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À Manuela de Freitas,
com a (in)satisfação do dever (in)cumprido

Ao Fernando Cabral, ao Jorge Carvalho,
ao Márcio Guerra e à Sónia Esteves1.

À Gabriela.

Aos meus alunos.

1 E a todos os outros membros d’ A Peste, entre setembro de 2006 e o presente: Abel Ramos, Aida
Mascarenhas, Alfredo Gomes, Ana Paleta, António Guerreiro, Antonio Mira, Augusto de Sousa, Cláu-
dia Fontão, Elisa Almeida, Elton Mota, Fúlvia Almeida, Inês Porfírio, Lília Parreira, Natércia Martins,
Priscilia Gomes, Rui Andrade, Rui Mimoso, Sandra Rios, Sílvia Pona e Susana Campina.
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Alguma novidade que se venha a reconhecer nesta
iniciativa há-de ser fortuita, pois nunca nos moveu a
preocupação do inédito. Talvez por andarmos conven -
cidos que nada há de novo debaixo do sol excepto o
arcaico, tesouro de norma e mistério, que os tempos
vão glosando.

FERNANDO AMADO

Para sempre é sempre por um triz.
CHICO BUARqUE
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PrEfácio

A ideia da «formação integral» é tão antiga quanto a da Educação, no
Ocidente. Limitada ao espaço político da Ática, a conceção é pela primeira vez
defendida, de forma rigorosa e sustentada, nos diálogos platónicos. A abordagem
antilógica domina a generalidade das obras que relatam a polémica de Platão
contra os sofistas (sobretudo o Protágoras e o Górgias). Mas as linhas mestras da
teoria platónica da educação estão condensadas nos Livros centrais da República
(VI-VII) e disseminadas pelos XII livros das Leis.

O princípio cardinal da conceção é a de que o objeto da educação é o «homem
integral». Encarado como pessoa – homem livre, «senhor de si próprio» – e como
cidadão – membro ativo da cidade em que nasceu e vive –, é o suporte da
identidade da polis, consubstanciada nas leis, que defende com a sua conduta, em
tempo de paz, e com a própria vida, quando a cidade entra em guerra. Embora,
na perspetiva dos seus críticos, adquira contornos ideológicos, condensados em
teses éticas e políticas amplamente contestáveis, a proposta educativa de Platão
é caracterizada pela unidade, coerência, consistência e abrangência.

Esses traços explicam a sua perenidade na História da Educação no Ocidente,
pois é a estrutura unitária do conjunto de problemas elencados pelo filósofo, mais
do que as respostas concretas que encontra para cada um deles, que conferirá
relevância à sua conceção. Articulando a primeira teoria curricular que o Ocidente
conheceu, Platão defende que a educação deve cobrir todos os domínios da
formação do homem. Adquiridas a instrução, exigida por uma cultura letrada, e
as competências básicas, requeridas pelo quotidiano do exercício político, o
processo educativo estende-se da assimilação das noções básicas de convivência
à compreensão das normas de conduta na cidade, e daí – já no plano de um
«ensino superior» – ao aprofundamento da cultura e à instrução científica.

Contemplando um grupo muito limitado, no seio de um universo de menos de
10% dos habitantes da Ática (à época, não mais de 6000 varões), o projeto,
assumido como decididamente elitista, visa a completa reformulação da educação
tradicional. Do nosso ponto de vista, a 25 séculos de distância, é difícil com preender
a razão pela qual é inovador. Para tal, haverá que entender as finalidades que visa,
confrontando-o com as propostas dos seus competidores.

Entre aquelas que o filósofo distingue, avultam as dos sofistas Protágoras e
Górgias. Tanto uma como a outra apresentavam um cariz pragmático e prático,
servindo os interesses imediatos do seu público-alvo. Prometiam desenvolver no
aluno, em pouco tempo, a capacidade de persuadir audiências, habilitando-o para
a intervenção política. Destinava-se a proporcionar aos cidadãos emergentes a
possibilidade de ascensão social, mediante a participação e intervenção nas
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instituições que asseguravam a estabilidade e funcionamento do Estado: a
Assembleia e o Conselho. Tratava-se, portanto, de uma formação ad hoc, feita à
revelia dos interesses políticos da classe dirigente dos «bem-nascidos».

Nos diálogos platónicos, a tensão e o conflito entre estas duas conceções
ganham contornos ideológicos. Enquanto o filósofo integra a sua conceção numa
proposta filosófica ampla, abrangendo virtualmente a totalidade das áreas e
domínios do conhecimento, a dos seus opositores é dirigida à obtenção de
resultados imediatos, que assegurem o retorno do investimento feito.

Aos olhos das personagens platónicas – como os compêndios não deixam de
repetir –, estas motivações parecem condenáveis. Mas há, na crítica, um
argumento cuja relevância pode passar despercebida a um leitor atual. O ensino
da Oratória, ministrado mediante a memorização de discursos escritos exemplares,
fornecidos pelo Mestre, tinha como finalidade a aprendizagem das regras formais
de composição e improvisação. Todavia, essa aprendizagem não podia ser efeti -
vada sem que os conteúdos materiais debatidos fossem indiretamente absorvidos
pelo aprendiz2.

Isto implicava que a relação ensino-aprendizagem forçasse o praticante a
apreender e aplicar um arsenal de argumentos formais, cujas consequências éticas
era implicitamente obrigado a ignorar. Por isso, Platão tanto denuncia, no Górgias, o
absurdo da alegação de irresponsabilidade do Mestre de Retórica pelo mau uso a
que o seu ensinamento se pode prestar, quanto, no Fedro, acusa os que, memorizando
textos escritos, julgam ter aprendido o que nenhum mestre lhes ensinou.

Um bom par de séculos passados, depois da morte de Platão e de Aristóteles
(343 e 322 a. C., respetivamente), sem que se atenuasse a rivalidade que opunha
as duas escolas pedagógicas, dois motivos convergentes concorreram para que os
dois projetos educativos pudessem conviver harmoniosamente. A perda do
protagonismo político da polis levou os filósofos a renunciarem à orientação do
seu ensino para o Poder, especializando-se na pesquisa das disciplinas constitutivas
do Saber. Pelo seu lado, liberta da competição no mercado educativo, a Retórica
veio a tornar-se o núcleo da «formação geral» que a sociedade dispensava a todo
o cidadão cultivado.

Mas a História mostra que a tensão persistiu e persiste até aos nossos dias,
ora passando pacificamente por arranjos disciplinares como o trivium e
quadrivium medievais, ora, já em aberto confronto, na oposição entre as
formações humanística e tecnológica, que, ao longo do séc. XVIII, se difunde da
Europa para as Américas.

Nestes últimos anos, a necessidade, sentida por toda a parte, de orientar
ensino e aprendizagem para a concentração em tarefas produtivas, em detrimento

2 Por exemplo, o orador que defende um réu, acusado de agredir o próprio pai, com a alegação de este
estar, na realidade, a impedir o ancião de atentar contra a própria vida, não aprende apenas a usar
o argumento fraco, mas a servir-se dele contra os princípios da ética.
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das oportunidades concedidas à formação humanística, têm dado origem a
debates que refletem a necessidade de encarar os dois projetos como perspetivas
complementares da educação.

As páginas seguintes, porventura, deixarão a claro a relação deste brevíssimo
apontamento sobre as origens da História da Educação ocidental com o trabalho
aqui prefaciado. A obra que tem como título Visita guiada ao ofício do ator: um
método estende-se por áreas muitíssimo distintas, embora profundamente
interrelacionadas. Materialmente, apresenta-se como um projeto de «educação
pela arte» (em tudo distinta da «educação artística»), reclamando esta filiação
para defender a sua coerência interna e o seu lugar num currículo universitário.

De uma perspetiva temática, deriva de um estudo sobre uma linhagem
teatral geradora de um conjunto de teses sobre a formação teatral e de uma
antropopsicologia da representação cénica. Cada um destes aspetos, apoiado na
constante referência a exercícios que deverão reforçar a prática da representação
na linha programática definida, é apresentado no contexto de um relatório sobre
a atividade desenvolvida nos últimos oito anos, no âmbito do Mestrado em
Comunicação, Cultura e Artes, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais
(F.C.H.S.), da Universidade do Algarve. Com o objetivo de alegar a coerência e
consistência deste projeto, irei debater aqui o sentido e alcance de algumas teses
que defendem a «autenticidade na arte do ator».

Empunhar e agitar a bandeira da Verdade só não foi tarefa arriscada para
um qualquer Poder instituído. Os pobres seres humanos não podem arrogar-se tal
direito, pois há muito que a Cultura Ocidental lhes ensinou que a Verdade sempre
parece relativa, quando observada das perspetivas em conflito na sociedade. Se
quisermos, parafraseando Heraclito, a única Verdade é o próprio conflito e sobre
essa pedra assentam muitas igrejas.

Essa Verdade, porém, não se reclama de nenhuma Transcendência, que não
seja a da condição natural de todo o imanente: transcender-se, sair de si, ir além
de si próprio. É aí que reside o coração do Mistério: se há um fora-de-mim, que eu
não sou, como posso eu chegar a ele, sem deixar de ser quem sou? Como pode a
minha autenticidade tolerar a intrusão da diferença? É neste aparente paradoxo
que reside o debate a favor ou contra a autenticidade na criação do ator.

Os argumentos contra a exigência de autenticidade na representação teatral
começam no senso comum, acabando por se assumir como uma proposta de vida.
Pode o ator que goza e sofre no palco deixar-se dominar pela emoção e sentimento
efetivamente sentidas pelas personagens que encarna? Como será então capaz
de transmitir a peça ao seu público sem perder o controlo do que faz em cena?
Admitindo a impossibilidade de encontrar resposta coerente para estas perguntas,
o ator deve compreender que com a sua representação mais não faz do que criar
uma ilusão que a sua técnica artificiosamente constrói para impressionar o público.
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No pólo oposto, o ator que busca a autenticidade na sua atuação procura
transformar-se na personagem que encarna. Pensa que só sentindo, como se
fossem suas, as emoções que avassalam a personagem se torna capaz de as
transmitir ao público. Ou seja, passando autenticamente por venturas e
desventuras pelas quais poderá nunca ter passado, encontra em si mesmo a
motivação exigida para as representar.

Não será por as duas propostas evidentemente se contradizerem que será
claro exatamente em quê. Pois tanto um ator como o outro fingem que são as
perso nagens que representam e se esforçam para que esse fingimento possa parecer
autêntico ao espectador. Se a diferença que os separa não está na sua representação,
e menos ainda no eventual êxito que lhes é atribuído, onde estará, então?

Creio – porque não poderei sabê-lo com segurança – que estará no modo como
se encaram e põem em prática a sua profissão. Enquanto o fingidor é um criador
de efeitos, que superiormente usa o seu talento para se adequar às circunstâncias
da sua representação, o ator autêntico é um aventureiro que persegue em si mesmo
as dimensões da natureza humana que a personagem lhe exige.

Se o que fazem em cena não é o mesmo, a diferença é impercetível à
generalidade do público. Quem pode ter garantias de avaliar corretamente a
verdade íntima de outrem? Poderá, sem dúvida, julgá-lo, mas muito dificilmente
chegará a conhecer a autenticidade das suas motivações. A impossibilidade de
atingir o que vai na alma do ator de sucesso está bem patente no bem conhecido
dito: Se non è vero, è ben trovato!

Ambos jogam, ambos trabalham para o público, sabendo que no palco a
relação entre fingimento e autenticidade não é aquela que verdade e falsidade
têm na Lógica. Como degraus de uma escada, embora nunca mudem de posição
em relação um ao outro, estão acima ou abaixo, de acordo com o lugar em que se
acha quem os pisa.

No fundo, distinguem-se como opções de vida. Enquanto o fingidor cultiva a
personalidade que sabe que o seu público ama, exibindo-se na diversidade de aspetos
que o papel lhe oferece, o cultor da autenticidade despersonaliza-se para captar a
sua personagem. Enquanto o primeiro se delicia na minuciosa exibição dos sinais
exteriores que a identificam ao olhar do público, o segundo entrega-se à vertigem da
descoberta das razões que em si mesmo encontra para ser a personagem.

A oposição entre as duas perspetivas manifesta-se com acutilância na prática
de um ator profissional. Todavia, o aluno de um curso superior de formação pela
arte – que não pensa em ser ator profissional – já sabe que a opção foi feita à
partida. Pois, no plano pedagógico, a autenticidade é a única via que pode ser
objeto de ensino e eventualmente aprendida. A partir desta premissa, a finalidade
desta análise passa a ser a de avaliar a exequibilidade da via escolhida para
concretização, num mestrado universitário, da proposta de uma «visita guiada ao
ofício do ator».
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A questão só afeta os alunos depois de ter sido enfrentada pelo professor.
Embora lhe seja concedida a liberdade que cabe a qualquer docente de estudos
pós-graduados, o professor nunca pode esquecer que a proposta se acha inserida
num currículo universitário, dirigindo-se a alunos que se matricularam e têm de
ser avaliados, como em qualquer outro curso.

Partindo desta realidade pedagógica e científica, é claro que a componente
artística tem de ser integrada e subordinada ao contexto escolar. Professores e
alunos sabem que o exercício da criação cénica – a preparação do espetáculo final
– tem de ser complementado com a submissão de um relatório que obedeça às
regras da avaliação de qualquer disciplina do currículo. E, na complementaridade
dessa competição, a Universidade ganha sempre, pois, se um espetáculo pode
«correr mal», a defesa do relatório não.

Exposto este condicionalismo, é altura de avançar para um breve exame da
natureza do ensino ministrado num curso que, além do objetivo principal de
obtenção de um diploma, se efetiva pela realização de um espetáculo, designado
«exercício final». Dos «cinco vetores das aulas», vou retirar três tópicos, que
abordarei como representações do sagrado – «autoconhecimento», «transcen -
dência», «espaço»/«público» – e como patamares no processo de construção da
«autenticidade».

autoconhecimento
Basta uma única leitura da Apologia de Sócrates, de Platão, para perceber

que o imperativo «Conhece-te a ti mesmo» só pode ser aceite pelo Homem
mediante o seu reconhecimento de que a máxima condensa uma manifestação
da Transcendência. Se a primeira lição que o deus dá a Sócrates é a de que «o
saber humano nada vale», o seu corolário imediato é o de que – ao contrário do
que a crença pedestre ingenuamente propala –, longe de o dispensar do Saber, a
advertência obriga o Homem a consagrar-se-lhe todo. Mas cumpre ressalvar que,
no contexto de uma ética autonómica, é o próprio Homem que se obriga a essa
missão, por compreender que nela se acha expresso o vínculo que o une à
Transcendência. O Saber será, portanto, a primeira mediação do Humano – o lugar
do Sagrado no Homem – ou, vista da perspetiva inversa, a última morada no
caminho feito para a Transcendência.

«Conhecer-se a si mesmo» será então a primeira e fundamental condição da
autenticidade. Pois, como poderá alguém ser autêntico, se ignorar quem é? Mas
o autoconhecimento será só o início do caminho, pois, uma vez tomada a decisão
de querer saber, surge a pergunta: como deverá agir alguém que não se conhece?
Também aí a lição de Sócrates é precisa. É examinando-se a si mesmo, buscando
em si as razões que levam cada um a ser tal como é, afirmando o que afirma e
agindo como age, que chega a saber. Por isso, não parará de se questionar até
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conseguir «saber o que faz», persistindo até, nos últimos instantes de vida,
finalmente saber quem é.

Surpreendentemente o caminho do ator não será diferente do do filósofo. A
diferença é que não avança por argumentos, ordenados em perguntas e respostas,
mas pela sua entrega à representação. O momento em que o pensador reconhece
que o seu raciocínio não consegue avançar, nem recuar – aquilo a que o filósofo
chama «aporia» –, tem um equivalente na prática do ator: o fenómeno a que se
chama «bloqueio».

Segundo o Sócrates platónico, o estado de aporia é provocado pela complexa
situação a que alguém chega, quando descobre que «não sabe», embora «saiba
que não sabe». Mutatis mutandis, o mesmo ocorre com o ator. Decerto achará ele
muitas explicações para se sentir bloqueado, ele também incapaz de avançar na
sua construção da personagem. O que me importa, porém, é que perceba que o
bloqueio constitui o sintoma imediato de que não sabe quem é, de que desconhece
as razões por que profere os propósitos que lhe saem da boca. Da perspetiva da
personagem, o bloqueio constitui a manifestação da sua ausência. Consequen -
temente, no ensaio ou em cena, na noite da estreia, ou em qualquer outra que a
anteceda ou se lhe siga, o que lhe é pedido é que se faça presente.

É certo que o problema é mais simples para os que pensam que a SUA
presença é que conta. Porque, em cada instante, é preciso que ninguém esqueça
que, onde quer que esteja, no seu deambular pela cadeia de clichés a que a
composição da personagem o aprisiona, é ELE quem está ali. Mas essa fatalidade
não atinge a todos do mesmo modo, pois pode acontecer que, pelo contrário, o
ator autêntico não saiba bem quem está presente. Poderá ser ele, poderá ser
algum dos cacos em que a sua alma imortal se estilhaçou, quando escolheu
avançar pelo caminho do Teatro.

transcendência
Atrás, falei de «Transcendência» (com maiúscula). Mas o entendimento que

tenho da noção poderá a muitos parecer limitado. Chamo «transcendência» ao
ato, poucas vezes ao estado, de sair de si. Defendo que a alguém basta sentir para
sair de si. Por isso, entendo a mera receção de um estímulo, interno ou externo,
como a paixão/ação de algo que leva o sujeito a transcender-se.

Luz, som, gosto, odor, contacto constituem as mais elementares manifestações
dos estímulos atuantes nos cinco sentidos. Há mundos e mundos a sentir fora da
rede dos cinco sentidos, porém, deixando-os em suspenso, o plano inicial do «sentir»
é físico. Mas a receção do estímulo é já psicofísica: «alguém» sente «algo».

O primeiro salto para o psiquismo dá-se na descodificação do estímulo: a luz que
é cor, o som que é voz, o gosto que é acre, a resistência que é áspera. E, a partir desse
ponto, o processo passa a ser comandado pelo poder de interpretação do sujeito: o
verde é erva, a voz é doce, o gosto é desagradável, a superfície é dura. A ele se
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acrescentará então a capacidade de significação: aquele lugar nos olhos, esta palavra
no discurso, a fruta estragada na boca, o doloroso catre em que o corpo repousa.

Toda esta análise, implicada pelo mergulho na sensação, constitui, para mim,
prova bastante de que sentir é sair de si, transcender o fechamento do corpo e
abrir-se para um caminho que passa, pelo fluxo de consciência, à compreensão, à
decisão, à ação. Num plano superior, acha-se já a reflexão que levará ao debate
sobre o alcance desta conceção e à meditação sobre o que significa agir e viver,
de acordo com ela.

O longo caminho tem o seu termo, percorrendo muitos outros, intermédios.
Defendo, porém, que em nenhuma manifestação de si o ser humano exprime a
sua transcendência mais e melhor do que no amor. Pois, em nenhum outro estado,
como no amor, o sujeito oferece a presença do outro como prova incontestável da
sua saída de si.

São inumeráveis os objetos do amor e infinitas as suas manifestações.
Contudo, alguns pensam que toda a cadeia que os liga é justificada, talvez causada
até, pelo fim último que lhes confere unidade. Se pensarmos que «Verdade»,
«Beleza», «Bem», «Deus», possam ser alguns dos nomes que lhe são atribuídos,
então teremos finalmente captado o sentido de Transcendência aqui buscado.

Pensando no que atrás ficou dito, muitos, com acerto, pensarão que esta
transcendência pouco ou nada tem de Transcendente, já que toda ela contempla
não mais que o percurso de uma vida na imanência. Outras visões haverá,
portanto. Peço apenas que me seja concedido o direito de considerar esta, sem
excluir nenhuma outra.

Porque, afinal, propor esta conceção tem como objetivo lavrar o meu protesto
contra os que a receiam e rejeitam. Não pretendo lançar-me na inquirição dos
motivos que levam tantos a esforçar-se por «tornar as almas mais pequenas», pois
poderia aqui trazer legiões de exemplos. Mas num apenas me quero focar: o dos
que negam ao Teatro a sua vocação para a transcendência.

Não lhes importa que a História os refute, que a Literatura os desminta, que
a Música os silencie, que a Arte toda denuncie a sua inutilidade. Para eles, o Teatro
não se pode confundir com o que, no seu entendimento, não passa de abstrações
idealistas ou formalistas. E com um gesto de enfado varrem da cena o sacrifício,
a dádiva, a celebração, o anseio último de aspirar a algo que exceda as limitações
do quotidiano mais rotineiro, concentrando-se na exaltação do valor dos mais
correntes votos. Satisfá-los apenas divertir, porque para sofrer já basta a vida real.

Mas não será assim, se a transcendência é simultaneamente a condição, o
meio e o fim pelos quais cada um é posto diante de si próprio, na posição que
escolheu e justamente lhe corresponde: como ator, no sentido amplo de agente
da criação, ou como público, no sentido único de coparticipante no ofício de
celebração da presença. Pois, enquanto formos capazes de ficar algum tempo
diante uns dos outros, faremos prova de vida.
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Espaço/público
Por isso importa respeitar o espaço em que o encontro transcorre e o tempo

que dura. Aberto ou fechado, o espaço envolvente nunca é homogéneo. Enquanto
«lugar», é polarizado pelo que existe nele, sendo ainda percorrido por múltiplos
caminhos, reais ou imaginários (basta olhar um mapa ou a fotografia aérea de
uma povoação para o perceber).

O espaço pode também ser visto como lugar do gesto humano, da intenção
que atualiza a presença. Nesse sentido, o espaço deixa-se animar pelo rito e, pelo
simples facto de persistir, funda o mito. Como a infinita repetição de um drama,
realizada a partir da infinidade dos instantes inaugurais, é tão solene e tão oca
quanto se quiser: porque o lugar dos desvelamentos mais íntimos é também o dos
mais corriqueiros trejeitos. Tudo isto é tão simples como outra coisa qualquer.
Importa apenas que a sua natureza não seja profanada, reduzida à mera exibição
do seu aspeto exterior, tal como um beijo ou um adeus se não reduzem às imagens
que os compõem.

Se isto é assim na vida real, é-o ainda mais no Teatro, pois em poucos lugares
e ocasiões o espaço é tão sagrado como no Teatro. Como lugar de trabalho, o
espaço da criação tem regras que não podem ser desrespeitadas. Como lugar da
reatualização de uma história, contada por alguém a alguém, num determinado
espaço, de uma certa maneira, é o fulcro da convenção que determina o que deve
ser dito e o que é silenciado, o que é visto e o que tem de ser imaginado pela
assistência.

Por isso o público é partícipe da criação. E é-o não só porque lá está e porque
tudo o que se faz foi feito para ele, mas sobretudo porque sem a sua presença a
história não tem sentido. Se não fosse possível ver o que tantas vezes não pode
ser visto3, a peça não seria representável, ou sequer teria sido escrita.

É por isso que o Teatro não é Literatura. Se ler uma peça fosse equivalente a
assistir à sua representação, a ida ao teatro seria substituída pela leitura de textos,
no conforto do lar, ou em bibliotecas. Aí, a assistência também merece respeito,
mas não participa da criação e celebração. Haverá encontro, instituição da
vontade coletiva, mas não necessariamente mistério, ou pelo menos não o Mistério
do Teatro.

3 Recordo a comédia de Peter Shaffer, Black Comedy (em Portugal, O fusível), em que o que é
representado às escuras, para a audiência, acontece à luz elétrica, para os atores. As luzes do palco
só se acendem depois de, na peça, se ter fundido um fusível, obrigando os atores a representarem
como se estivessem às escuras. Mas muito mais se poderá dizer quanto ao que a Tragédia grega
mostra e oculta à assistência.
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conclusão
Após esta breve digressão pelo Teatro, retorno obrigatoriamente à Escola.
Há que nunca esquecer que todas as propostas que o Autor avança se referem

a um curso de Mestrado, já com oito anos de realização, todos os semestres, numa
instituição de ensino concreta. Ninguém se espantará, portanto, que o curso não
possa funcionar sem que um pesado investimento, pelo menos em Cultura e
Literatura, tenha sido feito e renovado. Na verdade, as provas de avaliação
tradicionalmente aplicadas aos estudantes destes dois Cursos são aqui substituídas
pelas duas provas que rematam este Curso: o espetáculo coletivo do Grupo e o
relatório individual exigido a cada aluno para obtenção do grau de «mestre».

Por tudo isto, me permito encarar este Curso como um projeto de «formação
integral», na linha daquele que mencionei no início deste prefácio, concebido e de
algum modo realizado por Platão, nas últimas e mais brilhantes décadas da Atenas
clássica, se pensarmos no imenso tesouro de Saber contido nas obras a cuja
composição então se assistiu.

Epílogo
Uma derradeira palavra me seja permitida para focar uma questão que

constitui uma importante razão de ser e de não ser desta obra; pois a dupla
natureza – pedagógica e artística – que anima o projeto atinge também a
coerência da obra escrita. Refiro-me à entidade necessariamente ausente, no
plano escolar, porém, nunca sempre-tão-presente, na sua dimensão artística:
O GRUPO.

A tragédia impende sobre todos os Grupos de Teatro, porque são organismos
vivos. Como todos os entes naturais, carecem de sustentação e de razões de ser
sempre renovadas para permanecerem vivos e atuantes. Por isso, há uma
dinâmica na vida dos grupos – constantemente presente na exigência do
cumprimento das obrigações comummente assumidas – que tem de mudar para
que a identidade do Grupo se mantenha.

Sendo este o supremo Mistério que confere realidade coletiva ao somatório dos
projetos individuais, há no projeto coletivo um fator que lhe acrescenta uma valência:
a estabilidade da instituição universitária. Dela depende o poder de atrair novos
integrantes, que não se acrescentarão ao Grupo, mas lhe darão uma outra vida.

Que espécie de vida, só o tempo o poderá dizer. Pois, embora não deixe de
ser elitista, um projeto que visa a «formação integral» sempre depende das
vontades daqueles que o elegem.

É dura e difícil a vida de uma empresa elitista, em tempos de triunfo de um
pluralismo tantas vezes excessivamente populista. E, no entanto, não será pelas
ameaças que se abatem sobre o Grupo e cada um dos seus integrantes que o
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elitismo será menos necessário. Pois, num tempo que, por ser de todos, obriga ao
respeito pelas diferenças, é necessário que alguns se empenhem a preservar uma
herança que se perderá, se não for registada em algo mais substancial que a
memória ocasional.

José Trindade Santos
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«gromEk for EVErythiNg»4

A concretização deste livro deve muito ao contributo de vários colegas e
amigos, a quem aproveito para exprimir a minha gratidão:

— À Elsa Silvestre, à Carla Santos e ao José Cabecinha, secretários da Direção
da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve,
pelo empenho, pela capacidade de organização e pelo brio com que
diariamente desempenham a sua função e graças aos quais pude ir
encontrando tempo para a realização deste projeto;

— Ao Luís Oliveira, pela compreensão e pelo estímulo constantes, ainda que
à custa de minha menor presença nas tarefas da Direção da Faculdade
(que partilhámos entre 2009 e 2012), durante os períodos em que me
dediquei mais intensamente a este trabalho;

— À Mirian Nogueira Tavares, à Gabriela Gonçalves, à Anabela Afonso e à
Gabriela Morais, pela leitura atenta e por todas as sugestões de correção
que me fizeram;

— Ao José Mário Branco, pela tradução para português de todas as citações
em inglês, francês ou castelhano;

— À Adriana Nogueira, pela cuidadosa revisão linguística;
— Ao Pedro Ferré, pelo incentivo permanente e pelas muitas conversas em

que me ajudou a compreender como fazer a ponte entre a investigação e
a criação teatral.

À Universidade do Algarve agradeço as condições que me deu para
desenvolver as atividades que estão na base deste livro. Sem essa disponibilidade
para abrir as suas portas ao desconhecido, não me teria sido possível experimentar
este caminho novo, movido pelo espírito com que Beckett afirmou (e estou a citar
de cor): «Tentaste sempre. Fracassaste sempre. Não importa. Tenta de novo.
Fracassa de novo. Fracassa melhor.»

Finalmente, «Gromek for everything» ao José Trindade Santos. quem o faz,
claro, é o Chavinhas5, ainda à procura de respostas.

4 Danny Kaye (Jerry Morgan ), no filme Knock on Wood (1954), de Norman Panama e Melvin Frank.
5 O Chavinhas, personagem que desempenhei em 1981, era um homem que procurava as chaves num

lugar em que havia luz, apesar de as ter perdido noutro local (Cogumelos, encenação de Jorge
Listopad, Teatro do Mundo, Lisboa).
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iNtrodução

Este livro resultou da reformulação e da ampliação do relatório que
apresentei à Universidade do Algarve para a obtenção do título de agregado6, cujas
provas se realizaram nos dias 4 e 5 de junho de 2012. A legislação em vigor7

determina que as provas devem ser requeridas num ramo de conhecimento ou
especialidade em que a Universidade possa conceder o grau de doutor. Foi essa,
portanto, a primeira escolha que tive de fazer: tendo obtido o doutoramento em
Literatura (Literatura Portuguesa Medieval), em 1999, realizado o concurso para
professor associado em Didáticas das Línguas e das Literaturas, em 2003, mas
estando, desde 2005, totalmente dedicado à lecionação e investigação na área do
Teatro, ofereciam-se-me essas três possibilidades8. Não me foi difícil decidir, com
base no entendimento que tenho do contexto académico, das provas que nele se
prestam e da relação entre ensino e investigação: para mim, uma prova ou
concurso que realizo enquanto professor universitário tem por finalidade principal
prestar contas do que ando a fazer – sendo este fazer, sobretudo, o que ando a
investigar e a ensinar.

Nunca fui capaz de separar essas duas funções mais nobres da minha
profissão: por um lado, não consigo ensinar sem investigar (ler, pensar, fazer
perguntas, encontrar respostas provisórias, escrever)9; por outro, nunca gostei de
investigar autonomamente do que estou a ensinar. Aliás, as minhas melhores
ideias de investigação surgiram-me em aulas ou em consequência de aulas. Daí
também decorre que a investigação que fiz e tenho feito é, bem vistas as coisas,
«investigação aplicada» e não «investigação fundamental», se definirmos a
segunda como «investigação movida pela pura curiosidade» e a primeira como
«investigação motivada pela necessidade de responder a problemas concretos»
(Smith, 2008, p. 3). Se assim é, a que problemas quis eu ir respondendo enquanto
investigador? Em primeiro lugar, ao propósito deontológico de não defraudar os
alunos relativamente ao conhecimento que tenho dos conteúdos das disciplinas
que leciono; em segundo lugar, ao problema de encontrar a melhor forma de os

6 Título universitário mais elevado que um professor universitário pode obter depois do doutoramento,
em Portugal. Corresponde, no Brasil, à «livre docência»; em França, na Alemanha, na Áustria, na
Polónia e em muitos outros países europeus, à «habilitation»; em Espanha, à «acreditación». No
Reino Unido e noutros países da Commonwealth, é comparável ao «higher doctorate». Pode, ainda,
ser considerada semelhante à «tenure review» praticada nalgumas universidades americanas.

7 Decreto-Lei n.º 239/2007, de 19 de Junho.
8 Para a hipótese da Literatura ou da Didática da Literatura, a Universidade oferece o doutoramento

em Literatura; para a hipótese do Teatro, o doutoramento em Comunicação, Cultura e Artes, inscrito
na área científica das Artes.

9 Esta sequência cronológica não é a única possível, já que as atividades que os verbos referem podem
suceder-se em combinatórias muito variáveis. Por exemplo: encontrar respostas provisórias, escrever,
pensar, ler, fazer perguntas.
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comunicar significativamente aos meus destinatários; em terceiro lugar, às
questões colocadas pelos próprios alunos nas aulas, às suas dificuldades, às suas
necessidades de aprendizagem individuais e às inquietações que me tomam em
consequência da minha participação nesse processo.

A análise do meu percurso académico confirma as considerações anteriores:
fiz o doutoramento em Literatura num momento em que, recém-chegado à
Universidade do Algarve, era responsável pelas disciplinas de Introdução aos
Estudos Literários e Literatura Portuguesa I (Medieval); assim que a instituição
precisou que eu assegurasse as aulas de Didática da Literatura e do Português,
para que os alunos das licenciaturas em Línguas e Literaturas Modernas pudessem
completar a sua profissionalização, passei a investigar nessa área e foi nessa área
que me submeti ao concurso para Professor Associado. quando foi necessário
que eu me dedicasse ao ensino do Teatro (em circunstâncias que terei a
oportunidade de explicar mais detalhadamente adiante), comecei a desenvolver
investigação nessa área e era nesse espaço de ensino-investigação que me
encontrava quando chegou o momento de me apresentar às provas de agregação.
Por isso afirmei no início que não me foi difícil decidir: obviamente escolhi fazer a
agregação em Comunicação, Cultura e Artes.

As provas de agregação consistem na discussão e avaliação, em dois dias
consecutivos, de três elementos: o curriculum vitae do candidato; o «relatório sobre
uma unidade curricular, grupo de unidades curriculares, ou ciclo de estudos, no
âmbito do ramo do conhecimento ou especialidade em que são prestadas as
provas»; e «um seminário ou lição sobre um tema dentro do âmbito do ramo do
conhecimento ou especialidade em que são prestadas as provas» (artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 239/2007, de 19 de Junho). Tudo o que disse ajuda, igualmente, a
compreender as decisões que tomei a seguir: o relatório incidiu sobre a disciplina
de Oficina de Teatro, do Mestrado em Comunicação, Cultura e Artes (especialização
em Teatro e Intervenção Social e Cultural), que leciono desde 2005; a lição debruçou-
-se sobre questões relacionadas com a pedagogia do teatro («Ensaio de uma ideia
de pedagogia teatral: leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade»). A parte
mais substancial da primeira dessas duas peças, que deu origem a este livro,
consistiu na apresentação e na fundamentação desenvolvida dos conteúdos do
programa da disciplina referida. Sendo das duas aquela em que o texto escrito
corresponde mais aos padrões da chamada «reflexão científica», nem por isso o
enunciado esquece que esse pensamento emerge de uma prática pedagógica, razão
pela qual a entidade «alunos» está sempre presente nas explicações, nos
comentários, nos exemplos. De facto, embora o tema central do relatório fosse o
da arte do ator, nunca me esqueci dos alunos, que, pelo menos implicitamente, são
inspiradores e destinatários do que escrevo.

Explicado o contexto imediato do livro, passo agora a outros que lhe são
anteriores, começando pela minha relação com o teatro.
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Em abril ou maio de 1978, dirigi-me à sede da Comuna – Teatro de Pesquisa,
na praça de Espanha, em Lisboa, para assistir ao espetáculo de teatro A Mãe, de
Gorki-Brecht-Comuna, com encenação de João Mota. Até esse momento, nunca
me tinha ocorrido fazer teatro, não era frequentador habitual de teatros e nunca
tinha assistido a nenhum espetáculo desse grupo. A experiência que tive o
privilégio de viver nessa noite (e em muitas outras em que voltei enquanto a peça
esteve em cena) marcou irremediavelmente a minha relação com o teatro – e com
a vida.

quando, em setembro do mesmo ano, soube que estavam abertas can -
didaturas para o II Curso de Teatro da Comuna, submeti-me às provas de seleção
e fui aceite10. Infelizmente, essa imersão no mundo da Comuna durou pouco
tempo: no dia 23 de janeiro de 1979, em consequência de uma grave cisão
(filosófica e ética), Manuela de Freitas foi expulsa do grupo, tendo saído com ela
Jean-Pierre Tailhade, Carlos Paulo11, José Mário Branco, Fernanda Neves e Gabriela
Morais (Fadda & Cintra, 2004, p. 47). Dilacerado por ter de escolher entre «a mãe»
(Manuela de Freitas) e «o pai» (João Mota) e por ver ruir o chão onde tinha vindo
em demanda daquela coisa a que chamam «teatro», fui um dos dois alunos do II
Curso da Comuna que acabou por sair também e juntar-se ao grupo fundado pelos
membros expulsos12: o Teatro do Mundo. Entre 1979 e 1983, fui ator a tempo
inteiro num grupo de teatro independente de cuja direção Manuela de Freitas
fazia parte: o que significava, à exceção de um mês de férias e alguns dias especiais
do ano (Natal, Ano Novo), ensaios diários das 14h00 às 00h00, seis dias por
semana. Aí recebi a minha formação teatral, sob a orientação dos atores e
criadores mais experientes (Manuela de Freitas, Jean-Pierre Tailhade e José Mário
Branco), mas também dos encenadores que dirigiram os vários espetáculos do
Teatro do Mundo em que participei como ator: Adolfo Gutkin, Jorge Listopad,
Michel Mathieu e Rogério de Carvalho13.

Pelo que ficou dito, posso considerar que a minha iniciação no mundo do
teatro aconteceu por via de uma experiência radical (a cisão da Comuna) que me

10 Eugénia Vasques apresenta uma descrição sumária do conteúdo dessas provas em Sousa, Correia,
Couto & Wellenkamp, 1998, p. 23.

11 Pouco tempo depois regressou definitivamente à Comuna.
12 O outro foi Francisco Belo.
13 Respetivamente: A Secreta Família (criação coletiva), estreado no Teatro da Trindade, em Lisboa,

em 22/6/1979; O Guardião do Rio (criação coletiva a partir de um conto oriental), estreado no Teatro
Aberto, em Lisboa, em 9/19/1980 (personagem «Radim»); Cogumelos (criação coletiva a partir de
textos de vários autores), estreado no Teatro Vasco Santana, em Lisboa, em 21/2/1981; Terramoto
no Chile (adaptação da novela homónima de Heinrich von Kleist), estreado na Estufa Fria, em Lisboa,
em 4/11/1981 (personagem «Jerónimo»); A Gaivota, de Anton Tchekov, estreado no Teatro Nacional
D. Maria II, em Lisboa, em 23/6/1982 (personagem «Treplev»). Para além dos espetáculo mencionados,
também entrei em Anno IV D.C., adaptação de Calígula, de Albert Camus, com ence nação de Manuela
de Freitas, com estreia na Sala Estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, em 22/1/1983 (personagem
«Cipião»).
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forçou, aos dezoito anos, a confrontar-me com a necessidade de fazer escolhas
exigentes.

A vida do Teatro do Mundo foi, também ela, irremediavelmente impregnada
por esse acontecimento e por um longo e doloroso luto, sobretudo de Manuela
de Freitas, que tinha perdido, por via de uma votação de braço no ar, a casa-mãe
que ajudara a fundar em 1972 (e a que entregara a sua vida e o seu talento) e o
criador, João Mota, com quem tinha construído a ligação mais profunda que pode
existir entre ator e encenador, como ambos reconhecem14:

Temos um diálogo muito forte, conhecemo-nos de uma maneira oculta (João
Mota, em Henriques, 2003, p. 9)

Não me serve um encenador que olhe para mim e ache que tudo o que eu faço
é genial. O encenador – e nisso o João Mota é único – deve exigir mais, mais,
mais, corrigir os nossos clichés, as nossas falhas. (Manuela de Freitas, em Fadda
& Cintra, 2004, p. 50).

Inevitavelmente, ao longo desses quatro anos e meio de intenso trabalho no
Teatro do Mundo, aprendi a ir conhecendo e a amar uma conceção do teatro
muito particular, que terei a oportunidade de apresentar ao longo do livro.

Depois de ter saído do grupo15, mantive-me vinte e três anos sem fazer teatro
– porque, durante esse período, não encontrei quem o quisesse fazer daquela
maneira. Mas não deixei de conviver de perto com a minha mestra, de assistir aos
espetáculos em que ela entrava, de ir conversando com ela e com José Mário
Branco sobre o teatro, os atores, a arte.

Conto, seguidamente, de que modo essa experiência se entrelaçou com a da
vida académica.

No ano de 2002, por proposta do encenador e pedagogo João Mota16,
secundado por Isabel Cruz (então, Vice-Reitora) e por mim (na época, Presidente
do Conselho Diretivo da F.C.H.S.), foi criado na Universidade do Algarve o curso

14 Mais tarde, Manuela de Freitas regressou por várias vezes à Comuna, como atriz convidada, para
participar em espetáculos dirigidos por João Mota: A Pécora (de Natália Correia, em 1988); Um
elétrico chamado desejo (de Tennessee Williams, em 1990); Jornada para a noite (de Eugene O’Neill,
em 2003).

15 A minha saída do Teatro do Mundo deveu-se a um conjunto de causas, de que destaco duas: o Teatro
do Mundo estava moribundo, pelas razões que Manuela de Freitas explica na entrevista já referida
(Fadda & Cintra, 2004, p. 48); nesse contexto, senti vontade de ir estudar, projeto que concretizei,
ao ingressar na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, no curso de Línguas e Literaturas
Modernas, no ano letivo de 1984-1985. O Teatro do Mundo extinguiu-se em 1985, depois da
realização do seu último espetáculo – A troca, de Paul Claudel, com encenação de Jean-Pierre
Tailhade.

16 Nunca será, por isso, demais sublinhar o papel desempenhado por João Mota na criação desta área
de estudos na Universidade do Algarve.
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de Mestrado em Educação Artística, na especialização em Teatro e Educação. Na
fundamentação de criação desse curso de Mestrado podia ler-se17:

O mestrado em Teatro e Educação, enquanto curso de formação avançada,
permite o desenvolvimento do ensino artístico, ao nível da pós-graduação,
enquadrando-se no despacho conjunto nº 296/97, de 19 de Agosto, dos Ministros
da Educação e da Cultura, que constituiu “um grupo de trabalho permanente”
destinado a promover “a preparação das medidas que permitam o estabele -
cimento da interligação entre as políticas relativas ao ensino artístico e as
referentes à promoção, animação e sensibilização para as artes”. Deste modo,
mediante a criação do Mestrado em Teatro e Educação dar-se-á cumprimento
ao consignado na alínea d) do mencionado despacho, a fim de incentivar “a
interligação entre o ensino artístico e os vários organismos de animação e
sensibilização para as artes, designadamente os de extensão escolar promovidos
pelos estabelecimentos de ensino e os de estímulo à formação de novos públicos,
da iniciativa do Ministério da Cultura ou de entidades por ele apoiadas.”
Além do objectivo genérico que constitui a criação de uma área de investigação
no âmbito da Educação Artística na Universidade do Algarve, este curso de
Mestrado tem ainda como objectivo propor uma formação de qualificação
avançada para o exercício de funções de docência, de investigação teórica e/ou
aplicada no âmbito do conhecimento do teatro enquanto objecto estético e
sociocultural, sua problematização teórico-metodológica, histórico-cultural e
didáctica.

Os objetivos do curso eram assim explicitados:

Este curso de Mestrado insere-se na área de investigação geral da Educação
Artística e pretende equacionar a especialização proposta no quadro
problematizador de teorias, modelos de análise e concretização de práticas
teatrais. Neste sentido, o presente curso de mestrado em Teatro e Educação tem
por objectivos:
• Aprofundar e consolidar mecanismos de coesão metodológica na área dos

Estudos Teatrais;
• Problematizar categorias fundadoras do fenómeno teatral através das suas

várias configurações;
• Aprofundar a reflexão sobre modelos teórico-metodológicos no âmbito do

teatro e educação;
• Consolidar uma aprofundada competência teórico-prática e reflexiva a partir do

confronto com problemas epistemológicos e metodológicos caracterizadores
dos Estudos de Teatro e Educação;

• Aprofundar a reflexão teórica e prática sobre as correlações entre o Teatro e
as outras Artes.

17 As citações que se seguem são extraídas do documento interno apresentado ao Senado para
fundamentar a criação do curso.
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Este conjunto de enunciados permite compreender, desde já, que a natureza
do curso apontava para dois propósitos essenciais: o de conciliar formação teórica
e prática na área dos Estudos Teatrais e o de proporcionar um elevado nível de
experimentação das práticas teatrais – aspetos que, só por si, lhe conferiram uma
natureza pioneira no panorama universitário português do momento em que foi
criado. O público-alvo desejado orientava a configuração dessa experimentação,
conforme se pode ler no mesmo documento:

• Licenciados em Teatro, formação de Actores e/ou Encenadores ou equivalente.
• Licenciados em Educação de Infância e Formação de Professores do Primeiro

Ciclo de Ensino Básico.
• Licenciados na área das Ciências Sociais e Humanas.

Se, por um lado, se admitia a possibilidade de os candidatos serem licen -
ciados em Teatro, por outro, os outros dois grupos faziam prever a existência de
alunos sem qualquer formação teatral prévia. Na realidade, nas suas cinco edições,
foram só dois os alunos inscritos com aquela formação ao nível da licenciatura.

João Mota foi o primeiro docente da disciplina de Oficina de Teatro, na edição
de 2002-2004. Contudo, uma norma legal entretanto em vigor impediu que, na
sua condição de aposentado do Ensino Público, pudesse ser novamente
contratado pela Universidade do Algarve para a edição seguinte.

Em 2005, dois acontecimentos reaproximaram-me do universo do teatro: fui
convidado para organizar e dirigir um espetáculo (à minha escolha) no âmbito de
Faro Capital Nacional da Cultura e tive que assumir a responsabilidade de docência
da disciplina de Oficina de Teatro do Mestrado em Educação Artística, dado ser,
na Faculdade, o único docente com capacidade para o fazer, em virtude da
experiência teatral atrás descrita.

Para a primeira dessas tarefas (a convite do então Pró-Reitor a quem foi
confiada a programação cultural da responsabilidade da Universidade do Algarve,
Pedro Ferré), escolhi apresentar um espetáculo inteiramente suportado em poesia
de Sophia de Mello Breyner, para cuja interpretação contei com os atores Manuela
de Freitas e Luís Lucas18. Não se tratando de um espetáculo de teatro, a sua criação
permitiu-me voltar a trabalhar com atores e regressar às origens.

quanto à segunda, cheguei à conclusão de que não teria condições para a
concretizar sem um novo mergulho na prática teatral. Decidi, por isso, convidar a

18 E, ainda, conceção e execução musical de José Mário Branco, cenografia de Rita Azevedo Gomes,
assistência de encenação e de dramaturgia de Gabriela Morais e assistência de produção de João
Henriques. Desse espetáculo, Religação. Poesia de Sophia de Mello Breyner, foram realizadas duas
sessões com bilheteira esgotada (16 e 17 de dezembro de 2005), no Auditório do Instituto Português
da Juventude, em Faro.
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atriz Manuela de Freitas para lecionar as primeiras seis aulas – tendo eu estado
presente em todas elas e realizado com os alunos os exercícios por ela dirigidos.
Essas cerca de 48 horas de trabalho laboratorial reavivaram em mim o
entendimento da perspetiva de teatro em que tinha sido formado. A partir de
fevereiro de 2006, assumi a condução das aulas e a direção do Exercício Final
apresentado em julho, sempre apoiado por Manuela de Freitas à distância, com
quem ia mantendo um contacto regular e que me ia aconselhando relativamente
aos problemas artísticos e pedagógicos que fui encontrando.

