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Não sendo este um verdadeiro romance policial, irei aceder à 

fantasia da adaptação e ensaiar, de acordo com os parâmetros do 

género, um processo de descoberta em torno da obra de um autor 

contemporâneo. É sempre possível estabelecer uma analogia entre 

o papel do historiador e do crítico frente a uma obra de arte, e a 

prática do detective na investigação de um delito ou de um enigma 

a decifrar. Ainda mais sugestiva pode ser a evocação de Pedro 

Cabral Santo, quando acerca do seu trabalho faz corresponder 

secretamente o papel do artista ao autor de histórias policiais, e a 

título de considerações metafóricas, aproxima os próprios 

procedimentos da criação e os seus regimes de produção discursiva 

às estratégias tipológicas e textuais da narração policial. No 

entanto, não se trata aqui de deixar supor, em relação a esta 

perspectiva do fazer artístico, a sua adequação às exigências de 

congruência lógica e racional que definem a tradição clássica do 

relato policial. Nem sequer de suster a sua proximidade face a uma 

trama linear que por vezes tende a constituir-se enquanto antítese 

formal e abstracta da labiríntica rede que forma a experiência 

humana. Mas considerar tão somente os exercícios narrativos que 

nas suas formulações intelectuais deixam a descoberto, em natural 

plano caótico, as referências e remissões que dão espessura e 

densidade vivencial à representação do discurso. Proposto o jogo, 

podemos por momentos avançar na nossa trama. 

 



 

Mistério e razão 

A esse respeito há a dizer que esta história remonta à imagem de 

uma vítima cruelmente castigada e a um crime misterioso que ficou 

conhecido por Bizarria (1996). Caso que marca o ponto de partida 

desta investigação que tem por missão reconstruir o que aconteceu 

depois do delito. E, de seguida se inicia com a averiguação da única 

pista fidedigna – o nome que se inscreve na arma do crime. Quem é 

Pedro Cabral Santo? 

E porque todo o policial se constrói em intricada expectativa e à 

medida da curiosidade do leitor começaria pela seguinte passagem : 

«O Sr. G. não gosta de ser chamado artista»1. Quem escreveu esta 

frase foi Charles Baudelaire em O pintor da vida moderna, que com 

ela tentou respeitosamente manter o desejo de anonimato 

proclamado por um artista da sua época. E se substituíssemos a 

inicial G. por P.C.S.. Desta forma estaríamos a aludir a uma 

semelhante atitude de embaraço e comedimento que sente Cabral 

Santo ao ser identificado e reconhecido como artista. E continua 

Baudelaire - «E não terá ele alguma razão? Ele interessa-se pelo 

mundo inteiro; quer saber, compreender, apreciar tudo o que se 

passa na superfície do nosso esferóide»”2. Assim é; já que à 

semelhança desta caracterização em que Baudelaire distingue 

fundamentalmente o artista do homem do mundo, também Pedro 

Cabral está consciente da armadilha que uma particular tendência 

de especialização pode representar para o horizonte da criatividade. 

Sobretudo quando em perspectiva estão os parâmetros que tendem 

a idealizar a actividade artística e a reduzir o seu praticante ao 

exercício de um domínio formalizado em soluções técnicas e de 

gramática plástica. E consequentemente a deixá-lo separado dos 

valores da experiência do mundo e das ressonâncias históricas e 

culturais contemporâneas. Trata-se de uma concepção que tem por 

fundamento atenuar a estreiteza dos domínios referenciais e que 



nas suas palavras se resume ao imperativo: «A outra arte (em 

especial as descendentes das artes plásticas) deve reconciliar-se 

com a cultura activa (entendida como a própria 

actualidade/realidade), necessariamente dentro do próprio sistema 

da informação e da comunicação entre “massas”, da possibilidade 

de se relacionar com o mundo, transformado numa “espécie” de 

inteligência colectiva (Levy), suportado pelas estruturas dinâmicas 

próprias da contemporaneidade»3. Igualmente de destacar é a 

condição experimental que se depreende dos pressupostos e da 

amplitude desta concepção. A que tem por base uma exploração 

alheia ao que se sabe, e que simultaneamente se perspectiva 

«naquilo que ainda não é lei» e na fundamental predisposição a algo 

que ainda não vivemos e não conhecemos4. E que sob o valor de 

uma equação ética, toma por conta e risco a formulação de novos 

problemas e o alcance do que à primeira vista se pode conceber 

como uma orientação baseada na prática de pequenos delitos. 

