

em: France Culture <https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/le-tour-du-monde-

des-idees-du-vendredi-16-novembre-2018> [Consultado a 29 Junho 2021]. 
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