Concluída essa primeira experiência de lecionação, em setembro de 2006
fundei, com alguns dos alunos desse curso, um grupo de teatro, A Peste –
Associação de Pesquisa Teatral19, onde tenho exercido as funções de encenador,
dramaturgista20, diretor de atores e ator. Já foram estreados quatro espetáculos
em resultado do trabalho aí desenvolvido: Páscoa, de August Strindberg (2008);
Fando e Lis, de Fernando Arrabal (2010); Fala Comigo, inspirado numa peça de
Tennessee Williams (2011); e Gogo e Didi, Cantata com prelúdio e fugas, baseado
em textos de Samuel Beckett (2012).

Nas edições seguintes do curso, assumi cabalmente a lecionação da disciplina
de Oficina de Teatro21, mas continuei a contar com a colaboração de Manuela de
Freitas e José Mário Branco, conjuntamente responsáveis pelas aulas especial -
mente dedicadas aos conteúdos relacionados com a voz, a música e o estudo do
texto.

Ora, acabou por se verificar que, contrariamente às expetativas iniciais, a
grande maioria dos alunos que procurou e frequentou o curso, entre 2002 e o
presente, exercia a profissão de professor (desde a Educação de Infância ao Ensino
Secundário), incluindo aqueles que, nos vários tipos de escolas, tinham a seu cargo
disciplinas da área das Expressões Artísticas ou a coordenação dos Clubes de
Teatro. Perto de metade nunca tinha tido nenhuma experiência teatral, sendo que
só dois a tiveram num contexto profissional. Esse perfil maioritário dos candidatos
que procuravam o curso aconselhou, a partir da segunda edição, a ajustar o
programa da disciplina de Oficina de Teatro à carência de conhecimentos teóricos
e práticos prévios, mas também aos propósitos da utilização, nas várias profissões,
dos conhecimentos a adquirir – o que implicou assumir que a formação oferecida
se destinaria a não-atores, ao mesmo tempo que se afastava totalmente a
possibilidade inicialmente prevista da formação artístico-profissional específica
(para atores, encenadores e outros criadores do teatro).

19 Neste momento, A Peste articula a sua atividade com o Centro de Investigação em Artes e
Comunicação (CIAC, UAlg/ESTC), com base num protocolo assinado com a Universidade do Algarve.

20 O termo «dramaturgista» é um neologismo criado para designar uma função teatral relativamente
recente e que não se confunde com a do dramaturgo: trata-se do responsável pelo estudo,
hermenêutica e preparação do texto teatral levado à cena (Cardullo, 2003).

21 Com a colaboração de Márcio Guerra (2006-2007), Rui Andrade (2008-2009) e Sónia Esteves (2010-2011).
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Entretanto, em consequência do chamado Processo de Bolonha, foi extinto
o curso de Mestrado em Educação Artística, passando a sua especialização em
Teatro e Educação, agora com a designação de «especialização em Teatro e
Intervenção Social e Cultural», a integrar o novo curso de Mestrado em Comuni -
cação Cultura e Artes, criado em 2006.

A este breve historial deve ser acrescentada a seguinte observação: apesar
das sucessivas reformulações (de estrutura, de designação) dos cursos em que tem
estado inserida, a disciplina de Oficina de Teatro manteve uma grande estabilidade
do ponto de vista programático, a partir do momento em que passei a assumir a
responsabilidade da sua docência. Essa constância permitiu-me ir aprimorando a
definição dos seus objetivos e conteúdos e os instrumentos pedagógicos neces -
sários à sua execução, tendo em conta os destinatários: alunos que, não sendo
atores, desejam aprofundar os seus conhecimentos sobre a arte do ator.

Descritos o contexto académico, o percurso autobiográfico e o enquadra -
mento curricular que conjuntamente explicam a origem deste livro, chegou o
momento de abordar as suas orientações genéricas e o seu tema principal.

A aprendizagem proposta aos alunos na disciplina de Oficina de Teatro é
orientada pela tríade de conceitos presente na designação do curso
(«Comunicação, Cultura e Artes») Trata-se, então, de dar a conhecer a especi fici -
dade do ato comunicativo do ator, de contextualizar culturalmente esse ato e de
relacionar esses dois aspetos com a prática artística.

Em primeiro lugar, recordo que «comunicar» e «comungar» são palavras
divergentes (do latim communis, adj., «que pertence a vários ou a todos»), razão
pela qual, na disciplina de Oficina de Teatro, os atos comunicativos são abordados
no sentido etimológico do verbo («partilhar ou dividir alguma coisa com alguém»).
Na fase de criação, esses atos são bidirecionais: ator/ator (na contracena),
ator/grupo e ator/encenador (na coautoria). Na fase de espetáculos, mantém-se
a comunicação bidirecional entre os atores que contracenam, mas acrescenta-se
a comunicação ator-grupo/público, com características especiais: por um lado, as
convenções teatrais mais frequentes ditam que essa comunicação verbal explícita
se estabelece unidirecionalmente – dos atores para o público; por outro, o público
também comunica com os atores sem usar explicitamente a palavra, mas reagindo
emocionalmente, imaginando, projetando, em suma, cocriando – e os atores
integram esses elementos no que fazem e dizem em cena. Para além disso, o
espaço não é alheio à natureza de todos esses atos comunicativos, já que, no
teatro, se trata de um contexto produtor de significado, assim se transformando
em signo que impregna a mensagem comunicada.

Consequentemente, a vertente da comunicação na aula de Oficina de Teatro
abrange pelo menos quatro instâncias (o ator/o grupo, a história/o texto, o espaço,
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o público) e o seguinte conjunto de perguntas, a que este livro pretende
responder:

• que grau de envolvimento pessoal implica o ato comunicativo do ator?
• Como comunicam os atores entre si e com o público?
• O que comunica o ator/o grupo e porquê?
• que características tem o espaço em que se realizam os atos comunicativos

do ator/do grupo?
• que papel cabe ao público no ato de comunicação teatral?

Em segundo lugar, o trabalho realizado é culturalmente contextualizado.
Adoto a definição de cultura da UNESCO, apresentada na Declaração da Cidade
do México, porque abrange todos os aspetos relevantes para as aulas de Oficina
de Teatro:

Reunida na Cidade do México por ocasião da Conferência Mundial sobre
Políticas Culturais, a comunidade internacional decidiu dar um contributo efetivo
para uma mais estreita comunhão entre os povos e para uma maior
compreensão entre os homens.
Por isso, e confiando em que a humanidade acabará por convergir para objetivos
culturais e espirituais comuns, a Conferência considera:
que, no sentido mais amplo do termo, se pode dizer que a cultura é o conjunto
complexo dos traços distintivos, de ordem espiritual, material, intelectual e
emocional, que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. O que inclui,
não apenas as artes e as letras, mas também os modos de vida, os direitos
fundamentais do ser humano, os sistemas de valores, as tradições e as crenças;
que é a cultura que dá ao homem a capacidade de refletir sobre si próprio. é a
cultura que nos define enquanto seres humanos, seres racionais, dotados de
um juízo crítico e de um sentido de compromisso moral. (2008, s./p.)22

O facto de a formação oferecida não se destinar à formação de atores faz
com que as atividades realizadas e experimentadas nas aulas devam ser encaradas
mais como práticas culturais e menos como práticas artísticas stricto sensu: através

22 By gathering in Mexico City on the occasion of the World Conference on Cultural Policies, the
international community has decided to contribute effectively to the closer communion of peoples
and to greater understanding among men.
Therefore, expressing trust in the ultimate convergence of the cultural and spiritual goals of mankind,
the Conference agrees:
that in its widest sense, culture may now be said to be the whole complex of distinctive spiritual,
material, intellectual and emotional features that characterize a society or social group. It includes
not only the arts and letters, but also modes of life, the fundamental rights of the human being, value
systems, traditions and beliefs;
that it is culture that gives man the ability to reflect upon himself. It is culture that makes us
specifically human, rational beings, endowed with a critical judgement and a sense of moral
commitment.
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dos exercícios, das improvisações, dos jogos, não se pretende que os alunos façam
arte, mas que os experimentem para melhor compreenderem o ofício do ator
enquanto prática culturalmente regulada. Por isso, nas aulas, a palavra não é
apenas usada para explicitar as instruções de execução dessas várias tarefas e
atividades, mas também para as enquadrar num sistema de valores (éticos,
políticos, filosóficos, artísticos), na História do Teatro e, dentro dela, numa tradição
artística clara, produtora de um código linguístico próprio. O trabalho sobre a
relação entre a linguagem, a prática teatral e a tradição em que linguagem e
prática se inserem torna-se objeto essencial de reflexão e aprendizagem, em
momentos especialmente criados para o efeito: porque se usam ali (e em que
sentido) a palavra «sagrado», a palavra «disponibilidade», a palavra «mentira», a
palavra «defesa», e muitas outras?

Com este livro, tento responder a essas e a outras questões culturais, tendo
sempre presente estoutra passagem da Declaração da Cidade do México:

é através da cultura que o homem se exprime, toma consciência de si, reconhece
a sua incompletude, questiona as suas próprias realizações, procura incansavel -
mente novos significados e cria obras com as quais transcende os seus limites.
(2008, s./p.)23

Em terceiro lugar, as aulas ocupam-se do teatro enquanto arte, entendida na
tripla dimensão de «ofício», «expressão» e «criação». A designação da disciplina
inclui a palavra «oficina» (Oficina de Teatro), porque elejo como método de ensino
a experimentação das técnicas (os exercícios, os jogos, os procedimentos) que são
usadas pelos atores para se exprimirem artisticamente. Como já ficou dito, essas
técnicas são integradas numa certa visão cultural (ética, filosófica, política) do
teatro e do ator, mas também numa tradição genealógica alicerçada no
pensamento e na ação de indivíduos concretos (Fernando Amado, Adolfo Gutkin,
João Mota/Peter Brook, Manuela de Freitas), ou seja, numa «linhagem teatral»
que, pela sua natureza, deve ser integrada na «constelação stanislavskiana».

Um dos aspetos essenciais dessa matriz é a demanda da autenticidade no
palco – razão pela qual essa procura se torna central também nas aulas: não para
que os alunos a ela se entreguem inteiramente, à semelhança dos atores, mas
para que compreendam quais os obstáculos que a impedem, quais os caminhos
que a possibilitam, que transformações acontecem no indivíduo que os percorre,
o que pode significar um ator dedicar-lhe toda a sua vida artística.

23 It is through culture that man expresses himself, becomes aware of himself, recognizes his
incompleteness, questions his own achievements, seeks untiringly for new meanings and creates
works through which he transcends his limitations.
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Manuela de Freitas defende que o ator conta «tão verdadeiramente a sua
história que lhe dá universalidade» (2005, p. [245])24. E como chegam os atores a
essa verdade? Através do processo persistente, moroso e sempre inacabado do
autoconhecimento, que Manuela de Freitas consubstancia nas seguintes ideias:

Vão sentindo e pensando, vivendo e convivendo com o que são, o que querem,
o que recusam, o que temem, o que desejam. […] Não imitam nada nem
ninguém, são aqueles e não outros, com os seus nomes, corpos, vozes, emoções,
inteligência, memórias, experiências e opções. Com as suas qualidades e os seus
defeitos, a sua grandeza e a sua pequenez. (2005, p. [245])

Não é possível, contudo, realizar esse trabalho sem que o ator reconheça a
sua inautenticidade, o que implica procurar, identificar e confrontar a miríade de
máscaras, preconceitos e defesas que usa mecânica e quotidianamente para se
esconder ou proteger de si e dos outros. No que acabo de dizer, o advérbio
«mecanicamente» é palavra-chave, porque pressupõe passividade e automatismo
e a não identificação do uso desses elementos de disfarce ou ocultação. Pelo
contrário, a disponibilidade para ter consciência deles, a que Heidegger
(1928/1986) chama das Gewissen-Haben-Wollen («o querer-ter-consciência»), é
o primeiro passo para que o ser humano se liberte daquelas formas impessoais e
indiferenciadas, começando a percorrer o caminho para a sua individualização.
Nessa medida, portanto, a experimentação proporcionada aos alunos visa o
despertar desse «querer-ter-consciência», promovendo a sua diferenciação cada
vez mais nítida.

é também por isso que, para Manuela de Freitas, um grupo de teatro só o é
cabalmente quando constituído não por uma massa informe, mas por indivíduos
o mais distintos possível, assim se tornando num coletivo onde «cada um tem de
ser sempre melhor e exprimir-se cada vez melhor, para melhor servir a
comunidade», o que necessariamente

[i]mplica permanente vigilância e disponibilidade, estar sempre a começar do
princípio, a percorrer sempre caminhos desconhecidos de relacionamento, de
autoconhecimento e de expressão. (2005, p. [245])

O tema central deste livro é, por isso, o da autenticidade, entendida como
expressão explícita da verdade individual, sem a descoberta da qual, na tradição
em que me revejo e terei a oportunidade de apresentar, o contrato teatral não se
cumpre – e sem a qual a expressão individual, segundo o ponto de vista adotado,
não ultrapassa o patamar da exibição.

24 Tratando-se de um texto inédito, nas citações que dele fizer, a indicação do número da página, entre
parênteses retos, remeterá sempre para a secção deste livro intitulada «Textos, entrevistas e
intervenções públicas de Manuela de Freitas», onde o texto é publicado integralmente.



34

ANTóNIO BRANCO

Para tratar de todos os aspetos elencados, organizei o livro em três capítulos.
No Capítulo I, abordarei a questão da autenticidade na arte do ator,

revisitando o debate que, entre o final do séc. XVIII e a contemporaneidade, dividiu
(e ainda divide) atores e criadores. Aproveitarei para sistematizar as duas visões
antagónicas sobre esse assunto, historicamente identificáveis a partir das ideias
do filósofo e dramaturgo neoclássico francês, Denis Diderot, e das ideias e da
prática do ator, encenador e professor russo, Constantin Stanislavski. Elegi-os
como representantes das duas vias em oposição por considerar que as suas ideias
deram grande prole e ainda hoje servem de inspiração (explícita ou implícita,
direta ou indireta) a uns e a outros.

No Capítulo II, dedicar-me-ei ao tema da transmissão dos saberes teatrais a
partir da análise de um paradigma de ensino e aprendizagem baseado na relação
entre mestres e discípulos. Faço-o para testemunhar e enquadrar o modo como
os saberes teatrais me foram transmitidos pela minha mestra, Manuela de Freitas,
mas também para que se perceba melhor por que motivo esse contexto
pedagógico confere, a quem nele participa, a consciência de fazer parte de um
caminho muito antigo. Apresentarei brevemente alguns dos indivíduos dessa série
histórica que culmina em Manuela de Freitas, atriz a quem atribuo a autoria deste
método teatral muito particular (em regime de coautoria com os seus mestres e
com os mestres dos seus mestres), a partir da síntese que foi fazendo do que
aprendeu com eles, do que leu e da transposição disso tudo para a sua prática de
criação teatral. A isso acrescentarei, ainda de forma preliminar25, a identificação
dos aspetos essenciais dessa escola e das suas fontes mais relevantes e o modo
como A Peste, grupo de teatro a que pertenço, se inscreve nessa genealogia.

No Capítulo III, naturalmente o mais longo dos três, desenvolverei a
apresentação e a análise dos conteúdos e do método das aulas em que aquela
perspetiva do teatro é experimentada: trata-se de um texto reflexivo em que
ponho em diálogo uma conceção artística e uma prática pedagógica, o que origina
um constante vaivém entre as categorias de «ator» e «aluno». Depois de explicar
em que consiste a opção metodológica específica ditada pelo contexto em que
ensino (a «visita guiada ao ofício do ator»), ocupar-me-ei dos cinco vetores em
torno dos quais se organiza a experimentação realizada nas aulas: o ator e o grupo,
a história e o texto, o público, o espaço e os modos do fazer.

A esta estrutura, devidamente rematada com uma conclusão, acrescentei um
anexo com três secções: a primeira, com textos, entrevistas e outras intervenções
públicas de Manuela de Freitas; a segunda, com quadros cronológicos do que fez
no teatro, em recitais de poesia (e espetáculos congéneres) e no cinema; a
terceira, com as fichas técnicas dos espetáculos realizados pelo grupo A Peste até
ao momento e os nomes dos seus membros, desde a fundação.

25 Digo «preliminar», porque essa finalidade só poderá ser atingida através da realização de um projeto
muito mais vasto do que aquele que orientou este livro.
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A primeira dessas secções cumpre duas funções de relevo: em primeiro lugar,
a de coligir uma documentação inédita ou que se encontra dispersa por várias
publicações (algumas das quais de difícil acesso), para a dar a conhecer de um
modo sistemático; em segundo lugar, a de enquadrar o método que apresento
neste livro. De facto, esses textos foram essenciais no caminho que percorri até
chegar ao presente livro e que, agora, sintetizo: comecei por fazer teatro, muito
jovem, sem grande consciência do que andava a fazer; vinte e dois anos depois,
comecei a dar aulas de prática teatral, numa universidade; essa circunstância
profissional obrigou-me a tentar perceber o que estava a fazer e foi nesses textos,
entrevistas e testemunhos de Manuela de Freitas que me apoiei, academi -
camente, nesse momento – e também foi por causa deles que parti em busca dos
outros textos que vou citando, de Stanislavski, de Artaud, de Brecht, de Grotowski,
de Peter Brook, de Fernando Amado, de Adolfo Gutkin, etc.

A segunda secção fornece informação sobre o que Manuela de Freitas fez no
teatro e no cinema, entre 1962 e o presente, porque tudo o que diz nos textos
decorre da experiência artística subjacente a esses quadros cronológicos.

A terceira secção oferece informação sobre o grupo no qual a visita guiada
das aulas tem vindo a concretizar-se de modo mais regular e aprofundado, através
da realização de espetáculos de teatro.

Permito-me, ainda, uma nota sobre duas opções gerais do livro: as citações
de textos em inglês, francês ou castelhano e a norma ortográfica. No primeiro caso,
como já pôde ser verificado, escolhi apresentar todas as citações em português26,
colocando em nota de rodapé os textos originais, sempre que a tradução tenha
sido feita expressamente para este trabalho. Nas outras situações, ela está
devidamente indicada na bibliografia. No segundo caso, optei pelo Novo Acordo
Ortográfico (oficialmente adotado, desde 2012, na Universidade do Algarve) para
os textos que são da minha responsabilidade. O mesmo se aplica ao prefácio, obtida
a anuência do seu autor, e à tradução das citações. Contudo, respeitei, por um lado,
a opção da autora do posfácio pela ortografia anterior, coerente com aquela que é
usada nos textos do anexo, e, por outro, a grafia das palavras nas citações em
português, retiradas de edições anteriores à implementação do Novo Acordo.
Assim, não sendo aqui o lugar para a discutir, o livro reflete o estado de indefinição
em que, lamentavelmente, ainda se encontra esta questão em Portugal e nos
outros países que usam o português como língua oficial.

Concluo.
Redigir o relatório da disciplina de Oficina do Teatro, primeiro, e este livro,

depois, foi uma tarefa ao mesmo tempo árdua e estimulante: não há nada mais
exigente e desafiante do que procurar palavras capazes de descrever e explicar

26 Trabalho de tradução realizado por José Mário Branco, a meu pedido.
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processos artísticos e pedagógicos muito complexos de uma maneira que inclua
o leigo sem trair o especialista. Não sei se consegui: como Sísifo, apenas sei que
nunca chegarei com a pedra ao cume da montanha, embora esteja condenado a
carregá-la pela encosta enquanto tiver alunos com quem partilhar esta forma de
exercer a minha profissão. E talvez seja só isso o que se exige de nós.
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i. a quEstão da autENticidadE Na artE do ator

Se visses a minha alma, nem conseguirias almoçar.
LOUIS JOUVET

Comecemos por uma constatação que, de tão repetida, já quase se tornou
num lugar-comum: o ator é simultaneamente instrumento e instrumentista,
criador e criatura. Daqui decorre uma segunda observação: a de que o ato de
criação específico do ator implica a convergência temporal, num mesmo ser
humano, do sujeito e do objeto da criação artística. O poeta inventa o poema; o
pintor inventa o quadro; o músico inventa a sinfonia; o escultor inventa a escultura;
o arquiteto inventa o edifício. Pois bem: o ator inventa-se a si próprio – facto que
levou o encenador, ator e professor Jacques Copeau a afirmar:

é […] uma profissão que os homens menosprezam. Consideram-na perigosa,
ligam-na à imoralidade e condenam-na pelo seu mistério. Esta atitude farisaica,
que nem as mais extremas tolerâncias sociais eliminaram, reflete uma ideia
profunda. é que o ator faz uma coisa proibida: mostra a sua humanidade e brinca
com ela. Os sentidos e a razão, o corpo e a alma não lhe foram dados para deles
dispor como de um instrumento, forçando-os e virando-os de qualquer maneira.
(1929/1995, pp. 330-331)27

Retenho as palavras «perigo», «imoralidade», «mistério», porque assim é: o
ator trabalha sempre no fio da navalha, naquela fronteira quase invisível entre a
sanidade e a insanidade mental, recusando subjugar-se aos costumes e às suas
regras. Por isso, no seu encómio do ator, um dos mais apaixonados jamais escrito,
Camus concorda implicitamente com as palavras de Copeau:

Como não havia a Igreja de condenar no actor semelhante exercício? Ela
repudiava nessa arte a multiplicação herética das almas, o «deboche» das
emoções, a pretensão escandalosa de um espírito que se recusa a viver um só
destino e se precipita em todas as intemperanças. Proscrevia neles esse gosto
do presente e esse triunfo de Proteu que são a negação de tudo o que ela ensina.
A eternidade não é um jogo. Um espírito suficientemente insensato para a ela
preferir uma comédia perdeu a salvação. (1948/1983, pp. 75-76)

27 C’est […] une profession que les hommes méprisent. Ils la trouvent dangereuse, ils y attachent de
l’immoralité, et la condamnent pour son mystère. Cette attitude pharisaïque, que n’ont point éliminée les
plus extrêmes tolérances sociales, reflète une idée profonde. C’est que le comédien fait une chose défendue:
il joue son humanité et se joue d’elle. Ses sens et sa raison, son corps et son âme immortelle ne lui ont
point été donnés pour qu’il en dispose ainsi que d’un instrument, les forçant et tournant en tous sens.
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Voltemos, agora, ao «mistério» que, segundo Copeau, envolve a arte do ator:
como faz o ator o que o ator faz? Esta é provavelmente a pergunta que muitos
espectadores e aspirantes a ator se colocam, mas a que nenhuma escola, nenhum
método, nenhuma teoria alguma vez conseguirá responder cabalmente, porque
aquele momento em que o ator se transforma no resultado do encontro entre o
que ele próprio inventou e o que foi inventado pelo autor da peça pertence à
dimensão dos acontecimentos inexplicáveis. Consequentemente, existem tantos
métodos ou escolas quantos os atores – e os melhores sabem sempre que o seu
método não lhes dá nenhuma garantia, como nos recorda Declan Donnellan:

Claro que seria ótimo haver algum processo à prova de falhas que ensinasse
passo a passo como ser bom ator ou fazer bom teatro, mas acontece que não
há – como não há nenhuma religião que tenha um método tipo «faça isto e
depois aquilo» para garantir a redenção. (2008, p. xiii)28

Apesar disso, muitos foram os atores que a partir do séc. XVII escreveram
sobre a sua arte: umas vezes no âmbito de querelas explícitas ou implícitas em
torno da questão da falsidade e da autenticidade no jogo do ator; outras, com a
finalidade de corresponder à curiosidade crescente de um público cada vez mais
interessado em compreender os meandros desse ofício; outras, ainda, visando
deixar um testemunho que pudesse ajudar outros atores a encontrarem o seu
próprio caminho.

O gosto clássico e neoclássico da norma fez com que alguns desses registos
mais antigos fossem altamente prescritivos, transformando-se em verdadeiros
manuais regulamentadores da arte de representar29. Muitos deles, porém,
sobretudo a partir do início do século XX, adotaram uma atitude mais analítica,
sendo a vasta obra de Stanislavski exemplo dessa mudança de paradigma
(v., sobretudo, 1924/2008a e 1938/2008b). Há, ainda, aqueles que, em todas as
épocas, recorreram ao registo narrativo mais ou menos (auto)biográfico30. A leitura
de grande número desses textos permite concluir que, entre outras, uma matéria
desde cedo se tornou central no discurso dos atores: a questão do «fingimento»
teatral enquanto elemento configurador da própria arte. E também desde muito
cedo se conseguem identificar pelo menos duas correntes nessa discussão secular:
uma a que chamarei via do fingimento; a outra que designarei como via da
autenticidade.

28 Now it would be great if there existed a step-by-step fail-proof process to act well or make good
theatre, but there simply isn’t – just as no religion with a first-you-do-this-then-you-do-that system
can guarantee redemption.

29 Por exemplo, Aristippe (1862), Coquelin (1880 e 1894), Pereira (1890), Moniz & Coelho (1912), Neves
(1914). Sobre este assunto, v. ainda Vasques (2012, pp. 149-175).

30 Por exemplo, Talma (1825), Dumas (1849), Bernhardt (1923/1993), Bacall (1995).
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Momentos houve em que o debate foi explícito31. A maior parte das vezes,
contudo, ele subjaz ao que o ator vai dizendo sobre a sua arte, mas, mesmo nesses
casos em que ele não explicita a polémica, percebemos que a conhece e que, de
alguma forma, toma partido. E não haverá, provavelmente, nenhum grande ator
que não tenha, em determinado momento, pensado sobre ela.

Para exemplificar as duas correntes que identifiquei, começarei por citar três
atores portugueses: por um lado, Luís Miguel Cintra; por outro, Diogo Infante e
Alexandra Lencastre.

Em entrevista de 1988, Luís Miguel Cintra explicava assim o trabalho de
invenção da personagem:

[…] o actor inventa uma outra cara, […] ou inventa outra pessoa para si. Portanto,
digamos, esconde-se atrás de uma máscara, esconde-se atrás de uma outra
pessoa. No entanto, na maneira de inventar a máscara, na sua imaginação para
construir essa mesma máscara, está a expor-se muito mais do que as outras
pessoas. Para inventar a máscara, o actor está a socorrer-se de todas as zonas
que existem em embrião na sua personalidade e que se calhar ele nunca
costuma mostrar. Sendo provavelmente a pessoa mais bem comportada do
mundo, o actor para construir uma máscara de assassino, por exemplo, tem que
ir buscar dentro de si próprio o assassino que todos nós temos dentro de nós –
tem que mostrar essa faceta que provavelmente nunca mostra(rá) na vida.
Portanto o actor, por um lado, é uma pessoa que está sempre a esconder-se,
mas, por outro, ao criar diversas máscaras, é alguém que está sempre a expor-se,
muitíssimo mais que aqueles que não são actores, e está a fazer um jogo consigo
próprio, está a trabalhar sobre a sua própria personalidade, a fazer do seu corpo
e da sua alma, se assim quisermos, os seus instrumentos de trabalho. (apud
Serôdio, 2001, p. 216)

Note-se o cuidado com que Luís Miguel Cintra utilizou o verbo «esconder»
(«Portanto, digamos, esconde-se atrás de uma máscara»), acabando por justificar
essa cautela inicial: é que, segundo ele, a matéria humana de que é feita a
personagem é fornecida por «todas as zonas que existem em embrião» na
personalidade do ator – e, por isso mesmo, na realidade trata-se de um ato de
revelação. Aliás, das próprias palavras de Cintra se depreende que o ator se
esconde mais na vida do que no teatro («tem que mostrar essa faceta que
provavelmente nunca mostra(rá) na vida») e, assim sendo, que as outras pessoas

31 Um dos exemplos mais célebres foi o da querela que envolveu as duas mais importantes atrizes
francesas da segunda metade do séc. XVIII, espelhada no título das memórias de uma delas:
Mémoires de Mlle. Dumesnil, en réponse aux mémoires d’Hyppolyte Clairon / Memórias da Sr.ta

Dumesnil, em resposta às memórias de Hyppolyte Clairon (1823, destaque meu). Nesse debate
tomaram partido Diderot, a favor da primeira, e o ator inglês David Garrik, a favor da segunda.
Adiante, mencionarei o debate entre Coquelin e Sarah Bernhardt.
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(todos aqueles que não são atores, entenda-se) se escondem mais do que o ator.
Repare-se na coincidência do pensamento de Luís Miguel Cintra com o de Manuela
de Freitas nesta matéria, ou, ainda, com o da grande actriz italiana Eleonora Duse:

Eu acho que ninguém me conhece melhor do que quem me vê representar.
(Neves & Freitas, 2006, p. [264]32)

O ator-artista dá o melhor de si; através das suas interpretações, ele revela a
sua alma profunda. (Duse, 1883/1970, p. 467)33

Tomemos agora o caso de Diogo Infante que, num depoimento recente,
afirmou o seguinte:

Ao olhar para trás, o maior gozo que tive foi quando consegui criar personagens
que tivessem quase uma identidade própria, de que falo na terceira pessoa, em
que me revejo muito pouco, onde sou apenas um invólucro, um empréstimo.
(2005, p. 32)34

Também Alexandra Lencastre, falando a propósito de Blanche DuBois,
protagonista da peça Um elétrico chamado desejo, de Tennesse Williams, que
interpretou em 2010, concorda implicitamente com aquele ponto de vista:

Nós, atores, encontramos sempre pontos de contacto com todas as personagens
que interpretamos. Às vezes por antítese. […] Posso identificar-me com ela, ou
chamá-la a mim, mas as minhas fragilidades não são as mesmas que ela tem.
Ela mente na idade. Eu não minto. Ela é uma manipuladora, sem ser má, sem
ser horrorosa, mas é má e horrorosa. Eu até sou boa pessoa. A Blanche é
esquemática. Eu sou completamente emocional. (Mendonça, 2010, s/p.,
destaques meus.)

Se confrontarmos esses dois testemunhos com o de Manuela de Freitas sobre
o mesmo assunto, torna-se evidente o debate a que tenho vindo a referir-me:

Para mim uma personagem é o encontro daquilo que escreveu o autor, com a
personalidade do actor. Portanto, é-me totalmente alheia a teoria, a ideia de

32 Por também se tratar de um texto inédito, adoto o procedimento explicado na nota 24.
33 The artist-actor gives the best of himself; through his interpretations, he unveils his inner soul.
34 Em 2008, Diogo Infante participou num concurso televisivo transmitido pela RTP, À procura de Sally,

cujo objetivo era a escolha da protagonista de Cabaret, espetáculo por ele encenado que seria
estreado no Teatro Maria Matos, de que o ator era, na época, diretor artístico. Num dos episódios
a que assisti, uma das jovens aspirantes ao papel fez, diante de Diogo Infante, uma improvisação
sobre o conflito em que fica a personagem depois da gravidez – e acabou a chorar convulsivamente.
No balanço da improvisação, Diogo Infante repreendeu a jovem atriz, explicando-lhe que aquele
nível de envolvimento emocional era perigoso e indesejável.
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que «gosto muito de fazer teatro ou cinema porque me escondo atrás de um
personagem». Acho exactamente o contrário, acho que o personagem me
revela. é-me totalmente absurdo ouvir dizer: «Esta personagem não tem nada
a ver comigo.» Então não percebo como é que se consegue fazer. Por um lado
porque acho que um actor nunca pode dizer esta frase: «Isto não tem nada a
ver comigo.» é porque ainda não descobriu, porque ainda lhe falta descobrir.
(Neves & Freitas, 2006, p. [260])

Nenhum dos atores portugueses referido está sozinho na forma como
apresenta essa questão. Veja-se, também a título de exemplo, a seguinte
passagem da autobiografia de Lauren Bacall, outra atriz viva e consagrada:

Ao longo do processo, senti que me transformava na Cláudia35. Durante essa
semana, a cada hora que passava […] transfundia-se um pouco mais da
«Cláudia» para dentro das minhas veias. As minhas origens eram diferentes das
da personagem, o que não me impedia de me identificar suficientemente com
ela – não o suficiente para ser fantástica no papel, mas suficientemente para ter
um bom desempenho. […] A emoção que fazia tremer o meu corpo todo estava
lá, porque eu tinha substituído a mãe de Cláudia pela minha própria mãe. A
ideia de perder a minha era suficientemente dolorosa para suscitar em mim a
faculdade de comunicar essa emoção. Tinham-me ensinado que era necessário
recorrer à experiência própria, utilizá-la para a relacionar estreitamente com a
da personagem. Aos dezoito anos tem-se uma experiência de vida bastante
limitada, mas encontra-se sempre maneira de estabelecer certos paralelismos
entre nós próprios e a personagem que fazemos. (1995, pp. 125-126)36

Para Lauren Bacall, a personagem passa «para dentro das suas veias», num
processo a que a atriz metaforicamente chama «transfusão», e também é claro que
esse processo é coincidente com o recurso à sua própria experiência de vida, ou
seja, como diria Luís Miguel Cintra, às zonas de si em que «tudo existe em embrião».

Pelo contrário, David Mamet (ator e encenador americano da geração de
Cintra) aproximar-se-á muito mais da conceção teatral de Diogo Infante e de
Alexandra Lencastre, quando veementemente defende o seguinte:

35 Da peça Claudia, de Rose Franken (1941).
36 Tout du long, je me suis sentie devenir Claudia. Au cours de cette semaine-là, chaque heure qui

s’écoulait […] transfusait un peu plus de «Claudia» dans mes veines. Mes origines étaient différentes
de celles du personnage, ce qui ne m’empêchait pas de m’identifier suffisamment à lui – pas assez
pour être fantastique dans le rôle, mais assez pour y être bonne. […] L’émotion qui faisait trembler
mon corps tout entier était bien là, car j’avais substitué ma propre mère à celle de Claudia. La pensée
de perdre la mienne m’était assez douloureuse pour susciter en moi la faculté de communiquer cette
émotion. On m’avait enseigné qu’il fallait recourir à sa propre expérience, l’utiliser en la mettant
étroitement en rapport avec celle du personnage. A dix-huit ans, on a une expérience de vie assez
limitée, mais on trouve toujours le moyen d’établir certains parallèles entre soi-même et le
personnage que l’on joue.
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O ator pisa o palco para comunicar a peça ao público. Isso é o princípio e o fim
do seu trabalho. Para o fazer, o ator precisa de ter uma boa voz, uma excelente
dicção, um corpo bem proporcionado e uma compreensão rudimentar da peça.
O ator não precisa de se «tornar» na personagem. Esta expressão, aliás, não
quer dizer nada. Não existe uma personagem. Há apenas linhas de texto numa
página. quando o ator as diz com simplicidade, tentando atingir algo que se
aproxime do que é sugerido pelo autor, o que o público vê é a ilusão de uma
personagem no palco.
Para criar essa ilusão, o ator não precisa de fazer nada de especial. Não está
preso a qualquer necessidade de «sentir», tal como o mágico não precisa
propriamente de convocar poderes sobrenaturais. O mágico cria uma ilusão nas
mentes do público. é o que faz o ator. (1998, p. 9)37

David Mamet coloca o ofício do ator num plano que, provavelmente, Diogo
Infante aceitaria como princípio seu: o de que o ator é, essencialmente, uma
espécie de ilusionista emocionalmente descomprometido da ilusão criada para
benefício da assistência.

O debate pode, assim, sintetizar-se na seguinte pergunta: ao desempenhar
a personagem e, dessa forma, criar uma realidade humana fictícia, até que ponto
está o ator envolvido na sua criação? que é o mesmo que perguntar: até que
ponto é autêntico ou é totalmente artificial o que o ator faz e diz no palco?

A linguagem humana é, como sabemos, lugar de fixação de valores relativos
a muitos aspetos da vida social – e a atividade dos atores não escapa a essa
espécie de tribunal linguístico. Recordemo-nos do uso particular que, em
português, se faz de expressões como «ser um bom ator» ou «fazer teatro», em
contextos sociais externos ao teatro: sempre que são utilizadas, nas suas muitas
variantes, querem significar que alguém (que não um ator) apresenta uma grande
capacidade de enganar os outros ou que é muito hábil no uso da mentira,
veiculando esse tipo de constatação um julgamento moral negativo, seguramente
advindo da matriz judaico-cristã, na qual mentir é um pecado. Se considerarmos
aqueles recursos expressivos enquanto sintoma de valores da comunidade
linguística que os usa, então talvez possamos concluir que a sociedade já
respondeu àquela pergunta: o ator é o mais hábil dos falsificadores. E, de um certo

37 The actor is onstage to communicate the play to the audience. That is the beginning and the end of
his and her job. To do so the actor needs a strong voice, superb diction, a supple, well-proportioned
body, and a rudimentary understanding of the play.
The actor does not need to «become» the character. The phrase, in fact, has no meaning. There is no
character. There are only lines upon a page. When he or she says them simply, in an attempt to
achieve an object more or less like that suggested by the author, the audience sees an illusion of a
character upon the stage.
To create this illusion the actor has to undergo nothing whatever. He or she is as free of the necessity
of «feeling» as the magician is free of the necessity of actually summoning supernormal powers. The
magician creates an illusion in the mind of the audiences. So does the actor.
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ponto de vista, tem razão o meio social: o ator é aquele que dedica a sua vida a
aperfeiçoar a capacidade de mentir artisticamente. Não nos esqueçamos, todavia,
de que a mentira só subsiste se houver quem acredite nela: seja pelo prazer do
jogo, seja por ingenuidade, seja por ignorância, seja por necessidade. Este último
aspeto ficou magnificamente ilustrado num segmento do célebre diálogo do filme
de Nicholas Ray, Johnny Guitar, que ocorre quando, depois de muitos anos de
separação, o protagonista volta a encontrar-se a sós com Vienna, a mulher que
sempre amou e ainda ama:

Johnny: Diz-me uma coisa agradável.
Vienna: Está bem. O que queres ouvir?
Johnny: Mente-me. Diz-me que esperaste por mim estes anos todos.
Vienna: Esperei por ti estes anos todos.
Johnny: Diz-me que terias morrido se eu não tivesse voltado.
Vienna: Teria morrido se não tivesses voltado.
Johnny: Diz-me que ainda me amas como eu te amo.
Vienna: Ainda te amo como tu me amas.
Johnny: Obrigado. Muito obrigado.

(1954, tradução minha)

Ora, a consistência da mentira do ator tem precisamente a ver com as
condições em que se desenvolve o diálogo citado, porque também ela depende
inteiramente da predisposição (melhor ainda, da necessidade) do público que,
deslocando-se ao teatro, entra no jogo que o ator lhe propõe. No teatro, é o
público que pede ao ator: «Mente-me.» E essa qualidade de «falsidade partilhada
entre adultos consentâneos» é o fator que retira a mentira do ator do jugo da
moral em que as restantes mentiras costumam ser avaliadas.

Acontece que a mentira, o fingimento, a ilusão e todas as palavras desse
campo semântico podem, na arte do teatro, referir processos e resultados muito
diferentes entre si – assim como qualidades de relação entre o ator e o público
muito distintas –, como pudemos observar nos testemunhos dos atores
anteriormente citados. Correndo o risco da redução a que todas as sistematizações
podem conduzir, creio que se trata de saber até que ponto o ator se compromete
pessoalmente com a ficção que incarna ou, pelo contrário, pretende descom -
prometer-se dela. E é essa diferença de modus operandi que faz com que, ainda
hoje, se discuta no meio teatral a questão da falsidade e da autenticidade no jogo
do ator: estou seguro de que todos os criadores teatrais sabem que o que o ator
faz no palco nunca é bem verdade e que, ao entrarem na discussão, estão, na
realidade, a debater a natureza da mentira inventada pelo ator e consen -
tida/desejada pelo público.

Poderia, agora, optar por recensear a longa história dessa questão, desde os
Antigos até aos dias de hoje, mas, por um lado, ela já foi concretizada de forma
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muito consistente por vários especialistas (Aslan, 1979; Hormigón, 2004;
Benedetti, 2005; Portich, 2008; e, sobretudo, Vicentini, 2012) e, por outro,
pareceu-me mais interessante enveredar por outra via de análise, a meu ver, mais
fecunda, no contexto deste trabalho: a de olhar para o problema do ponto de vista
dos próprios atores – ainda que, sempre que necessário, enquadrando
historicamente a reflexão que me proponho desenvolver. Para esse fim, escolhi
passagens de testemunhos de atores dos séculos XVIII, XIX e XX que considero
representantes das duas correntes em apreço.

Comecemos por François Riccoboni, pertencente a uma família de atores e
filho de outro grande ator, Luigi Riccoboni. Defensor veemente da via do
fingimento (ao contrário de seu pai, como veremos), François Riccoboni coloca a
tónica da sua escolha numa questão técnica:

[...] sempre me pareceu provado que, se tivermos o azar de sentir de verdade
aquilo que temos de exprimir, ficamos impedidos de representar. No palco, os
sentimentos sucedem-se a uma velocidade que não existe na natureza. A curta
duração de uma peça obriga a essa precipitação que, encurtando a distância
entre os objetos, dá à ação teatral todo o calor de que ela precisa. Se num
momento de enternecimento nos deixarmos arrastar pelo sentimento do nosso
papel, o nosso coração ficará logo num aperto, a voz vai-se-nos abafar quase
totalmente; se nos cair uma só lágrima dos olhos, embarga-se-nos a garganta
com soluços involuntários, nem uma palavra conseguiremos proferir sem soluçar
ridiculamente. Se então tivermos de passar a um estado de grande cólera, será
que vamos conseguir? Certamente que não. Tentaremos recuperar desse estado
que nos inibe de prosseguir, um frio mortal tomará conta dos nossos sentidos,
e durante alguns instantes a nossa representação será maquinal. (1750, p. 38)38

O surgimento e o grande desenvolvimento da função artística da encenação,
sobretudo a partir das intervenções decisivas (já nos séc. XIX e XX) de André
Antoine e de Gordon Craig (cf. Roubine, 1998; Pavis, 2010), vieram tornar ainda
mais complexa a atividade do ator: hoje já não se trata apenas de uma questão
de compostura, projeção e dicção, realizadas num plano espacial praticamente

38 […] il m’a toujours paru démontré que si l’on a le malheur de ressentir véritablement ce que l’on doit
exprimer, on est hors d’état de joüer. Les sentiments se succedent dans une scène avec une rapidité
qui n’est point dans la nature. La courte durée d’une Piece oblige à cette précipitation, qui en
rapprochant les objets, donne à l’action Théâtrale toute la chaleur qui lui est nécessaire. Si dans un
endroit d’attendrissement vous vous laissez emporter au sentiment de votre rôle, votre cœur se
trouvera tout-à-coup serré, votre voix s’étouffera presqu’entierement; s’il tombe une seule larme de
vos yeux, des sanglots involontaires vous embarrasseront le gosier, il vous sera impossible de proférer
un seul mot sans des hocquets ridicules. Si vous devez alors passer subitement à la plus grande colere,
cela vous sera-t-il possible? Non, sans doute. Vous chercherez à vous remettre d’un état qui vous ôte
la faculté de poursuivre, un froid mortel s’emparera de tous vos sens, & pendant quelques instants
vous ne joüerez plus que machinalement.
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unidimensional, como no tempo de François Riccoboni, mas de cumprir um
conjunto complexo de tarefas que envolvem uma movimentação com elevados
níveis de sofisticação num espaço pluridimensional. Por isso, se François Riccoboni
colocava a questão sobretudo na impossibilidade técnica de conciliação entre o
envolvimento emocional do ator e a rápida sucessão das paixões na sequência
diegética de uma dada peça, atualmente essa dificuldade deveria ser considerada
ainda mais impeditiva de uma rigorosa expressão artística. Na realidade, esse
problema técnico esconde, quase sempre, uma preocupação estética, tal como,
cento e trinta anos depois, explicitou outro célebre ator francês, Coquelin (l’aîné):

Há uma questão que divide em dois campos o mundo do teatro, que é a de saber
se o ator deve partilhar as paixões do seu papel, chorar para fazer chorar, ou se
deve manter-se senhor de si, mesmo nos processos emocionais mais
apaixonados e mais empolgados da sua personagem, sem experimentar nenhum
dos sentimentos que exprime, numa palavra, para ter a certeza de emocionar,
não se deixar emocionar ele próprio, o que constitui o paradoxo de Diderot.
Pois bem, considero que este paradoxo é que é a verdade e estou persuadido
de que só se pode ser um grande ator na condição de se controlar absolu -
tamente e de poder expressar sentimentos que não se sentem, que nunca se
hão de sentir, que a sua própria natureza nunca lhe permitiria experimentar. E
é por isso que a nossa profissão é uma arte! E é por isso que nós criamos! (1880,
pp. 23-24)39

Contextualizada numa estética aristotélica que visa a identificação do público
com o pathos da personagem, a tomada de posição de Coquelin, fortemente
influenciada pelas reflexões de Diderot (a que me referirei adiante mais
detalhadamente), recusa de forma determinada o envolvimento passional do ator
em nome do desejado «absoluto autocontrolo» sobre tudo o que faz e exprime
em cena, porque isso provocaria o «desgoverno» da própria arte, com efeitos
imediatos na receção:

Resumo. Não se deve destruir a verdade no teatro, por excesso de convenções:
mas também não se deve, por excesso de verdade, destruir a ilusão do teatro;
e com isso quero significar o prazer que se vai lá buscar — esse prazer do teatro,
composto certamente pela ilusão que se tem de uma ação verdadeira, mas

39 Une question divise en deux camps les gens de théâtre, à savoir si l’acteur doit partager les passions
de son rôle, pleurer pour faire pleurer , ou bien s’il doit rester maître de soi, même dans les
mouvements les plus passionnés, les plus emportés de son personnage, n’éprouver aucun des
sentiments qu’il exprime, en un mot, pour émouvoir plus sûrement, ne pas être ému soi-même, ce
qui constitue le paradoxe de Diderot.
Eh bien! je tiens que ce paradoxe est la vérité même et je suis persuadé qu’on n’est un grand acteur
qu’à la condition de se gouverner absolument et de pouvoir exprimer à volonté des sentiments qu’on
n’éprouve pas, qu’on n’éprouvera jamais, que selon sa propre nature on ne pourrait pas éprouver.
Et c’est pour cela que notre métier est un art! Et c’est pour cela que nous créons!
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acompanhada por um sentimento de segurança pessoal, e pela íntima convicção
de que estamos a presenciar apenas uma ilusão. [...] 
O prazer do teatro é análogo ao do sábio de Lucrécio, que se apraz a contemplar
as tempestades de perto. Se se atirar esse sábio ao mar, ele deixará de sentir
qualquer prazer. (1880, pp. 37-38)40

Adepta da mesma conceção aristotélica do teatro, mas nos antípodas das
soluções advogadas por Coquelin, com quem entra em diálogo, encontra-se outra
grande atriz francesa, Sarah Bernhardt, para quem, justamente, a necessidade de
comover obriga o ator a comover-se:

Se [o ator] não sentir deveras a dor do amante traído ou do pai desonrado, se
não se subtrair temporariamente à mediocridade da sua existência para se
lançar por inteiro nas mais agudas crises, ele não vai comover ninguém. Como
poderia ele chocar ou convencer os outros da sua emoção, da sinceridade das
suas paixões, se não fosse capaz de a si mesmo se convencer ao ponto de se
tornar a própria personagem que deve representar?
Aqui não posso repetir o exemplo de Coquelin insensível às paixões das
personagens dramáticas que representava. O próprio público ficava insensível.
Coquelin admirava-se que assim fosse, coitado. Mas a sensibilidade não se adquire.
O artista tem de ser uma dessas placas sonoras que qualquer vento faz vibrar,
que uma brisa ligeira agita; se a cólera não toma conta dele e se a piedade não
o atinge no fundo de si mesmo, ele vai parecer insípido. O público vai-se lembrar
de que está no teatro, que está perante um herói artificial, que daqui a uma
hora, duas horas, a cena terá acabado e que irá reencontrar, depois de ter
deixado um cenário fictício e sumptuoso, a banalidade da casa onde vive.
(1923/1993, pp. 103-104)41

40 Je me résume. Il ne faut pas détruire la vérité au théâtre, à force de conventions: mais il ne faut pas,
à force de vérité, détruire l’illusion du théâtre; et j’entends par là le plaisir qu’on vient y chercher — ce
plaisir du théâtre, composé certainement de l’illusion qu’on a d’une action vraie, mais accompagné
d’un sentiment de sécurité personnelle, et de la conviction intime qu’on n’assiste qu’à une illusion. [...]
Le plaisir du théâtre est analogue à celui du sage de Lucrèce, qui aime à contempler du bord les
orages. Si vous poussez ce sage à la mer, il n’éprouvera plus aucun plaisir.