 

 

Modus operandi 

Esta atitude manifesta-se desde logo em Óxido (Play Europe) 

(1996). Primeira das evidências: a convocação de materiais que se 

faz segundo o modo de um “assalto” à esfera do consumo e ao 

território dos materiais vulgares e banais com o intuito de promover 

relações associativas e referências muito directas à cultura comum. 

O que, para lá de suster a partilha de um vasto horizonte 

comunicacional, permite potenciar, pela sua carga irónica, os efeitos 

de abordagem crítica a que são submetidos os fenómenos políticos 

e socioculturais da sociedade contemporânea. Segunda das 

evidências: a torre escultórica de estrutura frágil, mas monumental, 

de “matutazos”, que surge para evidenciar a exponencial distância 

que separa o mundo ocidental dos países do terceiro mundo, e 

espelhar o quadro das relações de força políticas e sociais mundiais 



deixando retratada uma sociedade que não tem outra fantasia 

senão a que remete para a produtividade económica, para a 

reprodução das desigualdades e para a protecção de uma renovada 

Torre de Babel. Conhece-se a situação periférica de alguns 

territórios, as condições precárias em que os imigrantes vivem nos 

países de acolhimento e também o sentido populista das teses que 

defendem o conceito das fronteiras militarizadas. São realidades 

que nem sequer chegam a ser desconhecidas de Mr. Magoo e 

Goofy, assim o indicam os textos assinados e plagiados pelas 

personagens retratadas nos “matutazos”, que foram reunidas no 

catálogo da exposição Jetlag, mostra onde a peça foi apresentada 

pela primeira vez 5. 

 

A complementaridade entre o vulgar e o invulgar, realidade e ficção, 

bem como a capacidade de surpreender o espectador com 

apontamentos imprevisíveis são também procedimentos que Cabral 

Santo tem explorado na concepção das suas peças. Entre elas 

contam-se objectos híbridos, como Hello (1996), peça que teve 

como resultado a apresentação de uma estrutura que se 

assemelhava claramente a um robot. Mas um robot que apesar de 

tudo nem sequer parecia ter uma particular e séria funcionalidade. 

Na verdade encontrava-se meio perdido no espaço expositivo e 

relegado a encetar uma subtil aproximação ao universo do 

espectador: ou despertando a sua curiosidade por meio das peças 

raras que o constituiam (por exemplo o saca-rolhas), ou através do 

simpático e sedutor “Olá” que repetidamente ia expressando a 

quem se aproximava.  

Também emblemática desta disposição que tem em perspectiva a 

reinvenção de um novo olhar sobre os objectos banais é Untitled (2 

hearthbreakers) (2000), peça apresentada na exposição Unlovable 

(love and space administration is the site of my affection) 6, e onde 

de igual maneira tratou de deslocar do seu contexto dois vulgares 



berbequins com o fim de ensaiar a partir deles um inusitado 

momento de relacionamento amoroso. E diga-se que é segundo 

este enquadramento que os seus trabalhos acabam por sublinhar 

quer o que sempre escapa ao reconhecimento dos significados e à 

expressão material dos objectos, quer a possibilidade de subverter o 

efeito de realidade através de um pequeno algo mais que tudo 

pode. 

