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Sinopse 

“Existem duas maneiras de ser feliz na vida, uma é Fazer de idiota e a outra é Sê-lo.”  Sigmund Freud 

Mais uma vez, a Asta equaciona e põe em questão os limites e a função que o teatro pode ou deverá 
ter, principalmente nos dias de hoje. Trata-se de um texto com uma forte crítica social, na pessoa de 
um qualquer idiota, revoltado, desiludido, cansado das injustiças e dos outros. Um espectáculo 
constituído por várias cenas em que, em cada uma delas, se pode ver um possível recorte da nossa 
moderna sociedade, mas que apesar disso, se encontra dividido por um corifeu, que alude aos 
conhecidos coros da Grécia Antiga. Num tempo de facilidades, de números e mais números, de 
medidas standard, de globalizações, de normas e protocolos, é o momento em que mais pensamos, 
para chegar à conclusão que, o teatro ganha cada vez mais força, como campo de experimentações. E 
isto acontece, não só porque sempre foi assim, mas sobretudo, porque nos nossos dias, procura-se o 
que ainda não se sabe, o que ainda não sabemos que somos. “Gritos, Psico – Farmácia e Luz” é o 
texto que serve de esqueleto a todo o espectáculo, sendo este original, de um jovem dramaturgo 
covilhanense, o Rui Pedro. Com o propósito de procurar e dar voz a jovens dramaturgos, encontramos 
neste texto e sob a personagem do idiota, um reflexo do que a nossa sociedade pode fazer a uma 
pessoa, levando-a à loucura, ao desespero e em alguns casos, até à morte. Conscientes do propósito 
deste trabalho, a ASTA ao pretende simplesmente apontar criticas ao sistema, mas sim, pôr em 
questão o facto de todos sermos idiotas, chamando deste modo a atenção, para a responsabilidade 
que cada um de nós tem, enquanto individuo que faz parte de um todo. 
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