41 S’il [le comédien] n’éprouve réellement la douleur de l’amant trahi ou du père déshonoré, s’il ne se
soustrait temporairement à la médiocrité de son existence pour se jeter tout entier dans les crises
les plus aigües, il ne touchera personne. Comment frapperait-il ou convaincrait-il autrui de son
émotion, de la sincérité de ses passions, s’il ne savait se convaincre lui-même au point de devenir le
personnage même qu’il doit représenter?
Je ne puis répéter ici l’exemple de Coquelin insensible aux passions des personnages dramatiques
qu’il représentait. Le public lui-même restait insensible. Coquelin s’en étonnait, bien à tort. Mais la
sensibilité ne s’acquiert pas.
L’artiste doit être un de ces plateaux sonores qui vibrent à tous les vents, qu’une brise légère agite;
si la colère ne le brise point et si la pitié ne l’atteint pas au fond de lui-même, il semblera insipide. Le
public se souviendra qu’il est au théâtre, qu’il est devant un héros artificiel, que dans une heure, deux
heures, la scène sera finie et qu’il retrouvera, après avoir quitté un décor factice somptueux, la
banalité de son foyer.
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Não sendo possível ajuizar diretamente a diferença de qualidade entre os
desempenhos de Coquelin e de Sarah Bernhardt, mas aceitando-se os
testemunhos que remetem ambos para o panteão dos grandes atores42, pode-se
pôr a hipótese de, ao longo da história do teatro, terem existido grandes atores
que, como Sarah Bernhardt, descobriram a solução técnica para conciliar, sem
prejuízo de nenhuma dessas dimensões, arroubo emocional e rigor. é o que parece
indicar o facto de David Garrick, considerado um dos maiores atores ingleses da
sua época, denunciar o excesso de racionalidade de Mlle. Clairon, atriz francesa
sua contemporânea também muito considerada pela crítica:

A senhora Clairon tem tanta consciência e segurança do que é capaz de fazer
que nunca, creio eu, se deixa surpreender pelas emoções inesperadas do
momento; mas eu afirmo que os maiores rasgos de génio passaram
despercebidos ao próprio ator, até que as circunstâncias e o calor da cena,
poder-se-ia dizer, fazem explodir a mina, para surpresa tanto do próprio ator
como do público. Por isso acho que existe uma grande diferença entre um
grande génio e um grande ator. o primeiro compreenderá sempre os
sentimentos da sua personagem, transportando-se para além de si mesmo;
enquanto o outro, com grandes capacidades e com bom senso, dará um grande
prazer ao público, todavia nunca

Sem motivo me angustia,
me provoca, me seduz, me enche de falsos terrores
como um mago. (1769/1970, pp. 136-137, destaque meu.)43

Mas já o pai de François Riccoboni, Luigi Riccoboni, tinha definido a arte do
ator em termos inequívocos, destacando a relação intrínseca entre a expressão
vocal e as emoções:

quando o poeta na sua exaltação consegue falar a linguagem da alma nós
ouvimos algo que nos apanha de surpresa, a que temos de chamar divino.
Como se podem então representar ou declamar tais obras que não seja com a
entoação própria da alma? Parece-me evidente que o orador, o poeta e o

42 V., por exemplo, Noël, Delacroix & Kalenitchenko, 1998; e Lorcey, 2005.
43 Madame Clairon is so conscious and certain of what she can do, that she never, I believe, had the

feelings of the instant come upon her unexpectedly; but I pronounce that the greatest strokes of
genius have been unknown to the actor himself, till circumstances, and the warmth of the scene, has
sprung the mine at it were, as much to his own surprise, as that of the audience. Thus I make a great
difference between a great genius and a good actor. The first will always realize the feelings of his
character, and be transported beyond himself; while the other, with great powers, and good sense,
will give great pleasure to the audience, but never

Pectus inaniter angit,
Irritat, mulcet, falsis terroribus implet
Ut magus. (Horace, Epist., II, i, 211)

(Devo a tradução da citação latina a Adriana Nogueira).
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professor se exaltam quando declamam exatamente como lhes aconteceu ao
escrever. Se a alma que inspirou os pensamentos determina o modo como eles
são ditos, as entoações serão verdadeiras e infinitamente variadas. Não é por
acaso que muitas vezes dizemos «Este orador não dá vida ao que está a dizer».
(1737/2005, p. 63)44

Tenho, até ao momento, evitado o recurso a textos escritos por não-atores,
porque, conforme anunciei, pretendo apoiar-me no que os próprios atores dizem
sobre essa difícil e complexa arte milenar. Não posso, todavia, deixar de assinalar
a extraordinária modernidade de um tratado escrito no séc. XVIII por um
historiador, jornalista e dramaturgo francês, Rémond de Sainte-Albine, do qual
cito a seguinte passagem:

O significado desta palavra [sentimento] é muito mais amplo, e designa nos
atores a facilidade de fazerem acontecer na sua alma as diversas paixões a que
o homem está sujeito. Como uma cera mole que nos dedos de um artista sábio
se torna alternativamente uma Medeia ou uma Safo, é preciso que o espírito e
o coração de uma pessoa do teatro sejam apropriados para receber todas as
modificações que o autor lhes queira dar.
quem não consegue prestar-se a estas metamorfoses não deverá aventurar-se
a pisar o palco. No teatro, quando não se experimentam os processos
emocionais que se pretende mostrar, o que nos é apresentado é apenas uma
imagem imperfeita deles e a arte nunca consegue ser sentimento. quando a um
ator falta essa qualidade, todos os restantes dotes da natureza e do estudo se
perdem para ele. Está tão afastado da sua personagem como a máscara o está
do rosto. (1749, pp. 31-32)45

Não sendo ator, o texto de Sainte-Albine revela, não obstante, um drama -
turgo (quase desconhecido, aliás) em demanda de um ator que, para além do

44 When the poet in his exaltation manages to speak the language of the soul we hear something that
take us by surprise which we have to call divine.
How then can we perform or declaim such works except with the tones of the soul itself? It seems
evident to me that the orator, the poet and the scholar are exalted as they declaim just as they did
when writing. If the soul which inspired the thoughts dictates the way they are to be spoken, the
tones will be truthful and infinitely varied. It is not by chance we often say, «This orator does not
breathe life into what he is saying».

45 La signification de ce mot [sentiment] a beaucoup plus d’étendue, & il désigne dans les Comédiens
la facilité de faire succéder dans leur ame les diverses passions, dont l’homme est susceptible. Comme
une cire molle, qui sous les doits d’un savant Artiste devient alternativement une Medée ou une
Sapho, il faut que l’esprit & le coeur d’une personne de Théâtre soient propres à recevoir toutes les
modifications que l’Auteur veut leur donner.
Si vous ne pouvez vous prêter à ces métamorphoses, ne vous hazardez point sur la scene. Au Théâtre,
lorsqu’on n’éprouve pas les mouvemens qu’on a dessein de faire paroître, on ne nous en présente
qu’une imparfaite image, & l’art ne tient jamais lieu du Sentiment. Dès qu’un Acteur manque de cette
qualité, tous les autres présens de la nature & de l’étude sont perdus pour lui. Il est aussi éloigné de
son personnage, que le masque l’est du visage.
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talento e do estudo, é capaz de experimentar as paixões das personagens,
identificando-o como um ser humano com uma predisposição para deixar que as
emoções se sucedam na sua alma. Por isso, independentemente de o seu tratado
não dever ser descontextualizado da discussão clássica sobre a relação entre Arte
e Natureza (cf. Ménil, 1995), não posso deixar de nele ler os fundamentos de uma
arte de representar surpreendentemente percursora dos princípios que, quase
duzentos anos depois, serão amplamente desenvolvidos por Stanislavski, como
também reconhece Benedetti:

[Saint-Albine] foi o primeiro a enfatizar a noção do ator criativo, que vai buscar
os seus próprios recursos para enriquecer o texto que tem de representar. (2005,
p. 64)46

As considerações de Sainte-Albine permitem-me introduzir a dimensão ética
no debate sobre falsidade e autenticidade no jogo do ator. E um dos primeiros a
fazê-lo foi Shchepkin, ator russo cujo impressionante talento terá influenciado
decisivamente Stanislavski, como ele próprio confessou (1924/2008a, pp. 56-57).
Veja-se a seguinte passagem de uma carta que Shchepkin escreveu a uma jovem
atriz:

Um ator não chora no palco, apenas faz de conta que chora, embora faça chorar
o público. Outro ator está lavado em lágrimas amargas mas o público não reage.
Poder-se-á concluir, por isso, que o sentimento verdadeiro não é indispensável
na arte dramática, mas tão-só essa fria perícia que é «representar». Talvez eu
esteja errado, mas acho que as coisas não são assim. Como poderei expressar a
minha ideia com mais clareza? Por exemplo, alguém que foi dotado com uma
alma sensível à beleza e ao bem: para essa pessoa tudo o que interessa ao
homem lhe importa. Seja qual for o nível social em que se encontra, ela é sensível
às suas dores e às suas alegrias, reage calorosamente a tudo (como se fosse ela
própria tocada) e é por isso que ela chora e ri com a sociedade. Há outra pessoa
que é mais para o egoísta. Vivendo na sociedade, quando encontra a cada passo
tanto tristezas como alegrias, ela participará numas e noutras apenas na medida
em que os seus próprios interesses sejam afetados. Pode, por exemplo, ficar triste
porque alguém foi roubado em cem mil rublos, mas não lhe cabe na cabeça
considerar quão terrível é para um pobre perder o seu último rublo. Terá simpatia
por um aristocrata qualquer cuja mulher foi seduzida por fulano de tal, mas nem
vai pestanejar quando lhe disserem que esse mesmo aristocrata fugiu com a
mulher do lacaio. Pessoas assim raciocinam friamente. Para não parecerem
egoístas, mostram simpatia como se fosse verdadeira simpatia e, mantendo-se
sempre calmas no seu íntimo, a emoção aparenta ser convincente. No palco é a
mesma coisa. é tão mais fácil representar mecanicamente — para isso só se

46 He [Saint-Albine], for the first time, stressed the notion of the creative actor who bring his own
resources to enrich the script he is to play.
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precisa de racionalidade. A racionalidade aproximar-se-á da tristeza e da alegria
na mesma medida em que a imitação pode aproximar-se da natureza. Mas um
ator de sentimentos — isso é algo de muito diferente. Esperam-no trabalhos
indescritíveis. Tem de começar por se livrar do seu próprio ego... e tornar-se a
personagem que o autor quer que ele seja. Vai ter de andar, falar, sentir, chorar,
rir — como o autor quer que ele faça. Veja como o trabalho deste ator é muito
mais significante. No primeiro caso só é preciso fingir que se está vivo — no
segundo é preciso viver... Poderá dizer-se que isso é impossível. Não, é apenas
difícil. Poderá dizer-se porquê essa luta por uma espécie de perfeição quando há
maneiras bem mais simples de agradar ao público? A única resposta possível é:
para que serve a arte? (1848/1970, p. 483.)47

Comparando os dois tipos de atores, que começa por identificar com dois
tipos de comportamento social, Shchepkin desloca claramente o debate do plano
estético (admite que o ator «mecânico» possa provocar um efeito mais eficaz
sobre o público do que o «ator de sentimento», ainda na perspetiva de uma
estética aristotélica) e do plano técnico («Poderá dizer-se que isso é impossível.
Não, é apenas difícil»), para o plano da ética da arte: a atitude do ator que não se
compromete emocionalmente com as paixões da personagem que desempenha
é, por Shchepkin, equiparada com a hipocrisia (forma organizada da falsidade)
daqueles que, por egoísmo, aparentam o que nem sentem nem pensam. Ou seja,
o fingimento desses atores avalia-se, segundo Shchepkin (e muitos outros depois
dele), no mesmo plano moral em que é socialmente condenada a mentira do não-

47 One actor does not cry on the stage, but only makes a pretense of crying, yet he makes the audience
cry. Another actor is bathed in bitter tears, but the audience does not respond. One may conclude,
therefore, that true feeling is not essential in dramatic art, but only cold craft, that is simply «acting».
Perhaps I am wrong, but in my opinion it is not so. How can I express my ideas more clearly? For
instance, one person has been endowed with a soul responsive to all beauty, to all good: To him all
human interests are dear. No matter on what level of society he finds himself, he is sensitive to its
grief and its joy, he responds hotly to everything (as if he himself were touched by it), and that is why
he will weep and laugh with society. Another person is more of an egoist. Living in society,
encountering at every step both sorrow and laughter, he will participate in both, only to extent that
his own interests are affected. He may feel sorry, for instance, for one who has been robbed of a
hundred thousand rubles, but it won’t enter his head to consider how terrible it is for a pauper to
lose his last ruble. He’ll sympathize with some nobleman whose wife has been seduced by so-and-
so, but won’t wrinkle a brow when told that the same nobleman has taken the footman’s wife away.
Such people reason coldly. In order not to appear selfish, they demonstrate their sympathy as though
it were real sympathy, and, being always inwardly calm, the emotion appears convincing. And so it
is on stage. It is so much easier to play mechanically – for that you need only your reason. Reason
will approach sorrow and joy to the same extent that any imitation can approach nature. But an
actor of feeling – that’s something else again. Indescribable labors await him. He must begin with
wiping out his self… and become the character the author intended him to be. He must walk, talk,
feel, cry, laugh – as the author wants him to. You see how the work of this actor is more meaningful.
In the first case you only need to pretend to live – in the second you have to live… You might say that
this is impossible. No, it is only difficult. You may say why struggle with some kind of perfection when
there are much simpler means of pleasing the audience? One can only answer to that, why have art?



51

VISITA GUIADA AO OFíCIO DO ATOR: UM MéTODO

ator. Implicitamente, Shchepkin recupera a máxima horaciana a que já me referi
em nota e que Coquelin rejeita explicitamente:

A arte, repito, não é identificação, mas representação. O famoso axioma: «Se
me queres fazer chorar, chora», não é portanto aplicável ao ator. (1894, p. 45)48

A partir destas considerações posso reorganizar a análise em duas grandes
categorias: a dos que perspetivam a sua arte enquanto «representação» (ou
expressão exterior das paixões) e a dos que o fazem enquanto «identificação» (ou
expressão interior). Ocupar-me-ei, a partir daqui, apenas da segunda, por ser
aquela onde ocorre o maior nível de complexidade.

Regresso ao texto em que Jacques Copeau elabora sobre a «monstruosidade»
do ator:

Shakespeare diz (Hamlet, ato II, cena 2) que a natureza do ator é contranatura,
que ela é horrível e é ao mesmo tempo admirável. Di-lo numa só palavra:
monstruoso.
O que é horrível, no ator, não é uma mentira, pois ele não mente. Não é um
engano, pois ele não engana. Não é uma hipocrisia, pois ele aplica a sua
monstruosa sinceridade a ser o que não é e não a exprimir aquilo que não sente,
mas a sentir o imaginário. (1929/1995, p. 330)49

A rejeição explícita do termo «mentira» nas considerações de Jacques Copeau
prende-se com as conotações morais a ele explicitamente associadas e ao facto
de, na prática dos criadores teatrais das primeiras décadas do século XX, se ter
instalado definitivamente a demanda da «sinceridade teatral», a saber, a pesquisa
laboratorial sobre esse «sentir o imaginário» que rejeita o recurso à coleção de
clichés e de mecanicismos exteriores abundantemente usados pelos atores dos
teatros para quem a finalidade do ofício era apenas a sobrevivência económica,
como recorda Eugenio Barba:

Em toda a Europa, salvo raras exceções, os atores têm de conquistar o seu
público e cativar os seus espectadores. Muito poucos fazem-no com arte e
originalidade, com um saber consciente e um extraordinário empenhamento.
A maior parte deles segue as regras eficazes da divisão do trabalho e da
especialização dos papéis; apoiam-se em clichés e estereótipos que bastam para
satisfazer os gostos de um certo público.

48 L’art, je le répète, n’est pas identification, mais représentation. Le fameux axiome : «Si tu veux me
faire pleurer, pleure toi-même,» n’est donc pas applicable au comédien.

49 Shakespeare dit (Hamlet, acte II, scène 2) que la nature du comédien est contre nature, qu’elle est
horrible et qu’elle est en même temps admirable. Il le dit d’un seul mot: Monstrous.
Ce qui est horrible, chez le comédien, ce n’est pas un mensonge, car il ne ment pas. Ce n’est pas une
tromperie, car il ne trompe pas. Ce n’est pas une hypocrisie, car il applique sa monstrueuse sincérité
à être ce qu’il n’est pas, et non point à exprimer ce qu’il ne sent point, mais à sentir l’imaginaire.
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[...]
Há que lembrar que no início do século se preparavam os espetáculos em alguns
dias apenas, não em semanas nem em meses de ensaios. Os atores, graças ao
seu emprego, à sua especialização num papel, tinham uma flexibilidade e uma
capacidade de improvisação baseada no princípio da alternância de clichés —
elementos que se repetem e caracterizam uma personagem (o velho pedante,
a ingénua, etc.). Estes clichés — que Stanislavski e os outros atores dissidentes
estigmatizavam — permitiam aos atores compor as suas personagens graças a
uma montagem das diferentes interpretações do seu emprego. [...] Esta
construção consistia numa montagem e numa nova forma de relacionar
elementos já conhecidos. (2000, pp. 82-83)50

é precisamente nesse contexto de grande reforma do teatro e da arte do ator,
protagonizada por criadores tão díspares como Jacques Copeau, Charles Dullin,
Louis Jouvet, Constantin Stanislavski, Adolfo Appia, Yevgeny Vakhtangov, Gordon
Craig, etc., que, recuperando-se uma das tradições históricas de defesa do «sentir»
na arte de representar, se vão colocar novos desafios, novos problemas e novas
soluções para a questão da falsidade e da autenticidade no jogo teatral – e,
naturalmente, novas divergências entre atores a esse respeito.

Começam, então, a surgir conceitos novos, muito interessantes do ponto de
vista da metaforização do processo de criação do ator, como o de «reincarnação»,
que encontramos, por exemplo, num dos maiores atores dessa época, Charles Dullin:

Mas todas [as personagens], sejam quais forem, precisam, para reincarnar, de
encontrar um cúmplice que as fará reviver por algum tempo no palco do mundo.
E tal como subjugaram o seu próprio criador, tudo farão para subjugar o seu
próprio intérprete. Vão tornar-lhe a vida difícil até ele lhes entregar o seu
«quinhão de carne», mais impiedosas do que Schylock. (1946/1985, pp. 37-38)51

50 Dans toute l’Europe, à de très rares exceptions, les acteurs doivent gagner leur public et captiver
leurs spectateurs. Une toute petite minorité le fait avec art et originalité, avec un savoir conscient et
un extraordinaire engagement. La plupart suivent les règles efficaces du partage du travail et de la
spécialisation des rôles; ils s’appuient sur des clichés et des stéréotypes qui suffisent à satisfaire les
goûts d’un certain public.[…]
Il faut rappeler qu’au début du siècle, on préparait les spectacles en quelques jours seulement,
souvent en deux-trois jours, pas de semaines ou des mois de répétition. Les acteurs, grâce à leur
emploi, leur spécialisation dans un rôle, possédaient une flexibilité et une capacité d’improvisation
fondée sur le principe de l’alternance de clichés – des éléments qui reviennent et caractérisent un
personnage (le vieillard pédant, l’ingénue, etc.). Ces clichés – que Stanislavski et les autres acteurs
dissidents stigmatisaient – permettaient aux acteurs de composer leurs personnages grâce à un
montage des différentes interprétations de leur emploi. […] Cette construction consistait en un
assemblage et en une nouvelle mise en relation d’éléments connus.

51 Mais tous [les personnages], quels qu’ils soient, ont besoin pour se réincarner, de trouver un complice
que les fera revivre un temps sur la scène du monde. Et comme ils ont subjugué leur propre créateur,
ils feront tout pour subjuguer leur propre interprète. Ils lui mèneront la vie dure jusqu’à ce qu’il leur
est livré sa «livre de chair», plus impitoyables que Schylock.
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Já não é o autor que exige a metamorfose, como ainda estipulava Rémond
de Sainte-Albine, mas a própria personagem que, ganhando autonomia e vida
própria, domina o ator. De tal forma que, quando o ator crê ter «agarrado» a
personagem, afinal aconteceu o contrário:

[...] o verdadeiro, o dotado, farta-se de esperar. qualquer coisinha o desorienta,
até que se encontra de certa maneira investido pela personagem. Então diz:
«Pronto. Já a consegui agarrar!» Agarrei-a: de facto foi a personagem que se
apoderou dele e é ela que o agarra. (Dullin, 1946/1985, p. 40)52

A sinceridade teatral será, assim, o resultado visível e partilhado com o
público dessa total rendição do ator às necessidades da personagem.

Outros atores explicam a identificação total com a personagem pondo a
tónica na imaginação e no seu poder de transformação. A imaginação, que Ariadne
Mnouchkine também considera um dos recursos mais importantes do ator, ao
ponto de a metaforizar num músculo que é necessário ginasticar, para expandir
toda a sua capacidade (Féral, 1989, p. 11; Saura, 2007, p. 171), e a que Stanislavski
concedeu uma atenção muito especial na sua obra fundamental (1938/2008b, pp.
60-85), torna-se o recurso essencial do ator, para muitos daqueles que, nesse
princípio de século, falam sobre a sua arte. é o caso, por exemplo, de Laurette
Taylor, atriz americana de teatro e de cinema, cuja arte causou a grande admiração
de muitos dos seus contemporâneos, e cujo único ensaio conhecido é dedicado
precisamente a esse aspeto: 

Nunca sentiste, num certo momento [...] o desapontamento de te aperceberes
de uma senhora de madeira com uma bela máscara em vez de cara, dizendo o
seu texto impecavelmente articulado — uma atriz que se ergueu
desesperadamente até aos grandes momentos do papel, e que nem por um
momento te permitiu esquecer que era ela, essa atriz, quem tu viste, e não a
personagem que ela estava a retratar? Pode ter sido uma representação
esplêndida, mas tu sabias que era representação. Não houve ilusão. No grande
clímax, ela tinha consciência de estar a representar essa parte e de que tinha
de alcançar esse clímax. Representava tanto para ela mesma como para ti. A
arte de uma grande atriz não é isso. A atriz imaginativa elabora um quadro,
servindo-se de todo o seu coração, e da alma e da mente. Elabora esse quadro
não só para as pessoas que estão à sua frente, mas também para si própria.
Acredita nele e faz com que os que estão do lado de lá da ribalta acreditem
também. Ela tem de fazer isto, senão falhou. Tem de estimular a imaginação do
público. Uma atriz não se pode limitar a representar um papel; tem de ser capaz

52 […] le vrai, le doué, se morfond. Un rien le désarçonne, jusqu’à ce qu’il se trouve en quelque sorte
investi par son personnage. Il dit alors: «Ça y est. Je le tiens!» Je le tiens: en réalité c’est le personnage
qui s’est emparé de lui et le tient.



54

ANTóNIO BRANCO

de jogar com ele. Acima de tudo, ela não pode permitir que algo se interponha
entre ela e aquilo que está a expressar. (1914/1970, p. 597)53

Sublinho: «A atriz imaginativa elabora um quadro, servindo-se de todo o seu
coração, e da alma e da mente. Elabora esse quadro não só para as pessoas que
estão à sua frente, mas também para si própria. […] Acima de tudo, ela não pode
permitir que algo se interponha entre ela e aquilo que está a expressar.» O que
será, então, que pode interpor-se entre o ator e a sua expressão? Laurette Taylor
deu a resposta: o facto de uma parte do ator ser seu próprio espectador,
controlando totalmente o efeito provocado sobre o público. Estamos nos
antípodas do ator defendido por Coquelin, aquele ator que se exprime com total
eficácia (sendo o principal sintoma regulador disso o pathos do público), mas não
sente absolutamente nada do que exprime, porque controla meticulosa e
racionalmente todos os aspetos do seu desempenho. E talvez seja esse o maior
mistério do ator que tantas interrogações provoca no leigo: o desdobramento a
que o seu desempenho obriga e que, sobretudo após a ação conjunta de Erwin
Piscator e Bertolt Brecht, originadora da evolução para um paradigma não-
-aristotélico54, se torna ainda mais premente e complexo. Compare-se o que
diziam Michael Redgrave e Piscator a poucos anos de distância:

A primeira de todas elas [as verdades simples da nossa arte] é a máxima de que
os nossos três mestres são «o sentimento, a mente e a vontade», de que o
sentimento, sendo embora o primeiro a chegar, nunca pode atuar efetivamente
sem os outros dois. Muitos grandes atores chegaram a essa mesma conclusão;
em particular Talma, que insistia em que «a sensibilidade e a inteligência» são
as duas qualificações indispensáveis para representar: a sensibilidade que é a
capacidade de apreender emocionalmente, no seu todo, o conteúdo da
personagem e da ação; e a inteligência que é a capacidade de reduzir essa

53 And have you not felt, when your opportunity felt […] the disappointment of realizing a wooden lady
with a beautiful mask for a face, speaking faultlessly articulated lines – an actress who rose
desperately to the big moments of her part, and who never for a moment let you forget that it was
she, that actress, whom you saw, not the character she was portraying? There may have been
splendid acting but you were conscious of the fact that it was acting. There was no illusion. She was
conscious at the big climax that she was acting this part and that she must reach this climax. She
was acting as much to herself as to you. That is not the art of the great actress. The imaginative
actress builds a picture, using all her heart and soul and brain. She builds this picture not alone for
the people out in front but for herself. She believes in it and she makes the people across the footlights
believe in it. Unless she has done this she has failed. She must stimulate the imagination of the
audience. An actress should not only be able to play a part; she should be able to play with it. Above
all, she should not allow anything to stand between her and the thing she is expressing.

54 Muito resumidamente, já não se tem em vista manipular emocionalmente o público, mas torná-lo
politicamente consciente da realidade.
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experiência emocional a uma fórmula técnica que pode ser repetida sempre
que se queira. (Redgrave, 1946/1970, p. 406)55

Numa palavra — eles [os grandes atores] representam um ser humano, vivo, e
representam uma situação que está viva — na qual, tal como o público, estão
igualmente interessados. Representam com a noção de que a vida é mais
importante do que a peça — mas que, ao mesmo tempo, se percebe ser esse
momento específico o mais nobre exemplo de vida, enquanto específico pedaço
de vida nessas específicas condições. A finitude do teatro contrapõe-se à
infinitude da vida. Nessa unidade entre razão e emoção — entre espiritualidade
e afeto e sensação — o ator irá revelar o seu talento criativo para o palco — a
arte de representar. Combinando a representação objetiva com a ação subjetiva,
em vez de se tornar um simples objeto nas mãos do dramaturgo, ele será um
criador. Objetivando-se, ele torna-se sujeito — e sendo conduzido por ambas
torna-se um ser vivo. (Piscator, 1959, pp. 306-307)56

é também essa a convicção de Louis Jouvet, que, todavia, mantém com o
processo de criação uma relação muito mais angustiada, deixando perpassar nos
seus muitos textos e notas uma verdadeira imagem de guerra entre a personagem
e o ator, que culmina com um «ato de ocupação» daquela sobre este, o que exige
do ator um estado muito especial, comparável ao do médium:

Escuta com o coração e com o espírito, mas tem cuidado, os pensamentos
fazem ricochete quando paras de pensar; o que é preciso é um vazio positivo,
um silêncio ativo.
Ser médium é ter um caminho aberto.
Deixa as ideias aterrar no coração com o desejo de as ver florescer, e então
operar-se-á em ti mesmo um trabalho secreto e a compreensão aparecerá na
tua consciência. (1954, p. 173)57

55 Foremost among these [the simple truths of our art] is the dictum that our three masters are «feeling,
mind and will», that feeling comes first but can never effectively operate without the other two.
Many great actors have arrived at much the same verdict; notably Talma, who insisted that
«sensibility and intelligence» are the two indispensable qualifications for acting: sensibility, the power
to apprehend emotionally the entire content of character and action; and intelligence, the power to
reduce that emotional experience to a technical formula which can be repeated at will.

56 With one word – they [the great actors] play a human being, alive, and play a situation which is alive
– in which they, as well as the audience, are equally interested. They act with the knowledge that
life is more important than the play – but that at the same time, it is understood that at the particular
moment, there is no more dignified example of life than this particular slice of life in this particular
way. It is the finiteness of the theatre versus the infiniteness of life. In this unit of reason and emotion
– of spirituality and affection and sensation – the actor will discover his creative genius for the stage
– the art of acting. Through the union of objective acting with the subjective action, he will be not
merely an object in the hands of the playwright, but a creator. By objectivizing himself he becomes
a subject – and being governed by both, he becomes alive.

57 Écoute par le cœur et l’esprit, mas méfie-toi, les pensées rebondissent quand tu cesses de penser; il
faut un vide positif, silence actif.
Être médium, c’est avoir un chemin libre.
Laisse tomber les idées dans ton cœur avec le désir de les voir éclore, alors un travail secret se fera
en toi et la compréhension surgira dans ta conscience.
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é também Jouvet quem chega ao conceito de «impessoalidade», processo
que tem de ocorrer para que a personagem apareça:

A verdadeira interpretação do actor consiste antes de mais em impessoalizar-se
para atingir a impessoalidade da personagem, que os críticos designam com a
sua fórmula: o geral e o humano. [...]
Para atingir a impessoalidade — essa abnegação de si mesmo, essa humildade
perante a personagem, essa servidão cuidada entre o papel e o público — é
preciso sair do «eu». Só com esse despojamento se pode encontrar o caminho
e descobrir o segredo da profissão. (1954, p. 189.)58

Mais à frente, explicará o que entende por «eu», por oposição a «si-mesmo»:

O que é o eu? é o que tu és no imediato, o que se exprime imediatamente e em
voz alta.
O que é o si-mesmo? é o outro que tu não ouves dentro de ti, o que fala baixinho;
é o ouvido interior com o qual escutamos a personagem.
O eu é epiderme e o si-mesmo é ramificação profunda. (1954, pp. 191-192)59

Entenda-se: a sinceridade do ator não é epidérmica, mas está alojada nas
mais profundas ramificações da sua alma e do seu corpo, de onde é arrancada
pela personagem. Mas, ao mesmo tempo que se abre a que a personagem
encontre e veicule essa autenticidade enraizada nas profundezas do seu eu, o ator
não pode perder de vista outros dois elementos essenciais: os outros atores com
quem contracena e o público. Por isso recordo uma passagem de um dos grandes
mestres do teatro do séc. XX, Peter Brook:

E assim, [o ator] vê-se constantemente obrigado a lutar por descobrir e manter
esta tripla relação: consigo mesmo, com o outro e com o público. é fácil perguntar:
«Como?». Não há receita milagrosa. Um equilíbrio tríplice é uma noção que desde
logo evoca a imagem de um funâmbulo na corda bamba. O equilíbrio reconhece
os perigos, treina-se para estar preparado para enfrentá-los, mas tem de

58 La vraie interprétation de l’acteur consiste d’abord à se dépersonnaliser pour atteindre
l’impersonnalité du personnage, ce que les critiques appellent selon leur formule: le général et
l’humain. […]
Pour arriver à l’impersonnalité – cette abnégation de soi – cette humilité devant le personnage, cette
servitude bien comprise entre le rôle et le public, il faut quitter le «moi». Ce n’est que dans cette
dépossession que l’on se retrouve et que l’on trouve le secret du métier.

59 qu’est-ce que le moi? C’est tout de suite ce que tu es, ce qui parle tout de suite et haut.
qu’est-ce que le soi? C’est l’autre que tu n’écoutes pas en toi, celui qui parle tout bas; c’est l’oreille
intérieure avec laquelle on écoute un personnage.
Le moi est épiderme et le soi est ramification profonde.
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encontrar o equilíbrio ou perdê-lo a cada passo que dá no fio de arame. (1994,
pp. 45-46)60

é produtivo, agora, no âmbito da reflexão proposta, convocar o pensamento
daqueles que podemos considerar os «pais históricos» das duas correntes da arte
de representar a que chamei via do fingimento e via da autenticidade. Para isso,
começo por revisitar as palavras de Denis Diderot:

Os gritos da sua dor estão registados no seu ouvido, os gestos do seu desespero
estão decorados e foram preparados diante do espelho. Conhece o exato
momento em que há de tirar o lenço e em que as lágrimas hão de cair; sabei
que elas aparecerão naquela palavra, naquela sílaba, nem mais tarde nem mais
cedo. Aquele tremor na voz, aquelas palavras suspensas, aqueles sons sufocados
ou arrastados, aquele frémito dos membros, aquela vacilação dos joelhos,
aqueles desfalecimentos, aqueles furores, pura imitação, lição recordada de
antemão, trejeito patético, arremedo sublime de que o ator guarda a lembrança
muito tempo depois de a ter estudado, de que tinha consciência presente no
momento em que a executava, e que lhe deixa, felizmente, para o poeta, para
o espectador e para ele próprio, toda a liberdade do seu espírito, e que só lhe
tira, tal como os outros exercícios, a força do corpo. Deposta a soca ou o coturno,
a sua voz apaga-se; sente um cansaço extremo; vai mudar os lençóis e deitar-se;
mas não resta nele nem perturbação, nem dor, nem melancolia, nem prostração
da alma. Vós é que levais convosco todas essas impressões. O ator está cansado
e vós estais tristes. é que ele esforçou-se muito sem nada sentir e vós sentistes
sem fazerdes nenhum esforço. Se fosse de outro modo, a condição do ator seria
a mais infeliz das condições; mas ele não é a personagem, ele representa-a e
representa-a tão bem que o tomais por ela; só vós vos iludis; ele sabe bem que
não é a personagem. (c. 1770/1995, pp. 76-77)61

60 Así pues, uno se ve constantemente obligado a luchar por descubrir y mantener esta triple relación:
con uno mismo, con el otro y con el público. Es fácil preguntar: «¿Cómo?». No existe una receta
curalotodo. Un equilíbrio triple es una noción que de inmediato evoca la imagen de un funámbulo
en la cuerda floja. El equilibrio reconoce los peligros, se entrena para estar preparado frente a ellos,
pero se debe hallar el equilibrio o perderlo cada vez que da un paso sobre el alambre.

61 Les cris de sa douleur sont notés dans son oreille, les gestes de son désespoir sont de mémoire et ont
été préparés devant une glace. Il sait le moment précis où il tirera son mouchoir et où les larmes
couleront; attendez-les à ce mot, à cette syllabe, ni plus tôt, ni plus tard. Ce tremblement de la voix, ces
mots suspendus, ces sons étouffés ou traînés, ce frémissement des jambes, ce vacillement des genoux,
ces évanouissements, ces fureurs, pure imitation, leçon recordée d’avance, grimace pathétique, singerie
sublime dont l’acteur garde le souvenir longtemps après l’avoir étudiée, dont il avait la conscience
présente au moment où il l’exécutait, qui lui laisse, heureusement pour le poète, pour le spectateur et
pour lui, toute la liberté de son esprit, et qui ne lui ôte ainsi que les autres exercices, que la force du
corps. Le socque ou le cothurne déposé, sa voix est éteinte; il éprouve une extrême fatigue; il va changer
le linge et se coucher; mais il ne lui reste ni trouble, ni douleur, ni mélancolie ni affaissement d’âme.
C’est vous qui remportez toutes ces impressions. L’acteur est las, et vous êtes tristes. C’est qu’il s’est
démené sans rien sentir, et que vous avez senti sans vous démener. S’il en était autrement, la condition
de comédien serait la plus malheureuse des conditions; mais il n’est pas le personnage, il le joue et le
joue si bien que vous le prenez pour tel; l’illusion n’est que pour vous; il sait bien lui qu’il ne l’est pas.
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Atentemos, agora, no seguinte excerto de Constantin Stanislavski:

«Toda a gente sente e experiencia alguma coisa em cada momento da sua vida»,
disse Tortsov. «Se nada sentíssemos, estaríamos mortos. Só os mortos nada
sentem. O que é que é importante para vocês? Experienciar os vossos próprios
sentimentos que são paralelos aos da personagem, ou outra coisa que nada tem
a ver com ela?
é frequente que até os mais experientes atores levem para o palco aquilo que
trabalharam em casa, mas que não tem qualquer relevância para a personagem
nem para o teatro enquanto arte. Foi isso que vos aconteceu a todos. Alguns de
vocês exibiram as vozes, as inflexões significativas, as técnicas. Outros deliciaram
o público andando pelo palco cheios de vivacidade, com jeitos de bailado,
representando desesperadamente, ou tentaram seduzir-nos com a beleza dos
gestos e das poses. Resumindo, foram buscar coisas que eram totalmente
desnecessárias para as personagens que estavam a retratar.
[...]
Não há arte genuína quando não há experienciação. Ela começa onde o
sentimento é apropriado pelo ator.
[...]
Enquanto nas artes da experienciação e da representação a experienciação é
indispensável, numa arte baseada em truques ela só acontece por acidente. Os
atores deste tipo não são capazes de criar um papel segundo a sua
especificidade. Não são capazes de experienciar dando um corpo físico e natural
ao que experienciaram. O ator que usa os «truques da profissão» só consegue
dizer o seu texto como estando a narrá-lo e acompanhando essa narração com
truques teatrais que ele exercitou e fixou. Representar com base nos «truques
da profissão» é uma grande simplificação das tarefas.
[...]
Compreenderão isto melhor quando perceberem a origem desses truques da
profissão, aquilo a que aqui chamamos os clichés do ator, como foram criados
e como evoluíram.
Para transportar para um papel os sentimentos da personagem é preciso
conhecê-los. E para o fazer há que ter passado por experiências similares. Não
se podem arremedar sentimentos, só se conseguem fingir as suas consequências
para fora. Mas os atores que usam os «truques da profissão» não são capazes
de experienciar um papel, e por isso nunca conseguem perceber as
consequências que tem para fora o seu processo criativo.
Como poderia ser? Como poderão vocês encontrar uma forma exterior sem o
estímulo dos sentimentos íntimos? Como poderão transmitir, com a voz e o
movimento, os resultados exteriores de uma vida interior que não existe? Só
indo buscar os recursos simples e convencionais do teatro. O que é uma maneira
extremamente primitiva, formal e exterior de retratar sentimentos que, de facto,
o ator nunca conheceu ou experienciou. é uma mera imitação.
Com os mimetismos, a voz e os movimentos, o ator de truques apenas dá ao
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público os seus clichés exteriores, como se eles expressassem «a vida de espírito
humano» de um papel, uma máscara morta para sentimentos inexistentes.»
(1938/2008b, pp. 27-28)62

No célebre diálogo que acabo de citar, Diderot explicita a arte de representar
como conjunto de truques hábeis com a finalidade de, por um lado, poupar o ator
à experimentação de emoções, sensações e sentimentos autênticos e, por outro,
criar no público a ilusão mais perfeita possível dessas emoções. O ator será, assim,
uma espécie de ilusionista, como também defendem Coquelin e David Mamet, e
o seu treino consistirá, essencialmente, no aprimoramento técnico da cópia o mais
perfeita possível dos sinais exteriores das emoções, sentimentos, paixões que a
personagem expressa, com vista a uma representação sem pathos. Pelo contrário,
Stanislavski rejeita liminarmente tal perspetiva (a que chama, como se viu, «os
truques da profissão»), advogando que a interpretação artística depende da
experimentação efetiva, por parte do ator, das emoções, sentimentos, sensações

62 Every single person feels and experience something at every moment of his life», said Tortsov. «If we
felt nothing, we would be dead. Only the dead feel nothing. What is important for you is to experience
your own feelings which are parallel to the role or something else which bears no relation to it?
Very often even the most experienced actors bring to the stage something which they worked out at
home, but which is not in any way relevant to the role or the stage as art. That’s what happened to
all of you. Some of you showed off your voices, your meaningful inflexions, your technique. Others
delighted the audience by trotting around in a lively manner, by balletic lips, by desperate playacting,
or you tried to tempt us with beautiful gestures and poses. In short, you brought things that were
quite unnecessary for the characters you were portraying. 
[…]
There is no genuine art where there is no experiencing. It begins where feeling comes into its own.
[...] Whereas in the arts of experiencing and of representation experiencing is indispensable, in stock-
in-trade it is an accident. Actors of this kind aren’t able to create each role individually. They aren’t
able to experiencing and give natural physical embodiment to what they have experienced. The stock-
in-trade actor can only speak his lines as though he were reporting them, and accompany his report
with theatrical tricks that have been worked out once-and-for-all. That greatly simplifies the tasks
with which stock-in-trade acting has to deal.
[…]
You will understand that better, when you know where the tricks of the trade come from, things we,
here, call actors’ clichés, how they were created and how they were developed.
If you want to convey the feelings in a role, you have to understand them. And to do that you must
undergo similar experiences. You cannot ape feeling, you can only fake its outward consequences.
But stock-in-trade actors aren’t able of experiencing a role, and so they can never understand what
the outward consequences of this creative process are.
How can that be? How can you find an outer form without the prompter of inner feelings? How are
you to convey, through voice and movement, the external results of a non-existent inner life? There’s
nothing for it but to resort to simple, convention-based theatrics. This is an extremely primitive,
formal, outward portrayal of feelings, which the actor has never known or experienced. This is mere
imitation.
Using mimicry, voice, and movements the stock-in-trade actor only presents the audience with
external clichés, as though they expressed «the life of human spirit» of a role, a dead mask for non-
existent feelings.
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necessárias à criação da personagem. Na primeira corrente, o ator é sobretudo
um observador da natureza humana e um minucioso replicador do que observa.
Na segunda, é um estudioso de si enquanto representante da humanidade – ou
«tubo de ensaio da humanidade», nas palavras de Artaud citadas por Manuela de
Freitas (Fadda & Cintra, 2004, p. 50).

Segundo Stanislavski, uma atuação baseada nos preceitos descritos por
Diderot produzirá, apenas, clichés, ou seja, «uma máscara morta para sentimentos
inexistentes»63, assim exemplificados:

Alguns destes truques existem desde sempre e foram preservados pela tradição
dos «truques da profissão» que os nossos predecessores nos passaram, tais
como, por exemplo, levar a mão ao coração ao fazer uma declaração de amor,
ou desfazer o colarinho para representar a morte. Outros vão-se buscar, já
prontos a usar, aos nossos talentosos contemporâneos (como levar à testa as
costas de uma mão, como fazia Vera Komissarzhevskaya nos seus momentos
trágicos) 64. Um terceiro tipo de truques são os inventados pelos próprios atores.
[...] Existem truques formais para exibir todos os sentimentos e todas as paixões
possíveis do ser humano (mostrar os dentes num falso e rápido sorriso, rebolar
os olhos para sugerir ciúme ou inveja, como fez o Kosta, cobrir a cara e os olhos
com as mãos em vez de chorar, puxar os cabelos para sugerir desespero).
Pena é, também, que esses clichés de todos os géneros tenham pegado mesmo.
Vão destruindo o ator, como ferrugem. Assim que se lhes abre a porta
entranham-se, reproduzem-se e tentam a todo o momento tomar conta de um
papel e de todos os aspetos da técnica do ator. Preenchem qualquer espaço
vazio. Muitas vezes vêm ao de cima antes de quaisquer sentimentos poderem
despontar, bloqueando-lhes a passagem. E é por isso que o ator tem de estar
vigilante e barrar o caminho a esses intrusos. (1938/2008b, pp. 30-31)65

63 [...] a dead mask for non-existent feelings.
64 Um exemplo contemporâneo poderia ser o dos atores que, representando mafiosos no cinema,

imitam a maneira de falar inventada por Marlon Brando no filme The Godfather I, de Francis Ford
Coppola (1972).