Já em Undercity (Blues) (“featuring” Rafael Sá Pereira, 2000) é a 

referência à cidade que logo se manifesta. É uma peça também ela 

enigmática, e onde o imaginário da paisagem urbana construtivista 

e o ideal de mundo perfeito surgem materializados numa maqueta, 

que serve paradoxalmente de pano de fundo à trajectória errante de 

uma ambulância. Facto que constitui uma nota lúdica, bem 

característica dos procedimentos de inversão paródica presentes na 

obra do autor, não fosse a peça ter a particularidade de alterar a 

visão, a ordem e o sentido do quotidiano em que se move o homem 

contemporâneo. 

 

 

A sombra da suspeita 

Se a ameaça de perigo é em si promessa de suspense, nada poderia 

ser mais sugestivo do que a imagem de um tubarão que na sua 

trajectória de aproximação prepara a vítima para o ataque. No 

plano do conteúdo, a sequência até poderia ser cinematográfica, 

não fosse o ritmo formal da narrativa ser exposto à acumulação 

cerrada de um mesmo momento, o Hitattack; termo que também 

dá título a esta primeira peça vídeo de Cabral Santo, que data de 

1998. Todavia se o esquema de registo em continuidade (“loop”) 

pode adquirir aqui o papel determinante de fazer suspender o 

desenvolvimento narrativo e prolongar ad eternum o climax da 

indeterminação, é possível pressentir uma irónica e mais secreta 

hipótese. Não superada a desconfiança, passemos a considerar o 



semelhante princípio de repetição que fundamenta Peppersmile 

(Just another big mouth) (1998). Nesta peça a perspectiva sobre a 

lógica comportamental do atacante dá lugar à posição dramática de 

uma personagem que surge na invariável posição de vítima. Ou, 

quem sabe, de refém de uma cilada sinistra, dada a passividade em 

que se encontra enredada numa acção protagonizada por uma 

figura semi-oculta: aquela que a vai alimentando a um regime de 

“fast-food”, ininterrupto e alienante, e que dessa forma se torna co-

responsável pela progressivo desajustamento entre a presumível 

necessidade e o imoderado exagero. Estamos no espaço da 

manifesta crítica ao plano da massificação da produção e da 

homogeneização do consumo e dos hábitos culturais, como 

poderíamos estar, pelo efeito de transposição metafórica para o 

domínio das artes, frente à limitação de valor de certas práticas 

contemporâneas baseadas no plano da evocação rotineira de um 

qualquer gesto de assimilação sem critérios. Algo que atinge a 

própria prática da videoarte contemporânea, deixando comummente 

a descoberto e sob suspeita o esvaziamento de sentido e a eficácia 

formal da aplicação do “loop”.  

É já um outro aviso aquele que deverá ser levado em conta quando 

o artista, em Surrounded by colours and deadly x-rays or coloured 

deadly embrace (2000), nos coloca simultaneamente perante um 

cenário de cores atraentes e um território marcado por perigos 

imprevistos. Ao que parece uma luta desigual, já que a 

personagem, enquadrada por um alvo e isolada no espaço é 

repetidamente desafiada a exercer movimentos de autodefesa 

perante os raios que a vão atingindo. Mas cautela, pois sendo as 

forças do mal e a insegurança uma consequência ou não de 

vontades veladas ou misteriosas, cabe à luz em que vive o homem 

contemporâneo marcar não a sua imposição por uma determinação 

exterior mas revelar antes a oposição entre o ser humano e as 

próprias condições ambientais por si criadas. 



 

 

Factores de risco 

Tal como era possível entrever em Hitattack e Peppersmile (Just 

another big mouth), o apelo lúdico concedido a efeitos de rotina e 

de sedução estética, também em Exit (“For You Guys”) (com Ruy 

Otero, 1998), se encontram destacados os factores de risco 

estílisticos que recaem sobre o domínio linguístico.  

  

“Em teoria a arte tem uma estrutura interna” 

“Em teoria existe uma linguagem na arte” 

“Em teoria a arte tem uma coerência interna”  

 

Reveladas as pretensões teóricas das duas personagens7 que 

compõem a cena de Exit (“For You Guys”), assim como o delirante 

conjunto de divagações pseudofilosóficas que abrilhantam o seu 

discurso, haverá ainda lugar para a transcrição de um outro 

apontamento, aquele que na sua patente ausência de inteligibilidade 

acaba por exemplificar mais seguramente os efeitos que podem 

resultar da apropriação satírica “dos lugares comuns e difíceis”- 

«Em teoria o meu país tem um problema relacionado com a 

iconicidade dos signos». Assim deverá ser.  

É pois desta forma irónica que o fenómeno comunicacional e muito 

concretamente o valor do discurso e da imagem na sociedade 

contemporânea surgem retratados na obra de Pedro Cabral. O 

diletantismo, a arbitrariedade e o desacerto registam a concepção 

anárquica do uso da linguagem, e ao nível da imagem existe ainda a 

chancela que acompanha qualquer show televisivo – «NEW». Trata-

se de uma palavra mágica, que tal como as permutas intelectuais 

(Foucault, Kant, Peirce, Schopenhauer, Beuys) que se vão dando a 

conhecer no decurso da actuação performativa dos dois 

personagens, têm por característica “plus” seduzir a audiência 



perante o espectáculo. E bom, tal como é próprio dos meandros 

vivenciais do espectáculo existem igualmente os momentos de 

dúvida dos actores. Daí a pergunta: «Ainda aí estão?».  

A resposta, essa encontramo-la mais tarde, em Fish Talk (Why 

me?), um diálogo familiar centrado em questões filosóficas e 

semióticas que se inicia com a exclamação do seu protagonista, o 

peixe: «-oh, oh estão aí». De resto, como se vem depois a 

descobrir, a sua insegurança chega a ter contornos de índole 

existencial - «Porquê eu? Com tantos pretendentes a filósofos, como 

é que me escolheram?»  

 

Ou seja, neste momento de intervalo podemos dizer que estamos só 

perante mais uma da série de vítimas deste enredo e a um curto 

passo de prosseguir esta narração que tende a desenrolar-se ao 

ritmo dos múltiplos dramas filosóficos que vão assolando as 

personagens. Existem certamente as questões que se afiguram de 

mais simples resolução, e nesse sentido cabe referir o modo como a 

nossa última figura chegou ao âmago do problema com a simples 

enunciação da raiz do desentendimento, mas também aquelas que 

concernem a destinos indecifráveis e imponderáveis. Assim mesmo 

se apresenta Coração de Néon (1999)8, obra onde a questão da 

imortalidade emerge e é dada a pensar de forma irónica e com 

recurso a um processo de correspondências e mediações 

estabelecidas a partir de Espaço 1999. O que em si constitui uma 

homenagem a essa série televisiva e serve simultaneamente a 

intenção de parodiar sob alguns aspectos o lado mais singular e 

também mais “kitsch” do seu universo. O cenário teatral estabelece 

a aproximação do espectador a um ambiente supostamente “high 

tech” que tem como referência a possibilidade das viagens 

interplanetárias, mas é sobretudo a transfiguração livre e irónica da 

linguagem codificada e hermética da ficção científica que vai 

tecendo a complicada ficção barroca que pontua todo o argumento 



discursivo. É pois entre a panóplia de compulsores, anímetros e 

estratagemas que somos levados à revelação de outros mistérios, 

não já de índole metafísica. Seguem-se mais precisamente aqueles 

que em teia melodramática vão definindo um conjunto de filiações 

problemáticas e logicamente contraditórias. Algo que, à semelhança 

do problema de partida, vai deixar consequentemente patente a 

relação esquizofrénica que todas as personagens evidenciam em 

presença de uma realidade que os ultrapassa. Será esta uma 

missão para os super-heróis?  