65 Some of these tricks have been fixed for all time, have been preserved by stock-in-trade tradition,
which our predecessors have passed on to us, such as, for example, clasping the palms of one’s hands
to the heart during a declaration of love, or tearing at one’s collar to represent death. Others are
taken over ready-made from our talented contemporaries (such as stroking one’s forehead with the
back of one’s hand, as Vera Komissarzhevskaya did in tragic moments). A third kind of trick may be
invented by the actors themselves.
[...] There are formal tricks for displaying all possible human feelings and passions (flashing one’s
teeth, rolling one’s eyes to suggest jealousy, as Kosta did, covering one’s face and eyes with one’s
hands instead of weeping, tearing one’s hair to suggest despair).
The pity is, too, that all sorts of clichés have stuck. They eat an actor away, like rust. Once they have
found an opening they dig in deeper, spawn, and try to take over every moment in a role, every aspect
of an actor’s technique. They fill every blank hole. Frequently, they jump in before any feelings have
been aroused, blocking their path. And so, the actor must be vigilant and ward off these intruders.
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Na realidade, trata-se de saber se representar implica um trabalho sobre a
própria natureza humana ou, pelo contrário, apenas sobre os sinais exteriores das
emoções. Embora não esteja aí o argumento principal da tese de Diderot,
voltemos a uma sua observação já referida: «Se fosse de outro modo, a condição
do ator seria a mais infeliz das condições» (v. supra, p. 32). Implicitamente, o
filósofo exprime uma ideia que perpassa a mente de muitos daqueles que se
debruçaram sobre esta questão (e talvez, até, de muitos espectadores, ao longo
dos séculos): usar a própria memória emocional na expressão teatral, ao longo de
dias, semanas, meses e anos, não causará no ator um inevitável desequilíbrio
psicológico? Foi também essa a pergunta que Eugenio Barba dirigiu a Grotowski:

Este processo de análise é uma espécie de desintegração da estrutura psíquica.
Não existirá aqui, para o ator, o perigo de ir longe de mais do ponto de vista
da saúde mental?
Não, desde que ele se entregue totalmente ao seu trabalho. O trabalho feito
sem convicção, superficialmente, é que é psicologicamente doloroso e perturba
o equilíbrio. Abordando apenas superficialmente este processo de análise e
exposição – e isso pode produzir efeitos estéticos consideráveis –, ou seja,
mantendo a máscara quotidiana de mentiras, então assiste-se a um conflito
entre a máscara e si próprio. Mas se este processo for seguido até ao seu limite
extremo, podemos pôr a máscara de lado em total consciência, cientes agora
daquilo para que ela nos serve e do que ela esconde. Isto confirma, não o que
é negativo em nós mas o que é positivo, não o nosso lado mais pobre mas o
mais rico. E também nos leva a uma libertação dos complexos de forma muito
semelhante à da terapia psicanalítica. (Grotowski, 1969/1991, pp. 45-46)66

Na base da pergunta de Eugenio Barba está uma dúvida compreensível: será
saudável um ser humano revolver, investigar e autorrevelar as zonas de si em que as
suas verdades estão adormecidas ou escondidas, confrontar-se com elas e usá-las

66 This process of analysis is a sort of disintegration of the psychic structure. Is the actor not in danger
here of overstepping the mark from the point of view of mental hygiene?
No, provided that he gives himself one hundred per cent to his work. It is work that is done half-
heartedly, superficially, that is psychically painful and upsets the equilibrium. If we only engage
ourselves superficially in this process of analysis and exposure – and this can produce ample aesthetic
effects – that is, if we retain our daily mask of lies, then we witness a conflict between this mask and
ourselves. But if this process is followed through to its extreme limit, we can in full consciousness put
back our everyday mask, knowing now what purpose it serves and what it conceals beneath it. This
is a confirmation not of the negative in us but of the positive, not of what is poorest but what is
richest. It also leads to a liberation from complexes in much the same way as psycho-analytic therapy.
Noutra entrevista, dirá: «Esse é de facto o cerne do problema ético: não esquecer o que é básico.
Não interessa se o material é moral ou imoral; a nossa primeira obrigação na arte é exprimirmo-nos
através das nossas mais íntimas motivações.» [That is really the kernel of the ethical problem: do
not hide that which is basic. It makes no difference whether the material is moral or immoral; our
first obligation in art is to express ourselves through our own most personal motives.] (Schechner &
Hoffman, 1968/2006, p. 38).
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diariamente para criar? A resposta de Grotowski, baseada no trabalho
desenvolvido com o seu grupo de atores no Teatro Laboratório, pode por isso
causar uma certa perplexidade (e, até, desconfiança) ao leigo, dado o nível de
segurança com que afirma o contrário da crença mais comum sobre esta matéria:
diz ele que procurar, analisar e olhar de frente as verdades são atos libertadores.
é também essa a convicção de Carl Rogers, psicólogo humanista que nos anos 50
e 60 revolucionou a prática da terapia, quando, para defender o princípio de que
descobrirmos e sermos quem somos é o melhor caminho para o equilíbrio
psíquico, afirma:

qualquer prova que se consiga, por pequena que seja, leva-nos, nessa mesma
medida, a ficar mais perto da verdade. E estar mais perto da verdade nunca
poderá ser pernicioso ou perigoso ou insatisfatório. (1967, p. 25)67

Os dois caminhos, aqui reduzidos a uma dicotomia que clarifique o que os
opõe, são irreversivelmente inconciliáveis, embora por vezes as práticas teatrais
tratem de diluir essa fronteira, dado que a criação sobre a própria humanidade,
matéria primordial da arte do teatro, faz com que o «fingimento à Diderot» possa
provocar no ator emoções que ele próprio não esperava ou desejava, como se vê
pelo testemunho a seguir de um ator português já referido (e defensor dessa
corrente):

Mais recentemente, fiz uma personagem muito violenta, que me obrigou a um
processo simultâneo de distanciação, mas onde a carga emocional era de tal
maneira forte que não podia deixar de me entregar. (Infante, 2005, p. 32,
destaque meu)

Parece evidente que um ator surpreendido pela carga emocional que uma
dada cena ou personagem nele provoca estará menos preparado para lidar com
ela e para, acabada a função, voltar a colocar a máscara social, conhecendo-lhe
os contornos, a utilidade e o que por baixo dela se esconde, como advoga
Grotowski. Daí que, parecendo mais arriscada, a segunda via acaba por sê-lo
menos, se totalmente vivida, já que proporciona ao ator a possibilidade de se
familiarizar com toda a espécie de emoções humanas. Para além disso, o que
Diderot parece não saber é que a experimentação das emoções da personagem
proporcionam uma catarse redentora no ator, como afirma Manuela de Freitas:

Isso foi uma das coisas que aprendi com um dos meus mestres68: transformar os
fantasmas em monstros. A maior parte das pessoas, na sua vida normal, tem

67 Every bit of evidence one can acquire, in any area, leads one that much closer to what is true. And
being closer to the truth can never be a harmful or dangerous or unsatisfying thing.

68 Referência a Adolfo Gutkin e ao curso que ministrou na Fundação Calouste Gulbenkian, em 1970.
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fantasmas. E aparecem-lhes umas coisas e: «Nem quero saber... enfrentar... será
que...» O actor enfrenta. E às vezes são monstros e enfrenta. Agarra no monstrinho,
fecha-o à chave, depois tira-o nesta peça e aí vem ele. E, portanto, isto é muito
saudável. E digo-vos uma coisa, nunca fico tão bem disposta como depois de fazer
uma peça horrorosa. (Neves & Freitas, 2006, p. [266-7], destaques meus)

Um dos textos mais avessos à conceção de ator de Diderot foi escrito por
Béatrix Dussane, atriz da Comédie Française e professora no Conservatório de
Arte Dramática de Paris, onde foi mestra, entre outros, de uma das maiores atrizes
do séc. XX, Maria Casarès (v. Casarès, 1980, pp- 194-195)69. Nesse texto igualmente
em forma de diálogo, cujo título responde diretamente ao de Diderot a que tenho
vindo a referir-me («O ator sem paradoxo» / «O paradoxo do ator»70), Dussane
rejeita totalmente a ideia segundo a qual o ator não pode/deve sentir nada para
ter o governo absoluto dos seus atos e assim provocar as emoções no público.
Para o fazer, cita o seu colega de profissão, Albert Lambert filho (1861-1941):

(Diderot) diz também dos atores: eles dão o espetáculo, não usufruem dele.
que erro: nós usufruímos bem mais do que o espectador. (apud Dussane, 1933,
pp. 8-9)71

Aceitando que o ator é um criador de ilusões, ao explicar esse processo
Dussane afasta-se totalmente do ponto de vista de Diderot:

Isto leva-nos ao que já vos disse: o ator organiza uma ilusão em que é ele próprio
o primeiro iludido, ao mesmo tempo embriagado e consciente. é para si próprio
que ele representa a peça, tanto ou mais do que para os outros – e só
representará bem se ele próprio acabar por acreditar, por um instante que seja,
que aquilo aconteceu mesmo. (1933, p. 9)72

E por isso deixa este conselho, em conversa com o seu interlocutor
imaginário, através do qual fica sintetizado o seu pensamento sobre esta matéria:

- Ao aluno dotado, e supondo naturalmente que ele está em plena posse da sua
técnica, é preciso, sempre e só, dizer o seguinte: «Abandona-te ao papel – deixa-o
falar e gemer através de ti. Então ouve, dentro de ti próprio, as ressonâncias e

69 Béatrix Dussane escreveu um livro sobre Maria Casarès (1953), assim invertendo a ordem natural
das coisas: foi a mestra que escreveu sobre a discípula e não o contrário, mais habitual na História
do Teatro.

70 «Le comédien sans paradoxe» / «Le paradoxe du comédien».
71 Il (Diderot) dit encore des comédiens: ils donnent le spectacle, ils n’en jouissent pas. Quelle erreur:

nous jouissons bien plus que le spectateur.
72 Cela nous ramène à ce que je vous disais: l’acteur organise une illusion dont il est le premier dupe, à

la fois consciente et enivrée. C’est à lui-même qu’il joue la pièce autant et plus qu’à vous – et il ne
joue vraiment bien que s’il finit par croire, au moins le temps d’un éclair, que c’est arrivé.
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os harmónicos que ele desperta. Pois cada sentimento provoca uma expressão,
mas cada expressão, por sua vez, suscita e desenvolve o reflexo de um
sentimento.»
- Como assim? Você acha...
- que o sentimento alimenta a expressão e que a expressão por sua vez reforça o
sentimento. Dando o primeiro impulso, tudo se segue em cadeia. (1933, p. 14)73

Os detratores da via da autenticidade tendem a centrar a sua argumentação
contra esta conceção do teatro nas consequências perniciosas do uso da própria
dor, como se apenas aí residisse a sua especificidade. Esta centragem da
discordância na questão do sofrimento advém, seguramente, das derivas
psicanalíticas dessa via, como aquela que parece ter acontecido nos sucedâneos
americanos do trabalho desenvolvido por Lee Strasberg no Actors Studio (Mamet,
1997, pp. 5-16; Hormigón, 2004, pp. 42-47). No entanto, para o ator que abraça
esta perspetiva, trata-se de descobrir em si e pôr ao serviço da sua arte (e da
comunidade para e com quem cria) toda a espécie de emoções, sentimentos e
propriedades humanas: a dor, sim, mas também a alegria, o orgulho e o altruísmo,
o pudor e a obscenidade, a inocência e a perversidade: enfim, tudo quanto é
humano. Enquanto «tubo de ensaio da humanidade», este ator acredita conter
em si, potencialmente, todas as características, emoções, qualidades e vícios
humanos necessários à interpretação de qualquer personagem, cabendo aos
exercícios e jogos realizados durante a sua preparação e a preparação das peças
eliminar os obstáculos à autorrevelação e à expressão sem censura dessas mesmas
verdades muito diversificadas e paradoxais. Isso mesmo explica Manuela de
Freitas:

Um actor é aquele que investiga tudo o que é. é um ser que resolve ter como
profissão conhecer-se totalmente, saber tudo o que tem, o que podia ter, o que
é, o que poderia ser, do que é capaz, do que não é capaz. é a história do Gil
Vicente, o «Todo o mundo e Ninguém». O actor é toda a gente e ninguém. O
actor, através de técnicas, investiga tudo o que tem, confronta-se com todas as
suas capacidades, grandezas, baixezas, vícios, virtudes. E, para que é que isso
serve? é uma espécie de base de dados a que, perante uma personagem
concreta, vai buscar tudo o que serve esta personagem. (Neves & Freitas, 2006,
pp. [259-60])

73 – A l’élève bien doué, et supposé naturellement qu’il soit en pleine possession de sa technique, il faut
toujours et uniquemente dire: «Abandonne-toi au rôle – laisse-le parler et gémir à travers toi. Puis
écoute en toi-même les résonances et les harmoniques qu’il éveille. Car chaque sentiment provoque
une expression, mais chaque expression, à son tour, appelle et développe le reflet d’un sentiment.»
– Quoi, vous prétendez…
–  Que le sentiment nourrit l’expression et que l’expression à son tour renforce le sentiment. Pourvu
que le premier élan soit donné, tout ensuite s’enchaîne.
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A finalidade do trabalho realizado não é, por isso, provocar ou invocar o
sofrimento pessoal, como querem fazer crer os opositores ou os imitadores
menores desta via teatral, mas desbloquear a manifestação das verdades
escondidas debaixo da máscara social que o ator usa quotidianamente, como
explicava Grotowski. Admite-se, evidentemente, que tal exercício da própria
humanidade, nesse nível de profundidade, possa pontualmente provocar grandes
níveis de sofrimento, mas eles não serão mais do que consequência de um
processo e não objetivo do mesmo e, ainda segundo Grotowski, tal só acontece
quando o ator trabalha contra a verdade, ou seja, quando resiste ao processo de
autorrevelação e/ou não aceita o seu resultado (v. supra p. 61)74.

Voltemos, contudo, à designação das duas vias em discussão: a do fingimento
e a da autenticidade. quererá o que ficou dito significar que, na segunda, a criação
do ator se confunde, tão-somente, com a confissão pública dos seus sentimentos
e emoções?

Não. Em primeiro lugar, porque, conforme também alerta Grotowski, o
confessional sem estrutura não é arte:

Sem uma partitura acabada, um trabalho de arte madura não pode existir. Por
isso a busca de disciplina e estrutura é tão inevitável como a busca de
espontaneidade. Procurar a espontaneidade sem ordem leva sempre ao caos,
uma confissão perdida porque uma voz inarticulada não pode confessar.
(Schechner & Hoffman, 1968/2006, p. 55)75

Em segundo lugar, porque o ator de base stanislavskiana também finge (no
sentido etimológico do verbo), já que o resultado da sua arte é inventado,
imaginado e por ele moldado, como alertava Tortsov:

A peça, o papel, são histórias, uma série de magias e outros «ses», Circunstâncias
Dadas76 que o autor inventou. Os «factos» genuínos, o mundo normal, não existem
no palco. O mundo normal não é arte. (Stanislavski, 1938/2008b, p. 60).77

74 O seguinte episódio, ocorrido com um aluno da 2ª edição do Mestrado e por ele relatado, pode
servir de exemplo para se compreender esta ideia de Grotowski. No final das primeiras três aulas
ministradas por Manuela de Freitas, esse aluno chegava sistematicamente a casa com uma grande
dor de cabeça. Ao analisar a situação, chegou à conclusão de que estava a realizar os exercícios e
jogos com reserva e/ou desconfiança. Decidiu, então, experimentar entregar-se sem reservas a partir
da aula seguinte: nunca mais se manifestou aquele sintoma físico.

75 Without a fixed score a work of mature art cannot exist. That’s why a search for discipline and
structure is as inevitable as a search for spontaneity. Searching for spontaneity without order always
leads to chaos, a lost confession because an inarticulate voice cannot confess.

76 Optou-se por manter as maiúsculas do original em inglês («Given Circumstances»).
77 The play, the role, are stories, a series of magic and other «ifs», Given Circumstances which the author

has made up. Genuine «facts», the normal world, does not exist onstage. The normal world is not art.
Ou, como dizia Fernando Amado: «O Teatro não é a Vida» (título de uma conferência em que Fernando
Amado tratava esse tema, fazendo-se acompanhar de atores que ilustravam as suas palavras com
excertos de peças de Teatro, conforme conta Manuela de Freitas, em Fadda & Cintra, 2004, p. 42).
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Esse ator fá-lo, contudo, a partir da fusão da sua própria verdade
autorrevelada com a da personagem inventada pelo autor, razão pela qual se lhe
pode aplicar a quadra do célebre poema de Fernando Pessoa («Autopsicografia»):

O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.

Uma das chaves da aplicação dessa quadra à arte de representar está nos
dois últimos versos, em que Pessoa exprime a ideia da invenção sobre uma dor
verdadeira – o que a transforma numa dor artística, original, universal, que já não
é bem a que o ator sentiu mas também não é apenas a ficcionada, porque a
verdadeira lhe emprestou o sangue e a alma de que esta precisava para se tornar
viva no seu plano de existência especial. Ou, citando mais uma vez Manuela de
Freitas:

Partindo do princípio que eu sou toda a gente e que tenho em mim todas as
personagens, eu, Manuela de Freitas, vou ao encontro daquela personagem e
a uma certa altura gera-se uma terceira coisa. Por isso fala-se em criação. (Fadda
& Cintra, 2004, p. 50).

Da divergência entre estas duas formas de encarar a missão do ator decorrem
outros antagonismos, que procurarei aprofundar nos capítulos seguintes, em que
apresentarei uma conceção de teatro enraizada na via da autenticidade e inspirada
na prática e nos ensinamentos da atriz Manuela de Freitas, minha mestra.
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Isto é uma escola de teatro e nada mais. Há um mestre
e aprendizes, todos iguais, unidos por um único espírito:
o da cooperação.

FERNANDO AMADO

A criação artística não se compadece com consensos e conciliações. Pelo
contrário, é na radicalidade das escolhas éticas, estéticas e técnicas do artista, em
confronto com outras, que assenta a possibilidade de criação da obra nova e
universal, como se depreende das seguintes palavras de Peter Brook:

Nunca acreditei numa verdade única. quer se trate da minha, quer da dos
outros. Creio que todas as escolas, todas as teorias podem ser úteis, num dado
lugar e num dado tempo. Mas creio que só se pode viver identificando-se
apaixonada e absolutamente com um ponto de vista.
No entanto, com o passar do tempo, à medida que vamos mudando e o mundo
também, os objetivos variam e o ponto de vista desloca-se. Pensando nos
ensaios que escrevi, as ideias emitidas em variados sítios e ocasiões, ao longo
destes anos todos, há algo que me salta aos olhos: uma certa continuidade. Para
que um ponto de vista possa ter alguma utilidade, há que consagrar-se
totalmente a ele, há que defendê-lo até à morte. Não obstante, há uma vozinha
interior que murmura: «Firme nas convicções, mas disponível para a mudança.»
(1992, p. 11)78

Ao optar por pedir a Manuela de Freitas, uma atriz com mais de 40 anos de
atividade artística e fortes convicções sobre o que é o ofício do ator79, que
orientasse o programa e as aulas-alicerce da disciplina de Oficina de Teatro na
edição de 2005-2006 (v. supra p. 29), tive bem presente que essa decisão iria
conferir ao percurso artístico e pedagógico daí resultante uma matriz com uma

78 Je n’ai jamais cru en une vérité unique. Qu’il s’agisse de la mienne ou de celle des autres. Je crois que
toutes les écoles, toutes les théories peuvent être utiles en un certain lieu, en un temps donné. Mais
je crois qu’on ne peut vivre qu’en s’identifiant passionnément, et absolument, à un point de vue.
Toutefois, le temps passant, à mesure que nous changeons, que le monde change, les objectifs varient
et le point de vue se déplace. Si je considère les essais que j’ai écrits, les idées émises en maints
endroits et en d’occasions si variées, au cours de toutes ces années, une chose me frappe: une certaine
continuité. Pour qu’un point de vue soit d’une quelconque utilité, il faut s’y consacrer totalement, il
faut le défendre jusqu’à la mort. Pourtant, en même temps, une petit voix intérieure murmure: «Hold
on tightly, let go lightly».

79 V. «Textos, entrevistas e intervenções públicas de Manuela de Freitas» e «Manuela de Freitas no
Teatro e no Cinema (1962-2006)», no final deste livro.
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identidade muito forte, ao mesmo tempo que seria negadora e bloqueadora de
outras: por exemplo, eliminava-se totalmente a hipótese de os alunos virem a
experimentar, por iniciativa dos professores, a via do fingimento. Mas a conse -
quência não seria só essa.

Não é por acaso que a entrevista de Sebastiana Fadda e Rui Cintra a Manuela
de Freitas tem por título: «Uma actriz que ‘é tudo ou nada’» (2004). Por influência
dos mestres que foi encontrando pelo caminho, Manuela de Freitas escolheu uma
forma de estar que, como admitem os próprios entrevistadores, não faz
concessões ao que considera ser a missão dos atores e do teatro:

Defende, sem hesitações, conceitos em via de extinção: o teatro como partilha
comunitária e prática cívica em benefício da comunidade. (Fadda & Cintra, 2004,
p. 41).

A implicação mais imediata dessa atitude é evidente. Depois da morte de
Mário Viegas, na madrugada de 1 de abril de 1996, tem vindo a espaçar cada vez
mais a sua atividade teatral, não tendo aceitado nenhum convite desde que, em
2006, desempenhou a personagem de Medeia, da tragédia homónima de
Eurípides, na encenação de Fernanda Lapa80. A atriz, que já foi considerada «a
melhor actriz portuguesa viva» (quadrio, 2006), explica assim essa sua distância
relativamente ao teatro que atualmente se faz:

Agora já não são grupos, chamam-se grupos mas não são. Cada vez que se lá vai,
os actores são diferentes. Eles já não trabalham em conjunto, diariamente, são
chamados para as peças. São teatros com os mesmos directores, são produções
daqueles directores, mas já nem sequer são companhias, quanto mais grupos.
[...]
Mas há pessoas que gostam muito disso e oiço jovens actores dizer: «Grupos
nunca, que horror, isso é uma coisa que abafa.»81 é como no casamento. Não há

80 Observe-se a atividade teatral desse período, escassa e muito intervalada: 1998 – Um Sonho, de
August Strindberg, com encenação de Luís Miguel Cintra, e Quando passarem cinco anos, de Federico
Garcia Lorca, com encenação de Luís Miguel Cintra (Cornucópia); 2001 – A Tempestade, de William
Shakespeare, com versão e encenação de Carlos Carvalheiro (Fatias de Cá); 2003 – Jornada para a
Noite, de Eugene O’Neill, com encenação de João Mota (Comuna); 2006 – Medeia, de Eurípides,
com encenação de Fernanda Lapa (Teatro Nacional D. Maria II).

81 Não são só os jovens atores que rejeitam o ideal de grupo a que Manuela de Freitas se refere. Veja-se
o que dizem Fernanda Lapa e João Perry a esse propósito, respetivamente: «é evidente que eu
gostaria de poder contar com um núcleo de actores, não para toda a vida, mas para um trabalho
com alguma continuidade: por um ou dois anos» (Serôdio & Fadda, 2006, p. 51, destaque meu);
«quando começa a haver um apego afetivo, a família, o grupo, a obrigação da fidelidade… eu não
tenho jeito. Não é de hoje. é de sempre. Celebrações pontuadas de carnavais, eu não gosto. Porque
eu tenho os meus próprios carnavais que são os espetáculos. Para mim está tudo ali. Só aquela
celebração é que me interessa, porque é uma celebração sem compromisso. Não pertenço a grupo
nenhum, não sou de um clã, não me identifico. Não há nada. é ali, naquela altura, e depois tudo se
dissolve. Voltamos a partir e não há rejeição» (Brilhante & Rosa, 2008, p. 41).
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nada mais espantoso do que um bom casamento. Dois seres conseguirem viver
juntos muitos anos, não pararem de crescer e de puxarem um pelo outro. Já se
estar habituado a tropeçar nas pantufas ou a deixar a pasta de dentes não sei
como, e tudo isso ser amor e não rotina. Isto é uma coisa dificílima e raríssima.
Se não são dois tristes seres ali, que já não gostam um do outro, até que a morte
os una... No teatro acontece o mesmo... (Fadda & Cintra, 2004, p. 52).

Noutra intervenção pública, deixava ainda mais nítidas as suas razões para
não fazer teatro:

Eu espero que em duas horas de Medeia, eu vos conte uma história muito mais
forte e muito mais real, sobre as razões por que eu não faço teatro, do que se
eu estivesse agora aqui três horas a explicar-vos porque é que não faço teatro.
Eu espero que naquelas duas horas que dura a Medeia, vocês percebam porque
é que a Manuela de Freitas mata os seus filhos. E os meus filhos são: representar,
fazer papéis. Eu não tenho filhos, filhos da carne. Os meus filhos foram, ao longo
de quarenta anos, os papéis que eu fiz, estar em cena, e eu vou matá-los, estou
a matá-los e mato-os. «Ah! Manuela, mas porque é que não representas?» «Não
entrego os meus filhos nas mãos dos inimigos.» Há uma frase que eu às tantas
digo na peça: «que pode a vida dar a filhos meus?» E eu acho que hoje eu não
posso representar em condições minimamente respeitáveis. (Neves & Freitas,
2006, p. [262]).

Essas condições são aquelas que permitem ao ator não ser aquilo a que
Manuela de Freitas chama «atores-prostitutos»82:

Um actor que não vai para cena com a noção da sua responsabilidade social,
política, artística, ética, é uma prostituta. Com letra pequena, porque eu
trabalhei com Prostitutas e há qualquer coisa nelas com que eu me identifico:
chegada à escala mais baixa, social, de infelicidade, de pobreza, uma Prostituta
usa o seu corpo ainda como uma forma de liberdade. Uma liberdade, dentro da
sua prisão: vive, come, dá de comer ao filho. Portanto quando eu digo prostituta
entendo a prostituta mesmo puta. Eu nunca quis depender do teatro para viver,
para não ser obrigada a dizer a desculpa do costume: «Tive de aceitar para pagar
a renda da casa.» [...] Custa-me ganhar a vida, ganharia melhor a fazer
telenovelas. Já me ofereceram milhares de contos para fazer de troféu de caça
e sou insultada por não ceder. (Fada & Cintra, 2004, p. 52).

82 Em sintonia com Grotowski, que usou o conceito de «ator-cortesão»: «A diferença entre o ‘ator
cortesão’ e o ‘ator sagrado’ é a mesma que existe entre a habilidade de um cortesão e a atitude de
dar e receber que nasce do verdadeiro amor: por outras palavras, o autossacrifício.» [The difference
between the «courtesan ator» and the «holy ator» is the same as the difference between the skill of
a courtesan and the attitude of giving and receiving which springs from true love: in other words,
self-sacrifice.] (1969/1991, pp. 34-35).



70

ANTóNIO BRANCO

Não ceder. Era, sobretudo, esta filosofia teatral e de vida com que eu sabia
que os alunos teriam de vir a confrontar-se, quando decidi convidar Manuela de
Freitas para dar aquelas seis primeiras aulas. Não me arrependo dessa decisão e
de, à minha maneira, ter dado continuidade, nas edições seguintes, n’ A Peste e
através deste livro, ao trabalho então iniciado.

1. de fernando amado à comuna: a consolidação de um método

Nos seus testemunhos públicos de natureza diversa, Manuela de Freitas
refere com muita frequência os seus mestres e a importância que eles tiveram na
formação das suas convicções. Ao fazê-lo, inscreve-se numa categoria de atores e
artistas que, ao falarem da sua prática e das suas opções, valorizam explicitamente
o papel que o mestre nelas teve, por um lado, e, por outro, a relevância dessa
forma de transmissão dos saberes artísticos. Outros há que não só não o fazem
como exprimem o incómodo que a figura do mestre lhes provoca. Veja-se, por
exemplo, o caso de Fernanda Lapa, falando do seu encontro com Augusto Boal,
na Barraca:

Eu devo ter um contencioso qualquer com os Mestres. […] Eu penso que o Boal,
como todos os teóricos, para defender a sua teoria, tinha de ser dogmático.
(Serôdio & Fadda, 2006, p. 45)

Numa passagem anterior da mesma entrevista, já tinha dito o seguinte sobre
a sua relação com Fernando Amado, na Casa da Comédia:

Eu devo ter sido das «meninas da Casa da Comédia» (era assim que ele nos
chamava) a menos deslumbrada. […] Havia uma parte muito abstractizante, pouco
terra-a-terra, a que eu não aderia facilmente. (Serôdio & Fadda, 2006, p. 42).83

No pólo oposto e na mesma linha de Manuela de Freitas, veja-se o que
escreveu Marlon Brando sobre a sua mestra Stella Adler:

Estou-lhe grato pelo inestimável contributo que deu à minha vida e sinto-me
privilegiado por, tanto profissional como pessoalmente, ter estado ligado a ela
e à sua família ao longo da minha vida. (2000, p. 7)84

83 Por contraste e tendo em conta o que ela própria disse de Fernando Amado, Manuela de Freitas
terá sido uma das «mais deslumbradas».

84 I am grateful to the inestimable contributions she has made to my life and I feel privileged to have
been associated with her and her family professionally and personally throughout my life.



71

VISITA GUIADA AO OFíCIO DO ATOR: UM MéTODO

Muitos outros exemplos desta natureza poderiam ser trazidos à colação. Dou
alguns: Thomas Richards relativamente a Grotowski; João Mota relativamente a
Peter Brook; Maria Ouspenskaya, Yevgeni Vakhtangov ou Richard Boleslavski (entre
muitos outros) relativamente a Stanislavski; Charles Dullin relativamente a Jacques
Copeau; Uta Hagen relativamente a Harold Clurman; Yoshi Oida relativamente a
Okura-San e a Peter Brook; Marcel Marceau relativamente a Etienne Ducroux.

A importância da figura do mestre não se confina ao universo do teatro:
encontramo-la, em todas as épocas, numa grande diversidade de atividades
humanas, desde a Filosofia à Ciência, passando pela Psiquiatria, a Arquitetura, a
Pedagogia, o Cinema, a Música, enfim, em todas as profissões ou vocações em
que existe a possibilidade (e a necessidade) de transmissão de saberes e técnicas.
Em todos esses contextos, o mestre é encarado como um professor carismático
que o aluno-discípulo reconhece enquanto portador de um saber com um elevado
nível de coerência interno que importa aprender, mas também preservar e
transmitir a outros – e o encontro com um mestre revoluciona de tal forma a vida
do discípulo que ele dirá, como Georges Steiner:

Os mais afortunados entre nós conheceram Mestres genuínos. (2003, p. 25)

A noção de «mestre» implica outras duas ligadas entre si, a de «tradição» e
a de «linhagem», que concorrem para a historicização da aprendizagem realizada
pelo aluno, atribuindo-lhe um lugar específico num percurso que não foi iniciado por
ele, mas que ele passa a poder continuar (complementando-o, enriquecendo-o,
negando-o, etc.). E porque, como Georges Steiner, também eu entendo que «[s]eja
qual for o contexto étnico, seja qual for a civilização em causa, a relação entre
Mestre e discípulo tem estado profundamente enraizada na experiência e no culto
religiosos» (2003, p. 147), bem visível no mito de Jesus e dos Apóstolos, vou buscar
a uma outra tradição, a budista, a explicação para a relevância que atribuo aos
conceitos de «tradição» e «linhagem» no teatro:

As pessoas que chegam pela primeira vez ao budismo tibetano admiram-se
frequentemente com a grande importância dada à linhagem, à cadeia de
transmissão, sem interrupções, de mestre para mestre, mas ela funciona como
uma salvaguarda crucial, pois mantém a autenticidade e a pureza dos
ensinamentos. As pessoas sabem quem é um mestre porque conhecem quem
é o mestre do mestre, não é uma questão de preservar um qualquer
conhecimento ritualista fossilizado, mas sim de transmitir, de coração para
coração, de mente para mente, uma sabedoria essencial e viva, e também os
seus métodos hábeis e poderosos. (Rinpoche, 2005, p. 162)

é legítimo considerar que esse tipo de relação pedagógica encerra perigos,
confirmados pelos muitos relatos sobre os «pseudomestres» que, em vez de
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contribuírem para o crescimento dos alunos, os diminuíram, devastaram ou
paralisaram, tal como denuncia Don Richardson, falando da enorme propagação
do chamado «Método» americano:

[O Método] outorga a encenadores e atores o direito de praticar a medicina e a
psicanálise sem licença. O que resulta de uma crueldade infinita… e a
charlatanice prossegue em academias e escolas de arte dramática, como o
Instituto Strasberg. A maior parte dos atores norte-americanos modernos é
ensinada por «gurus amadores» que praticam o seu próprio «vudu», a que
chamam Método. (2004, p. 58)85

é verdade que tal pode acontecer. Mas, como também reconhece Steiner,
esse é um risco inerente à própria aprendizagem:

Os perigos são proporcionais à exultação. Ensinar com seriedade é lidar no [sic]
que existe de mais vital num ser humano. é procurar acesso ao âmago da
integridade de uma criança ou de um adulto. Um Mestre invade e pode devastar
de modo a purificar e a reconstruir. (2003, p. 25.)

Para evitar as consequências mais perniciosas da ação do mestre, podem-se
seguir «As quatro Confianças», nome dos sábios conselhos de Sogyal Rinpoche
relativamente à atitude a adotar perante o mestre budista:

Confia na mensagem do professor e não na sua personalidade;
Confia no significado e não apenas nas palavras;
Confia no significado real e não apenas no provisório;
Confia na tua mente de sabedoria e não na tua mente vulgar e preconceituosa.
(2005, p. 164)

A origem europeia deste modo de transmissão de saberes e técnicas não se
confina, todavia, à hipótese religiosa levantada por Steiner: ele foi também próprio
dos processos de aprendizagem dos ofícios praticados nas corporações (ou
mesteirais, em Portugal), a partir do séc. XII e durante toda a Idade Média, num
modelo de formação presencial e genealógico que o pedagogo e historiador
Antonio Santoni Rugiu considera fundador da moderna pedagogia ocidental (1998,
sobretudo pp. 23-38). E também na história das Belas Artes é possível traçar longas
séries linhagísticas, como aquela que Gert-Rudolf Flick (2008) descreve e analisa
no seu estudo exaustivo sobre a genealogia artística que liga Peruggio a Manet,

85 [El Método] otorga a directores y actores el derecho a practicar la medicina y el psicoanálisis sin
licencia. Esto resulta de una crueldad sin fin… y la charlatanería contínua en academias y escuelas
de arte dramático, como en el Instituto Strasberg. El actor norteamericano moderno es enseñado,
en su mayoría, por «gurús amateur» que practican su proprio «vudú», y lo llaman Método.



73

VISITA GUIADA AO OFíCIO DO ATOR: UM MéTODO

através de uma sucessão de dezoito mestres e aprendizes identificados ao longo
de 400 anos.

No teatro, ainda que eu não conheça nenhum estudo semelhante ao de Flick,
é possível identificar algumas séries do mesmo tipo, sobretudo na «constelação
stanislavskiana». Dou o exemplo de duas ramificações diferentes:

1. Stanislavski (1863-1938) foi mestre de Yevgeni Vakhtangov (1883-1922),
que foi mestre de Yuri Zavadski (1894-1977), que foi mestre de Jerzy
Grotowski (1933-1999), que foi mestre de Thomas Richards (1962-…).

2. Stanislavski foi mestre de Richard Boleslavski (1889-1937), que foi mestre
de Harold Clurman (1901-1980), que foi mestre de Uta Hagen (1919-2004),
que foi mestra de Robert De Niro (1943-…).

No caso em apreço, pode-se considerar que Manuela de Freitas teve três
grandes encontros: com Fernando Amado, em 1962; com Adolfo Gutkin, em 1969;
com João Mota, em 1972. Este último abrange o próprio grupo A Comuna e as
sessões de trabalho aí realizadas com Peter Brook, nas suas visitas a Portugal.

quanto a Fernando Amado (1899-1968), não se lhe conhece nenhum mestre
direto: é, assim, provável que o que foi fazendo e dizendo sobre o teatro tenha
resultado das suas leituras e do autodidatismo resultante das suas experiências
teatrais, iniciadas em 1946, na primeira fase da Casa da Comédia-Centro Nacional
de Cultura (Coelho, 2009, pp. 94-97).

De Adolfo Gutkin, sabe-se que, no início do seu percurso no teatro, houve
pelo menos três personalidades que o marcaram, Pedro Asquini, Alejandra Boejo
e Heddy Crilla, conforme ele próprio conta em duas intervenções diferentes:

A minha idade: 25 anos. A minha experiência: o teatro independente de Buenos
Aires, Nuevo Teatro – Juan Cristóbal – La Máscara. Alguns dos meus
companheiros desses anos em Buenos Aires foram depois bastante conhecidos:
Carlos Gandolfo, Héctor Alterio, Augusto Fernandes, Agustín Alezzo, os meus
encenadores e mestres: Pedro Asquini e Alejandra Boero. O meu currículo anda
por esses lados. (Gutkin, 2002, p. 47, destaque meu)86

Mais tarde passei a trabalhar com estes três últimos, Gandolfo, Alezzo e
Fernandes, na Máscara87, onde fui membro da direcção geral.
Pouco tempo depois chegou, como um milagre, Heddy Crilla, que começou a
dar-nos formação «a sério». (Santos, 2008, p. 53, destaque meu)

86 Mi edad: 25 años. Mi experiencia: el teatro independiente de Buenos Aires, Nuevo Teatro – Juan
Cristóbal – La Máscara. Algunos de mis compañeros de aquellos años en Buenos Aires fueron después
bastante conocidos: Carlos Gandolfo, Héctor Alterio, Augusto Fernandes, Agustín Alezzo, mis
directores y maestros: Pedro Asquini y Alejandra Boero. Por ahí anda mi curriculum.

87 Carlos Gandolfo, Augustin Alezzo e Augusto Fernandes, cofundadores do grupo de teatro
independente La Máscara (Buenos Aires, final da década de 50).
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Tendo em conta a própria distinção que Gutkin faz entre eles, dedicarei
algumas linhas a Hedy Crilla (Hedwig Schlichter).

Esta importante pedagoga, atriz e encenadora nasceu em Viena, numa família
judia, em 189888. Concluído o curso do Conservatório, foi para a Alemanha, onde
iniciou a sua carreira trabalhando, entre outros, com Leopold Jessner e Berthold
Viertel, que considerou seus mestres. Para escapar à influência crescente do
nazismo, regressou a Viena em 1933, tendo pouco depois emigrado para Paris, onde
participou em vários espetáculos de cabaret que, na tradição germânica dos anos
vinte e trinta, misturavam canções, poesia e pequenos sketches. Em 1940 fugiu para
Buenos Aires, onde integrou o Teatro Alemão Independente (Die Frei Deutsche
Büne). Sete anos mais tarde fundou a Escuela de Arte Escénico de la Sociedad
Hebraica Argentina. Segundo o seu próprio relato, um dia em que caminhava por
uma daquelas ruas de Buenos Aires repletas de livrarias, viu, numa montra, um livro
cujo título despertou a sua atenção: A preparação do ator89. Ficou de tal modo
impressionada com o «sistema» nele descrito que decidiu experimentá-lo, tanto
enquanto atriz como nas aulas, até porque já teria experimentado um método
parecido com Berthold Viertel. Assim foi desenvolvendo, de modo autodidata, o seu
próprio método «stanislavskiano» – o que talvez explique o facto de, conhecendo
as suas origens europeias, haver discípulos seus convencidos de que teria estudado
diretamente com o professor russo90. Em 1958, o grupo de teatro independente La
Máscara convidou-a para com eles aprofundar o «método de Stanislavski». Foi nesse
contexto que Adolfo Gutkin, jovem ator do grupo, a conheceu. Depois de uma longa
vida dedicada ao teatro, Hedy Crilla faleceu em 1984, em Buenos Aires, com 85 anos
de idade. Os mais importantes atores, dramaturgos, encenadores e pedagogos
argentinos consideram-na sua mestra e não se cansam de realçar o seu legado ímpar,
determinante para as profundas mudanças que ocorreram no teatro argentino da
segunda metade do séc. XX (por exemplo, Pellettieri, 2003, pp. 257-262; Ríos, 2011;
Artal, 2011).

quanto a Adolfo Gutkin, depois de uma passagem por Santiago de Cuba,
onde tinha fixado residência em 1962 e desenvolvido uma intensa atividade como

88 Todas as informações a seguir fornecidas foram recolhidas na biografia elaborada pela sua discípula
Cora Roca (2000).

89 «Certa tarde eu ia pela Rua Florida – aqui em Buenos Aires – e vi numa livraria um livro intitulado
An actor prepares, e disse para comigo: ‘Isto deve ser interessante’. Assim comecei, talvez
tardiamente, a minha maturidade. Estava-se em 1942. Li Stanislavski, e a partir desse momento
comprei todos os livros dele – editados na Inglaterra –, estudei-os e comecei a por em prática os
seus ensinamentos.» [Una tarde caminaba por la calle Florida – aquí en Buenos Aires – y vi en una
librería un libro titulado An actor prepares, y me dije: «Esto debe ser interesante». Así comencé,
acaso tardíamente, mi madurez. Era el año 1942. Leí a Stanislavsky, y desde ese momento compré
todos sus libros –  editados en Inglaterra –, los estudié, y comencé a poner en práctica sus
enseñanzas.] (Crilla, 2000, s./p.)

90 Na entrevista já citada, Adolfo Gutkin afirma isso mesmo: «Ela tinha estudado directamente com o
Stanislavsky.» (Santos, 2008, p. 53)
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ator, encenador, dramaturgo e professor (v. Gutkin, 2002), veio para Portugal em
1969, por indicação de Ricardo Salvat, para dirigir o Cénico de Direito, onde
encenou Volpone, de Ben Johnson. Nesse mesmo ano, ministrou um curso na
Fundação Calouste Gulbenkian, que Manuela de Freitas frequentou:

Soube que havia um senhor chamado Adolfo Gutkin, que tinha vindo de Cuba e
que ia dar um curso para actores na Gulbenkian. Eu inscrevi-me e não fui aceite.
Era só para primeiros actores. Estavam lá a Eunice Muñoz, a Maria Barroso, a
Carmen Dolores, o João Perry... Entretanto o Norberto Barroca propôs-me fazer
o Fando e Lis do Arrabal e eu disse que sim. Foi uma experiência lindíssima. Ao
mesmo tempo ficava à porta do curso. Como o Muleta Negra, um toureiro que
apareceu nessa altura e que foi para a porta do Campo Pequeno à espera que o
deixassem tourear. Eu fiz o mesmo à porta da Gulbenkian. Eles entravam todos
os dias para o curso e eu ficava à porta. Dirigia-me ao Gutkin (ele já tinha ido
ver o Fando e Lis) e dizia-lhe: «Se houver alguma desistência deixe-me entrar.»
Começaram a desistir pessoas, um dia ele disse-me: «Podes entrar.» E fiz esse
curso, outro marco absoluto, mas durou só oito meses, porque o Gutkin foi
expulso pela PIDE. Surgiram os maiores boatos sobre o que se passava ali: que
nós nos drogávamos, fornicávamos... (Fadda & Cintra, 2004, p. 44)

De João Mota, assinalo sobretudo a sua passagem pelo CIRT, de Peter Brook,
onde trabalhou no início da década de setenta e que o marcou indelevelmente
(Vasques, 2006; Mota, 2008).

Em 1972, depois de um primeiro ciclo de dez anos feito de muitos interregnos
e regressos ao teatro e da experiência falhada dos Bonecreiros, Manuela de Freitas
fundou, com Carlos Paulo, Francisco Pestana, João Mota e Melim Teixeira, A
Comuna – Teatro de Pesquisa91, onde, segundo as suas próprias palavras, se
consolidou, ao longo dos sete anos em que lá permaneceu, «uma estética que é
uma técnica e uma ética» (Fadda & Cintra, 2004, p. 46). Já contei a história do

91 Veja-se o relato da própria Comuna sobre esse processo: «Em 1971 uma primeira experiência – o
Teatro Laboratório de Lisboa – OS BONECREIROS, um espectáculo para a infância e juventude,
encenado por João Mota, dezenas de representações em Lisboa e mais de 30 localidades em todo
o país. Um Prémio da Crítica com o Melhor Espectáculo para a Infância e Juventude. Apesar do êxito,
a ruptura: o João Mota, a Manuela de Freitas, O Carlos Paulo, O Melim Teixeira e o Francisco Pestana
decidimos sair e levar mais longe a aventura de um Teatro colectivo, onde os actores assumiam a
total responsabilidade pelo seu trabalho.
No dia 1 de Maio de 1972 nascia a COMUNA – TEATRO DE PESqUISA num 2º andar da Rua Pedro Nunes,
em Lisboa. O nome foi escolhido por votação dos ouvintes de um programa de Rádio – a Rádio Renascença
– a quem propusemos duas hipóteses: ou OS CóMICOS ou COMUNA sempre com o subtítulo de TEATRO
DE PESqUISA. queríamos ter o nome do que defendíamos: o actor primordial, o artesão, em permanente
mudança ao encontro dos públicos afastados do teatro, a procura de novos espaços, OS CóMICOS e
também a comunidade natural dos criadores sem escalões diferenciados no salário, nas responsabilidades,
uma relação frontal com a outra comunidade, os espectadores – A COMUNA.» («Parece que foi ontem…,
consultado em http://www.comunateatropesquisa.pt/pt/aComuna_01.html)
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meu encontro com ela, em 1978. Chegou o momento de apresentar e analisar
essa «estética que é uma técnica e uma ética», legado maior de que este livro é
devedor.

A tentativa de definição de cada uma daquelas palavras poderia, só por si,
dar origem a um extenso capítulo, dada a complexidade filosófica, política e
histórica da sua textura semântica. Assumindo o risco de uma simplificação
redutora, utilizarei os seguintes significados genéricos desses termos, configurados
a partir da conceção de «função estética» de Jan Mukarovski (1942/1988) e dos
verbetes sobre «ética» e «técnica» do dicionário de Etienne Souriau (1990):

Estética: modo específico como o artista decide representar o real, o quotidiano,
o trivial, deslocando-os do lugar-comum para o da significação transcendente.
ética: conjunto de costumes e respetivos valores partilhados por ou com uma
comunidade social.
técnica: procedimento operacional consciente, com regras, reproduzível e
transmissível.

A conceção de teatro que aprendi com Manuela de Freitas resulta do
permanente entrelaçamento das perspetivas adotadas em cada uma dessas
dimensões.

Na realidade, é possível identificar uma estética, uma técnica e uma ética em
todas as formas de «expressão artística»92, mesmo que alguma delas seja negada ou
não explicitada (como quando, no plano político, se considera que a «ausência de
ideologia» é, em si mesma, uma posição ideológica). Por isso, não é marca distintiva
de uma qualquer «escola teatral» a afirmação de que nela existem essas três
dimensões. Mas já o é a explicitação de que a desvalorização ou sobrevalorização de
qualquer dessas três componentes perverte o processo de criação e a relação com o
público. Para além desta opção filosófica e política, são também essenciais os
conteúdos associados a cada um dos elementos dessa «trança»: que estética, que
técnica e que ética?

Regresso aos mestres de Manuela de Freitas, propondo-me, agora, examinar
a relação entre a ação e o pensamento desses mestres e os aspetos essenciais da
conceção de ator e teatro que extraio dos vários testemunhos públicos de
Manuela de Freitas. O objetivo é a identificação dos princípios basilares dessa
«estética que é uma técnica e uma ética».

Destaco, em primeiro lugar, a sua relutância relativamente à noção de
«carreira», palavra que raramente usa e considera inadequada para falar do que
foi fazendo no teatro e no cinema:

92 Utilizo o termo num sentido muito lato e não valorativo.
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Não tenho nenhuma documentação sobre a minha carreira93 – e mesmo essa
palavra me é estranha. (1996, p. 46)

Em contrapartida, foi afirmando que o contexto ideal para a criação teatral é
o grupo, como torna bem visível no seu texto de homenagem a Adolfo Gutkin, já
citado (200594). Do meu ponto de vista, esses dois princípios podem ser
conjugados com uma ideia que lhe foi transmitida por Fernando Amado: «Os
actores são meninos a brincar no jardim dos deuses» (Fadda & Cintra, 2004, p.
53). Como se articulam eticamente aqueles dois aspetos com essa frase de
Fernando Amado?

A chave da resposta a essa pergunta está na utilização do substantivo
«meninos», metáfora de uma forma de estar particular: por um lado, nada há mais
sério do que meninos a brincar – significando isso a entrega total, sem reservas,
ao jogo; por outro, os meninos não se levam demasiado a sério, porque sabem
que, afinal, estão só a brincar. Por outras palavras, o teatro que os «meninos»
fazem não tem por finalidade a procura do reconhecimento ou da fama implícitos
na noção de carreira artística. Num certo sentido, este princípio ético da negação
da carreira individual como desígnio da atividade artística permite estabelecer a
distinção entre o ator para quem a passagem do estatuto de amador a profissional
implica uma mudança irreversível e o ator que, ao passar a fazer da arte a sua
profissão, nunca perde de vista a origem amadora. Esta segunda categoria torna-se
visível no modo como Manuela de Freitas fala da sua «carreira» e da sua profissão,
na entrevista concedida a José Fialho Gouveia:

MF – […] Eu era boa atriz.
JFG – Porque é que fala no passado?
MF – Porque não sou. Porque agora já não sou. Pelo menos há cinco anos que
eu já não sou atriz.
JFG – Mas pode voltar ao Teatro…
MF – Posso voltar. quando voltar, digo: «Agora sou atriz.» Mas agora não sou.
(Gouveia, 2011, p. [326])95

93 Registo a coincidência com o que Hedy Crilla disse à sua discípula Cora Roca (transcrevo um excerto
desse diálogo):
«– quero escrever um livro sobre a sua vida.
– Um livro?
– Sim, com materiais do seu arquivo.
– Não tenho arquivo nenhum. Não guardo nada.»
[– Quiero escribir un libro sobre su vida.
– ¿Un libro?
– Sí, com materiales de su archivo.
– No tengo ningún archivo. No guardo nada.] (Roca, 2002, p. 304, destaque meu)

94 Este texto pode ser lido integralmente na secção intitulada «Textos, entrevistas e intervenções
públicas de Manuela de Freitas».