 

 

Disfarces e jogos de máscaras - uma análise psicológica do 

homem moderno 

Eis senão quando... os super-heróis entram em acção! Em situações 

não excepcionais não nos caberia duvidar de que esta seria uma 

tarefa para fazer salientar os dotes de invencibilidade dos super-

heróis, que em prol do seu afã pela pacificação, logo 

desencadeariam esforços para repor a normalidade. Porém aqui a 

história é outra, já que em Even a superhero needs a place to live, 

to talk about his work and a life to live (2001), Pedro Cabral Santo 

parodia as convenções do heroísmo da BD, expondo a imagem 

construída e os atributos imaginários das suas personagens, a uma 

dupla instância ficcional que tem por efeito garantido desconcertar o 

espectador perante a trama de revelações pessoais que se sucedem 

ao longo de três sequências 9. Senão vejamos, o que esperar de 

heróis que não simbolizam valores emblemáticos e poderes sobre-

humanos, mas que surgem apenas como figuras a representar 

modelos decalcados de comportamentos e sentimentos muito 

banais? O que esperar de um Superman que deve dinheiro ao 

Batman, de um Robin que se mostra saturado dos conselhos e de 

não ser levado a sério por aquele, e de outros tantos testemunhos e 



desabafos que gravitam em torno de realidades aparentemente 

desconhecidas na vida dos super-heróis?  

Certamente a dúvida, o riso….  

 

E como afirma Walter Benjamim, a título de «comentário paralelo, 

diga-se que não há melhor começo para começar a pensar do que o 

riso»10. Claro, referimo-nos ao riso que faz de cada espectador um 

observador cúmplice da experiência do outro e que é tentado a 

descobrir na caricatura e a identificar por um efeito de espelho 

distanciado e oblíquo o lado mais autêntico e ao mesmo tempo mais 

surreal da própria vida. Afinal os sentimentos, os dramas 

psicológicos e existenciais partilhados nos diferentes monólogos 

pelos nossos heróis, assemelham-se em quase tudo aos de qualquer 

homem comum. Já que por um movimento de inversão o ideal de 

dedicação e de perfeição, o optimismo, a coragem e a força moral 

que correspondem à invencibilidade heróica dão lugar à expressão 

de vivências quotidianas pautadas por estados de vontade de 

afirmação pessoal, mas também de submissão, de sujeição, de 

melancolia e de fragilidade. Assim, em Even a superhero needs a 

place to live, Batman vai narrando, a partir da sua experiência 

directa, os seus gostos, as singularidades culturais e os modelos e 

modos de vida das grandes capitais da Europa, não deixando de 

destacar por comparação a sua terra de eleição: Portugal; em Even 

a superhero needs to talk about his work Superman também 

projecta a sua atenção sobre a vivência expressando sob o impulso 

do desabafo o drama existencial e psicológico de uma vida a que 

escapa a gestão equilibrada do tempo e o controle da ansiedade e 

do pânico provocados pelas exigências éticas e morais próprias da 

profissão (“o super-stress”); e do mesmo modo, também Robin, o 

último herói a demonstrar as vicissitudes a que se expõe a faceta 

mais humana das personagens dotadas de certezas e incertezas, 

suscita a partir de Even a superhero needs a life to live, um registo 



testemunhal, mais intimista, onde ficam demonstradas tanto as 

injustiças e os receios que acompanham o quotidiano, como os 

obstáculos que se põem à vida privada e às esperanças e ilusões 

partilhadas por heróis bem reais: «Being a super-hero isn´t easy. 

First you have to believe that you are a super-hero, then you have 

to convince everybody that you are. Let’s just say that there’s a 

period in which you have to work hard just to get recognized, to 

make a name for yourself. Later, if everything goes well, you can be 

invited to be a part of a super-group». 