95 Por se tratar de uma transcrição inédita, adoto o procedimento explicado na nota 24.
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A estranheza que suscitou a pergunta do entrevistador («Porque é que fala
no passado?») compreende-se, já que ele olha para Manuela de Freitas com base
nos padrões culturais vigentes: uma pessoa que fez teatro ao longo de mais de 40
anos (1962-2006) é, seguramente, uma atriz «profissional» e construiu,
visivelmente, uma «carreira». Até porque, na mesma entrevista, Manuela de
Freitas admite que o seu afastamento do teatro pode não ser definitivo:

JFG – Mas não rejeita voltar a fazer uma peça…
MF – Eu não rejeito nada, cada vez rejeito menos. Então na minha guerra agora
contra o medo, não rejeito nada. E se me disserem que há um sítio onde se está
a fazer teatro desta maneira… (Gouveia, 2011, p. [324])

A resposta de Manuela de Freitas, contudo, enraíza-se naquela frase de
Fernando Amado e no exemplo que dele recebeu: quando «os meninos estão a
brincar no jardim dos deuses», são atores; quando não estão, não são – nada há mais
sério do que fazer teatro, mas os meninos não se devem levar demasiado a sério.

Essa base ética, que identifico como legado de Fernando Amado e dos anos
em que Manuela de Freitas trabalhou com ele, também ajuda a compreender a
sua opção ética pelo grupo enquanto contexto ideal do ofício do ator: um dos
elementos distintivos do grupo é o facto de cada um dos membros que o
constituem aceitar pôr a sua individualidade ao serviço do coletivo, abdicando do
percurso autónomo e individual que implicaria a construção de uma carreira. é
que, para além de outros aspetos importantes que terei a oportunidade de
explicar no Capítulo III, o grupo funciona, tecnicamente, como contexto dissuasor
do vedetismo – e talvez por isso seja tão difícil formar grupos ou mantê-los vivos.
Veja-se o que diz Rui Pina Coelho, a propósito da Casa da Comédia:

Em detrimento do vedetismo, é a ideia de grupo ou colectivo teatral, tão cara
aos grupos experimentais e a uma ideia de teatro que vinha vingando pela
Europa teatral, que se reforça: «quando os actores agradecem, fazem-no
sempre todos na mesma linha, sem destacar ninguém.»96 (2009, p. 144)

A consulta das fichas técnicas dos espetáculos dirigidos por Fernando Amado
(Coelho, 2009, pp. 245-255) confirma que nos grupos que dirigiu não haveria
espaço para «estrelas»: na distribuição dos papéis das peças não se destaca
nenhum ator nem nenhuma atriz, havendo «meninos» que acumulam funções de
representação e funções técnicas. Um desses casos, assinalado nas observações
da ficha técnica do Recital Vicentino (1964), é exemplificativo do que acabo de
dizer:

96 Citação de um texto anónimo publicado na Crónica Feminina a 7 de janeiro de 1965.
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Valentina Martins, que até então fora a costureira da Casa da Comédia, propõe-
se representar o papel de Leonor Vaz, dada a desistência de uma actriz a dois
dias da estreia. (Coelho, 2009, pp. 254-255)

Dir-se-á, com razão, que, naquela época, a Casa da Comédia não era um grupo
profissional e que essa sua característica tão nítida é comum a muitos outros grupos
amadores. é verdade. Por isso afirmei que Manuela de Freitas se enquadra na
categoria dos atores que, ao passarem a fazer da arte de representar a sua profissão,
nunca perdem totalmente de vista a origem amadora. E os grupos profissionais
constituídos a partir dessa matriz mantêm os mesmos traços. No Teatro do Mundo,
grupo profissional de que fiz parte, aconteceram casos semelhantes àqueles que
encontramos na Casa da Comédia. Passo a contar um deles.

Em 1982, depois de uma longa e atribulada tentativa falhada de criação de um
espetáculo a partir de um conto, o grupo decidiu que toda a pesquisa já realizada
(exercícios, improvisações, reflexão) deveria ser canalizada para a peça A Gaivota,
de Tchekov. No entanto, o número de personagens da peça era superior ao número
de atores do grupo. Em vez de contratar os atores profissionais necessários a
completar o elenco, como fazem as companhias profissionais, o Teatro do Mundo
preferiu pôr a representar Francisco Grave (membro do grupo responsável pela
iluminação, pela carpintaria, etc.), no papel de Yakov, e Manã [Conceição] Costa
Cabral (que até aí ajudava nos figurinos, nos adereços, nos cenários), no papel de
Macha; o papel de Sorin foi desempenhado por José Mário Branco, que não se
assumia como ator; o papel de Dorn foi atribuído a Carlos Medeiros, na época amigo
não-ator do grupo; e o papel de Shamrayev foi, sucessivamente, representado por
outros amigos do grupo: Eduardo Lopes (ator amador), João Bénard da Costa,
António Jorge Branco e José Rodrigues (ator amador).

Acima assinalei o facto de nas fichas técnicas dos espetáculos dirigidos por
Fernando Amado não se destacar, nos papéis principais, nenhuma «estrela».
quererá isso dizer que a estratégia de distribuição dos papéis não deve ter em
conta a maior ou menor qualidade, talento, «jeito» para representar dos membros
do grupo, mas tão-somente a necessidade de evitar a emergência de
protagonismos ou de invejas? Não. Atente-se na seguinte história que me foi
contada por Manuela de Freitas.

Depois de A Mãe, a Comuna decidiu fazer Homem morto, homem posto,
também de Brecht. Já havia sinais das tensões que iriam originar a cisão
consumada a 23 de janeiro de 1979. Então, Manuela de Freitas propôs a João
Mota que o papel feminino dramaturgicamente mais relevante da peça, a viúva
Belavida, fosse atribuído a Carmen Marques, jovem atriz recentemente integrada
no grupo. Não só Manuela de Freitas a considerava «uma mulher muito forte»,
capaz de fazer bem o papel, como queria evitar ser vista pelos mais jovens como
«a vedeta» do grupo, pretendendo, desse modo, atenuar aquelas tensões – que
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também poderiam ter sido causadas pelo sucesso retumbante que o seu
desempenho de Maria Rodrigues (protagonista de A Mãe) teria provocado nos
equilíbrios internos da Comuna. Mas João Mota não cedeu a esse pedido, usando
o seguinte argumento ético (e técnico e estético): «Temos a obrigação de dar
sempre o melhor ao público. E tu és melhor.»97

O grupo. Foi este um dos ensinamentos mais importantes que recebi da
minha mestra – e cuja base ética Manuela de Freitas aprendeu com Fernando
Amado: formar e manter um grupo de teatro à imagem dos «meninos a brincar
no jardim dos deuses» é muito difícil, mas, quando resulta, não há nada
comparável. é difícil porque é contracorrente: o enquadramento cultural e social
largamente maioritário da arte de representar individualiza os atores, o seu
desempenho e a sua carreira, favorecendo os «estrelatos» e levando a crítica e o
público a assumir preferências (os melhores e os piores), a sobrevalorizar os papéis
principais e a desvalorizar os secundários, a ignorar a relevância dos mais
pequenos contributos para o grande resultado final. Todas essas apreciações
podem semear ervas daninhas no interior do grupo, acentuando diferenças
irrelevantes, provocando invejas, causando injustiças, etc. A formação de um
grupo, tal como Manuela de Freitas o concebe, é uma experiência de uma grande
exigência. Vejamos.

Um grupo de teatro não subsiste nem se justifica sem atores, ou seja, sem
membros com muito talento que retirem um grande prazer do modo de expressão
próprio dos atores. No entanto, os grandes talentos são raros. Por isso, num grupo
de teatro haverá, necessariamente, atores menos talentosos ou elementos que
não retiram prazer de todos os aspetos implicados na arte de representar. Para
além deles, também integram o grupo membros mais vocacionados para a
encenação, para funções técnicas, para a música, etc. Assim, o equilíbrio de um
grupo de teatro e as funções que cada um nele exerce também se relacionam com
a demanda da autenticidade, tema central do livro, na medida em que aquilo que
o grupo pede a cada um é que descubra e assuma a função que em cada momento
for mais verdade, num contexto em que, para servir o teatro, todos servem os
atores. A explicação mais interessante para o facto de, na história que contei, José
Mário Branco ter feito, da melhor maneira que sabia, o papel de Sorin prende-se
com esta questão: sabendo que não era ator, esse membro do Teatro Mundo «fez
de ator», n’ A Gaivota, para que os verdadeiros atores pudessem contar aquela
história, mas sem se enganar e sem confundir o que fazia ele com o que faziam,
por exemplo, Manuela de Freitas (Arkadina), Jean-Pierre Tailhade (Trigorine) ou

97 Não posso deixar de assinalar que a expulsão de Manuela de Freitas, para a qual também
contribuíram todos os jovens atores da Comuna, aconteceu durante as representações de Homem
morto, homem posto, em que Manuela de Freitas desempenhava, mais uma vez, o papel feminino
principal: teria a cisão acontecido se João Mota tivesse cedido àquela proposta de Manuela de
Freitas?



81

VISITA GUIADA AO OFíCIO DO ATOR: UM MéTODO

Fernanda Neves (Nina). Num espetáculo de teatro criado por um grupo formado
nesta base ética, é muitas vezes assim: no palco, veem-se atores e membros do
grupo a «fazerem de atores», ou seja, a auxiliarem os atores (tal como o operador
das luzes, o carpinteiro, o músico, o figurinista) a contarem uma história. E seria
seguramente assim, também, na Casa da Comédia de Fernando Amado.

Se, segundo a análise que faço, o princípio ético do grupo, na conceção de
teatro de Manuela de Freitas, veio de Fernando Amado, o encontro com Adolfo
Gutkin confirmou-o, acrescentando-lhe o contributo técnico. De facto, muitos dos
exercícios que Manuela de Freitas aprendeu no curso da Gulbenkian – e a que me
vou referindo sinteticamente no livro – estão ao serviço dessa ideia do teatro como
arte coletiva, ajudam a solidificar os grupos, são mais eficazes quando usados para
esse fim e nesse contexto. Mais tarde, esse princípio ético, agora tecnicamente
alicerçado nos ensinamentos de Adolfo Gutkin, encontrou a sua expressão estética
máxima no modo como João Mota encenava os espetáculos da Comuna,
tornando, como sabe quem assistiu, a presença do grupo totalmente transparente
em cena, assim metamorfoseado em signo estético de uma técnica e de uma ética.

Recupero, agora, outra frase de Fernando Amado abundantemente citada
por Manuela de Freitas e através da qual a atriz enuncia outro princípio
fundamental da sua conceção de teatro: «O teatro é a alma humana revolvida até
às entranhas» (Fadda & Cintra, 2004, p. 44; Marques, 2010, p. 101; Gouveia, 2011,
p. [322]). Nela, o substantivo «teatro», sujeito da frase, agrega os atores e o
público num ritual em que todas as almas presentes são «revolvidas até às
entranhas», o que imediatamente coloca atores e público no plano da comunhão
plena do processo de criação. E repare-se que a frase não diz corpos «revolvidos
até às entranhas», mas «almas». Assim se estabelece o princípio ético segundo o
qual no teatro não há separação entre o corpo e o espírito, entre o material e o
imaterial, abrindo as portas a uma visão holística do ator. O corpo afeta o espírito
– e vice-versa, como professou Artaud:

A crença na materialidade fluida da alma é indispensável ao ofício do actor.
Saber que uma paixão é material, que está sujeita às variações plásticas de tudo
o que é material, possibilita-nos exercer sobre as paixões uma autoridade que
vem ampliar o nosso domínio.
Unir-se às paixões através das forças que elas encerram, em lugar de as
considerar como puras abstracções, confere ao actor uma mestria que o
equipara a um autêntico curandeiro.
Saber que a alma tem um resultado corporal permite ao actor unir-se à alma na
direcção inversa […]. (1938/1996, p. 149)

Por sua vez, a palavra «entranhas» remete para a noção de autenticidade,
aquela que Louis Jouvet localiza no si-mesmo enquanto «ramificação profunda»
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do eu (v. supra p. 56), sendo metáfora de «profundidade», de «âmago», em suma,
do processo de purgação das paixões humanas por que passam atores e público
durante a função teatral. Por isso o ator francês conclui, num pensamento sobre
a função do teatro que Fernando Amado subscreveria:

O teatro é feito para ensinar às pessoas que há outra coisa que é diferente do
que se passa à volta delas, do que elas julgam ver ou ouvir, que há um avesso
do que elas julgam ser o lado visível das coisas e dos seres, para revelá-las a si
mesmas, para levá-las a adivinhar que têm um espírito e uma alma imortais.
(Jouvet, 1954, p. 46)98

Ainda sobre a frase de Fernando Amado e sobre o modo como ela foi sendo
concretizada, diz Manuela de Freitas:

A minha escola de teatro começou com o Professor Fernando Amado, em que ele
me ensina fundamentalmente: «O teatro é a alma humana revolvida até às
entranhas.» E depois é com o Adolfo Gutkin, num curso que eu faço na
Gulbenkian, em que ele me ensina como é que isso se faz, como é que se revolve
a alma até às entranhas, como é que se põe isso em cena. (Gouveia, 2011, p. [322])

Em entrevista anterior, já tinha explicado o significado que atribui à palavra
«entranhas», quando aplicada ao que aprendeu no curso ministrado por Adolfo
Gutkin:

Este curso significou passar para o corpo tudo o que o Fernando Amado me
tinha ensinado, ou seja, que «o teatro é a alma humana revolvida até às
entranhas». Com o Gutkin aprendemos a usar o corpo e as emoções todas.
(Fadda & Cintra, 2004, p. 44, destaque meu)

E é assim que a atriz estabelece uma outra relação entre os contributos de
Fernando Amado e de Adolfo Gutkin para a sua prática:

Fernando Amado foi quem me deu a visão apolínea do teatro e do actor e,
depois, o Adolfo Gutkin, a visão dionisíaca99. (Marques, 2011, p. [305])

Interpelada, na mesma entrevista, a precisar melhor o seu pensamento sobre
o apolíneo e o dionisíaco, Manuela de Freitas fá-lo assim:

98 Le théâtre est fait pour apprendre aux gens qu’il y a autre chose que ce qui se passe autour d’eux,
que ce qu’ils croient voir ou entendre, qu’il y a un envers à ce qu’ils croient l’endroit des choses et
des êtres, pour les révéler à eux-mêmes, pour leur faire deviner qu’ils ont un esprit et une âme
immortels.

99 «visão apolínea» e «visão dionisíaca» são expressões que remetem para a obra de Nietzsche
intitulada A origem da tragédia (1872/1995).
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[…] A origem da tragédia é uma das bases da minha ética, estética e técnica:
porque no teatro há mistura do dionisíaco e do apolíneo. […] Há essa junção,
portanto há o individual e há o colectivo, há o instinto e o frenesim, mas há o
espírito, a beleza, o apolíneo, há essa mistura. (Marques, 2010, p. [307])

Aprofundemos, então, a relação entre a frase «O teatro é a alma humana
revolvida até às entranhas» e os conceitos de «apolíneo» e «dionisíaco» de
Nietzsche, alargando essa análise à articulação entre os ensinamentos de
Fernando Amado e Adolfo Gutkin.

Dos muitos aspetos tratados por Nietzsche n‘ A origem da tragédia, destaco
os seguintes:

– o «apolíneo» representa a individuação, a medida, a civilização e a ordem,
enquanto o «dionisíaco» representa a dissolução no coletivo, a desmedida,
o primitivo e o caos (v. 1872/1995, pp. 77-79);

– só o homem «dionisíaco» é capaz de manifestações objetivas, já que o
homem «apolíneo» está limitado à subjetividade (v. 1872/1995, pp. 80-83).

Debruço-me sobre o último, aparentemente paradoxal. Um dos conceitos
avançados por Fernando Amado para explicar o que tem o ator de fazer para que
a sua «alma seja revolvida até às entranhas» é o da «impersonalização»100:

O actor, tendo abdicado do que lhe é particular, esquecido de si próprio, entra
na pele da personagem, herói, semi-deus, figura condensada em que o gesto
ressoa e os sentimentos se avolumam como numa retorta alquimista.
é a impersonalização. A dimensão é de império e grandeza; o actor gostaria de
possuir o corpo do gigante, a fluidez dum fantasma, e se tem de imprecar o
destino cruel – que do peito lhe saia um ronco parecido com as vozes dos
montes e dos mares. (1944/1999b, pp. 133-134)

A palavra «impersonalização» significa, literalmente, «negação da máscara
(persona)». Consequentemente, podemos inferir que, ao referir-se ao ator
«esquecido de si próprio», Fernando Amado não está a negar a via da autenticidade,
mas a exprimir a necessidade de o ator se libertar do seu eu contingente e
superficial, responsável pela subjetividade: o «sujeito» é aquele que age, pensa,
sente na primeira pessoa. Só livrando-se dele e mergulhando no seu eu profundo,
o ator vai ao encontro de uma verdade coletiva e arquetípica, uma verdade objetiva
e transcendente. Assim se compreende que a embriaguez dionisíaca experimentada
pelo ator seja encarada por Nietzsche como caminho para a objetividade:

100 é notória a coincidência com o termo usado por Louis Jouvet (v. supra, p. 56). No entanto, não
encontrei nenhuma evidência de que Amado conhecesse os textos de Jouvet que, aliás, foram
publicados postumamente, dez anos depois da data da conferência de Fernando Amado. O texto
original de Jouvet é de 1943, segundo o editor (Jouvet, 1954, p. 383, «Répertoire des dates»).
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As imagens do lírico101 mais não são do que objectivações diversas dele próprio,
e por isso, sentindo-se motor central deste mundo, pode dizer «eu», pois este
«eu» já não é o do homem vigilante, o do homem empírico e real, mas sim o do
«sujeito» verdadeiro e eterno que existe no fundo de todas as coisas e que o
génio lírico sabe reproduzir, penetrando assim até ao íntimo cerne da realidade.
(1872/1995, p. 83)

O teatro concebido por Fernando Amado entra na categoria nietzschiana das
manifestações artísticas objetivas, as únicas a quem o filósofo reconhece o
estatuto de Arte:

[O] artista subjectivo, a nosso ver, não passa de um mau artista e […] exigimos
que, em todas as manifestações artísticas e em todos os graus da arte, se realize
antes de mais e acima de tudo a vitória sobre a subjectividade, a libertação da
tirania do «eu», o silenciamento de toda a vontade e de todo o desejo individuais;
e […] sem objectividade, sem contemplação pura, nem sequer podemos acreditar
que haja qualquer criação artística verdadeira. (1872/1995, pp. 80-81)

A autenticidade que o ator busca não é a epidérmica (como também defendia
Jouvet) – essa é, na realidade, «máscara subjetiva da autenticidade» –, mas aquela
que é expressão das verdades que habitam nas camadas mais profundas do ser:
«O teatro é a alma humana revolvida até às entranhas.»

Mas não foi com Fernando Amado que Manuela de Freitas aprendeu a
técnica que permite transpor para a prática aquela ideia. Aliás, os atores que
trabalharam com Fernando Amado afirmam, num texto coletivo de homenagem:

Ele era o Mestre, não aquele que ensinava teatro mas aquele que ensinava a
amar o Teatro. (apud Coelho, 2009, p. 202)

é de Adolfo Gutkin, como vimos, que Manuela de Freitas afirma ter recebido
a «visão dionisíaca» do teatro. Os exercícios aprendidos com ele são aqueles que
respondem tecnicamente à pergunta: como se revolve a alma até às entranhas –
ou como se chega às entranhas? Nos exercícios do Nome, do Verbo, de
Carga/Descarga, da Incorporação102, por exemplo, todos ensinados por Gutkin no
curso da Gulbenkian, o ator abre as portas ao âmago onde estão alojados

101 O «lírico» representa, nesta passagem do texto de Nieztsche, todo o «artista objetivo», razão pela
qual me permiti estabelecer o paralelo entre o que ele afirma e o que dizia Fernando Amado sobre
o ator.

102 O exercício do Nome tem por finalidade a aceitação, diante dos outros, de tudo o que se é, no plano
físico, moral, afetivo, etc.; o do Verbo visa a pesquisa de todas as imagens, memórias, etc.,
relacionadas com um verbo dado, conjugado na primeira pessoa do singular; o da Carga/Descarga
destina-se a libertar o inconsciente através da libertação do corpo; o da Incorporação tem por
objetivo a transformação do ator num objeto detalhadamente visualizado/imaginado.
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memórias, emoções, desejos, vícios, segredos – enfim, os elementos pessoais mais
profundos (e, nessa medida, potencialmente arquetípicos) que, depois de
passarem pelo filtro da personagem e da encenação, dão origem à criação teatral.
Os exercícios «gutkinianos» que Manuela de Freitas ensina têm todos essa
característica comum: o pressuposto de que a nossa verdade mais profunda está
submersa sob muitas camadas de defesas que é preciso ir tirando, uma a uma,
até à nudez total. E a todos eles subjaz a exercitação da «radicalidade
dionisíaca»103, assim descrita por Nietzsche:

Se acrescentarmos a este horror104 o êxtase arrebatador que, perante a falência
do princípio da individuação, surge do que há de mais profundo no homem,
começaremos então a entrever a essência do dionisíaco, que compreenderemos
muito melhor por analogia com a embriaguez. Seja sob influência da beberagem
narcótica em que os homens e os povos primitivos entoavam os seus cantos,
seja debaixo da força da renovação primaveril que se expande alegremente por
toda a natureza, são sempre as pulsões dionisíacas que se intensificam, levando
o elemento subjectivo a dissolver-se inteiramente no esquecimento de si
próprio. Durante a Idade Média alemã, multidões cada vez mais numerosas
andavam de terra em terra, cantando e dançando, movidas pelo sopro desta
força dionisíaca: nesses dançarinos das Janeiras e do São João relembramos os
coros báquicos dos Gregos, cujas origens remontam à Ásia Menor, à Babilónia
e às orgias satíricas. Há pessoas que, por carência de experiência ou estreiteza
de espírito, se desviam de tais fenómenos com palavras de desdém ou de
piedade, como se estivessem diante de «doenças do povo» contagiosas105,
julgando-se eles próprios no gozo da mais inteira saúde. Tais infelizes nem sequer
suspeitam da palidez cadavérica de tanta «saúde», quando na sua frente passa
o furacão, ardente de vida, dos sonhadores dionisíacos. (1872/1995, pp. 66-67)

Adolfo Gutkin foi ainda responsável pelo entrosamento desta genealogia com
as técnicas stanislavskianas (que, como vimos, começou a aprofundar com Hedy

Decidi não fornecer descrições detalhadas dos exercícios por dois motivos: em primeiro lugar,
porque, mesmo se acompanhados de descrições muito completas, seriam impraticáveis para quem
nunca os tenha experimentado; em segundo lugar, porque considero arriscado tentar pô-los em
prática sem a orientação e a vigilância de quem os conheça bem, tanto do ponto de vista do
procedimento como do ponto de vista dos caminhos que eles abrem no corpo e na alma do ator e
dos resultados que podem provocar. Por isso optei por anotações breves que, não impedindo a
compreensão global da sua finalidade, omitem, voluntariamente, todos os elementos necessários
para a sua realização integral, para evitar deturpações que lhes retirem credibilidade e, mais
importante ainda, provoquem graves consequências nos executantes.

103 Segundo o relato de Manuela de Freitas, na aula que Adolfo Gutkin já não deu, por ter sido expulso
pela PIDE, os atores iam experimentar matar uma pomba.

104 A descoberta, pelo homem, da insuficiência da «razão suficiente» enquanto condição «do
conhecimento dos fenómenos».

105 Anoto a proximidade entre esta metáfora e a da peste, de que Artaud se serve para corporizar a
ideia de Teatro que toda a vida almejou («O teatro e a peste», em Artaud, 1996, pp. 19-36).
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Crilla), enriquecidas com elementos (sobretudo éticos) oriundos de Grotowski e
Artaud106. Mas foi na Comuna que Manuela de Freitas teve a possibilidade de ver
esse programa ético e técnico ser integrado no programa estético que as
encenações de João Mota corporizavam. O trabalho diário do grupo dividia-se em
duas partes: à tarde, os atores faziam exercícios dirigidos pela discípula de
Fernando Amado e Adolfo Gutkin; à noite ensaiavam os espetáculos, construídos
a partir dos materiais criados pelos atores nas sessões de exercícios e
improvisações e selecionados por João Mota, discípulo de Peter Brook:

Na Comuna o João Mota assistia a toda a preparação do actor: trabalhávamos
cerca de oito horas por dia, quatro horas de exercícios e quatro de ensaio. Ele
conhecia bem os actores porque os tinha visto nos vários exercícios, desde voz,
corpo, concentração, emoções... (Fadda & Cintra, 2004, p. 48)

Onde encontramos, então, a «visão apolínea», na Comuna? Essencialmente
em dois aspetos: na eliminação dos artifícios cénicos supérfluos, herança que João
Mota recebeu diretamente de Peter Brook107; e na conciliação do mergulho
dionisíaco do ator com o extremo rigor e a depuração da expressão. é ela própria
quem o afirma e explica:

Para se chegar ao arquétipo tem de se andar muito e desbastar. O João Mota,
naquela encenação genial da Longa jornada, obrigou-me a limpar muito, para
respeitar a leitura da peça como tragédia. quando dá vontade de fazer gestos
mais exagerados ele chama à atenção: «Tenta fazer isso mas sem te mexeres.»
N’ A mãe de Brecht, na Comuna, havia uma cena em que eu lia uma carta e tinha
de emitir um grito. O João Mota obrigou-me a fazer o grito mudo, a ler a carta
alto, mas para dentro, a gritar, porque aquela cena era uma citação do grito
mudo da célebre encenação de Brecht108. Esse trabalho ia tão ao pormenor que
às vezes caíam-me lágrimas e o João dizia-me: «Não é preciso ter lágrimas, sem
isso seria melhor, porque nessa altura tu és uma máscara e portanto não há
lágrimas; a emoção não passa por aí, onde está a emoção?» é um trabalho total,
o mais bonito do mundo. (Fadda & Cintra, 2004, p. 50)

106 é a própria Manuela de Freitas quem, acertadamente, o diz: «O João Mota vinha do Peter Brook
e eu do Gutkin, que era Grotowski e Artaud» (Fadda & Cintra, p. 47). Os atores da Comuna também
experimentaram exercícios grotowskianos, trazidos por João Mota do período em que trabalhou
com Peter Brook. Jean-Pierre Tailhade, que pertenceu à Comuna e, mais tarde, ao Teatro do
Mundo, realizou um estágio com Grotowski, em França, em 1970 (v. http://www.tailhade.com/).
Outro participante nesse estágio, Michel Mathieu, encenou o 3º espetáculo do Teatro do Mundo,
Terramoto no Chile, em 1981, iniciando os atores do grupo num processo de criação muito
inspirado no «método das ações físicas» descrito por Thomas Richards (1995).

107 Essa depuração cénica representou, para Manuela de Freitas, a continuidade do ideário de
Fernando Amado, cujas encenações Rui Pina Coelho caracteriza com as expressões «depuração
cénica» e «ausência de artifícios cénicos» (2009, p. 154). Na realidade, esse ideário é, por toda a
Europa, devedor do programa instituído por Jacques Copeau no Vieux-Colombier e continuado
pelos seus discípulos do Cartel, Dullin, Jouvet, Pitoëff (Roubine, 1998, pp. 52-55).

108 Referência à encenação de Brecht, com Helen Weigel no papel da Mãe.
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Esses dois aspetos vêm de uma linhagem de encenadores que, ao longo do
séc. XX, se reviram nos ideiais de Gordon Craig:

Não esperem que eu vos explique tudo o que o artista quer dizer com a palavra
belo; mas para ele trata-se de algo totalmente harmónico, o que há de mais
exato e afinado, o que soa como uma nota completa e perfeita produzida por
uma campainha. Não o que é bonito, não o que é suave, nem sempre o que é
magnífico, e nem sempre o que é rico, poucas vezes o que é «efeito» tal como
o conhecemos no teatro, se bem que, por vezes, também isso seja o belo. Mas
a Beleza é algo muito vasto e contém em si mesma tudo o resto – contém até a
fealdade, que às vezes deixa de ser o que se considera fealdade, e contém coisas
desagradáveis, mas nunca coisas incompletas.
quando esta palavra Beleza voltar a ser generalizadamente sentida no teatro,
então poderemos dizer que o dia do despertar do teatro está perto. quando a
palavra efeito for varrida dos vossos lábios, então estareis prontos para
pronunciar a palavra beleza. (1911/1980, p. 37, destaque meu.)109

De facto, parece evidente a influência da busca (obsessiva) da depuração da
expressão teatral empreendida por Gordon Craig no trabalho desenvolvido, muitos
anos mais tarde, por Peter Brook, conforme se depreende da breve e sentida
homenagem que lhe presta:

Diz-se que o ouro que está escondido nos bancos constitui a base da riqueza de
um país, diz-se que o sacerdote que cuida da chama escondida é que mantém
viva a religião. Há no teatro alguns homens sábios, e alguns que defendem
ciosamente os ideais deles. Devemos prestar homenagem a Gordon Craig, e prezá-lo.
(1992, p. 42)110

109 I cannot be expected to explain to you all that the artist means with the word beautiful; but to him
it is something which has the most balance about it, the justest thing, that which rings a complete
and perfect bell note. Not the pretty, not the smooth, not the superb always, and not always the
rich, seldom the «effective» as we know it in the Theatre, although at times that, too, is the beautiful.
But Beauty is so vast a thing, and contains nearly all other things – contains even ugliness, which
sometimes ceases to be what is held as ugliness, and contains harsh things, but never incomplete
things.
Once let the meaning of this word Beauty begin to be thoroughly felt once more in the Theatre, and
we may say that the awakening day of the Theatre is near. Once let the word effective be wiped off
our lips, and they will be ready to speak this word Beauty.

110 On dit que l’or que l’on cache dans les banques constitue la base de la richesse d’une nation, on dit
que c’est le prêtre qui s’occupe de la flamme cachée qui maintient une religion en vie. Il existe dans
le théâtre quelques hommes sages, et quelques-uns qui en défendent jalousement les idéaux. Nous
devons rendre hommage à Gordon Craig, et le chérir.
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Noutra passagem do mesmo livro, observa o seguinte:

Craig, ao fazer a pergunta: «O que é essencial pôr em cena para dar a impressão
de uma floresta?», fez de repente explodir o mito segundo o qual era preciso
mostrar a floresta inteira, árvores, folhas, etc. Assim que a pergunta foi feita
tornou-se possível imaginar um palco vazio, com um simples pauzinho para
sugerir tudo o que precisarmos. (Brook, 1992, p. 67).111

Mais uma vez, parece-me legítimo identificar o seguinte processo: um
princípio ético começa por ser ensinado por Fernando Amado; depois, Adolfo
Gutkin ensina a operacionalizá-lo através de uma técnica; finalmente, João Mota
dá-lhe uma configuração estética.

Volto, agora, a Nietzsche, para pôr em relevo, a partir da sua análise da
tragédia primitiva, mais um elemento reforçador da ética que é uma técnica e
uma estética de que Manuela de Freitas fala. O filósofo recorda-nos que, no
princípio, só havia o coro, representante cénico do «génio dionisíaco», em que
necessariamente acontece a diluição do indivíduo no coletivo:

Podemos então considerar que o coro, na forma primitiva da tragédia original,
era uma espécie de espelho em que o homem dionisíaco se reflectia a si próprio
– fenómeno que se nos torna muito claro, por analogia com o actor
verdadeiramente dotado que vê pairar diante dos seus olhos, como se estivesse
quase a tocá-la, a personagem que está a representar. O coro dos sátiros é, antes
de mais, uma visão da multidão dionisíaca, tal como o mundo do teatro é, por
sua vez, uma visão do coro dos sátiros. (1872/1995, p. 97)

Este raciocínio será completado adiante:

[…] não podemos deixar de ver na tragédia grega senão o coro dionisíaco que
se descarrega continuamente em imagens apolíneas. Estas partes corais que se
entrelaçam na tragédia são, de certo modo, a matriz de tudo quanto se passa
em cena, isto é, do verdadeiro drama. Por descargas sucessivas, este fundo
original da tragédia irradia esta visão do drama que, por um lado, é um
fenómeno de sonho, e nessa medida, de natureza épica, mas por outro lado,
porque é a objectivação de um estado dionisíaco, representa, não a libertação
apolínea pela aparência, mas, pelo contrário, a deslocação do indivíduo e o seu
devir-uno com o ser Original. Deste modo, o drama é a materialização apolínea

111 Craig, en posant la question: «Qu’est-ce qu’il est essential de mettre sur scène pour donner
l’impression d’une forêt?», a tout d’un coup fait exploser le mythe selon lequel il était nécessaire de
montrer une forêt tout entière, arbres, feuilles, etc. Dès que la question fut posée, il devint possible
d’envisager une scène nue, avec un simple bâton pour suggérer tout ce dont on pourrait avoir besoin.
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de noções e de influências dionisíacas e, por conseguinte, um abismo imenso
parece separá-lo da epopeia.
O coro da tragédia grega, o símbolo de toda a multidão arrebatada pela
embriaguez dionisíaca, fica assim inteiramente explicado. (1872/1995, pp. 99-100)

Como se sabe, a progressiva sofisticação da tragédia veio dar origem ao
aparecimento do protagonista, do deuteragonista (por vezes com a função de
antagonista), do titragonista – e assim sucessivamente, conforme foi crescendo a
necessidade dramatúrgica de personagens individualizadas. Podemos, por isso,
considerar que todas elas emergem do coletivo, ou seja, que a sua individuação
deve ser entendida como extensão do coro dionisíaco. Creio ser essa a matriz
essencial para a ideia de grupo em que está totalmente ausente a noção de
vedetismo. O que é, então, fazer teatro, segundo a escola de Manuela de Freitas?
Um grupo conta uma história, mas, para o fazer, precisa de fazer emergir do
coletivo – que é a própria humanidade e que o grupo representa – os indivíduos
em tornos dos quais são gerados os conflitos necessários à progressão da ação.
Consequentemente, os atores que se destacam do grupo para desempenharem
os vários níveis de personagens individuais nunca deixam de ser emergências
desse mesmo grupo, ao qual regressam quando saem de cena.

São estes, a meu ver, os princípios basilares da genealogia teatral em que se
baseia este livro: a rejeição do «vedetismo» associada ao aprofundamento do
coletivo teatral que não renega, mas, pelo contrário, vai reafirmando, a sua origem
amadora; a busca incansável da autenticidade que resulta da organicidade
dionisíaca enquadrada pelo rigor apolíneo. À base ética herdada de Fernando
Amado veio juntar-se a base técnica trazida por Adolfo Gutkin e a base estética
aportada por João Mota/Peter Brook. Esses elementos essenciais do método de
Manuela de Freitas desdobram-se noutros, como terei a oportunidade de
demonstrar no Capítulo III, mas é por causa deles que, falando sobre a Comuna e
os espetáculos dirigidos por João Mota, Manuela de Freitas propõe a seguinte
síntese:

Era uma mistura de tudo o que eu e o João Mota tínhamos aprendido. (Fadda
& Cintra, 2004, p. 46)

Não quero com isto dizer que com Fernando Amado foi só a «ética», com
Adolfo Gutkin, a «técnica», e com João Mota/Peter Brook, a «estética»: repare-se
que nenhum desses encontros levou Manuela de Freitas a arrepiar caminho
relativamente ao percurso até aí efetuado – o que significa que o mestre seguinte
começou por confirmar a ética-técnica-estética já existente, aprofundou-a e
acrescentou-lhe novos instrumentos de operacionalização, tornando conscientes
aspetos que podiam até esse momento estar apenas implícitos na prática da atriz.
Pelo contrário, deve-se concluir que, desde Fernando Amado, a ética já se
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entrelaçava com uma técnica-estética embrionária (bem visível no Capítulo III,
quando me debruçar sobre o tratamento a dar ao texto), que a técnica aprendida
com Adolfo Gutkin se alicerçava nos mesmos princípios éticos de Fernando Amado
e se destinava a uma estética coerente com os contributos posteriores de João
Mota/Peter Brook, momento histórico em que tudo se misturou e concretizou
num grupo de teatro, a Comuna, e nos seus espetáculos. E foi nesse contexto e
durante esse período (1972-1979) que a escola que Manuela de Freitas me
ensinou se consolidou.

Realço ainda a seguinte observação: as duas frases de Fernando Amado112 a
partir das quais pude recuperar aqueles dois preceitos primordiais não estão
registadas em nenhum dos seus textos escritos publicados, embora esses escritos
confirmem cabalmente os princípios nelas declarados. Isto significa que a memória
e a oralidade têm um papel determinante nesse processo de transmissão,
preservação e propagação dos saberes teatrais, sendo os discípulos fiéis
depositários muito relevantes (na tradição da Crítica Textual diríamos «os copistas
mais importantes»113) das ideias do mestre e também da técnica que ele ensinou114

– sobretudo no teatro, que é a arte suprema da presença. No entanto, tal como na
tradição textual, desse processo de ensino e aprendizagem pode resultar uma
propagação e ramificações muito variadas do conjunto de saberes aprendidos:
basta que o mestre tenha tido mais do que um discípulo, que, por serem indivíduos
diferentes ou por terem contactado com o mestre em momentos diferentes do seu
percurso, dão origem a versões diversas do seu pensamento e da sua ação. O caso
de Stanislavski é emblemático do que acabo de dizer. Dou um exemplo.

Em 1922, em consequência de uma tournée do Teatro de Arte de Moscovo
muito aplaudida em Nova Iorque, Richard [Ryszard] Boleslavski e Maria Ouspenskaia,
atores e discípulos de Stanislavski, decidem fixar-se aí e fundar o American
Laboratory Theatre. Entre muitos outros alunos dessa escola em que se ensinava o
«sistema» de Stanislavski encontravam-se Lee Strasberg e Stella Adler, cofundadores
do Group Theatre (em 1931), o primeiro grupo de teatro americano onde se
utilizavam as técnicas do mestre russo. Em 1934, Stella Adler viajou para Paris, onde
teve a oportunidade de trabalhar com Stanislavski durante cinco semanas.
Regressada a Nova Iorque, contou aos seus companheiros do Group Theatre que o
mestre tinha abandonado a perspetiva psicologista da «memória emocional» e

112 Há outra frase de Fernando Amado a que Manuela de Freitas dá uma grande relevância e que foi
título da conferência que ele fazia com os seus alunos-atores: «O Teatro não é a vida». Considero,
contudo, que ela subjaz às duas nas quais preferi apoiar a minha análise.

113 Devo este paralelismo a Pedro Ferré, numa das muitas conversas que tivemos sobre este assunto.
114 quando, no Capítulo III, me ocupar do modo como os atores trabalham e preparam o texto, poder-

-se-á verificar que os procedimentos aí descritos passaram de Fernando Amado para Manuela de
Freitas, sem que Fernando Amado os tenha registado por escrito. O mesmo acontece relativamente
a todos os exercícios mencionados no livro, que Manuela de Freitas aprendeu com Adolfo Gutkin,
João Mota e Peter Brook.
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enveredado pela das «ações físicas». No entanto, Lee Strasberg (que não tinha
contactado diretamente com Stanislavski, mas com os seus discípulos do período
«psicologista») nunca aceitou essa mudança e, em consequência dessa discordância,
ocorreu uma cisão definitiva: Lee Strasberg acabou por ser diretor do Actor’s Studio,
escola onde continuou a desenvolver um método baseado na «memória afetiva»,
enquanto Stella Adler fundou a sua própria escola, onde ensinava um método
diferente. O que separa, essencialmente, esses dois ramos da mesma linhagem? O
facto de, em determinado momento da sua pesquisa (posterior à saída de
Boleslavski e Oupenskaia do Teatro de Arte de Moscovo), Stanislavski ter
considerado que as emoções necessárias à interpretação da personagem não
deviam/podiam ser desencadeadas a partir das experiências de vida do ator, mas
por conjugação dos efeitos internos provocados pela imaginação e pelas ações
exigidas pela cena: no primeiro caso, a emoção passa da alma para o corpo; no
segundo, faz o percurso inverso. Na realidade, como sabe quem os experimentou,
esses dois caminhos não se opõem nem se excluem, são ambos possíveis e
complementares na criação da personagem. Adiante, na parte final deste capítulo,
retomarei esta questão, a propósito da experimentação realizada n’ A Peste.

A história que acabei de contar115 (e cujo impacto nos conflitos internos ao
chamado «Método americano» ainda hoje se fazem sentir) é exemplificativa das
consequências históricas do contacto de um mestre com vários discípulos que, por
sua vez, dão individualmente origem à sua própria escola – e assim sucessivamente.
A «constelação stanislavskiana» é particularmente interessante para este tipo de
estudo, dado o sucesso inigualável do pensamento e da prática do seu fundador,
através dos muitos discípulos que teve ao longo dos quarenta anos em que esteve
ativo. Por isso, um verdadeiro mestre (passo conscientemente a redundância) sabe
que não tem controlo sobre a fortuna dos ensinamentos que passa aos discípulos
e que a partir do momento em que os passa eles deixam de ser seus: faz parte do
processo histórico de transmissão eles virem a ser aprofundados e transformados,
mas, também, poderem ser negados ou deturpados. Esta última hipótese faz com
que os mestres também saibam que haverá discípulos que se reclamarão (por
vedetismo, oportunismo ou ambição) como seus legítimos herdeiros, o que talvez
explique por que razão alguns preferem designar o seu sucessor dileto, como fez
Grotowski relativamente a Thomas Richards:

A natureza do meu trabalho com o Thomas Richards tem o caráter de uma
«transmissão»; para lhe transmitir aquilo a que eu acho ter chegado na minha
vida: o lado mais interior do trabalho. Uso a palavra «transmissão» no sentido
tradicional – no curso de uma aprendizagem, por meio de esforços e tentativas,
o aprendiz conquista o conhecimento, prático e preciso, que vem de outra

115 Existe uma vasta bibliografia sobre esta «questão americana» e sobre o legado mundial de
Stanislavski. Aconselho, entre esses muitos estudos, a consulta de Bartow (2006), Gordon (2010) e
Whyman (2011).
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pessoa, o seu mestre. Um período de aprendizagem é longo e eu já trabalho
com o Thomas Richards há oito anos. No começo, era ele o fazedor (aquele que
atua/age, o que pratica o ato) e eu conduzia-o de fora. Com o passar do tempo,
eu pedi-lhe para, além de atuar como fazedor, conduzir também o trabalho. […]
é por isso que a minha relação de trabalho com Thomas Richards […] é uma
relação de «transmissão», e é por isso que sinto ser ele a pessoa certa para
escrever acerca do trabalho. (1995a: p. xi)116

Do ponto de vista semiótico, esse texto faz lembrar a seguinte passagem do
evangelho de Mateus:

Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
(Mt 16,18)

No entanto, as semelhanças são puramente estruturais e simbólicas, já que
o contexto em que Grotowski designa Thomas Richards é artístico – e não
metafísico ou religioso. Não sabemos o que o levou, em concreto, a fazê-lo
daquele modo, mas um outro acontecimento permite inferir preocupações
relacionadas com o futuro (também administrativo e financeiro?) do centro de
pesquisa fundado em Pontedera (Itália), em 1986: no mesmo ano em que
escreveu aquelas palavras, Grotowski decidiu mudar o nome desse centro de
«Workcenter Jerzy Grotowski» para «Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas
Richards». Este tipo de procedimento leva o conceito medieval de «linhagem»
(Mattoso, 1987) às últimas consequências, na medida em que reproduz o modelo
em que o «filho varão» sucede ao «pai», que através dele se perpetua e vê
perpetuado o seu património material e imaterial.

Por tudo o que acabei de dizer, esta área de investigação, a que poderíamos
chamar «Estudos de Genealogias Teatrais», é por natureza interdisciplinar: para
além da Teatrologia, já por si compósita, da História e da Filologia, são necessários
os contributos da Antropologia, da Etnografia, dos estudos na Literatura Oral, etc.,
ou seja, de todas as ciências que lidam com as questões da memória e/ou da
transmissão oral.

Para além das influências nucleares já identificadas, a prática artística de
Manuela de Freitas sofreu outras influências, que convirá identificar e analisar em

116 The nature of my work with Thomas Richards has the character of «transmission»; to transmit him
that to which I have arrived in my life: the inner aspect of the work. I use the word «transmission»
in the traditional sense – in the course of an apprenticeship, through efforts and trials, the apprentice
conquers the knowledge, practical and precise, from another person, his teacher. A period of
apprenticeship is long and I have worked with Thomas Richards for eight years now. At the outset,
he was the doer (he who does, he who is doing in action) and I led him from the outside. With the
passing of time, I asked him not only to act as doer but also to lead the work. […] Therefore my
working relationship with Thomas Richards […] is one of «transmission», and for this reason I feel
he is the right person to write about the work.
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estudo autónomo, dando seguimento ao projeto de trabalho que possibilitou este
livro: assinalo desde já as de Laura Alves e Mário Viegas (influências diretas) e as
de muitos autores teatrais, das ciências, da literatura, das religiões, etc., que ela
foi explicitando em vários testemunhos públicos e nas aulas ou em conversas
(influências indiretas). Da bibliografia básica recomendada aos alunos na disciplina
de Oficina de Teatro fazem parte os seguintes textos que Manuela de Freitas
considerou essenciais para a sua formação (listadas por ordem cronológica da data
da publicação original)117: A origem da tragédia, de Nietzsche (1872/1995); Da
arte do teatro, de Gordon Craig (1911/1980); Narciso e Goldmundo, de Hermann
Hesse (1930/1981); A preparação do ator, de Stanislavski (1938/2008b); O teatro
e o seu duplo, de Artaud (1938/1996); vários ensaios incluídos no livro À boca de
cena, de Fernando Amado (1942/1999a, 1944/1999b, 1958/1999c); O mito de
Sísifo, de Camus (1948/1983); Zen e a arte do tiro com arco, de Eugen Herrigel
(1948/1997); vários ensaios de Brecht (1964/2005); O sagrado e o profano, de
Mircea Eliade (1965); Tornar-se pessoa, de Carl Rogers (1967); Para um teatro
pobre, de Grotowski (1969/1991); O espaço vazio e O diabo é o aborrecimento,
de Peter Brook (1997 e 1991c); Lanterna mágica, de Ingmar Bergman (1988); O
poder do agora, de Eckhart Tolle (2001). Sabendo-se que a consolidação de um
método artístico se faz por assimilação e interpretação do pensamento e da
técnica dos mestres, por um lado, e da apropriação das ideias colhidas noutras
paragens, nomeadamente em livros, por outro, importa compreender quais foram
os contributos essenciais de toda essa literatura para a prática artística e
pedagógica de Manuela de Freitas, sobretudo dos pontos de vista ético e estético,
já que a técnica não se aprende nos textos118.

117 é esse o motivo principal pelo qual esses autores e esses textos são os mais citados neste livro.
118 A não ser, talvez, no caso de Stanislavski, que, por a ter exposto com tão grande nitidez no seu «romance

pedagógico» mais conhecido (A preparação do ator), tornou possível extrair dele os exercícios e
experimentá-los e desenvolvê-los. Recordo que foi esse o procedimento adotado por Hedy Crilla para
aprofundar o seu «método stanislavskiano». No entanto, ela própria alertava para o seguinte: «Há quem
pense que basta ler Stanislavski para saber aplicar o método, e as coisas não são assim. é preciso
experimentá-lo na prática: assim como não se aprende o boxe lendo apenas um livro sobre boxe,
também não se aprende o método sem o experimentar e o comprovar. Comprovei-o enquanto actriz,
enquanto encenadora e professora, experimentei-o com os alunos. Como os exercícios não eram
descritos em pormenor, para os ensinar eu tive de os criar: inventei um grande número deles que
posteriormente outras pessoas repetiram no seu próprio ensino. […] Eu própria não sei se o que faço
é Stanislavski, nem sequer o conheci pessoalmente, para mim foi como um estímulo, um incentivo à
investigação. Cada um realiza o método à sua maneira.» [Hay quien cree que basta con leer a
Stanislavsky para saber aplicar el método, y no es así. Hay que probarlo en la práctica: de la misma
manera que no se aprende a boxear sólo leyendo un libro de boxeo, así tampoco se aprende el método
sino cuando uno lo prueba y lo comprueba. Lo comprobé como actriz, como directora y profesora, lo
probé con los alumnos. Como los ejercicios no se describían detalladamente, para enseñarlos tuve que
crearlos: inventé innumerables que posteriormente otras personas repitieron en su propia enseñanza.
[…] Yo misma no sé si lo que hago es Stanislavsky, ni siquiera lo conocí personalmente, para mí fue como
un estímulo, un incentivo en la búsqueda. Cada uno realiza el método a su manera.] (2000, s./p.)
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2. o contributo d’ a Peste

O mapeamento da genealogia teatral fundadora deste livro e dos seus
princípios nucleares não ficaria completa se não me referisse ao trabalho que
temos desenvolvido n’ A Peste. Como mencionei na Introdução, o grupo foi
fundado, em 9 de setembro de 2006, por mim, Aida Mascarenhas, Márcio Guerra,
Rui Andrade, Rui Mimoso e Sónia Esteves, alunos da primeira edição do mestrado
em que Manuela de Freitas e eu interviemos. Sónia Esteves conta essa história:

No final deste curso senti seriamente que não podia parar ali, o que me causou
muitos problemas: queria muito fazer Teatro, mas não tinha como nem onde,
pois o caminho que decidi seguir não se coadunava com as práticas teatrais que
vivenciara antes e que conhecia. Porque, ao longo do curso, foram ficando cada
vez mais claras as minha escolhas e o fundamento das mesmas. A lição mais
importante para mim foi: o teatro faz-se com quem se compromete com a sua
forma de ser e de estar no mundo. Essa forma é o reflexo das suas escolhas, que
têm consequentemente um sentido profundo de intervenção na comunidade:
escolho ser passivo? Ser activo? As escolhas são o meu processo de destruição
das coisas que já não me satisfazem. E o prazer tem de ser um aliado nesta
tomada de decisão: não se faz Teatro sem prazer.
Numa tarde, o professor António Branco telefonou-me a marcar um encontro.
A conversa que tivemos resolveu os meus problemas: sentindo em alguns de
nós essa vontade de continuarmos a fazer teatro, segundo o caminho em que
nos tinham iniciado, estava naquele preciso momento a perguntar-me se eu
queria continuar. Eu disse que sim.
Em Setembro de 2006 reunimos um grupo, constituído por alunos do curso de
mestrado mencionado anteriormente a que se juntou António Branco, e
iniciámos as nossas sessões de trabalho regulares (duas vezes por semana). A
diferença foi que a visita guiada terminara e tentávamos, agora, dar vida a um
grupo de teatro (amador). (2011, pp. 11-12)

Juntaram-se a nós Fernando Cabral, logo a partir da primeira sessão, e
António Guerreiro e Fúlvia Almeida, umas semanas depois, companheiros que,
não tendo frequentado o curso, mas tendo assistido ao Exercício Final apresentado
pelos alunos, nos manifestaram a sua vontade de experimentar «aquela maneira
de fazer teatro». Os três primeiros ensaios (respetivamente em 9, 16 e 23 de
setembro) foram dirigidos por Manuela de Freitas. Neles fizemos exercícios de
grupo, alguns dos quais não tinham sido propostos no curso, pelos motivos que
adiante explicarei (v. infra p. 111). No ano seguinte, em consequência de um curso
de iniciação teatral ministrado por Sónia Esteves e por mim, a convite do Sin-Cera119,
Jorge Carvalho juntou-se ao grupo, tendo participado, enquanto ator, em todos
119 Grupo de teatro da Associação de Estudantes da Universidade do Algarve.



95

VISITA GUIADA AO OFíCIO DO ATOR: UM MéTODO

os espetáculos realizados até ao momento – motivo pelo qual ele deve ser
considerado fundador d’ A Peste.

No dia 1 de junho de 2007 oficializámos, através de escritura pública, a nossa
associação cultural, A Peste – Associação de Pesquisa Teatral120, nome inventado
por Manuela de Freitas e inspirado no célebre ensaio de Artaud. Todos
percebemos que, com essa proposta, a que aderimos imediatamente com grande
entusiasmo, a nossa mestra nos estava a sugerir o caminho programático muito
exigente sintetizado na conclusão desse texto, que o grupo adotou como
manifesto político, ético e estético:

O teatro, como a peste, é uma crise que se resolve ou pela morte ou pela cura.
E a peste é uma doença superior, por ser uma crise total para além da qual nada
permanece a não ser a morte ou uma purificação extrema. Identicamente, o
teatro é uma doença porque é o equilíbrio supremo que se não pode atingir
sem destruição. O teatro convida o espírito a alcançar um delírio que lhe exalta
as energias. E, para concluir, constatamos que, do ponto de vista humano, a
acção do teatro, tal como a da peste, é benéfica, pois, ao compelir os homens a
verem-se tais como são, faz com que a máscara tombe, põe a nu a mentira, o
relaxe, a baixeza, a hipocrisia deste nosso mundo; vence a inércia asfixiante da
matéria que se apodera até do mais claro testemunho dos sentidos; e, ao revelar
às colectividades humanas o seu poder sombrio, a sua força oculta, incita-as a
tomarem, em face do destino, uma atitude superior e heróica, que nunca teriam
assumido sem o teatro.
E a pergunta que não podemos deixar agora de formular é, se neste mundo
instável que se está a suicidar, sem disso se aperceber, é possível encontrar um
núcleo de homens capazes de imporem esta concepção superior de teatro,
homens que nos restituirão o equivalente natural e mágico dos dogmas em que
já não acreditamos. (1938/1996, p. 36)

Na sua tentativa de ir respondendo, nos ensaios e através dos espetáculos, à
pergunta final de Artaud, dando, simultaneamente, seguimento à genealogia
teatral anteriormente identificada, A Peste é difícil de categorizar: é e não é um
grupo de teatro amador.

Na conceção mais frequente, o termo «amador» designa aquele «que exerce
qualquer arte, desporto ou ofício por gosto e não por profissão» (v. Infopédia,
2003-2013). Consideremos a seguinte proposta de um conjunto de parâmetros
para a caracterização de grande parte dos grupos de teatro amador:

120 A Peste é acrónimo de associação de PEsquisa tEatral.
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Parâmetro Descrição

A Remuneração Atividade não remunerada (excecionalmente, o
encenador convidado pode ser remunerado,
quando existem fundos que o permitem).

B Regularidade e horário dos
ensaios

Horário dependente do tempo livre dos mem -
bros do grupo;
Regularidade habitualmente associada à produ -
ção de um dado espetáculo;
Períodos mais ou menos longos de inatividade.

C Composição Um núcleo estável a que acresce um número
muito variável de membros, frequentemente
determinado pelos elencos das peças escolhidas.

D Meios de produção (meios
técnicos, cenários, adereços,
figurinos, etc.)

Exíguos, artesanais, por empréstimo, uso de
materiais pré-existentes.

E Número de espetáculos por
peça

Em muito pequeno número (entre um e três).

F Espaço de ensaios Instável e dependente da disponibilidade de
outras organizações.

G Financiamento Subsídios de pequenos montantes, quotas,
autofinanciamento (frequentemente a expensas
dos próprios membros do grupo).

H Objetivo principal Fazer teatro, obter prazer, ocupar os tempos
livres.

I Público Pequenas comunidades locais.

J Formação Irregular, pontual ou inexistente.

quadro i
traços genéricos de um grupo de teatro amador
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Parâmetro Descrição habitual

A Remuneração dos atores Atividade não remunerada (excecionalmente, um
encenador convidado poderá ser remunerado, se
existirem fundos que o permitam).

B Regularidade e horário dos
ensaios

Horário regular, duas vezes por semana (à noite) e
em sábados, domingos e feriados (à tarde) previa -
mente acordados entre todos;
Regularidade independente da produção de
espetáculos;
Interrupções pontuais, ao longo do ano, normal -
mente coincidentes com férias escolares.

C Composição Um núcleo estável a que acresce um número muito
variável de membros, mas não determinado pelos
elencos das peças escolhidas;
Dependente da adesão a uma conceção de teatro.

D Meios de produção (meios
técnicos, cenários,
adereços, figurinos, etc.)

Exíguos, artesanais, por empréstimo, uso de mate -
riais pré-existentes;
Uso de meios técnicos existentes no Laboratório
F.C.H.S./CIAC.

E Número de espetáculos
por peça

Entre 15 a 20.

F Espaço de ensaios Estável, por protocolo com a Universidade, a
F.C.H.S. e o CIAC, com o compromisso de contribuir
para a investigação.

G Financiamento Subsídios de pequenos montantes, quotas, auto -
financiamento (frequentemente a expensas dos
próprios membros do grupo).

H Objetivo principal Obter prazer, fazer investigação teatral.

I Público Muito variável.

J Formação Permanente.

Comparemos, agora, esses descritores com os d’ A Peste:

quadro ii
caracterização genérica da atividade d’ a Peste
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A especificidade e a ambiguidade genológica d’ A Peste resulta da conjugação
dos parâmetros B (Regularidade e horário dos ensaios), C (Composição), E
(Número de espetáculos), H (Objetivo principal) e J (Formação). Nos demais
critérios, A Peste não se distingue de qualquer outro grupo amador. Proponho,
seguidamente, uma breve análise desses traços distintivos.

• Em primeiro lugar, A Peste ensaia regularmente e, como vimos, a marcação
dos seus ensaios não é exclusivamente condicionada pela produção de
espetáculos. Se é certo que a conclusão de cada ciclo de trabalho tem quase
sempre coincidido com a apresentação de um espetáculo e o início do ciclo
subsequente, com a escolha do espetáculo que queremos fazer a seguir, o
objetivo de fazer peças de teatro não explica, só por si, a regularidade dos
ensaios – e sempre houve sessões de trabalho d’ A Peste totalmente
dedicadas a fazer exercícios, a discutir questões teatrais, a seminários ou
aulas com convidados especiais ou com os conselheiros artísticos do grupo,
Manuela de Freitas e José Mário Branco.

• Em segundo lugar, a entrada ou saída de membros nunca foi ditada pelos
elencos das peças, como seria de esperar se fazer peças teatro fosse o
desígnio exclusivo do grupo: pelo contrário, a escolha das peças tem-se
submetido à composição dos elencos existentes em cada momento. Para
além disso, o elenco d’ A Peste tem sido alimentado pela frequência prévia
de cursos dos seus novos elementos (incluindo o mestrado em
Comunicação, Cultura e Artes), já que a adesão à conceção de teatro que
praticamos é condição sine qua non para o ingresso.

• Em terceiro lugar, A Peste tem sempre tentado fazer o máximo de
apresentações possíveis dos seus espetáculos121, por saber que quanto mais
prolongada for essa série mais o espetáculo cresce e amadurece, sendo
esse fator essencial para se compreender aspetos nucleares da arte do ator.

• Em quarto lugar, os atores d’ A Peste estão em formação permanente,
atividade que é uma componente importante do prazer que retiram dos
ensaios: não só fazemos exercícios regularmente, mas também muitos dos
acontecimentos de ensaio das peças se transformam em oportunidades
para refletirmos sobre o teatro e a arte do ator.

• Finalmente, cada vez mais o que fazemos tem vindo a interligar-se com a
investigação académica: A Peste tem sido um laboratório onde, fazendo
teatro, tentamos compreender cada vez melhor a escola teatral de que este

121 Páscoa: 15 espetáculos; Fando e Lis: 14; Fala comigo: 17; Gogo e Didi: 16; Na Leprosaria: 13.
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livro é devedor, investigando-a na sua história, nos seus princípios éticos,
na sua técnica, nas suas possibilidades estéticas. A minha prova de
agregação e este livro não teriam sido possíveis sem esse labor regular e,
até ao momento, já foram defendidos os seguintes trabalhos de projeto e
dissertações de Mestrado elaborados por membros do grupo: Rui Andrade,
A (im)possibilidade do teatro na escola. Reflexão sobre uma experiência
pedagógica (2008); Sónia Esteves, Da câmara frigorífica à erupção
vulcânica (2011); Rui Mimoso, «Um cheirinho de práticas teatrais»: Uma
experiência pedagógica (2011); Abel Ramos, Há tempo de sobra para nos
fecharmos ao mundo e aos outros (2012); [Carmen] Sílvia Pona, Morder a
alma até aos ossos dela (2013); Alfredo Gomes, O grau zero (2013); Augusto
Sousa, Aprender a desaprender (2013); Priscilia Gomes, Le mensonge qui
imitait la vérité. Entre une éthique artistique et une éthique de vie (2013);
Márcio Guerra, Como é que eu vou descalçar esta bota? (2013).

Estes dois últimos aspetos são talvez aqueles que melhor se adequam à
caracterização genológica do grupo, estando espelhados nos seus estatutos (A
Peste, 2007):

Artigo 2º
Objecto

1. A Peste tem por objecto:
a) A realização de espectáculos e de pesquisa teatral, segundo princípios éticos

e estéticos (definidos, entre outros, por Constantin Stanislavski, Antonin
Artaud, Fernando Amado, Jerzy Grotowski, Peter Brook, Adolfo Gutkin e
Manuela de Freitas);

b) A investigação sobre ética e Estética do Teatro e Literacias das Artes;
c) A intervenção comunitária, através de projectos formativos e educativos

destinados a crianças, jovens e adultos, na área da educação artística e da
educação para uma cidadania crítica e participativa;

d) A participação em eventos artísticos e culturais, bem como a sua organização;
2. A Peste compromete-se, igualmente, a apoiar outros grupos que queiram

fazer teatro com base nos princípios enunciados no artigo seguinte.

Artigo 3º
Princípios

As actividades d’ A Peste regem-se pelos princípios seguintes:
a) Para os membros d’ A PESTE, uma ética, uma estética e uma técnica são os

três pilares inseparáveis e interdependentes de qualquer criação artística; eles
adoptam e levam à prática a ética, a estética e a técnica dos criadores e mestres
que lhes servem de referência e que estão identificados no Artigo 2º;

b) Os membros d’ A PESTE, mesmo quando pontualmente dirigidos ou assistidos
por artistas convidados, exteriores ao seu grupo, são, conjunta e individual -
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mente, co-responsáveis e co-autores dos espectáculos e outras actividades
em que estejam envolvidos, independentemente da função que neles
exerçam;

c) Os membros d’ A PESTE consideram que, no teatro como nas outras artes, o
acto criativo é o resultado do encontro entre um artista e um público, duas
entidades diferentes mas em pé de igualdade, das quais resulta a obra artística,
sendo o trabalho privado dos membros d’ A PESTE, individual ou colectivo, não
mais do que a preparação do melhor resultado possível desse encontro;

d) Os membros d’ A PESTE observam uma rigorosa confidencialidade quando
aos aspectos concretos do seu trabalho de preparação e ensaio, não como
forma de sectarismo ou de fechamento, mas como forma de garantir a todos
um total respeito de todos pela dádiva criativa e pela busca de verdade que
cada actor é chamado a fazer no contexto desse trabalho;

e) Os membros d’ A PESTE consideram que o teatro, não sendo igual à vida, é
uma projecção criativa e universalizante da vida, sendo por isso, sempre,
reflexo e testemunho interveniente em todos os aspectos da vida das
comunidades, locais ou universais, de que fazem parte.

O quadro II mostrava que, a par das propriedades diferenciadoras, A Peste
mantinha traços próprios do teatro amador, mas a análise feita anteriormente
indica que eles são inerentes à sua matriz genealógica. Aliás, esta breve
caracterização do grupo não se esgota em si mesma, porque serve de limiar a uma
reflexão sobre o lugar desse grupo na sequência histórica anteriormente
identificada. Justifica-se que, antes disso, defina finalmente os conceitos que tenho
vindo a utilizar:

• Constelação teatral: conjunto de linhagens ou genealogias teatrais
autónomas entre si mas referentes a um fundador comum que todos
reconhecem;

• Linhagem ou genealogia teatral: série de mestres e discípulos que,
sucessivamente, foram construindo uma escola ou método teatral.

• Escola ou método teatral: o conjunto dos princípios éticos, das técnicas e
dos modos de operacionalização estética específico de uma linhagem ou
genealogia teatral.

No início deste capítulo, recordei a conclusão lúcida de Sebastiana Fadda e
Rui Cintra segundo a qual Manuela de Freitas «defende conceitos em via de
extinção» (2004, p. 41). Não são só os conceitos: também a escola a que eles se
referem corre o risco de dissolução. Nessa medida, A Peste é um reduto, nos três
sentidos dicionarizados do termo (Infopédia, 2003-2013):

• «fortificação dentro de outra, para lhe aumentar a resistência»;
• «refúgio»;
• «local onde se juntam pessoas com pontos em comum».
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Uma das marcas identitárias mais importantes do grupo – e que se foi
tornando mais nítida ao longo dos anos – é o facto de os seus membros estarem
empenhados e envolvidos na investigação que coordeno no âmbito do Centro de
Investigação em Artes e Comunicação. que tipo de investigação se faz n’ A Peste?
Para responder a essa pergunta, apresento a seguinte tricotomia de Henk
Borgdorff:

(a) Investigação sobre as artes é a investigação que tem como objeto a prática
artística no sentido mais lato. Tem a ver com investigações que se propõem
extrair conclusões válidas acerca da prática artística a partir de uma distância
teórica. Idealmente falando, a distância teórica implica uma separação
fundamental, e uma certa distância, entre o investigador e o objeto de
investigação. Embora isto seja uma idealização, a ideia reguladora aplicável
neste caso é a de que o objeto da investigação permanece intacto perante o
olhar perscrutador de quem investiga. As investigações deste tipo são
comuns nas disciplinas académicas de humanidades que se foram
estabelecendo, incluindo a musicologia, a história da arte, os estudos
teatrais, os estudos de comunicação e a literatura. A investigação científica
social sobre as artes pertence igualmente a esta categoria. Por trás de todas
as diferenças entre estas disciplinas (e dentro delas mesmas), as
características comuns a essas abordagens são a «reflexão» e a
«interpretação» – quer se trate de investigação histórica e hermenêutica,
filosófica e estética, crítica e analítica, reconstrutiva ou reconstrutiva,
descritiva ou explicativa. Donald Schön [...] usou a expressão «reflexão sobre
a ação» para denotar esta abordagem da prática. Eu descrevi-a
anteriormente enquanto «perspetiva interpretativa» [...].

(b) Investigação para as artes pode ser descrita como investigação aplicada num
sentido estrito. Neste tipo, a arte não é propriamente o objeto da
investigação, mas o seu objetivo. A investigação fornece deduções e
instrumentos que podem vir a integrar práticas concretas de uma ou outra
forma. São exemplos disso as investigações materiais de ligas específicas
usadas em esculturas de metal fundido, a investigação da aplicação de
sistemas eletrónicos ativos na interação entre a dança e o desenho de luzes,
ou o estudo das «técnicas ampliadas» num violoncelo eletronicamente
modificável. Trata-se, em cada um destes casos, de estudos ao serviço da
prática artística. Dir-se-ia que a investigação é que fornece as ferramentas e
o conhecimento dos materiais que são necessários ao processo criativo ou
ao produto artístico. A isto chamei «perspetiva instrumental».

(c) Investigação nas artes é o mais controverso dos três tipos ideais. Donal Schön
fala neste contexto de «reflexão na ação», e eu descrevi anteriormente esta
abordagem como a «perspetiva performativa» ou «imanente». Refere-se à
investigação que não assume a separação entre sujeito e objeto e não
contempla qualquer distância entre o investigador e a prática artística. Em
vez disso, a própria prática artística é uma componente essencial tanto do
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processo de investigação como dos resultados da investigação. Esta
abordagem baseia-se na ideia de que, em arte, não existe uma separação
fundamental entre teoria e prática. Afinal, não há práticas artísticas que não
estejam saturadas de experiências, histórias e crenças; e, inversamente, não
há elaboração teórica ou interpretação da prática artística que não influencie
nalguma coisa a própria prática tal como se apresenta. Conceitos e teorias,
experiências e convicções estão entrelaçados com práticas artísticas e é em
parte por causa disso que a arte é sempre reflexiva. Daí que a investigação
nas artes procure articular algo desse conhecimento incorporado ao longo
do processo criativo e no objeto artístico. (Borgdorff, 2006, pp. 12-13)122

Aplico, agora, a tricotomia de Borgdorff ao trabalho realizado n’ A Peste:
• sempre que um dos seus membros se debruça sobre a história da

genealogia teatral em que o grupo se revê ou define conceitos próprios
dessa escola, está a fazer «investigação sobre o teatro»;

122 (a) Research on the arts is research that has art practice in the broadest sense of the word as its
object. It refers to investigations aimed at drawing valid conclusions about art practice from a
theoretical distance. Ideally speaking, theoretical distance implies a fundamental separation, and a
certain distance, between the researcher and the research object. Although that is an idealisation,
the regulative idea applying here is that the object of research remains untouched under the
inquiring gaze of the researcher. Research of this type is common in the meanwhile established
academic humanities disciplines, including musicology, art history, theatre studies, media studies
and literature. Social science research on the arts likewise belongs to this category. Looking beyond
all the differences between these disciplines (and within the disciplines themselves), the common
characteristics of these approaches are «reflection» and «interpretation» – whether the research is
more historical and hermeneutic, philosophical and aesthetic, critical and analytic, reconstructive
or deconstructive, descriptive or explanatory. Donald Schön […] has used the expression «reflection
on action» to denote this approach to practice. I have previously described it as the «interpretative
perspective» […]
(b) Research for the arts can be described as applied research in a narrow sense. In this type, art is
not so much the object of investigation, but its objective. The research provides insights and
instruments that may find their way into concrete practices in some way or other. Examples are
material investigations of particular alloys used in casting metal sculptures, investigation of the
application of live electronics in the interaction between dance and lighting design, or the study of
the «extended techniques» of an electronically modifiable cello. In every case these are studies in
the service of art practice. The research delivers, as it were, the tools and the knowledge of materials
that are needed during the creative process or in the artistic product. I have called this the
«instrumental perspective».
(c) Research in the arts is the most controversial of the three ideal types. Donald Schön speaks in
this context of «reflection in action», and I earlier described this approach as the «immanent» and
«performative perspective». It concerns research that does not assume the separation of subject
and object, and does not observe a distance between the researcher and the practice of art. Instead,
the artistic practice itself is an essential component of both the research process and the research
results. This approach is based on the understanding that no fundamental separation exists between
theory and practice in the arts. After all, there are no art practices that are not saturated with
experiences, histories and beliefs; and conversely there is no theoretical access to, or interpretation
of, art practice that does not partially shape that practice into what it is. Concepts and theories,
experiences and understandings are interwoven with art practices and, partly for this reason, art is
always reflexive. Research in the arts hence seeks to articulate some of this embodied knowledge
throughout the creative process and in the art object.
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• sempre que, nos ensaios, sentimos necessidade de inventar exercícios ou
caminhos próprios com a finalidade de ajudar os atores a concretizarem no
corpo e na alma a ética-técnica-estética, estamos a fazer «investigação para
o teatro»;

• sempre que apresentamos espetáculos e, simultaneamente, escrevemos
sobre o processo de criação a eles inerente, com o objetivo de tornar
conscientes (para nós e para os outros) aspetos importantes desse
processo, estamos a fazer «investigação no teatro» ou «investigação
teatral».

Para que uma atividade possa ser integrada no âmbito da investigação, ela
tem de corresponder, pelo menos, aos seguintes critérios: partir de questões e
objetivos pertinentes para a área de estudos em que se integra; adotar uma
metodologia adequada; documentar o processo e divulgar os resultados. Ao longo
dos anos, esses critérios têm vindo a tornar-se cada vez mais conscientes no
trabalho d’ A Peste, razão pela qual ela já pode ser descrita como grupo de
investigação teatral. Analisemos sinteticamente cada uma dessas componentes.

Uma das perguntas que mais evidentemente orienta o trabalho do grupo é
a seguinte: é possível dar continuidade a uma escola teatral em contexto amador?
E que mudanças ocorrem provocadas por esse contexto? que riscos se correm?

Porque o teatro que temos feito é conduzido, entre outras, por essas
questões, hoje sabemos, por exemplo, que uma escola teatral contém o gérmen
do seu próprio cliché, sempre que os seus princípios e as suas técnicas se
mecanizam ou bloqueiam a expressão dos atores. Por isso, n’ A Peste, muitas vezes
nos distanciamos (ironicamente) do conceito de escola, para podermos revivificar
o que nele é essencial e potenciador da criação: é que, por natureza, «escola» e
«linhagem» remetem para o passado e não podem ser operacionalizados no
presente se não forem tidos em conta os indivíduos concretos que os atualizam e
as circunstâncias em que eles o fazem. E, quando se tornam obsessivos, esses
princípios podem também dar origem ao hermetismo próprio das seitas, em vez
de estarem ao serviço de um teatro que é «partilha comunitária e prática cívica
em benefício da comunidade» (Fadda & Cintra, 2004, p. 41).

Aquelas mesmas perguntas também nos têm levado, através da
experimentação, a uma reflexão sobre o legado de Stanislavski, a cuja constelação
o método de Manuela de Freitas pertence. é muito frequente, a propósito da parte
inicial desse património, ouvir dizer que «está ultrapassado» e que o próprio
Stanislavski renegou o recurso à memória afetiva para passar a dar primazia aos
efeitos da imaginação sobre o corpo e a alma dos atores (aquilo a que se chama
«a técnica das ações físicas»). Os argumentos mais contundentes contra a
atualidade do recurso à «memória afetiva» são os seguintes123:
123 Carnicke apresenta uma síntese muito completa desse debate (2009, pp.148-166).
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• o ator tende a recorrer sempre às mesmas memórias para provocar em si
as emoções necessárias, transformando-se em cliché de si mesmo em todas
as peças e todas as personagens;

• essa técnica é psicologicamente violenta e de cariz psicanalítico;
• a memória humana é falível, sendo difícil de distinguir o que nela é

«acontecimento real» e «produto da imaginação».

Manuela de Freitas assume ter usado essa técnica desde que a descobriu.
Veja-se a seguinte passagem de um dos seus testemunhos:

Vou fazer uma assassina, agora na Medeia, vou matar os meus filhos. Nunca
matei ninguém, nem sequer tenho filhos. Então, não posso fazer o papel. Não é
verdade! Não é verdade, porque há em mim qualquer coisa de mãe. Já fui mãe,
sou mãe de qualquer coisa. O que é preciso é uma investigação sobre o que é
ser mãe, o que é o amor de mãe. E encontrar aí o paralelo com o que é que
existe disso em mim. O que é assassinar? Nunca matei ninguém, assim com uma
faca. Mas nunca senti estas coisas? Já matei alguém? Onde? quando? E isto é
nos ensaios, por isso é que demoram dois meses e tal. é em cada linha,
sobretudo quando se está a fazer um grande autor, como o Eurípides, descobrir
em cada linha do texto o que está por trás daquilo, da nossa humanidade. […]
Eu espero que naquelas duas horas que dura a Medeia, vocês percebam porque
é que a Manuela de Freitas mata os seus filhos. E os meus filhos são: representar,
fazer papéis. Eu não tenho filhos, filhos da carne. Os meus filhos foram, ao longo
de quarenta anos, os papéis que eu fiz, estar em cena, e eu vou matá-los, estou
a matá-los e mato-os. (Neves, 2006, p. [260; 262])

Uns anos mais tarde, voltou a explicar, desta vez mais detalhadamente, a
forma como aplica aquele legado stanislavskiano:

disse-me, atrás, que quando se prepara para uma personagem, tenta procurar
em si o que tem em comum com essa personagem. isso normalmente é um
exercício muito consciente?
Começa por ser muito consciente, faço uma correspondência entre mim e a
personagem de uma forma completamente consciente. quando é que isto me
aconteceu? quando é que eu estive numa situação semelhante? A que é que
eu posso fazer corresponder isto, que tenha em mim ressonâncias emocionais?
Por exemplo, por falar em teatro, a coisa mais recente que fiz foi a Medeia e não
tenho filhos e muito menos matei filhos. A Medeia mata dois filhos. O que é que
é para mim matar filhos? Tive de arranjar uma correspondência na minha vida.
O que é que são filhos? Para já não tenho filhos de carne e osso, portanto o que
é que são os meus filhos? O que é que eu considero que são meus filhos? que
relação de maternidade é que eu tenho com o quê? E depois quando é que eu
matei algum?
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mas é mais uma questão apenas de preparação ou depois no momento ainda
há uma correspondência muito directa?
é uma questão de preparação racional. Essa preparação racional leva depois a
que, ao começar a trabalhar o personagem, começa a dar correspondência
emocional. Começo a sentir como senti daquela vez. quando faço uma cena
com um actor, aquele actor começa a representar para mim não-sei-quem. Esta
situação é igual àquela que vivi com fulano assim-assim. Aquele actor começa
a transformar-se naquela pessoa, para mim. (Martins, 2011, pp. [316-7]) 124

Também n’ A Peste temos experimentado pôr em prática essa maneira de
construir a personagem – e a conclusão a que temos chegado é a de que esse
legado continua a dar frutos e não se opõe, necessariamente, à técnica das ações
físicas: pelo contrário, elas são complementares. Por isso, a investigação por nós
realizada tem infirmado os argumentos contra o recurso à memória afetiva,
simultaneamente confirmando que pode ser um erro confundir o Antigo com o
velho, já que as propriedades nucleares do primeiro são a sua universalidade e a
sua intemporalidade.

Significará isto que a técnica da memória afetiva resulta sempre bem ou que
é sempre o melhor caminho para a criação? Não. Por exemplo, verificámos que
ela não era a mais adequada para representarmos Arrabal e Beckett, sobretudo
pelo resultado tendencialmente psicológico que tende a produzir. Ainda assim, a
nossa prática tem validado o paradigma geral implícito nessa técnica até para o
desempenho de personagens como a de Gogo125, um dos exemplos máximos do
chamado «teatro do absurdo» e não naturalista, sobre a qual é benéfico que o
ator procure em si uma resposta para perguntas como as que enuncio a seguir:
que parte de mim é este vagabundo perdido num espaço devastado à espera de
Godot? quem é o meu Didi? quem/o que é, para mim, Godot?

quanto à metodologia, A Peste tem escolhido métodos experimentais
participativos e hermenêuticos, por serem aqueles que melhor se adequam ao
ponto de vista epistemológico da procura e da produção de um conhecimento
simultaneamente técnico (orientado para a prática) e poético (destinado à
criação). Conjugada com uma abordagem do tipo «tentativa e erro», essa
metodologia tem permitido articular eficazmente os processos de criação e de
investigação, procurando-se o ponto de equilíbrio em que nenhum deles perde a
sua idiossincrasia. A verbalização (oral e escrita) é um dos instrumentos mais
importantes dessa metodologia, já que possibilita um ganho de consciência sobre
os procedimentos adotados e, assim, a obtenção de conhecimento. Ora, em
consequência do que disse anteriormente sobre a relevância da experiência
dionisíaca no processo de criação do ator, há fases do processo de criação em que

124 Por também se tratar de um texto inédito, adoto o procedimento explicado na nota 24.
125 Um dos protagonistas de En attendant Godot, de Samuel Beckett (1948).
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não convém tornar consciente, nos atores, o trabalho que o inconsciente está a
fazer, sob o risco de se perder o resultado desse misterioso e subterrâneo labor
criativo (que, recordo, tem por finalidade «revolver a alma até às entranhas» e
alcançar uma manifestação objetiva das paixões humanas). Terminado esse ciclo
de trabalho, normalmente coincidente com o último espetáculo, já é oportuno o
ator tomar consciência de muito do que lhe aconteceu, ou seja, tentar identificar
e sistematizar os elementos do processo cuja tomada de consciência pode ser
benéfica para si e para os outros, na medida em que contribui para a construção
de um conhecimento passível de divulgação, verificação e reprodução. Não estou,
evidentemente, a falar dos aspetos mais íntimos da privacidade de cada um, mas
desses acontecimentos enquanto indício dos saberes, leis, regras mais gerais e
abstratos que deles podem ser extraídos. Para que isto seja possível – para que o
ator d’ A Peste possa, em determinado momento, transitar do plano da criação
para o da investigação –, é necessário que cada um encontre a melhor forma de
registar as suas notas de campo, porque, convém dizer, o paradigma geral da
investigação teatral que praticamos é antropológico, o que implica a auto e a
hetero-observação. Dou dois exemplos, extraídos de relatórios de trabalho de
projeto elaborados por atores d’ A Peste para a obtenção do grau de mestre:

Outra questão determinante é o que me acontece como actriz quando descubro
algo que leva o encenador a dizer-me: «é isso mesmo, vai por aí.» E eu
permaneço «aí», não caminho pelo «aí fora». Fico obcecada com a coisa que
conquistei e que serviu e perco a oportunidade de descobrir tudo o que daí
poderá resultar. Na primeira versão da peça aconteceu-me muitas vezes isso. Por
exemplo: num dos ensaios, na cena final da peça126, em que caminho pela praia à
beira mar e começo a levantar os pés do chão, e o vento me leva, aconteceu-me
algo extraordinário: sem querer, bati na mesa, e assim dei conta de que, afinal,
continuava no meu quarto. No final o encenador disse-me que esse aconte -
cimento era para guardar. E eu fiquei nos seguintes ensaios obcecada com bater
na mesa. Ora aqui o objecto de criação artística foi totalmente destruído: é que
em vez de ser levada pelo vento, passei a ficar na areia a caminhar para bater
numa mesa. A história que contava já não era a de uma mulher que é levada pelo
vento e que de repente se dá conta que está no seu quarto. A história contada
era a de uma mulher que quer ser levada pelo vento mas não vai, pois não sai
nunca do seu quarto em busca da sua mesa. Este exemplo demonstra o quanto
eu desejo alcançar o que serve para contar a história e como eu sem me
aperceber deturpo os estímulos, que estão certos na descoberta, mas que
passam a ser errados na execução. (Esteves, 2011, p. 29)

Chamado para fazer o exercício127, regularizei a respiração e tentei incorporar o
primeiro verbo: «eu odeio». Tentei procurar imagens associadas ao verbo que,

126 Fala comigo.
127 Exercício do Verbo.
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no entanto, ficaram obstruídas pela falta de disponibilidade em aceitar que
pudesse odiar algo ou alguém. Ou em me confrontar com essa possibilidade. A
reação corporal foi a de uma espécie de «formigueiro» nos membros. Embora
surgissem imagens que odeio na minha vida, continuava a resistir. O corpo
fechava-se. O professor lançou um novo verbo: «não quero». Procurei imagens,
mas terei fugido, mais uma vez, ao confronto. Tentei forçar a saída das palavras
mas o corpo continuava dormente e as mãos presas. Conforme indicação do
professor, regularizei a respiração e recomecei com um novo verbo: «eu sonho»,
mas continuei bloqueado. Apenas me libertei com os verbos «dói-me» e «tudo
me dói»... Com os verbos «eu desejo» e «eu choro», voltei a bloquear, embora
tivessem surgido imagens. O exercício foi violento porque bloqueei, resisti e o
corpo ficou tenso. […] concluo que não passei da fase consciente para a
inconsciente, que houve uma resistência que impediu o desenvolvimento do
exercício. A partir do verbo que me era indicado, houve imagens que me
surgiram de imediato mas, tendo em conta a minha afinidade afetiva com essas
imagens, não fui ao fundo do que me foi pedido, porque a minha moral não o
permitiu, como se tivesse pudor do que estava prestes a revelar (aos outros e a
mim próprio). (Ramos, 2012, p. 22)

O criador não tem de fazer este exercício de consciencialização através da
escrita, cabendo-lhe tão-somente apresentar a obra, mas os requisitos da
investigação de caráter experimental obrigam o criador-investigador integrado
num espaço académico a fazê-lo, para que se cumpra a premissa da divulgação
dos resultados (a obra) e do processo (na forma de relatório ou outro género
discursivo). Não se trata, contudo, de interpretar a obra (tarefa do hermeneuta
da Arte) nem sequer de pôr a nu todos os momentos do processo de criação, mas
de identificar e explicar os elementos mais relevantes desse processo com vista a
tornar compreensível o seu impacto no resultado final. Isso implica que os
membros d’ A Peste que aderem a esta dimensão do trabalho nela realizado
também tenham de desenvolver competências de investigação, para além daquilo
que é habitual aprofundar no plano artístico, e que a pesquisa artística tenha
reflexos nos resultados de investigação apresentados, sob a forma de teses, livros,
artigos, comunicações, etc.

Acontece que uma parte essencial da investigação realizada pelo grupo só
pode ser compreendida em presença, por se tratar de espetáculos de teatro, e
que, assim sendo, o trabalho artístico d’ A Peste tem dois destinatários bem
diferenciados: o público, em geral, e os investigadores, em particular. Para além
disso, é sempre feita uma reportagem fotográfica e, desde 2010, o registo
videográfico dos espetáculos. Nenhuma dessas formas de registo é capaz de
documentar fielmente o resultado artístico, porque o teatro é, por natureza,
efémero e irrepetível, já que cada sessão pública origina um espetáculo diferente,
em resultado da cocriação do grupo e do público. Por isso, esses registos
funcionam como meras provas documentais e administrativas sem qualquer
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finalidade artística. Por sua vez, os textos escritos pelos investigadores referem-se
sempre a uma realidade irremediavelmente perdida: mas não será assim com
muitas outras áreas de estudo das Humanidades (a História, a História da Arte, a
Antropologia, a Musicologia, etc.)?

Volto à série genealógica e ao lugar que A Peste nela ocupa. Nas artes
performativas, uma escola ou um método só estão vivos quando são praticados.
Ora, embora seguramente existam no mundo outros grupos cuja prática teatral
tenha grandes afinidades com a d’ A Peste, este grupo é o único onde (ainda)
sobrevive o método a que Manuela de Freitas, alimentando-se do que os seus
mestres lhe ensinaram, de fontes bibliográficas e da sua própria vivência artística
(realizada em contextos muito diversos), foi dando consistência e coerência
interna, na tripla dimensão estética, técnica e ética. E ao assumir-se como
descendente e intérprete desse património que, como vimos, ultrapassa a própria
Manuela de Freitas, A Peste não está só a preservá-lo e a dar-lhe continuidade:
está, em cada ensaio, a adaptá-lo às suas circunstâncias, única maneira de o
transformar num instrumento que ajude aqueles «meninos a brincarem no jardim
dos deuses, revolvendo a alma até às entranhas».

No capítulo seguinte terei a oportunidade de detalhar o modo como esses
princípios basilares se desdobram e têm sido aplicados à prática pedagógica, no
curso de Mestrado em Comunicação, Cultura e Artes.
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Para apresentar de forma estruturada e mais detalhada o modo como são
transpostos para as aulas os princípios descritos nos capítulos anteriores, optei
por fazê-lo a partir de cinco vetores que contextualizam, sinteticamente, esta
conceção do teatro:

• O ator e o grupo.
• A história e o texto.
• O público.
• O espaço.
• Os modos do fazer.

Estes vetores, extraídos de uma frase-chave usada nas aulas para representar
os elementos essenciais do teatro (Alguém conta uma história a alguém, num
determinado espaço, de uma certa maneira), funcionam como pontos cardeais de
uma atividade de ensino integradora e em que a progressão da aprendizagem não
se faz por apresentação e experimentação sequencial dos conteúdos, mas por
aprofundamento de uma prática em que é impossível autonomizá-los uns dos
outros. E também configuram o teatro como arte narrativa contextualizada num
presente e num espaço (o aqui e agora), inscrevendo-o numa tradição que
remonta aos primitivos rituais de narração dos mitos partilhada coletivamente
pelos membros de uma dada comunidade, conforme explica Peter Brook:

Os dois atores que estão a contracenar têm de ser ao mesmo tempo as duas
personagens e contadores de histórias. Contadores de histórias múltiplos, com
muitas cabeças, porque, ao mesmo tempo que estão a representar uma relação
íntima entre eles, estão a falar diretamente para o espectador. (1993, p. 33)128

Esta opção exclui outras perspetivas do teatro desenvolvidas a partir da
segunda metade do séc. XX, em que os conceitos de «personagem» e «história»
se diluem, para darem a primazia à performance (v. Pavis, 1996, pp. 246-247;
Vasques, 2003, pp. 141-142; Carlson, 2004, pp. 110-134; Lehmann, 2006, pp. 134-
-174). Veremos, igualmente, que aquela arte narrativa vai buscar muitos dos seus
fundamentos ao teatro épico brechtiano (Brecht, 1964/2005, pp. 64-67) – o que
implica, necessariamente, que a história a contar seja escolhida por se acreditar
que é relevante para a comunidade a que se destina e que os atores a contem
(através da representação) com plena consciência disso.

128 The two actors who are performing must at the same time be both characters and storytellers.
Multiple storytellers, storytellers with many heads, for at the same time as they are playing an
intimate relationship between themselves, they are speaking directly to the spectator.
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A necessidade de estruturação própria de um livro pode criar a impressão
de que cada um desses vetores é tratável per se no contexto pedagógico – o que
seria contrário à conceção holística do ator em que se baseiam as aulas. No
entanto, ela permite uma análise detalhada desses conteúdos e, nessa medida,
pode auxiliar a compreensão do referido contexto pedagógico, complexo e
integrador. A rede de relações que entre eles existe obrigará (como nas aulas) a
remissões constantes – a fim de que, nesse esforço de análise, não se perca a visão
global e indivisível do ato teatral.

Recordo que os destinatários das aulas não são atores e que o curso não tem
por finalidade a formação de atores. Por isso, antes de passar ao assunto principal
deste capítulo, chegou o momento de explicar o método pedagógico adotado e
as suas regras de funcionamento.

1. a opção pedagógica da «visita guiada ao ofício do ator»

Esta maneira de sentir, pensar, fazer o Teatro é implacável como
os deuses, perigosa como uma lâmina afiada, cruel como uma
criança. Avisem-se, pois, os incautos: «não rocemos por ela nem
a orla das nossas vestes»…

MANUELA DE FREITAS E JOSé MÁRIO BRANCO

O ator que escolhe exercer a sua arte no âmbito do paradigma da via da
autenticidade sabe que essa opção acarreta riscos, já que implica conviver com níveis
de profundidade que os seres humanos podem não querer experimentar (ou para
os quais podem não estar preparados) e, sobretudo, exige uma entrega que dilui a
fronteira entre as opções artísticas e as opções de vida. Dito de outra forma, escolher
fazer teatro desse modo é escolher um modo de estar na vida, também.

Conscientes de que, nas finalidades do curso, os alunos, encarados como não
atores, não fariam do teatro a sua profissão, Manuela de Freitas e eu próprio
concordámos que teríamos de encontrar uma resposta pedagógica adequada a
esta questão complexa: por um lado, dar a conhecer uma perspetiva radical do
teatro; por outro, possibilitar que a prática pedagógica abrisse espaço à escolha
individual de níveis de experimentação que não pusessem em risco a liberdade
dos alunos não atores. Daí surgiu o conceito de «visita guiada ao ofício do ator»,
assim sinteticamente explicado em dois momentos diferentes:

Dado que o objectivo do curso não é a formação de actores, a perspectiva
escolhida para essas aulas foi a da «visita guiada ao universo do actor» — o que
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significou propor aos alunos que se disponibilizassem para a experimentação,
com a finalidade de compreenderem o que estava em causa em cada um dos
exercícios ou jogos realizados e para que serve cada um deles. Em consequência
disso, foi sempre explicitada a possibilidade de, em cada momento, um aluno
escolher fazer ou não fazer um dado exercício ou jogo. (Texto de Apresentação
do Exercício Final, 2006)
[…] durante o processo de aprendizagem e de criação, os alunos são tratados
como se fossem actores, embora se lhes reconheça a condição de participantes
activos numa «visita guiada» e, por isso, com o direito de não serem capazes de
ir ao fundo do caminho apontado – ou de o não quererem fazer. (Texto de
Apresentação do Exercício Final, 2007)

Essa opção também levou a uma meticulosa seleção dos exercícios a serem
ministrados, eliminando-se aqueles que, fazendo parte do património desta
escola, implicavam níveis de risco considerados inadequados ao contexto em
apreço (por exemplo, o exercício do Verbo, o exercício da Agressividade129).

Ao longo das quatro edições do curso já realizadas, foi sendo apurada essa
opção pedagógica – e as suas implicações. Para tal, existem algumas regras de
funcionamento das aulas que ajudam os alunos a compreender como se
concretiza a visita guiada.

A primeira de todas consiste em aprenderem a não fingir (que estão a
experimentar um dado exercício ou jogo; que se entregam; que estão a
compreender aquela complexa perspetiva do teatro; que gostam dela ou confiam
nela; etc.). Efetivamente, na visita guiada não interessa tanto medir o sucesso da
experimentação em termos de «entrega/não-entrega», «profundidade/super -
ficialidade» (aspeto que seria decisivo na formação de atores), mas o resultado o
mais autêntico possível do embate de cada um dos alunos com a experimentação
proporcionada: é mais importante irem compreendendo o que lhes acontece
quando se confrontam, na prática, com o grau de dificuldade e exigência do que
lhes é proposto, do que viverem-no totalmente. Ao longo do ano o professor vai
observando o comportamento dos alunos durante os exercícios e jogos, dando-lhes,
depois, um feedback breve e o mais rigoroso possível do que viu acontecer (em
termos gerais ou individualmente), sobretudo no que diz respeito ao acionamento
de defesas, à identificação de mecanismos de fuga, etc. Cabe ao aluno lidar com
essa informação, nunca no plano moral, mas no plano do desenvolvimento da sua
aprendizagem do que poderá ser o ofício do ator.