E digamos que é precisamente em dramas irónicos como este, em 

dramas que deixam transparecer a visão de acento derrisório a que 

submete por exemplo os desejos e as angústias da comunidade 

artística, que se revela o carácter provocatório e simultaneamente 

mais crítico deste trabalho. Algo que de alguma forma se estende à 

própria natureza do registo escolhido. Não sendo ilusória a sua 

colagem a uma imagem estereotipada de género biográfico 

largamente explorado no cinema e no vídeo experimental, não será 

difícil reconhecer também a ligação paródica a estes lugares de 

refúgio confessional. Ainda que na sua obra se trate de fragmentos 

biográficos que encontram na estratégia de adaptação e reinvenção 

de certos papéis performativos a particularidade de fazer despoletar 

um espaço de reflexão em torno das dinâmicas da identidade. 

 

 

Diário de viagem 

Mais intimista e, num sentido biográfico, mais revelador do autor é 

o conjunto de trabalhos que Pedro Cabral Santo apresentou na sua 

última exposição – ARCADIA first, always and last. Foi uma mostra 

concebida como um breve percurso tendo por base temática 

relembrar as memórias da infância e da adolescência e por 

fundamento prosseguir no plano da imaginação e da sugestão 

poética a evocação do que vai naturalmente escapando aos 



horizontes da vivência adulta. Nesse mesmo sentido caberá pensar 

neste trabalho como uma antologia pessoal, onde se adensam 

lembranças pessoais do passado, ou como uma espécie de diário de 

viagem, em que as lembranças da subjectividade mais secreta se 

enunciam a par dos pontos de referência culturais clássicos que 

prestam tributo a visões de mundo partilhadas por gerações.  

 

 

First 

Gulliver (2002) constitui-se, como o título logo revela, a partir da 

obra clássica da literatura - As Viagens de Gulliver (1726). Todavia, 

em lugar de assumir simplesmente a sua reconstituição no plano da 

homenagem simbólica, toma-se por linhas directrizes do processo 

de assimilação alusivo a esse texto, o propósito de retomar o 

sentido cultural e satírico das aventuras visionárias de Jonathan 

Swift para a projecção irónica da consciência histórica actual. É 

desse modo que a citação dessas referências se torna, a partir da 

transcontextualização das situações e dos protagonistas originais, 

um modo para muito concretamente comentar o presente e o 

passado histórico de Portugal. Nomeadamente, o episódio dos 

Descobrimentos Portugueses, que surge aqui associado quer a um 

jogo de escalas, de proporções e deformações lilliputianas, quer à 

presença evocativa de um barco (construído a partir de um mapa 

plastificado do território continental) que se encontra frente a um 

abismo.  

 

 

Always 

Não menos perigosa e confrangedora é a situação da personagem 

que em The King is dead (2002) surge relembrada como um dos 

universais «heróis perdidos, gloriosos, fabulosos, esquecidos…»11. E 

desde logo a impressão que se destaca da sua actuação é a de que 



estamos perante a reconstituição nostálgica do último sucesso de 

uma figura caricatural, que na ânsia do regresso ao “glamour” das 

estrelas do universo do espectáculo, se esforça por recuperar no 

palco a aura perdida. E que não obstante o abandono a que foi 

votada, mantém uma solitária mas vital presença narcísica. Não 

faltam os tiques de estilo, os pormenores espectaculares e a euforia 

que acompanha todo o “entertainer”. E no entanto a situação tem 

tanto de cómico como de patético, não fosse colocar o espectador 

perante os testemunhos de ausência de lucidez e de dignidade que 

por vezes acompanham o fenómeno do estrelato montado e 

sustentado pelo sistema de programação e consumo televisivos.  

 

 

And (to) Last… 

Dentro do alcance temático desta mostra, há ainda que referir 

Pulizia (hommage to Piero Manzoni) (2002), peça onde o contributo 

e o legado artístico de Piero Manzoni serviram de inspiração para a 

realização de uma instalação escultórica que tanto na dimensão 

formal como na conceptual advém alusão a um conjunto de valores 

éticos expressos em relação à maneira de fazer e de estar na arte. 