A segunda norma é a da confidencialidade absoluta relativamente a tudo o
que acontece às pessoas nas aulas de Oficina de Teatro. Todos os grandes mestres
de teatro referem a importância deste princípio que, sendo uma questão estética
e ética, também é uma questão técnica. Dou dois exemplos:

129 A finalidade deste exercício é encontrar a expressão da violência interior que se carrega.
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Criatividade significa, não usar as nossas máscaras quotidianas, mas, sim,
produzir situações excecionais em que as nossas máscaras quotidianas não
funcionam. Veja-se o caso do ator. Trabalha à frente dos outros, tem de revelar
as suas motivações pessoais, tem de exprimir coisas que sempre esconde. […]
O que mais o bloqueia são os colegas atores e o encenador. Se der ouvidos às
reações dos outros, fechar-se-á. Pergunta-se se a sua autorrevelação será
cómica. Pensa que talvez se vá tornar objeto de conversas de bastidores e perde
a capacidade de se revelar. qualquer ator que tenha conversas privadas acerca
das associações íntimas de outro ator sabe que, quando é ele próprio que
exprime as suas motivações pessoais, também ele ficará sujeito às piadas de
alguém. Por isso temos de impor aos atores e ao encenador uma obrigação
estrita de serem discretos. Não é um problema ético, mas uma obrigação
profissional – como as que são impostas aos médicos e aos advogados.
(Grotowski, in Schechner & Hoffman, 1968/2006, pp. 43-44).130

E, com o passar dos anos, cada vez mais verifico quanto é importante que os
actores, por natureza receosos e hipersensíveis, saibam que estão perfeitamente
protegidos pelo silêncio, pela intimidade e pela discrição. quando beneficiamos
dessa segurança, então dia após dia podemos fazer experiências, cometer erros,
arriscar o descontrolo, certos de que ninguém saberá disso para além destas
quatro paredes; e começa-se a encontrar essa força que nos ajuda a abrir-nos –
a nós próprios e aos outros. [...] é por isso que sempre tenho recusado os
incessantes pedidos para assistir ao nosso trabalho. (Brook, 1992, pp. 222-223)131

Se tal condição é necessária para o ator, mais se compreende que o seja para
alunos não atores. Desde o primeiro minuto são, por isso, alertados para ela, com
o devido enquadramento explicativo que acabo de referir e que, no caso deles,
tem a ver essencialmente com a criação de condições para se poderem ir
libertando dos elevados e naturais níveis de inibição com que, habitualmente,

130 Creativity does not mean using our daily masks but rather to make exceptional situations where our
daily masks do not function. Take the actor. He works in front of others, he must confess his personal
motives, he must express things he always hides. […] What blocks him most are his fellows actors
and the director. If he listens to the reactions of others he will close himself. He wonders if his
confession is funny. He thinks he maybe become the object of a behind-the-back discussions, and
he cannot reveal himself. Every actor who privately discusses the intimate associations of another
actor knows that when he expresses his own personal motives he, too, will be the subject of someone
else’s jokes. Thus one must impose on the actors and the director a rigid obligation to be discreet.
It’s not an ethical problem, but a professional obligation – like those we impose on doctors and
lawyers.

131 Et les années passant, je vois de plus en plus combien il est important pour les acteurs, pour nature
craintifs et hypersensibles, de savoir qu’ils sont parfaitement protégés par le silence, l’intimité et la
discrétion. Quand vous bénéficiez de cette sécurité, alors, jour après jour, vous pouvez faire des
expériences, des erreurs, risquer la déraison, certain de que personne en dehors de ces quatre murs
n’en aura jamais connaissance; et vous commencez à trouver cette force qui vous aide à vous ouvrir
– à vous-mêmes, aux autres. […] C’est pourquoi j’ai toujours dit «non» aux demandes incessantes
d’assister à notre travail.
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chegam à primeira aula. São também, desde esse momento, fortemente
desaconselhados a falarem seja com quem for sobre o que lhes acontece nos
exercícios/jogos, pelos motivos que a seguir apresento:

• em primeiro lugar, porque a fronteira entre a autorrevelação significativa e
a confissão despudorada é muito ténue (e o objetivo do curso não é a
segunda);

• em segundo lugar, porque as epifanias perdem a sua força quando
verbalizadas ou explicadas (visto que a sua capacidade renovadora reside
na dimensão inefável);

• finalmente, porque fui aprendendo que, quase sempre que um aluno
pretende explicar (a si próprio, ao professor, aos colegas) o que lhe
aconteceu, está a querer recuperar um certo controlo intelectual sobre a
experiência emocional e/ou afetiva intensa e desconhecida que a sua
entrega ao exercício lhe proporcionou – o que acaba por ser uma forma de
evitar o confronto íntimo com o acontecimento autorrevelador.

A terceira regra é a do respeito absoluto pelos colegas, pelo professor, pelo
desenrolar das aulas. Há nesta norma uma vertente sucedânea da anterior, mas
também outros aspetos, como, por exemplo, o de, desejando abandonar um
exercício coletivo a meio (direito que lhe assiste), o aluno ser responsável por não
perturbar os outros, fazendo-o da maneira mais discreta e silenciosa possível; ou
o de observar as instruções fornecidas para a realização dos exercícios/jogos, não
as adulterando em nome de uma qualquer perspetiva individual: o contexto de
realização de exercícios e/ou jogos de teatro é sempre muito frágil, porque
depende da atmosfera criada a partir da atitude de cada um durante a sessão de
trabalho. é, ainda, neste âmbito que se insere a exigência de não se atrasarem
para o início das aulas. Na conceção de teatro ensinada, o trabalho começa sempre
com o exercício coletivo do Aquecimento132, realizado por todos em simultâneo e
num ritmo que se quer o mais harmónico possível. Assim sendo, enquanto não
estiverem todos presentes, o Aquecimento não pode começar e, por isso, o atraso
de um obriga todos os outros a esperarem, inativos.

Finalmente, é pedido a todos os alunos, no início do percurso, que ousem
suspender as suas convicções (sobre o teatro, sobre a vida, sobre a religião, sobre
a política, etc.) durante as aulas, sendo-lhes explicado que as nossas crenças mais
fortes, quando trazidas para a prática teatral na conceção que tem vindo a ser
descrita, são fatores de bloqueamento do conhecimento e da aprendizagem –
porque, tal como descobriu Grotowski (1969/1991, passim), são formas de
expressão (mais ou menos arreigadas, mais ou menos definitivas) da máscara que

132 Sequência de exercícios preparatórios do trabalho de criação que visa despertar o espírito e o corpo,
eliminar tensões, identificar os pontos de dor, conhecer o estado em que se está e integrar-se no
coletivo.
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usamos para sobreviver socialmente. Não se trata, contudo, de exigir dos alunos
que as abandonem, mas tão-somente que aceitem abdicar da sua influência
durante algumas horas por semana. Esta é talvez a primeira e mais difícil
experimentação sugerida: a da humildade e disponibilidade para aprender, a partir
de uma espécie de «estádio zero» voluntariamente construído, de uma espécie de
epokhé artística, à imagem da «suspensão do juízo» advogada pela fenomenologia
moderna de Husserl (1913/1983). Não só porque se acredita que essa atitude traz
ganhos pedagogicamente relevantes, mas porque é também a mais difícil de
aprender nesta visita guiada: criar, antes de cada exercício, de cada jogo, de cada
improvisação, uma página em branco na qual todas as possibilidades possam ser
inscritas. Como explica João Mota, seu discípulo, é talvez esse o significado mais
importante e exigente do conhecido conceito criado por Peter Brook:

O espaço vazio é mais do que um espaço cénico: é um espaço interior (Mota,
2008, p. 211).

Vamos imaginar, por instantes, que se tratava de um curso com a finalidade
de propor uma «visita guiada ao ofício de chef», por exemplo133. Em primeiro lugar,
não se deve inscrever nesse curso quem não goste de comer, quem não esteja
disposto a aprender os rudimentos da arte da culinária ou quem considere que já
os conhece. Em segundo lugar, não seria aceitável que um aluno se recusasse a
provar uma dada iguaria, com base no seu gosto previamente formado, no aspeto
ou nos ingredientes, etc., ou a desempenhar uma certa tarefa necessária à boa
confeção do prato, também com base em preconceitos do mesmo tipo. Seria
natural e legítimo que, depois de experimentar, o aluno chegasse à conclusão:
«Nunca mais quero fazer isto ou comer daquilo.» é a mesma atitude que se
incentiva nas aulas de Oficina de Teatro: não se partir para os exercícios e jogos
com preconceitos; não se recusar nada antes de experimentar com o máximo de
entrega possível – dado que, no final do percurso, pode-se sempre fazer escolhas
e, se assim se pretender, regressar às convicções que se tinha antes de o curso se
iniciar. Como recorda Peter Brook:

Um grande ritual, um mito fundamental, é uma porta. Esta porta não existe para
ser observada mas sim para ser experimentada e quem puder experimentar a
porta dentro de si mesmo transpô-la-á com maior intensidade. (1994, p. 105)134

Tenho observado que a aceitação desses quatro comportamentos básicos
por parte dos alunos potencia uma visita guiada com elevado impacto na sua

133 No mesmo sentido em que se propõe a visita guiada ao ofício do ator: dar a conhecer, sem
finalidades de formação profissional.

134 Un gran ritual, un mito fundamental, es una puerta. Esta puerta no está ahí para ser observada,
sino para ser experimentada, y quien pueda experimentar la puerta dentro de sí mismo, la traspasará
con mayor intensidad.
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formação, na sua compreensão do método que lhes é proposto e até nos níveis
de profundidade com que se dedicam à criação do Exercício Final.

A especificidade do ponto de vista assumido nas aulas de Oficina de Teatro
(nomeadamente, a conceção de teatro, a perspetiva pedagógica da visita guiada
e as regras básicas de funcionamento das aulas) é sumariamente apresentada a
todos os candidatos, na entrevista de seleção: não só lhes são comunicadas e
explicadas as regras básicas de funcionamento, como são lidos curtos excertos de
textos de Stanislavski, de Grotowski e de Manuela de Freitas, para que os
candidatos se confrontem com esse entendimento do teatro. Não podia ser de
outro modo: a compreensão, ainda que provisoriamente no plano intelectual, por
parte dos candidatos, do grau de exigência do que se pretende dar a conhecer
deve pesar, igualmente, na decisão livre de, ainda assim, manterem a intenção de
candidatura. Por isso, a entrevista de seleção tem um duplo objetivo: serem
escolhidos os melhores candidatos, pelo júri, mas também eles terem a
oportunidade de escolher mais informadamente o curso.

Como se depreende do que já ficou dito, a matéria de trabalho nas aulas de
Oficina de Teatro são os próprios alunos, a saber, a sua humanidade, mais ou
menos íntima, mais ou menos exposta, mais ou menos revelada – e em
permanente diálogo com uma dada conceção do teatro. Trata-se, por isso, de um
contexto que obriga o docente a uma cautela (deontológica) muito particular,
porque, à medida que os alunos vão deixando cair as barreiras com que se
protegem do olhar dos outros, ficam mais indefesos, mais disponíveis para serem
diretamente «tocados na alma». No teatro é assim, como explica Grotowski:

O primeiro dever do ator é o de bem compreender o facto de que ninguém aqui
lhe quer dar nada: pelo contrário, querem é tirar muito dele, tirar-lhe coisas a
que normalmente ele se apega muito: a sua resistência, a renitência, a tendência
para se esconder atrás de máscaras, a indiferença, os obstáculos que o corpo
lhe coloca no caminho do ato criativo, os hábitos e até as suas usuais «boas
maneiras». (1969/1991, p. 218)135

Mesmo sabendo-se que o nível de profundidade dessa viagem vai sendo
decidida e autorizada por cada um dos alunos, em cada minuto, em cada hora,
em cada dia de aula, é certo que aqueles que decidem realizá-la com um elevado
nível de entrega se colocam na situação de fragilidade emocional e afetiva durante
a realização de exercícios, jogos, improvisações e nas breves conversas sobre o
trabalho efetuado.

135 The actor’s first duty is to grasp the fact that nobody here wants to give him anything; instead they
plan to take a lot of him, to take away that to which is usually very attached: his resistance, reticence,
his inclination to hide behind masks, his half-heartedness, the obstacles his body places in the way
of his creative act, his habits and even his usual «good manners».



116

ANTóNIO BRANCO

quiçá porque essa circunstância é comum a todas as aulas de teatro
orientadas pela via da autenticidade, existem, como vimos no Capítulo II, relatos
de situações em que o responsável pelo ensino manipulou alunos, abusou do
poder que esse contexto pode criar, ganhou um indevido ascendente sobre eles,
passando, assim, de professor a pseudoguru – e os alunos a pseudomembros de
uma espécie de seita. Esses riscos estão lá e não devem ser ignorados. Por isso,
quis, a partir da edição de 2006-2007, encontrar uma estratégia que permitisse
evitar esse tipo de consequência.

A solução que encontrei foi a de, para além do professor responsável, estar
sempre presente nas aulas um professor-adjuvante, com os seguintes papéis:

1. observar;
2. contribuir para a planificação das aulas;
3. participar nos exercícios/jogos, com os alunos, para obter, por dentro do

processo, impressões do seu desempenho e atitude;
4. colaborar na demonstração de exercícios mais complexos;
5. ir trocando impressões com o professor responsável, aferindo com ele

todos os aspetos do processo de ensino-aprendizagem considerados
essenciais;

6. contribuir, com as informações e impressões recolhidas, para a avaliação
final dos alunos.

Passemos, finalmente, à apresentação dos elementos em que se desdobram
os dois princípios básicos analisados no capítulo anterior.

2. os cinco vetores das aulas: quem, o quê, a quem, onde, como?

Para Artaud, o teatro é fogo; para Brecht, o teatro é uma luz
revelada; para Stanislavski, o teatro é a humanidade. Porque é
que havemos de escolher entre um ou outro?

PETER BROOK

2.1. o ator e o grupo

Para esta escola, os atores são o cerne da criação teatral (em permanente
troca com o encenador), como concluiu Grotowski, depois de ter considerado
acessória a necessidade de figurinos, cenários, música, efeitos de luzes e texto:

Resta-nos, portanto, o ator e o espectador. Então podemos definir o teatro como
«aquilo que acontece entre o espectador e o ator». Tudo o resto é suplementar –
porventura necessário, mas mesmo assim suplementar. [...] Uma vez que o nosso
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teatro consiste apenas em atores e público, nós temos particulares exigências com
uns e outros. Mesmo se não podemos educar o público – pelo menos não de
forma sistematizada – podemos educar o ator. (1969/1991, pp. 32-33)136

Não se trata, como vimos, de uma perspetiva que toma o ator apenas
enquanto indivíduo, mas, também, enquanto membro de um coletivo, razão pela
qual, aliás, Manuela de Freitas confessa (rindo): «[…]os meus mestres deram cabo
da minha carreira» (Fadda & Cintra, 2004, p. 43).

Efetivamente, o conceito de «carreira» (literalmente, «estrada estreita,
caminho, carril» – Houaiss, 2004) costuma, no contexto teatral, designar um
percurso individual, feito da acumulação de escolhas e/ou convites, peças e/ou
personagens, sucessos e/ou insucessos, etc. Ora, a integração num grupo suspende
voluntariamente essa possibilidade, já que a estrada individual passa a ser aquela
que também o próprio grupo trilha, transformando-se, assim, a autobiografia
artística (resultado previsível de uma carreira) em elemento constituinte (e
indissociável) de uma biografia coletiva. A ideia de grupo, que veio substituir a dos
«teatros de família» oitocentistas (v. Grotowski, 1995b, pp. 115-116), remonta,
pelo menos, a Stanislavski:

«Vocês saberão o que têm de fazer e como devem comportar-se se pensarem
em trabalho de grupo», disse-nos ele. «Todos nós criamos em conjunto,
ajudamo-nos uns aos outros, dependemos uns dos outros. […] O trabalho de
grupo é agradável e frutuoso se for devidamente organizado, pois nesse caso
nos ajudamos uns aos outros. Mas sem a disciplina adequada, o trabalho criativo
em grupo é uma tortura.» (1938/2008b, p. 555)137

quem pratica uma conceção de teatro com estas características, perde o
prazer do desempenho individual desenquadrado do coletivo, como se pode
verificar em vários testemunhos de Manuela de Freitas, já que o próprio prazer
tem origem no grupo e é potenciado por ele.

Também Grotowski encara o teatro enquanto empreendimento coletivo, com
profundas implicações nos comportamentos de cada um dos seus membros:

136 So we are left with the actor and the spectator. We can thus define the theatre as «what takes place
between spectator and actor». All the other things are supplementary – perhaps necessary, but
nevertheless supplementary. [...] Since our theatre consists only of actors and audience, we make
special demands on both parties. Even though we cannot educate the audience – not systematically,
at least – we can educate the actor.

137 «You’ll know what you have to do and how you have to behave if you think about teamwork» he
told us. «We all create together, we help each other, we depend on each other. [...] Teamwork is
pleasant and fruitful if it is properly organized, because then we help each other. But without proper
order, creative teamwork is torture. Mais à frente, Tortsov confessará aos alunos que não gosta de
convidar grandes estrelas para trabalhar com ele, apesar de admirar alguns talentos individuais
(1938/2008b, p. 564). O relato de Vasily Osipovich Toporkov sobre os contactos prévios com
Stanislavski, antes de este ter decidido convidá-lo para integrar o seu grupo de trabalho, confirma
aquela desconfiança (1949/1979, pp. 37-40).
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Um ato criativo deste nível é levado a cabo em grupo e, por isso, dentro de
certos limites, devemos restringir o nosso egoísmo criativo. Um ator não tem o
direito de moldar o colega no sentido de aumentar as possibilidades da sua
própria representação. Nem tem o direito de corrigir o colega sem autorização
de quem dirige o trabalho. [...] Os conflitos privados, as querelas, os
ressentimentos e as animosidades são inevitáveis em qualquer grupo humano.
No processo criativo é nosso dever neutralizá-los na medida em que possam
deformar e dar cabo do processo de trabalho. Somos obrigados a abrir-nos
mesmo perante um inimigo. (1969/1991, p. 215)138

Não se creia, todavia, que esta ideologia teatral é essencialmente estética
e/ou ética. Não. Ela também assenta numa questão técnica:

Em 1964, no meu Teatr Laboratorium na Polónia, fizemos um espetáculo baseado
no Hamlet, que os críticos consideraram um desastre. Para mim não foi um
desastre. Para mim foi a preparação de um trabalho muito específico e, de facto,
alguns anos depois eu fiz o Apocalypsis cum figuris. Para nos conseguirmos
aproximar desta abordagem específica, era preciso trabalhar com as mesmas
pessoas, a mesma companhia. Verificou-se que o primeiro passo (Hamlet) fora
incompleto. Não falhei o objetivo, mas não foi totalmente conseguido. Todavia
esteve-se perto de descobrir algumas possibilidades fundamentais. Então, com o
outro espetáculo, já era possível darmos o passo seguinte. há muitos aspetos do
trabalho artesanal que precisam de um trabalho a longo prazo. E isso só é
possível com a companhia. (Grotowski, 1995b, p. 118, destaque meu)139

Para além dos aspetos já referidos, a via da autenticidade implica, como já
tive a ocasião de explicar no Capítulo II, outros dois cuja conciliação só se consegue
graças a um longo processo de aprendizagem: que o ator trabalhe no sentido de
se conhecer cada vez melhor enquanto indivíduo único e irrepetível; e que aceite
entrosar essa individualidade com o grupo de que faz parte.

138 A creative act of this quality is performed in a group, and therefore within certain limits we should
restrain our creative egoism. An actor has no right to mould his partner so as to provide greater
possibilities for his own performance. Nor has he the right to correct his partner unless authorized
by the work leader. […] Private conflicts, quarrels, sentiments, animosities are unavoidable in any
human group. It is our duty towards creation to keep them in check in so far as they might deform
and wreck the work process. We are obliged to open ourselves up even towards an enemy.

139 In 1964, at my Teatr Laboratorium in Poland, we made a performance based on Hamlet, then
considered a disaster by the critics. For me it wasn’t a disaster. For me it was the preparation of a
very special work and, in effect, several years later I did Apocalypsis cum figuris. To draw nearer in
this special approach, it was necessary to work with the same persons, the same company. The first
step (Hamlet) proved incomplete. I didn’t miss the mark, but it wasn’t fulfilled right to the end. Yet
it was close to the discovery of some essentials possibilities. Then, with the other performance, it
was possible to take the next step. There are many elements related to craft that need long term
work. And this is possible only if the company exists.
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Nestas duas orientações, aparentemente contraditórias, estão a riqueza e a
dificuldade da conceção de teatro proposta aos alunos: a primeira, porque conduz
o ator para as profundezas de si e para o confronto que daí necessariamente
resulta (processo orientado pela pergunta, todos os dias reiterada nas sessões de
trabalho: «quem sou eu?»); a segunda, porque o abre totalmente à indivi -
dualidade daqueles que consigo percorrem o mesmo caminho («quem é o
outro?»). Por isso, os exercícios do Nome e Eu sou o outro140 são nucleares neste
método: o primeiro promove o autoconhecimento e a autoaceitação; o segundo,
a aceitação plena dos outros, a partir dos juízos que sobre eles formulamos
mentalmente. E, na realidade, esses dois movimentos não são antitéticos, porque
quanto mais um ator mergulha no conhecimento de si mais se reconhece nos
outros; quanto mais se disponibiliza para o conhecimento dos outros mais se
reconhece a si próprio, como verificou Carl Rogers:

Há um ensinamento que eu tenho de referir, que tem sido extremamente
compensador porque me leva a identificar-me intensamente com os outros. Posso
formulá-lo do seguinte modo. O que é mais pessoal é mais geral. Em certas
ocasiões, ao falar com estudantes ou funcionários, ou ao escrever, expressei-me
de forma tão pessoal que senti que estava a exprimir uma atitude que
provavelmente mais ninguém conseguiria entender, por ser tão pessoalmente
minha. São exemplos disso o Prefácio de Client-Centered Therapy (considerado
totalmente impróprio pelos editores) e um artigo sobre «Personalidades ou
Ciência?». Nestes casos eu descobri, quase invariavelmente, que aquela impressão
verdadeira que me aparecera como totalmente privada, pessoal e por isso
incompreensível para os outros, acabara por ser uma expressão com ressonâncias
em muitas outras pessoas. Isso levou-me a crer que aquilo que é mais pessoal e
único em cada um de nós é provavelmente o elemento que, de facto, sendo
partilhado ou expresso, mais profundamente pode ser recebido pelos outros. o
que me ajudou a compreender os artistas e os poetas enquanto pessoas que
exprimem o que há de único neles próprios. (1967, p. 26, destaque meu)141

140 O exercício Eu sou o outro tem por finalidade a aceitação total do outro e a consequente
compreensão de que aquilo de que se gosta e não se gosta nos outros está em nós, de que os seres
humanos são UM.

141 Somewhere here I want to bring in a learning which has been most rewarding, because it makes
me feel so deeply akin to others. I can word it this way. What is most personal is most general. There
have been times when in talking to students or staff, or in my writing, I have expressed myself in
ways so personal that I have felt I was expressing an attitude which it was probable no one else
could understand, because it was so uniquely my own. Two written examples of this are the Preface
to Client-Centered Therapy (regarded as most unsuitable by the publishers), and an article on
«Persons or Science?». In these instances I have almost invariably found that the very feeling which
has seemed to me most private, most personal, and hence most incomprehensible by others, has
turned out to be an expression for which there is a resonance in many other people. It has led me to
believe that what is most personal and unique in each one of us is probably the very element which
would, if it were shared or expressed, speak most deeply to others. This has helped me to understand
artists and poets as people who have dared to express the unique in themselves.



120

ANTóNIO BRANCO

No contexto em apreço, estes dois eixos colocam dois problemas pedagógicos
específicos: por um lado, porque, sendo o autoconhecimento uma missão para
os atores, não será obrigatoriamente sentido dessa forma pelo aluno não ator;
por outro, porque os alunos não formam um grupo, mas uma turma, visto que
não tiveram a oportunidade de se escolherem para trabalharem juntos.

A experiência tem demonstrado, todavia, que os exercícios propostos
permitem, se os alunos assim o quiserem, ultrapassar em grande parte a segunda
dessas dificuldades. Por isso Manuela de Freitas costuma afirmar que os exercícios
e jogos que ensina não servem para formar atores, mas, sim, grupos142. E é
verdade que o grau de eficácia (ética, estética e técnica) dos mesmos depende da
assunção, por parte de quem os executa, de um contexto comum a todos eles:
estão sempre em causa a demanda individual do autoconhecimento e a da
sintonização com os outros. A título de exemplo, só esta dupla condição explica
que no exercício do Espelho143 se explicite a seguinte regra: «A um sinal de quem
dirige, trocam de pares, sem rutura, e recomeçam o exercício – até cada um o ter
realizado com cada um dos outros». Se o objetivo fosse exclusivamente a
experimentação individual, não seria necessária a parte final dessa instrução.
Noutros exercícios em que, de cada vez, só participam três ou quatro alunos, como
nas improvisações, deve o professor acautelar que a constituição desses pequenos
grupos vá variando ao longo das sessões, para que cada aluno tenha a
possibilidade de se ir confrontando com as características próprias dos outros,
possa ir medindo o grau de empatia e antipatia com cada um deles e vá
percebendo o efeito disso no processo de criação.

é conhecida, na Filosofia ocidental, a antiguidade do projeto ético do
autoconhecimento como instrumento de aperfeiçoamento do ser humano que,
através dele, almeja transformar-se em mestre de si próprio – devendo, por isso,
esse programa ser visto como projeto de emancipação144. A discussão sobre a
possibilidade e a vantagem do autoconhecimento é muito antiga, dividindo
filósofos, psicólogos, neurocientistas, antropólogos, etc. A par dessa polémica,
alguns dos autores de referência que tenho vindo a citar consideram essa dimensão
como uma das mais importantes do trabalho do ator. A metáfora mais nítida talvez
seja a que Manuela de Freitas usa nesta passagem, cuja citação, por isso, reitero:
142 As quatro edições em que participei enquanto professor proporcionaram três resultados diferentes:

numa delas nunca chegou a existir nada semelhante a um grupo, porque uma parte dos alunos se
distanciou inconfessadamente da conceção de teatro ensinada – mas o pequeno número daqueles
que decidiu experimentar a fundo acabou por constituir A Peste, a seguir à conclusão da parte
curricular; noutra, os alunos foram assumindo honestamente limitações na entrega – o que originou
uma grande proximidade afetiva entre eles, mas não entrosamento, porque se mantiveram níveis
de não aceitação mútua; nas outras, todos os alunos decidiram experimentar mais a fundo o que
lhes era proposto e o resultado aproximou-se bastante do que pode ser um grupo.

143 Existem muitas variantes deste exercício. Esta tem por finalidade a abertura ao outro e à sua energia
magnética e a transformação de cada um dos membros do par numa imagem espelhada do outro.

144 Para o aprofundamento dessa questão, consulte-se Jopling (2000) e Santos (2008).
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Um actor é aquele que investiga tudo o que é. é um ser que resolve ter como
profissão conhecer-se totalmente, saber tudo o que tem, o que podia ter, o que
é, o que poderia ser, do que é capaz, do que não é capaz. é a história do Gil Vicente,
o «Todo o mundo e Ninguém». O actor é toda a gente e ninguém. O actor através
de técnicas, investiga tudo o que tem, confronta-se com todas as suas capacidades,
grandezas, baixezas, vícios, virtudes. E, para que é que isso serve? é uma espécie
de base de dados a que, perante uma personagem concreta, vai buscar tudo o
que serve esta personagem. (Neves & Freitas, 2006, pp. [259-60])

Os exercícios são um dos caminhos para o autoconhecimento e, conforme
também já afirmei, todos eles o possibilitam, mesmo que o não promovam
diretamente. Um dos que o faz explicitamente é o exercício do Nome: através dele
o ator vai visitando, com algum pormenor, e aceitando as várias partes que o
constituem, de forma a assumir, perante os outros, a totalidade do que encontrou.
Durante a execução do exercício, o ator deve atentar, com a ajuda de quem dirige,
em duas coisas importantes: em primeiro lugar, não fugir das imagens que lhe são
desagradáveis; em segundo lugar, não rejeitar nem julgar nenhuma delas145. Trata-se,
por isso, de um exercício para o treino da autoaceitação da imperfeição humana
– que é a base da matéria com que o ator trabalha: a sua grandeza divina só
acontece porque/quando ele parte da aceitação da sua pequenez humana.
Encontramos a mesma ideia nesta célebre ode de Ricardo Reis:

Para ser grande, sê inteiro: nada
Teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
No mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda
Brilha, porque alta vive.

O exercício do Nome, por ser basilar e difícil, é aplicado pelo menos em dois
momentos do percurso de aprendizagem afastados entre si. Em todas as edições
houve alunos que exerceram o seu direito a não participar nele, depois da primeira
experiência – mas também em todas elas houve alunos que o tomaram como
lugar privilegiado de autodescoberta e libertação dos escolhos que fazem de nós
pessoas incompletas, temerosas, frustradas, inautênticas, e que, por isso, reagiram
muito positivamente ao anúncio da sua segunda realização. Em ambos os casos,
o que interessa é a identificação do grau de autoexigência do ator desta visita
guiada, razão pela qual a desistência também proporciona um elevado grau de

145 Estas imagens podem ir, por exemplo, desde «a enorme cicatriz que tenho no abdómen», passando
por «as borbulhas que tenho no nariz», «a verruga no cotovelo», «o conteúdo do meu estômago»,
«o nariz grande», a «gordura acumulada na barriga», até «o medo de que me façam mal» ou «a
minha indiferença ao sofrimento alheio», etc.
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autoconhecimento, quando honestamente realizada: quem o abandona pode ficar
a saber que tem dificuldade em olhar de frente para alguns aspetos da sua
fisiologia e/ou da sua personalidade. Frequentemente, a explicação que os alunos
dão para a desistência é a da desconcentração (a execução é longa – cerca de
quarenta minutos – e numa posição inusual e, por isso, incómoda). Mas aqueles
que assim o quiserem podem compreender que a desconcentração e o
desconforto físico são apenas sintomas da fuga compreensível às profundezas
para que o exercício os atira. E, em muitos casos, assim aconteceu.

Outros abandonam o exercício porque alguma coisa neles provoca comoção,
associada ou não a choro, a riso, a tosse ou a outras formas de expressão
emocional, e, em consequência disso, perdem a ligação com o percurso coletivo.
Neste caso, é mais fácil ajudá-los, no final, a compreenderem o que lhes
aconteceu, porque habitualmente essa emotividade foi causada por alguma
imagem ou pensamento que eles são capazes de identificar. Basta, por isso, que
digam (para consigo próprios, sempre146): «Encontrei aquele monstrinho que não
sou capaz de aceitar ou que não quero aceitar.» Outros, ainda, porque descobrem
que essa técnica do ator não é a sua forma de expressão individual, já que a
expressão artística está intimamente associada ao prazer proporcionado pelo meio
que a veicula. Veja-se a resposta escrita de José Mário Branco (que escolhi porque,
tal como os alunos, não é um ator), à pergunta que lhe dirigi por correio
eletrónico147:

Experimentei alguns desses exercícios (outros nem quis experimentar...), assim
como improvisações de grupo destinadas a construir espectáculos teatrais. Não
só não tive prazer nenhum nisso como foi uma violência para mim. Não sou actor.
Tendo muita experiência de cantar canções em público poderia pensar-se, como
pensaram companheiros desses grupos e alguns directores teatrais, que esse
traquejo seria uma base suficiente. Mas não. Verifiquei que saber dizer as
palavras e ter o hábito de pisar o palco não é suficiente para se ser actor. Fiz
papéis ocasionais em peças e filmes, mas não os fiz bem porque não sou actor. O
que me parece estar na raiz disso é a dicotomia entre «exprimir-se» e «exibir-se».
Exprimo-me a cantar ou a dirigir músicos; não me exprimo a representar um
papel. quando tentei ser actor estava apenas a exibir-me, era tudo exterior,
aparência e cliché. (Mensagem de correio eletrónico recebida no dia 11-08-2010)

Também o exercício do Aquecimento, por exemplo, proporciona formas
importantes de autoconhecimento: através dele, o ator vai construindo uma
espécie de cartografia do corpo, identificando os lugares mais propícios à

146 Nunca, nas aulas de Oficina de Teatro, é pedido ou recomendado aos alunos que revelem os aspetos
mais íntimos do que lhes acontece durante a prática dos exercícios ou jogos.

147 «Por que motivo não gostas de fazer os exercícios de teatro, como o do Nome, o do Verbo, etc.,
que experimentaste fazer quando pertenceste à Comuna e ao Teatro do Mundo?»
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acumulação de tensões, e tem a possibilidade de, diariamente, reconhecer o estado
(psicofísico) em que se encontra, detetar todas as potenciais disfunções presentes
no momento em que é realizado (preocupações, tristezas, dores, níveis de cansaço,
etc.), em suma, ir aprendendo a eliminar todos os obstáculos de que for capaz no
tempo que para isso lhe é concedido e assumir os restantes, de forma a não vir a
ser surpreendido por eles na sessão de trabalho para que essa rotina o prepara.

Enquanto limiar da aula, o Aquecimento é, sobretudo nas primeiras sessões,
um dos exercícios em que os alunos mais possibilidades têm de se confrontar com
as suas inibições, porque também essa sequência de ações os expõe aos outros
(o Aquecimento é realizado coletivamente em círculo, a maior parte do tempo de
olhos abertos) – e os revela148. é frequente serem em grande número os alunos
que, inicialmente, censuram a voz – optando pelo silêncio; tentam esconder os
olhos do olhar dos outros desconhecidos; não vão ao fundo de atos tão simples
(mas cuja expressão pública é socialmente condenada) como espreguiçarem-se e
bocejarem; permitem que o fluxo mental esteja em constante vigilância da sua
imagem perante os outros; etc.

Os exemplos escolhidos (Nome, Aquecimento) pretendem apenas demons -
trar, como afirmei inicialmente, que tudo quanto acontece na sessão de trabalho
é fonte de autoconhecimento, desde que o aluno experimente colocar-se na
atitude equivalente à referida num verso de Sophia de Mello Breyner – «atento
como antena»149 –, poeticamente correspondente ao modo como Eisner explica
a função cognitiva da Arte:

Com o termo cognição eu quero dizer todos aqueles processos pelos quais o
organismo toma conhecimento do ambiente ou da sua própria consciência.
(2004, p. 9)150

Sendo a autorrevelação uma forma de autoconhecimento, ela acontece num
nível mais específico.

Durante a realização de exercícios e jogos, pode acontecer o ator/o aluno
encontrar alguma coisa que já conhece, ou, pelo contrário, dar de caras com um
aspeto totalmente novo, passando, por isso, diretamente do contexto de ignorância

148 Tenho vindo a observar, em primeiro lugar, que o respeito exigente do professor (a saber, sem deixar
que cada um se instale no seu comodismo) pelo ritmo com que cada um se vai permitindo a perda
do controlo sobre a imagem supostamente produzida perante os outros, durante o Aquecimento,
é condição do conforto necessário a essa pequena, mas importante, libertação; em segundo lugar,
que existe uma relação direta entre a progressiva desinibição, durante o Aquecimento, e o grau da
mesma nos exercícios e jogos que se seguem – e vice-versa.

149 «Imóvel muda atenta como antena» («Senhora da Rocha», Geografia).
150 By the term cognition I mean to include all those processes through which the organism becomes

aware of the environment or its own consciousness.



124

ANTóNIO BRANCO

secundária151 para o da cognição. Neste caso, ocorre um processo de autorre -
velação que pode até consistir, no limite, em descobrir, relativamente a um aspeto
concreto, o contrário do que se pensava que se sabia sobre si próprio – e, conforme
tem sido reiterado, tal pode ter a ver com qualquer uma das dimensões psicofísicas
envolvidas no ato de criação (uma capacidade física que se desconhecia ter, uma
dor que nunca se tinha sentido, a não ocorrência de um facto que se esperava, um
sentimento, uma sensação, etc.). Desde que a atitude seja de disponibilidade
(conceito que descreverei adiante), a autorrevelação pode acontecer em qualquer
momento e em qualquer circunstância da sessão de trabalho – e todos têm de
estar avisados para o eventual nível de pathos que ela pode gerar. Recordo o final
do episódio em que Narciso obrigou o amigo a ver a dura verdade relativamente à
sua natureza – o desejo de Goldmundo de ser monge, como Narciso, era afinal uma
mentira, uma ilusão, porque a sua natureza era a de um artista e o cumprimento
dessa vocação implicaria que ele abandonasse o mosteiro:

Goldmundo estava sob um dos arcos maciços, na comunicação dos corredores
com o pequeno jardim do claustro; de cada lado das colunas, suportes do arco,
fitavam-nos os olhos esbugalhados de três cabeças de animais, carrancas pétreas
de cães ou lobos. Dentro dele, a dor pungente que o revolvia, medonha, não
conseguia assomar à luz, não alcançava acesso à razão. Mortal angústia atava-lhe
o nó na garganta e no estômago. Ergueu maquinalmente os olhos e viu, nos
capitéis, as três carrancas; logo lhe pareceu que aquelas ferozes cabeças estavam
dentro das suas entranhas, uivantes e de olhos exorbitados.
– Vou morrer – sentiu aterrorizado. E, logo a seguir, tremendo de medo: – Vou
perder a razão, vou ser devorado pelas bocarras daqueles bichos.
Caiu convulso aos pés da coluna; a dor demasiado forte atingira o extremo limite.
Perdeu os sentidos; sumiu-se, como um náufrago, num bem-vindo não-ser.
(Hesse, 1930/1981, p. 48)

A confiar nas experiências de Grotowski (do teatro) e de Carl Rogers (da
terapia), esses processos de autoconhecimento e de autorrevelação são
terapeuticamente benéficos (cf. supra p. 61ss.). Seja como for, o efeito terapêutico
será sempre uma consequência e nunca uma finalidade da disciplina de Oficina de
Teatro: as aulas não são sessões de terapia individual ou coletiva, nem o professor
é um terapeuta encartado, alertas que vão sendo reiterados sempre que é detetado
algum nível de confusão. A demanda do autoconhecimento e da autorrevelação,
nas aulas de Oficina de Teatro, visa tão-somente a compreensão do processo por
que passa o ator para criar, ou seja, para pôr a expressão individual ao serviço da
arte, transformando-a, conferindo-lhe uma estrutura, integrando-a num contexto

151 «não se saber que não se sabe» [not knowing that you don’t know] (Eisner, 2004, p. 49).
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repetível. Uma coisa é certa: os benefícios terapêuticos desta forma de fazer teatro
só o são para quem tem prazer nesse tipo de descoberta e de criação – razão pela
qual aos alunos desta visita guiada é pedido que vão exprimindo com total
honestidade a sua reação aos exercícios e aos acontecimentos das aulas. Não se
trata só de uma questão ética e estética, mas também pedagógica: só assim o
professor pode ir ajudando cada um a lidar com a complexidade do processo de
aprendizagem proporcionado. Essa condição liga-se, diretamente, com a questão
da autenticidade, tratada, no primeiro capítulo, do ponto de vista da arte do ator,
e a seguir abordada do ponto de vista pedagógico, a propósito da dicotomia
autenticidade/organicidade vs. máscara social/clichés.

O ponto de partida dessa dicotomia reside na ideia de que a máscara social
que todos transportamos connosco é inimiga da criação teatral, porque
corresponde apenas a um conjunto de estereótipos artisticamente inférteis, como
explica Manuela de Freitas:

é sempre a Manuela de Freitas, porque eu não me estou a esconder nem estou
a imitar ninguém, sou eu. Sou eu, mas com a parte de mim, com aquela lista
que agora vai servir para esta personagem. é o encontro das duas coisas.
Também não é só «Estou sempre a levar a Manuela de Freitas para as
personagens todas, e em todas as personagens lá está ela.» 
[...] Porque eu não levo isto, a imagem estereotipada que eu fui criando ao longo
da vida da Manuela de Freitas. é mais ou menos... a gente habitua-se a vestir
umas determinadas coisas, a ter o cabelo de uma determinada maneira... E,
portanto, há uma imagem que ao longo dos anos a Manuela de Freitas tem. é
normalmente isto, quem me conhece ao longo dos anos, é isto: clássica e tal,
umas coisas assim, o cabelo sempre assim, loura, agora é um louro reconstruído
porque é branco, mas continua a ter exactamente a cor que tinha há trinta anos.
E portanto é isto. Isto é a Manuela de Freitas, a máscara, o estereótipo que a
sociedade criou para mim, ou que eu criei para funcionar na sociedade. (Neves
& Freitas, 2006, p. [261-2])

E acrescenta:

«E a Manuela de Freitas, quem é?» Olhe! Veja! é tudo aquilo. [aponta para o
ecrã onde tinha sido projectado o fragmento de À Flor do Mar] Eu acho que
ninguém me conhece melhor do que quem me vê representar. (Neves & Freitas,
2006, p. [264])

O aparente paradoxo expresso pela atriz («só no teatro sou real, autêntica»)
cria enormes dificuldades ao leigo, porque parece remeter os comportamentos
quotidianos para o plano moral da insinceridade – condenada pela nossa cultura de
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matriz judaico-cristã152. Não é, todavia, essa a «mentira» que se combate no teatro,
mas a outra, socialmente construída, tolerada ou considerada necessária – e com a
qual vamos edificando os clichés com os quais interagimos com os outros. Não é
difícil, para qualquer pessoa, identificar um gesto ou uma ação ou uma fórmula por
si usados socialmente, mas vazios de conteúdo. Também não é custoso distinguir a
miríade de coisas que diariamente fazemos por simples hábito ou porque não
queremos criar nenhuma forma de conflito ou disrupção com os contextos em que
vivemos, trabalhamos, amamos, etc. Progressivamente, vamos construindo uma
espécie de muralha que nos afasta da nossa autenticidade, da nossa organicidade
e nos protege dos outros, comportamento assim descrito por Donnellan:

quando há um fosso entre a intimidade e a exterioridade, quando o sistema de
controlo é maior do que o impulso do sentimento, quer dizer que há uma
mentira. Pode não ser uma mentira grave, mas é uma mentira. (2005, p. 172)153

Na visão que aqui defendo, ao tornarmo-nos adultos vamos perdendo a
autenticidade e a organicidade (duas faces complementares da mesma moeda),
conforme observou Grotowski, ao definir o segundo conceito:

O que é a organicidade? é viver em concordância com as leis naturais, mas num
nível primário. Não nos podemos esquecer de que o nosso corpo é um animal.
Não estou a dizer que somos animais, digo que o nosso corpo é um animal. A
organicidade está relacionada com um lado infantil. A criança é quase sempre
orgânica. A organicidade é algo mais presente em nós quando somos jovens,
menos presente quando somos mais velhos. Claro que é possível prolongar a vida
da organicidade lutando contra os hábitos adquiridos, contra o treino da vida
normal, rompendo e eliminando os clichés de comportamento. E, antes de se
dar a reação complexa, regredir para a reação que era primária. (apud Richards,
1995, p. 66)154

152 V., por exemplo, «Mais vale um pobre que anda na integridade do que um homem com lábios
tortuosos e insensatos. [...] A testemunha falsa não ficará sem castigo e o que diz mentiras não se
livrará.» (Provérbios 19, 1 e 5, respetivamente).

153 When there is a gap between the inner and the outer, when the frame of control is larger than the
impulse of feeling, then there is a lie. It may not be a serious lie, but it is a lie all the same.

154 What is organicity? It is to live in agreement with natural laws, but on primary level. One mustn’t
forget, our body is an animal. I am not saying: we are animals, I say: our body is an animal.
Organicity is linked to a child-aspect. The child is almost always organic. Organicity is something
which one has more of when one is young, less of as one gets older. Obviously, it is possible to prolong
the life of organicity by fighting against acquired habits, against the training of common life,
breaking, eliminating the clichés of behaviour. And, before the complex reaction, returning to the
reaction which was primary. Segundo indicações fornecidas por Thomas Richards, esta passagem é
citada a partir de um texto de Grotowski publicado na década de noventa (Grotowski, Jerzy (1992).
C’était une sorte de volcan. In AAVV. Les dossiers. Tradução de Magda Zolowska. Paris: Editions l’Age
d’Homme e Bruno de Panafieu).
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Richards explica a ideia do seu mestre com imagens muito simples, tornando-
a ainda mais nítida:

quando observo um gato, verifico que todos os seus movimentos estão no seu
lugar, o corpo dele pensa por si mesmo. No gato não existe uma mente
discursiva que bloqueie as reações orgânicas imediatas, metendo-se no seu
caminho. A organicidade pode também existir num ser humano mas é
praticamente bloqueada por uma mente que não faz o seu trabalho, uma mente
que tenta dirigir o corpo, pensando rapidamente e dizendo ao corpo o que fazer
e de que maneira. O resultado dessa interferência são muitas vezes os movimentos
em staccato e descontínuos. Mas quando de observa um gato, vê-se que todos
os seus movimentos são fluidos e interligados, mesmo os mais rápidos. Para um
ser humano conseguir chegar a essa Organicidade, ou a sua mente terá de
aprender a maneira certa de se manter passiva, ou terá de aprender a entregar-se
exclusivamente à sua própria tarefa, mantendo-se de fora do processo para que
o corpo possa pensar por si próprio. (1995, p. 66)155

O que acabei de dizer explica a adoção, nas aulas, da frase atribuída a
Fernando Amado, «os actores são meninos a brincar no jardim dos deuses»
(destaque meu), identificada, no capítulo anterior, como uma das ideias basilares
deste método, e também do ponto de vista desse mestre sobre a questão da
verdade teatral:

De qualquer forma e sejam quais forem os instrumentos e o método, o teatro
assinala-se por um desvendar o que naturalmente e humanamente se esconde.
(1958/1999c: 163-164)

Poder-se-á, então, perguntar se é desígnio das aulas de Oficina de Teatro a
reconquista da organicidade por parte dos alunos. Evidentemente que não: tratar-
-se-ia de um objetivo adequado apenas a uma formação muito longa e
espe cializada (como, aliás, se depreende do relato de Richards que tenho vindo a
citar). é, no entanto, possível almejar a que os alunos vislumbrem a sua
organicidade através dos exercícios e jogos – para, pelo menos, ficarem a saber
que podem ter perdido uma propriedade preciosa que está ao seu alcance
recuperar e reconhecerem o que ganham quando isso acontece.

155 If I observe a cat, I notice that all of his movements are in their place, its body thinks for itself. In the
cat there is no discursive mind to block immediate organic reaction, to get in the way. Organicity
can also be in a man, but it is almost blocked by a mind that is not doing is job, a mind that tries to
conduct the body, thinking quickly and telling the body what to do and how. Such interference often
results in a staccato and broken way of moving. But if you watch a cat, you see that all its movements
are fluid and connected, even the fast ones. In order for a man to arrive at such Organicity, either
his mind must learn the right way to be passive, or learn to occupy itself only with its own task,
getting out of the way so that the body can think for itself.
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O confronto com a falta de organicidade começa na aprendizagem do
Aquecimento, pelos motivos aduzidos anteriormente, e está presente em todos
os exercícios e jogos propostos. Mas há três exemplos de exercícios em que essa
dificuldade fica ainda mais visível: Passagem de som, ritmo e movimento; Criação
da máquina; Molhada156.