De entre eles podemos enunciar a valorização de comportamentos 

experimentais, o diálogo e a partilha de ideais, a liberdade, e o 

respeito pelo autenticidade do trabalho criativo. Repare-se na 

presença da erva-de-sombra natural, pois é nela que melhor se 

reflectem as questões emocionais implícitas à escolha dos materiais 

deste trabalho. É que pela extrema exigência implicada nos 

cuidados da sua preservação, ela consagra idealmente o processo 

de responsabilização e empenho solidários referidos.  

Cabe ainda salientar que esta linha de trabalho baseada em troca 

mútua e em tributos geracionais tem sido seguida por Pedro Cabral 

ao longo do seu percurso. Ela ficou expressa na seguinte afirmação: 

«A minha Arte não se afirma como uma arma de retaliação ao 



passado»12 e igualmente representada em obras anteriores. Como 

por exemplo, em Deep Blue (1999) e Untitled (2001), obras que 

subtilmente fazem lembrar as pesquisas de Bruce Nauman e 

contribuíram para reforçar a ideia dos materiais plásticos como 

território de metamorfoses e de tensões ilusórias (efeito associativo 

explorado a partir do néon/mangueira plástica, do 

desenho/escultura e do visual/textual). 

 

 

…but not least 

E porque nos vamos aproximando do final deste texto, nada seria 

mais natural do que mencionar Take me to the place where I belong 

(2002). Um trabalho onde, para além da apresentação de nomes de 

diferentes actores e da evocação do seu património afectivo, se 

apresentam as primeiras imagens do desenrolar de uma história 

que tanto tem por possibilidades ficcionais existir como não existir. 

Tudo depende da imaginação do espectador e da sua decisão de 

partir para um exercício narrativo que consistirá em atribuir sentido 

à apropriação daquelas referências cinéfilas e dar continuidade ao 

que se mostra como uma isolada sequência genérica. Agora 

independentemente do desfecho que possa ter o acto receptivo, 

ficará sempre destacada a noção de “obra aberta”, e por 

conseguinte a eventualidade de o espectador elaborar, a partir do 

genérico, hipotéticas histórias e ilimitados desenvolvimentos. 

 

 

Caso arquivado 

 

«Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de 

objectos, um catálogo de estilos, onde tudo pode ser continuamente 

remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis» 

Italo Calvino13 



 

Ainda que Italo Calvino não surja referenciado em ARCADIA, existe 

uma forte razão para citar uma das passagens de um dos seus 

livros. É que se estendermos a sua formulação alegórica e a sua 

sugestão poética à ideia do sentido vital que adquire o papel da 

cristalização e da apropriação individual de múltiplas referências na 

própria experiência receptiva, logo se torna inevitável fazer lembrar 

o papel do espectador e o próprio peso da sua contribuição singular 

no domínio do processo criativo. E assim acontece com princípios 

distintivos que presidem à lógica criativa de Pedro Cabral Santo, 

autor que tem assumido nos processos de criação autoral o desafio 

de estimular no plano do pensamento metáfórico e no domínio da 

infindável combinatória de raciocínios, a dimensão vivencial, 

múltipla e igualmente experimental de cada leitura.  

E porque o espectador é agora a nossa figura de eleição, nada mais 

natural que ensaiar a analogia da ficção policial em relação ao perfil 

do espectador e desse modo chegar a comprometê-lo nesta acção 

“detectivesca” e no prosseguimento das averiguações desta 

comédia policial sem castigo. Não fosse ele partilhar consecutivos 

momentos de suspeição e de dúvida com o autor e leitor de 

histórias policiais e uma mesma atracção: os desafios 

interpretativos impostos por uma leitura que escapa sempre à 

reconstituição de sentido unívoco. 

 

 

Original: 

SandraVieira Jürgens, Pedro Cabral Santo: Crime sem 

Castigo, Porto, Mimesis, 2002.  
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