No primeiro, porque a transformação do som, ritmo e movimento recebidos
só funciona quando é orgânica, ou seja, quando as ações do corpo e da voz não
são controlados pelo fluxo mental involuntário157, uma espécie de pensamento
compulsivo ininterrupto de que nem sequer nos apercebemos e que provoca um
ruído mental permanente (Tolle, 2001, p. 34). Significa isto que, só deixando-se ir,
o aluno é capaz de receber e ir transformando o som, o ritmo e o movimento até
criar uma forma totalmente nova e rigorosa, pronta a ser passada a outro. No
segundo exercício, porque a criação de uma peça do «organismo» coletivo não
obedece a critérios da lógica racional, a resposta à pergunta «que peça falta na
máquina?» tem de ser dada pelo corpo, pela voz, pela emoção – e não pela
«cabeça». A dificuldade suplementar desses dois exercícios reside no facto de só
resultarem bem quando a organicidade coletiva (que é superior à soma da
organicidade das partes) também é atingida.

Pode-se, então, dizer que a organicidade abre a porta à autenticidade, que
pedagogicamente caracterizo como verdade possibilitada e revelada pela
organicidade, porque não controlada pelo fluxo mental involuntário, e que tal só
acontece quando se consegue quebrar as barreiras e as defesas, mais ou menos
consistentes e conscientes, erguidas pela máscara social.

é, assim, necessária a utilização pedagógica de uma técnica que permita aos
alunos aperceberem-se da existência, em si e nos outros, dos clichés, das defesas
e das mentiras que todos mais ou menos usamos nas situações em que nos
protegemos dos outros, porque esse nível de consciência (o «querer-ter-
-consciência», de Heidegger) é o primeiro patamar para a aprendizagem. Um
desses instrumentos é um exercício muito simples (Diante dos outros), que
costumo realizar no primeiro terço do percurso: através dele e com a ajuda do
olhar crítico do professor, os alunos verificam com relativa facilidade que, na
presença de outros, acionamos defesas que convocam estereótipos de tipos muito
variados: «o envergonhado», «o valentão», «o brincalhão», «o sério», «o
transparente», etc. – refletidos na forma como os colegas agem ao entrarem na
sala onde está o grupo de pessoas (ainda desconhecidas) a olhar para eles,

156 O exercício da Passagem de som, ritmo e movimento tem por finalidade o desenvolvimento da
organicidade e das capacidades rítmicas articuladas com um som e um movimento. O da Criação
da Máquina destina-se à criação coletiva de um organismo harmónico (uma «máquina humana»).
O da Molhada destina-se à fusão dos indivíduos numa massa de carne indistinta e orgânica.

157 Embora Thomas Richards use o conceito de «mente discursiva», como vimos, eu prefiro «fluxo
mental involuntário», para que essa compulsão não se confunda com o uso da razão.
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fixamente e em silêncio. Também compreendem que, na base do treino do ator,
está o problema de como suplantar a dificuldade de se ser o centro da atenção
dos outros e, ainda assim, comunicar autenticamente com eles – questão que
também está na base das primeiras lições de Stanislavski (1938, pp. 5-36).

Sendo o cliché uma forma mecânica e limitadora da expressão humana, social
ou culturalmente convencionada, mas vazia de conteúdo semântico relevante nos
atos de comunicação artísticos, compreende-se que os autores de referência do
presente trabalho o elejam como inimigo a abater. Esse combate começa por ser
quase obsessivamente explicitado por Stanislavski e volta a ser assunto do
pensamento e da ação de Grotowski158.

Para além dos clichés sociais de uso individual indiferenciado, também são
objeto de trabalho os clichés teatrais mais conhecidos e frequentes159 – e que a
experiência de lecionação da disciplina de Oficina de Teatro me tem confirmado
serem culturalmente adquiridos até pelos alunos que nunca fizeram teatro,
provavelmente através da observação dos atores que os utilizam no cinema e na
televisão, mas também no teatro, de que muitos são espectadores frequentes.
Tenho também verificado que alguns dos mais evidentes aparecem, imedia -
tamente, nas primeiras aulas, nos alunos que são professores de Expressão
Dramática ou receberam formação nessa área. O mais difícil de quebrar é aquele
segundo o qual o ator que é chamado para o espaço de trabalho tem de «fazer
alguma coisa expressiva» – e a convicção, muito arreigada nalguns dos alunos com
esse tipo de bagagem, de que «quanto mais coisas fizerem, melhor». E o que
significa «ser expressivo», nesse âmbito? Mexer-se muito, variar muito as
expressões faciais, soltar muitos sons ou palavras consideradas intensas, chorar
(ou fingir que se chora), espojar-se no chão em sinal de grande perturbação
emocional, etc. Atente-se nas palavras de Richards, quando descreve

158 Não elejo nenhum passo de textos desses autores, já que o tema é recorrente na sua obra,
entrevistas, etc., e, ao longo do texto, tenho vindo a citar excertos exemplificativos.

159 No domínio da música, veja-se a reflexão de José Mário Branco sobre o mesmo assunto: «é como
aquelas pessoas que a toda a hora usam a palavra ‘coisa’ porque não sabem (ou não têm disponível)
o termo próprio para nomear o objecto ou o conceito a que se referem; ou que usam o verbo ‘fazer’
como supletivo do verbo activo que definiria a acção que querem referir. Podemos chamar-lhe,
esquematicamente, pobreza de linguagem. E isso, numa canção como no resto, significa pobreza
de informação. As intenções e até o sentir profundo do próprio emissor podem ser absolutamente
sinceros, mas o que é que passa para o lado de lá? O resultado mais frequente deste tipo de
limitação expressiva é o império dos clichés. A música popular de mercado está cheia disso (a erudita
também, mas a gente não a ouve…). Se a mente (neste caso a memória musical) não for diariamente
alimentada com a escuta da grande música, dos grandes autores, e de uma forma geral no contacto
com o património de criação artística que foi sendo filtrado pelos tempos, não pode haver milagres:
o tal léxico será bem reduzido e a sua expressão estará à mercê do que está mais à mão: o cliché –
como, na fala, a frase feita e o estilo convencional. Há que fazer aqui uma ressalva. A força social
dos clichés, sobretudo nas músicas mais tipificadas, é tão grande, tão avassaladora, que um criador
que queira estar junto da sua comunidade não pode ignorar a sua existência, sob pena de ficar
isolado na sua torre de marfim.» (2009: s/p.)
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comportamentos semelhantes em si próprio, numa das primeiras sessões de
trabalho com Grotowski:

Eu não percebia que, muitas vezes, me convencia de ter «sentido qualquer
coisa» quando o que de facto sentira fora uma excitação nervosa por estar a
«representar» à frente de alguém. Por outras palavras, confundira a agitação
nervosa com verdadeiras emoções. (1995, p. 36)160

E, por isso, não sendo «grotowskiana» (no sentido restrito do adjetivo) a
técnica ensinada nas aulas, também o primeiro desafio dos alunos de Oficina de
Teatro é similar ao da descrição da «via negativa» desse grande mestre do teatro:

Nós não queremos ensinar ao ator um conjunto predeterminado de aptidões
profissionais ou dar-lhe uma «mala de truques». Não temos um método
dedutivo de colecionar aptidões. Aqui tudo é concentrado no «amadure -
cimento» do ator que se manifesta numa tensão para levar ao extremo, numa
desmontagem total, numa revelação desnudada da sua intimidade pessoal  –
tudo isso sem o mínimo vestígio de egoísmo e de autossatisfação. O ator faz
uma dádiva total de si próprio. [...]
A educação de um ator no nosso teatro não consiste em ensinar-lhe alguma
coisa: tentamos eliminar a resistência do seu organismo a este processo físico.
Daí resulta a libertação do lapso de tempo entre o impulso interior e a reação
para fora, de forma a que esse impulso seja já, ele próprio, a reação para fora.
Impulso e reação são concorrentes: o corpo desaparece, consome-se no fogo, e
o espectador vê apenas uma série de impulsos visíveis.
Optamos portanto por uma via negativa161 – não uma coleção de aptidões
profissionais mas uma erradicação de bloqueios. (1969/1991, pp. 16-17)162

O programa de Oficina de Teatro é, consequentemente, orientado para uma
grande finalidade a que se pode, metaforicamente, chamar «limpeza profunda e

160 I did not see that often I would convince myself of having «felt something», while in reality all I had
felt was excited nerves due to the fact that I was «acting» in front of someone. In other words I had
mistaken agitated nerves for true emotions.

161 Em latim, no original.
162 We do not want to teach the actor a predetermined set of skills or give him a «bag of tricks». Our is

not a deductive method of collecting skills. Here everything is concentrated on the «ripening» of the
actor which is expressed by a tension towards the extreme, by a complete stripping down, by the
laying bare of one’s own intimity [sic] – all this without the least trace of egotism or self-enjoyment.
The actor makes a total gift of himself. […]
The education of an actor in our theatre is not a matter of teaching him something: we attempt to
eliminate his organism’s resistance to this psychic process. The result is freedom from the time-lapse
between inner impulse and outer reaction in such a way that the impulse is already an outer reaction.
Impulse and action are concurrent: the body vanishes, burns, and the spectator sees only a series of
visible impulses.
Ours then is a via negativa – not a collection of skills but an eradication of blocks.
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geral»: limpeza do maior número de clichés possível, da maior quantidade possível
de defesas. E a técnica está, em primeiro lugar, do ponto de vista pedagógico, ao
serviço dessa orientação estética e ética, sabendo-se, contudo, que os vários
percursos possíveis no contexto pedagógico da visita guiada alcançarão incompleta
e diferenciadamente esse desígnio: a consciência do caminho percorrido e o
vislumbre, indiciado pelos acontecimentos do percurso de cada um (as
dificuldades e as limitações encontradas, as decisões de adesão ou rejeição, etc.),
da longa estrada que um ator/um grupo de atores teria ainda de percorrer, para
chegar a um estado de desnudamento integral, depois de totalmente derrubadas
as barreiras que o impedem. Com isso relacionados estão o trabalho sobre o
corpo, as emoções, a imaginação e a expressão, que a seguir tratarei de forma
integrada.

A decisão de não separação desses elementos advém do princípio geral da
interdependência entre todos eles no trabalho do ator. Consequentemente, a
focagem (técnica) num deles é sempre aparente e pontual e corresponde tão-
-somente, como ficou dito na introdução do presente capítulo, a uma sua
passagem a primeiro plano, para aperfeiçoamento ou compreensão de como
funciona, mas nunca à sua autonomização plena, já que todos os outros, ainda
que num segundo ou terceiro planos, também estão ativos. 

A ciência moderna (ocidental) tem vindo a dar cada vez mais atenção ao
estudo das relações entre a psique, o corpo e as emoções, por compreender a
vantagem (terapêutica) de não separação dessas componentes humanas (cf., por
exemplo, Johnson, 1987; Damásio, 1995 e 2000; Jopling, 2008). Sabe-se,
igualmente, que, nas medicinas orientais, a consciência da importância dessa
relação intrínseca nunca se perdeu (Schlitz, Amorok & Micozzi, 2005: sobretudo
pp. 355-433).

Darei, agora, dois exemplos relacionados com o teatro, que me foram
contados por Manuela de Freitas.

No 3.º espetáculo da Comuna (A Ceia, criação coletiva, com encenação de
João Mota163), a atriz representava muito tempo movimentando-se de joelhos em
cima de uma mesa coberta com uma toalha, sem nunca os ter ferido. Um dia, foi
necessária a filmagem de um fragmento de cerca de cinco minutos para um
programa televisivo de divulgação e informação cultural. No final dessa curta
filmagem, Manuela de Freitas tinha os joelhos a sangrar. Segundo ela, o que
aconteceu foi que, quando filmou, não estava no estado de integração orgânica
em que fazia os espetáculos – e o corpo cedeu.

Para explicar a relação entre «corpo e alma», «crença e ação», «imaginação e
realidade», etc., também costuma relatar aos alunos uma experiência que lhe foi
contada por um irmão neurofisiologista, na juventude. Nessa experiência, foi dito

163 V. http://www.comunateatropesquisa.pt/pt/Historia_02_01.html.
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às pessoas que nela aceitaram participar que, depois de lhes serem tapados os olhos,
seriam tocadas na testa com umas barras finas de metal pousadas numa mesa à sua
frente, a temperaturas progressivamente mais elevadas, para se ir verificando a
reação da pele. Depois disso, o cientista foi anunciando sucessivamente o aumento
da temperatura de cada uma das barras, até que, chegando à última, anunciou que
essa estava em brasa. Verificou-se que o toque provocou, além de um grito, uma
queimadura, visível na pele das cobaias humanas. A chave da experiência estaria no
facto de a temperatura dos ferros nunca ter variado, contrariamente ao anunciado.
Conclui Manuela de Freitas que é o que acontece com o ator, que se transforma,
psíquica e fisicamente, graças ao poder da sua convicção164. Não é relevante saber-
se se a experiência aconteceu e em que circunstâncias laboratoriais, mas o
significado desse pequeno reconto para a compreensão da arte do ator: a
transformação (física, psíquica) do ator depende, também, da profundidade e da
solidez da convicção com que age em cena. O que nos permite dizer que o ator é
aquele que leva às últimas consequências, no plano artístico, o chamado «efeito
placebo», tão discutido na comunidade médica (v. Shapiro & Shapiro, 1997, e
também Branco, 2013) – que é o mesmo que dizer que o ator é aquele que se
transforma na própria metáfora que inventou, como o poeta de Nietzsche:

Para o verdadeiro poeta a metáfora não é uma figura de retórica, mas uma imagem
substitutiva que lhe entra no espírito em vez do conceito. (1872/1995, p. 98)

O exercício da Incorporação165 talvez seja aquele em que os alunos têm a
possibilidade de experimentar mais diretamente esse extraordinário poder da
imaginação sobre as emoções e o corpo do ator – desde que o aluno se entregue,
sem qualquer tipo de reserva, ao procedimento dirigido pelo professor.
Efetivamente, quando executado nas condições previstas e no cumprimento
integral das orientações, ele tem como consequência a transformação física do
ator/aluno, incluindo a da voz (sempre que o objeto escolhido o permite). Este
exercício tem, por isso, uma função exemplificativa das capacidades humanas
quase ilimitadas à disposição dos alunos que queiram experimentar essa técnica
de potenciação extrema da imaginação166. é, igualmente, explicado aos alunos
(depois de o terem experimentado ou terem assistido à sua realização), que o
exercício da Incorporação condensa, em cerca de trinta, quarenta minutos, o

164 Este relato e o anterior foram por mim recolhidos diretamente.
165 Esta palavra é uma tradução possível da palavra «embodiment», usada na língua inglesa para

designar um dos processos mais importantes do «sistema» stanislavskiano.
166 Por se tratar de um exercício «invasivo», nenhum aluno é forçado a experimentá-lo. Até ao momento,

houve sempre quem se disponibilizasse para o fazer mas, se, por hipótese, alguma vez vier a
acontecer a total indisponibilidade dos alunos, o professor poderá recorrer ao professor-adjuvante
ou a um ator convidado, para que os alunos possam, pelo menos, assistir. Isso já foi feito nas edições
de 2008-2009 e de 2010-2011: um dos professores executou o exercício do Verbo diante dos alunos.



133

VISITA GUIADA AO OFíCIO DO ATOR: UM MéTODO

trabalho realizado pelo ator ao longo dos meses de ensaios – e que consiste em
ir fazendo a encarnação da personagem e das suas circunstâncias, atividade
inspirada no legado de Stanislavski:

Acima de tudo o ator tem de acreditar em tudo o que se vai passando à sua volta,
e sobretudo no que ele próprio está a fazer. Só se pode acreditar na verdade. é
preciso acreditar a cada momento nessa verdade, encontrá-la, e para o fazer há
que desenvolver uma recetividade artística à verdade. Mas há quem diga:
«Parem com isso! Como pode haver verdade quando tudo no palco é mentira,
é a fingir: os cenários, o papier-mâché, as cores, a caracterização, os fatos, os
adereços, as espadas e os copos de madeira, etc.? Como é que isso pode ser a
verdade?»
Claro que eu não estou a falar dessa verdade mas de uma outra, a verdade dos
meus sentimentos, mentais e físicos, a verdade do fogo criativo íntimo que
procura forma de se exprimir. A verdade exterior em si mesma não é importante
para mim, mas é-o a verdade da minha atitude em relação a este ou aquele
acontecimento no palco, e aos objetos, ao cenário, aos meus colegas atores que
representam os outros papéis, ao que estes pensam e sentem...
[...] Exatamente como uma criança acredita na sua boneca e na vida que há nela
e à sua volta.
quando aparece o [milagroso] «se», o ator é transportado da vida real para uma
outra vida que ele construiu em si próprio. Se acreditar nela, pode começar a criar.
A verdade num palco consiste naquilo em que o ator pode acreditar
sinceramente, e até uma mentira descarada pode tornar-se verdade para haver
arte. (1924/2008a, pp. 260-261)167

A enorme fragilidade do processo de criação teatral e do ato de representar
tem a ver com a dependência desse fator determinante (a crença ou a fé do ator),
mas também com a interdependência que, a esse nível, é estabelecida entre todas
as circunstâncias externas (público, ambiente sonoro, etc.) e a convicção do ator

167 The actor above all must believe in everything that is going on around him, and most of all in what
he himself is doing. Only the truth can be believed. You must continuously believe in this truth, find
it and to do that you must develop an artistic receptivity to truth. But people say:
«Enough! How can there be truth when everything on stage is lies, fake: the sets, the papier mâché,
the colours, make-up, costume, props, wooden swords and goblets, etc.? Can this be truth?»
Of course, I am not talking about that kind of truth but of another kind, the truth of my feelings,
mental and physical, the truth of the inner creative fire that is seeking to find expression. External
truth is not important to me in itself but the truth of my attitude to this or that event onstage, to
the objects, sets, my fellow actors playing the other roles, to their thoughts and feelings…
[…] In precisely the same way as a child believes in the existence of its doll and the life in it and
around it.
When the [magic] «if» appears, the actor is transported from real life into another life that he has
built in himself. Once he believes in it, he can begin to be creative.
Truth onstage is what an actor can sincerely believe in, and even a blatant lie become truth for it to
be art.
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e entre a dele e a dos vários atores que contracenam – porque a maior ou menor
convicção de um deles afeta a dos outros e vice-versa168.

Outros exercícios ajudam a desbloquear a imaginação, as emoções e a sua
expressão – entendendo-se aqui por «expressão» (verbal e não-verbal) a comu -
nicação intencional e explícita, livre e significativa.

Um deles, o exercício das Palavras inventadas169, obriga o ator/aluno a
inventar a própria língua em que se exprime – e será tanto mais conseguido
quanto mais as palavras ditas não forem reconhecíveis nem parecidas com
palavras existentes (na língua materna ou numa qualquer língua estrangeira) e
quanto mais o diálogo com o outro (ou seja, uma verdadeira escuta e
comunicação, sem planificação nem distanciação) orientar o conteúdo do que
cada um se vai permitindo exprimir. Nunca funciona quando essa conversa é
puramente intelectual ou tagarela, banal, redundante, como as muitas conversas
que mantemos em variadíssimas circunstâncias da vida170. Neste exercício
aprende-se, igualmente, a compreender que a língua que usamos pode ser um
refúgio para nada dizermos sobre nós aos outros: se, por exemplo, quero
realmente dizer a alguém «Amo-te» e me impedem de usar as palavras que
favorecem a minha «preguiça de expressão» do único sentimento que legitima o
seu uso (o amor), como resolvo eu o problema? Se não através das palavras a que
mecanicamente ou habitualmente recorro para dizer o que quero dizer, então, só
pelas palavras novas por mim criadas e cuja materialidade (composição silábica,
sonoridade, prosódia, etc.) tiveram origem no sentimento autêntico que quero
exprimir. quando bem realizado, também permite compreender por que motivo
os grandes mestres de teatro afirmam que, sempre que os atores representam
como nesse exercício (inteiros, a dizerem realmente coisas), o desconhecimento
da língua por parte dos espectadores não é um obstáculo à comunicação:

Muitos asseveram ter compreendido obras faladas em língua exótica, tão
complementares, tão unha com carne com o texto eram nesses casos a presença
e a flagrância das formas vivas. (Amado, 1958/1999c, p. 172)

No polo oposto daquele exercício, mas com a mesma finalidade, está o
exercício da Conversa com texto memorizado171: neste caso, o texto conhecido e
linguisticamente reconhecível funciona apenas como pretexto para a expressão
de sentimentos, sensações, emoções, ideias, no diálogo com o(s) outro(s).
168 A relevância desse sistema de vasos comunicantes é mais um dos motivos técnicos para a defesa

do teatro feito por um grupo de pessoas que vão trabalhando juntas ao longo de anos.
169 O exercício das Palavras Inventadas destina-se ao desbloqueamento da expressão individual mais

profunda, num diálogo significativo e relevante, inventado a dois.
170 O mesmo reconhece Peter Brook: «Na vida real as nossas conversas são uma confusão de palavras

redundantes.» [«En la vida real nuestra charla consiste en un revoltijo de palabras redundantes.»]
(1994, p. 19).

171 Variante do exercício das Palavras inventadas, desta feita realizado com um texto conhecido.
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A expressão das emoções e da imaginação através do corpo e da voz não
deve ser confundida com aquilo a que, em muitas instituições escolares, se tem
chamado «expressividade» e que designa, como recorda Eisner, um processo
aleatório e gratuito, em tudo contrário ao desígnio da(s) arte(s):

[...] existe uma tendência para encorajar as crianças a «serem expressivas», o que
às vezes quer dizer, na prática, serem completamente exploratórias, sem qualquer
propósito em mente – tudo em nome da criatividade e da liberdade. No entanto,
um dos importantes talentos dos artistas no seu trabalho é o de formarem um
propósito. O trabalho artístico é tipicamente conduzido por uma ideia que se
concretiza materialmente e através da forma que o artista cria. (2004, p. 51)172

Sendo o ator o seu próprio material e instrumento, é nele que estão todos
os recursos mais importantes e nele e por ele que têm de ser criadas a estrutura
e a intenção que enquadram, então sim, a expressão. Por isso, a voz e o corpo não
exprimem nada independentemente, as emoções não são nada em si mesmas,
porque são geradas no e pelo corpo ou na e pela psique, etc. Existe um exercício
muito simples para os alunos compreenderem essa ligação: pedir-lhes que,
relaxados, de pé e olhos fechados, encontrem a voz do seu corpo, a saber, o som
que o corpo gera tão confortavelmente que seriam capazes de o (re)produzir, sem
qualquer tipo de cansaço, até ao infinito. Outro, igualmente, simples, consiste em
pedir-lhes que se sentem, enrolados em si mesmos, num cantinho, e comecem a
pensar em coisas muito tristes que lhes aconteceram, deixando, progressiva -
mente, sair o som correspondente a esse estado: nesse caso, o som e a emoção
são gerados a partir da posição do corpo e da influência da memória.

Mais uma vez recorro às palavras de Manuela de Freitas para explicar o
entendimento da interdependência de que tenho vindo a falar:

Na nossa «escola» o mais importante é perceber que somos um todo e por isso
não separamos «voz», «expressão corporal» e muito menos «corpo»/«alma».
Tanto faz de onde se parte. Não há dentro e fora. Os exercícios específicos são
só pontos de partida para puxar o fio à meada. Por exemplo: pode-se estar muito
quieto a pensar e sentir coisas horríveis (alma) até chegar a um grito (corpo) e
também se pode começar aos gritos (corpo) e isso leva-nos a pensar e sentir
coisas (alma). Como dar murros sem pensar nem sentir nada e a pouco e pouco
isso desencadeia um estado de adrenalina e agressividade173. Ou o contrário.
(Mensagem de correio eletrónico recebida no dia 10-7-2007)

172 [...] there is a tendency to encourage children to «be expressive», which sometimes means, in
practice, to be utterly exploratory, with no purpose in mind – all in name of creativity and freedom.
Yet one of the important abilities artists employ in their work is the forming of purpose. Work in art
is typically directed by an idea that is realized in material and through the form that the artist
creates. O importante trabalho de Eisner tem sido desenvolvido no âmbito das Artes Visuais.

173 Por exemplo, o exercício da Agressividade que, até ao momento, tem ficado de fora da seleção feita
à luz do conceito de «visita guiada».
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A própria imaginação, se a entendermos (aristotelicamente) enquanto
capacidade de criar as imagens do possível – e, no teatro, vivê-las –, quando o
ator se deixa impregnar por ela, confunde-se com a realidade:

A imaginação dá-nos imagens do possível que nos facultam uma plataforma para
olhar o real, e com esse olhar novo e diferente sobre o real podemos tentar criar
aquilo que se encontra para além do real. (Eisner, 2004, p. 4)174

Por isso a sua subvalorização social e cultural é improdutiva e paradoxal,
conforme observou Donnellan:

Pode-se menosprezar a imaginação considerando-a um mero substituto da
realidade: «Essa criança tem uma imaginação hiperativa» ou «Isso é só
imaginação tua!» No entanto, só a imaginação é que consegue ligar-nos à
realidade. Sem a nossa capacidade para produzir imagens não teríamos maneira
de alcançar o mundo exterior. Os sentidos atafulham o cérebro de sensações, a
imaginação é que se esforça para organizar as sensações na forma de imagens
e para apreender o significado dessas imagens. Nós forjamos o mundo dentro
da nossa cabeça, mas aquilo que percebemos nunca pode ser o mundo real; é
sempre uma re-criação imaginativa. (2005, p. 9)175

Por tudo o que ficou dito, o exercício da Improvisação176 (nas diversas variantes
existentes) é o mais completo e mais difícil, razão pela qual vai sendo praticado e
retomado ao longo do semestre: quando os atores/os alunos se deixam ir, sem
quererem controlar o que lhes acontece e respondendo totalmente ao caminho
que lhes vai sendo proposto por quem improvisa com eles, revelam-se a si próprios
e aos outros tanto ou mais do que em exercícios que se fazem com essa finalidade
específica. é também aquele em que podem compreender, de forma mais
integrada, que são tudo e de tudo capazes – e que não há limites (físicos, psíquicos,
criativos), a não ser aqueles que eles próprios se impõem. Por isso, é um
exercício/jogo libertador: da imaginação, da expressão, dos muitos segredos que
temos dentro de nós, do confronto – do autoconhecimento, em suma. Mas
também complica a relação entre a autenticidade e o fingimento, assunto a que
voltarei adiante, atirando o ato teatral para fora da dimensão puramente

174 Imagination gives us images of the possible that provide a platform for seeing the actual, and by
seeing the actual freshly, we can do something about creating what lies beyond it.

175 The imagination may be mocked as reality’s understudy: «That child has an over-active imagination»
or «You’re just imagining things!» However, it is only imagination that can connect us to reality.
Without our ability to make images we would have no means of accessing the outside world. The
senses crowd the brain with sensations, the imagination sweats both to organise the sensations as
images and also to perceive meaning in these images. We forge the world within our heads, but
what we perceive can never be the real world; it is always an imaginative re-creation.

176 Abstenho-me de qualquer tipo de descrição, dada a existência de vasta bibliografia especializada
sobre este tipo de exercício.
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confessional (e desinteressante) e concretizando nos atores/alunos o estado
descrito por Artaud:

A peste apodera-se de imagens que estão dormentes, uma desordem latente,
e expande-as, de súbito, nos gestos mais extremos; também o teatro toma os
gestos e os impele até ao limite. Tal como a peste, o teatro refunde todas as
ligações entre o que é e não é, entre a virtualidade do possível e o que já existe
na natureza materializada. (1938/1996, p. 31)

Na Improvisação, tudo se funde: o fora e o dentro, o corpo e a alma, o real e
o imaginário. Fica-se a perceber melhor a conceção de teatro que defende que o
ator é aquele que pratica o ofício de ser totalmente humano – ou de ser humano
em todas as suas possibilidades. Contudo, porque o processo de criação do ator
não pode ser amputado do racional (do «apolíneo»), interessa agora verificar
como esse papel se entrosa com o que acabo de dizer.

Para descrever o papel da inteligência no trabalho do ator, usarei como
referência a proposta de Gardner, de 1983, por ele revista no final dos anos 90,
segundo a qual a inteligência não é uma entidade singular, mas múltipla,
aceitando, apesar da vasta discussão que tal taxonomia gerou177, a sua
categorização e descrição das «sete inteligências pessoais»: a (inteligência)
linguística, a lógico-matemática, a musical, a cinético-corporal, a espacial, a
interpessoal e a intrapessoal (1999, p. 41-43)178, cuja conjugação, sobretudo a
partir do impacto público da obra de Goleman (1995), veio a consagrar-se no
conceito de «inteligência emocional». Independentemente da discussão em torno

177 V., por exemplo, Sternberg (1983) e White (1998).
178 Apresento uma síntese da descrição que o autor faz de cada uma delas:

— a inteligência linguística envolve a capacidade de ler, escrever, aprender línguas e a de
usar a(s) língua(s) para se exprimir retórica ou poeticamente e para memorizar e
recuperar informação;

— a inteligência lógico-matemática é aquela que capacita para a análise lógica de
problemas e a identificação e resolução de problemas (científicos), mas também a que
possibilita a deteção de padrões ou a racionalização dedutiva;

— a inteligência musical, que Gardner considera muito semelhante à linguística, abrange
as competências de composição, interpretação e apreciação musicais e permite o
reconhecimento de tom, ritmo, afinação, etc.;

— a inteligência cinético-corporal potencia a utilização do corpo ou de partes do corpo
para resolver problemas, mas também as operações de coordenação motora;

— a inteligência espacial relaciona-se com a capacidade de reconhecimento e utilização
de padrões muito diferenciados do espaço (mais vasto ou mais próximo);

— a inteligência interpessoal envolve a capacidade de compreender as intenções, os
desejos e as motivações dos outros e é aquela que permite a alguém trabalhar com
outras pessoas;

— a inteligência intrapessoal tem a ver com compreendermo-nos a nós mesmos, sermos
capazes de lidar com as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos medos, as
nossas motivações, etc.
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desta questão e dos seus resultados, direi que todas as inteligências identificáveis
e cientificamente reconhecíveis estão ativas nos exercícios e jogos propostos na
aula de Oficina de Teatro e que o ator não cria sem ela(s).

Na senda do que defendem importantes especialistas em educação artística,
como Dewey (1934), Boughton (1996) ou Eisner (2004), também eu advogo que
o trabalho realizado nas aulas de Oficina de Teatro contribui para o
desenvolvimento das inteligências, não excluindo qualquer delas: por exemplo, o
estudo do texto e da sua sequencialidade lógica convoca e desenvolve a linguística
e a lógico-matemática – até porque são elas que permitem a compreensão do
texto, das circunstâncias da personagem e dos factos diegéticos, chão em que
assenta a criação do ator. Uma das grandes novidades do «sistema» de Stanislavski
foi precisamente essa: a exigência da compreensão da história, da personagem e
das suas circunstâncias enquanto fundação do ato de representar (Toporkov,
1949/1979, passim).

Parece-me, igualmente, que, se os alunos forem aprendendo a libertar-se
das amarras que os impedem de ter acesso aos seus afetos, aos seus sentimentos,
às suas emoções, terão a possibilidade de desenvolver a proficiência da sua
inteligência emocional, frequentemente diminuída pela inibição e pelo medo.

Observando sob este prisma os exercícios e jogos propostos aos alunos, pode-
-se, por exemplo, dizer que os exercícios do Leproso e o do Trapo queimado179

agudizam a inteligência espacial; o exercício do Cego180 favorece a ativação da
inteligência cinético-corporal; o exercício do Órgão humano181 potencia a
inteligência musical; qualquer dos exercícios de Improvisação desenvolve a
inteligência interpessoal; o exercício do Nome e o do Demoníaco/angélico182

colocam em primeiro plano a inteligência intrapessoal; etc. E, dada a visão
integrada do ator que tenho vindo a defender, qualquer um dos exercícios
referidos poderia ser encarado como lugar pedagogicamente oportuno para o
desenvolvimento de qualquer uma das «sete inteligências»: por exemplo, o
exercício do Cego, feito a dois, obriga o «cego» a confiar no «guia» e o «guia» a
responsabilizar-se pela segurança do «cego», o que abre a porta para o
aprofundamento da inteligência emocional de ambos os executantes.

179 O exercício do Leproso serve para desenvolver a orientação auditiva, a agilidade e a convicção. O
Trapo queimado é um jogo que consiste em encontrar um objeto escondido num determinado
espaço bem delimitado.

180 O exercício do Cego visa treinar a presença, a imaginação e a corresponsabilidade (confiança),
através da potenciação dos sentidos que habitualmente são subjugados pela visão.

181 O exercício do Órgão humano destina-se à construção de um instrumento humano coletivo em que
todos partilham a responsabilidade da não-interrupção do fluxo sonoro, produzindo uma
conjugação de melodias e ritmos.

182 O exercício do Demoníaco/angélico tem por finalidade a expressão dos sentimentos disfóricos (dor,
tristeza, ódio, medo, frustração, raiva, etc.), a sua limpeza e a criação de uma voz harmónica, pura
e coletiva.
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Não se confunda, todavia, inteligência(s) com «fluxo mental involuntário» ou
outra qualquer forma de atividade mental que tenha por intuito travar ou
controlar a organicidade, diminuir (ou eliminar) os impulsos e o impacto psicofísico
dos exercícios, em suma, impedir a expressão do «génio dionisíaco» nietzschiano
a que já me referi (cf. supra p. 83) e sem a total libertação do qual, na perspetiva
que abraço, a criação teatral não é artística, social, política e eticamente relevante.
A importância de tal dimensão irracional (embora inteligente) do trabalho do ator
está bem patente na resposta de Manuela de Freitas à pergunta do investigador
sobre se é desejável que o ator se transforme, através do êxtase, na própria obra
de arte183:

Assim e para a Manuela de Freitas, sobretudo o trabalho de composição da
personagem permite e exige que o actor se deixe ir, na expressão de João Mota.
Este deixar-se ir, comporta que o actor, mediante dados exercícios, seja capaz
de sair de si, abandonar durante breves instantes o seu eu consciente, defensivo,
reservado e racional e deixar-se tomar pela cólera ou pela dor que o personagem
deveras sente, por sua mediação.
é na busca desta autenticidade que o actor, aproveitando esse momento
privilegiado, sai de si, em termos dos mecanismos de auto-domínio, na busca
introspectiva da sua própria dor, do seu próprio ciúme e amor, que darão
intensidade à personagem e a tornarão autêntica. (Marques, 2010, p. 76)

Desse estado de «êxtase» ou «transe», que nada tem a ver com alienação,
também falou Grotowski:

é preciso recorrer a uma linguagem metafórica para dizer que o fator decisivo
neste processo é a humildade, uma predisposição espiritual: não se trata de
fazer alguma coisa mas sim de não fazer alguma coisa, sem o que o excesso se
torna impudência em vez de sacrifício. Isto significa que o ator tem de
representar num estado de transe.
O transe, tal como o entendo, é a capacidade para se concentrar de uma forma
teatral específica e pode ser alcançado com um mínimo de boa vontade.
(1969/1991, pp. 37-38)184

183 «Julga ser possível na arte performativa que o ator se deixe diluir da tal modo no todo cénico que,
por momentos, se veja privado da individuação e se torne não já num artista mas seja ele a própria
obra de arte, experimentando um êxtase que se apodera do ser total que não é já o ator mas o
todo, transfigurado na personagem que representa?» (Marques, 2010, 67).

184 One must resort to a metaphorical language to say that the decisive factor in this process is humility,
a spiritual predisposition: not to do something, but to refrain from doing something, otherwise the
excess becomes impudence instead of sacrifice. This means that the actor must act in a state of
trance.
Trance, as I understand it, is the ability to concentrate in particular theatrical way and can be
attained with a minimum of goodwill.
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Justamente porque o ator desta escola se disponibiliza para «se deixar ir» e
a técnica existe para o ajudar nesse propósito, têm que estar reunidas todas as
condições possíveis para a sua segurança física, sendo uma delas a instância a que
chamamos «companheiro seguro»185, interna ao ator, e que consiste num estado
de vigilância permanente que, não bloqueando os processos de autopenetração,
impede que o ator se magoe ou violente os outros. A dificuldade está em
encontrar o equilíbrio entre vigiar e libertar. Não se deve iludir, contudo, que resta
sempre uma margem de risco impossível de eliminar, porque fazer teatro é
arriscado, razão pela qual, um dos fundadores d’ A Peste, Márcio Guerra, gosta
de explicar o que esta escola pede ao ator com dois versos do poema «Pastelaria»,
de Mário Cesariny:

Afinal o que importa é não ter medo: fechar os olhos frente ao precipício e cair
verticalmente no vício.

O companheiro seguro não tem apenas aquela função securitária física, mas
também outras importantes, como as que a seguir enuncio, todas no plano da
monitorização: contribuir para ajustamentos na projeção de voz (no «tom»), para
que todos os espectadores vão sempre recebendo nitidamente o texto
independentemente das condições acústicas da sala e das suas variações; ajudar
a integrar todas as situações imprevistas ocorridas durante os exercícios, as
improvisações ou a representação, evitando a rutura dos processos orgânicos em
curso (o esquecimento de uma fala; a ausência de um objeto necessário em cena;
a explosão de uma lâmpada de um dos projetores; etc.); manter presente, durante
a representação da peça, o guião de gestos, movimentos, ações, falas, de forma a
possibilitar ao ator uma navegação estruturada em piloto automático; guardar, de
acordo com as indicações do encenador, o «material» individual que se encontra
durante um exercício ou uma improvisação, para utilização numa cena da peça;
etc. Também possibilita, por exemplo, que, numa cena em que tem de chorar ou
rir descontroladamente, o ator não o faça para além do tempo concedido pela
encenação; que numa cena em que se dirige ao comparsa, enraivecido, por este
lhe ter partido os óculos, o ator, que deu conta de que os óculos não foram
partidos, acrescente à raiva da personagem a raiva de o companheiro não ter,
naquele dia, partido os óculos; que permite ao ator recuperar voluntariamente a
presença perdida num determinado momento da representação ou do exercício.

Há uma célebre anedota-lenda do teatro que ilustra bem o que é o
companheiro seguro. Numa certa cena da peça, uma personagem feminina,

185 Noutros métodos, esta «entidade» pode chamar-se «supervisor», «guia», etc. Tudo indica que se
desenvolveu a partir do conceito stanislavskiano de «monitor interno», função que permitia ao ator
identificar, sem ajuda externa, as tensões supérfluas do corpo durante a execução de exercícios e
improvisações (Benedetti, 1998, pp. 19-20).
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sozinha no palco, queimava, no cinzeiro, uma carta que a comprometia. A seguir,
entrava o namorado na sala e dizia: «Cheira-me a papel queimado.» Um dia, a
atriz deu conta de que não tinha fósforos e, em vez de a queimar, rasgou a carta,
colocando os pedaços no cinzeiro. quando o segundo ator entrou, apercebendo-
se do que tinha acontecido, disse: «Cheira-me a papel rasgado.» A solução por
ele encontrada resultou disparatada, é certo: mas o papel do companheiro seguro
terminou no momento em que o ator deu conta da mudança ocorrida.

Em suma, como explica Manuela de Freitas,

o companheiro seguro permite (apesar da carga emocional a que o actor se
submete, susceptível de varrer o designado estado de normalidade consciente)
o necessário auto-domínio capaz de evitar excessos e incongruências na
representação. (Marques, 2010, p. 78)

Essa relação de equilíbrio justo entre a organicidade total e o companheiro
seguro tem a ver com a parceria entre o «génio apolíneo» e o «génio dionisíaco»
(Nietzsche, 1872/1995, pp. 63-68), a que já me referi no Capítulo II. Sem o
«apolíneo», sem essa supersconsciência a monitorizar os atos do inconsciente,
não haveria teatro, mas psicodrama (e o ator correria grandes riscos, como se viu
pelo exemplo anterior). A isso se refere Grotowski quando afirma que não é teatro
a emoção total sem estrutura (1989/2006, p. 297); Ingmar Bergman, quando fala
da necessidade de regras (1988, pp. 40-41); Peter Brook, quando diz que no teatro
chamamos trabalho à busca da «forma adequada» (1994, p. 65); ou Stanislavski,
quando cria o seu «sistema» não para garantir a inspiração (que anda de mãos
dadas com o inconsciente), mas para fornecer aos atores um chão consciente que
a favorece (Benedetti 1989: passim).

Não conheço nenhum exercício para o treino específico de todos os papéis
do companheiro seguro, tal como acabei de o descrever. Existem dois, contudo,
que trabalham a relação consciente/inconsciente e, por isso, a relação companheiro
seguro/organicidade: o exercício da Carga/descarga e o exercício do Verbo. No
primeiro, a fase da carga é totalmente consciente, mas a da descarga atira o ator
para o inconsciente. No segundo, a procura interior inicial do complemento do
verbo é totalmente consciente, mas, à medida que o exercício progride, cada vez
mais é o inconsciente a encontrá-lo186.

No começo do percurso pedagógico, quase todos os alunos apresentam uma
instância securitária hipertrofiada, relacionada com a estratégia autodefensiva

186 Um dia, uma atriz disse-me num ensaio, depois de ter acabado de fazer este exercício: «é
extraordinário! O exercício só começa quando deixamos de ser nós a fazê-lo e começa a ser ele a
fazer-nos a nós.» Este testemunho sintetiza excelentemente o conceito de via negativa, de
Grotowski (cf. supra p. 130), mas também a importância, para o processo de autorrevelação, de o
companheiro seguro não se avolumar ao ponto de tomar conta dos processos vividos pelo ator.
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que os protege do desnudamento perante os outros, sentidos como ameaça.
Progressivamente, contudo, e à medida que «se vão deixando ir», vão aprendendo
a atenuar a influência dessa espécie de «supersegurança pessoal», até porque
começam a perceber que o seu predomínio impede a livre expressão da
organicidade187, abrindo assim caminho à aprendizagem do que é e como funciona
o companheiro seguro. quando isso acontece, a cada um no seu tempo próprio,
cabe ao professor estar vigilante, de forma a, na medida do humanamente
possível, garantir a segurança dos alunos.

No início deste subcapítulo, referi que o ator desta «escola» não é tomado
apenas como indivíduo, mas também como parte de um grupo, devendo este, por
esse motivo, ser visto como um organismo vivo que, através da técnica, aprende
a integrar e harmonizar todos os seus constituintes – e vice-versa. Esta é,
provavelmente, a exigência mais difícil de concretizar, porque obriga à defesa e
preservação dos indivíduos, do que os torna inconfundíveis, sem contudo suportar
que a expressão individual seja individualista ao ponto de destruir ou bloquear a
organicidade do coletivo.

Uma das recomendações feita aos alunos é a de, ao longo das aulas e do ano,
aprenderem a não confundir esse propósito com o do «grupo de amigos»188. Na
realidade, para vislumbrarem o que pode transformar uma turma num grupo, os
alunos não têm de desenvolver laços afetivos – e podem, até, assumir antipatias,
distâncias, etc. Recordemos as palavras de Grotowski:

Somos obrigados a abrir-nos mesmo que seja perante um inimigo. (1969/1991,
p. 215)189

A razão pela qual se insiste na distinção entre «grupo de amigos» e «coletivo
dedicado ao teatro» (ou à sua compreensão, no regime de visita guiada) advém
da convicção de que os elos geralmente estabelecidos na primeira dessas

187 Isso também ocorre porque os alunos se vão apercebendo que é sempre vã a tentativa de
controlarem a imagem que pretendem passar aos outros, como observou Donnellan: «[…] o
bloqueio pode resultar de um pensamento fugaz como ‘Será que fica mal eu pôr a mão na sacada
assim?’ Tentando responder ‘Acho que fica bem / fica horrível’, Irina não só abre a porta mas
precipita-se nela e a porta leva apenas a um sítio, o seu lar; e o seu lar não é local seguro. Vendo a
coisa de outro modo, responder a essas perguntas é pura especulação, porque nunca nenhum de
nós pode saber o que mostra para fora. Nunca podemos saber o efeito que estamos a provocar».
[block can result from a passing thought like: «Does it look awful when I put my hand on the balcony
like this?» Trying to answer with: «I think it looks fine/dreadful», Irina not only opens the door, but
falls throug, and the door only leads to one place, home; and home isn’t safe. Looked in another
way, answering the questions is pure speculation, because none of us can ever know what we look
like. None of us can ever be sure of the effect we are having.] (2005, p. 83).

188 A amizade entre os alunos ou entre grupos de alunos será sempre uma consequência possível e
legítima, mas não um desígnio da disciplina.

189 We are obliged to open ourselves up even towards an enemy.
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circunstâncias aprisionam os alunos num conjunto de convenções sociais que não
favorecem a vivência das ligações inconscientes proporcionadas pelos exercícios
– podendo, por isso, criar uma máscara da entrega superficial e redutora e, assim,
provocar a assimilação da experiência nova às já conhecidas. Para além disso, a
prática teatral descrita orienta-se pelo princípio da total exposição do ator perante
o público, a saber, os desconhecidos que vêm receber a história que o grupo lhes
quer contar. Ora, o confronto pedagógico com a dificuldade do desnudamento
perante os desconhecidos (modo supremo da entrega) começa na experimentação
da dádiva aos parceiros do curso, na maioria e quase sempre desconhecidos.

O limiar de cada uma das sessões de trabalho, o exercício do Aquecimento,
é um dos lugares básicos da aprendizagem que se pretende proporcionar: em
primeiro lugar, porque a própria forma de execução – todos de pé, dispostos na
circunferência de um grande círculo, separados pela distância dos braços abertos
e de frente para o centro – reproduz a antiga figura geométrica que simboliza a
paridade entre humanos; em segundo lugar, porque cada um tem de aprender a
não violentar o seu próprio ritmo, sem perder de vista a sua harmonização com o
ritmo e a respiração coletivas.

Já ficou dito que todos os exercícios proporcionam o autoconhecimento e a
consequente revelação perante os outros: a comunhão desse processo por todos
os elementos do grupo (e da turma) é o fator mais determinante para a emergência
dos elos inefáveis que ajudam a construir o grupo. Expor-se e testemunhar a
exposição dos outros são duas faces do mesmo processo de interligação subliminar
dos vários participantes. E o exercício Eu sou o outro é uma peça-chave da técnica
facilitadora dessa construção. O progressivo conhecimento do outro vai
enriquecendo a matéria sobre a qual se realiza o exercício, através do qual o ator/o
aluno dilui as diferenças que, no plano da máscara social e nos ímpetos judicativos
do fluxo mental involuntário, parecem intransponíveis. Por isso disse que este
exercício e o do Nome são a base técnica desta ética e desta estética, que almeja a
criação de um coletivo feito de pessoas bem individualizadas.

Outros exercícios especificam o treino desta relação eu/outros e ajudam a
construir o grupo, porque só resultam quando o coletivo funciona: o exercício da
Bola, por exemplo, extremamente simples nas instruções e nos procedimentos, mas
que a distração ou falta de presença de um só aluno torna impraticável e irrelevante;
o exercício da Criação da máquina, pelos mesmos motivos; o exercício da Passagem
da história190, que só produz uma história original e significativa quando todos os
participantes se entregam a ele; o exercício do Demoníaco/angélico, que parte do
fechamento individual (o «demoníaco») para a diluição voluntária no coletivo (o
«angélico») e cuja fase final, a criação da voz angélica do grupo, depende
inteiramente do grau de profundidade com que cada um cumpre a primeira fase e

190 O exercício da Passagem da história tem por objetivo a criação coletiva de uma história improvisada.
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se disponibiliza para a segunda; o exercício da Molhada, que só se concretiza
quando cada corpo, confortavelmente «encaixado» nos outros, se dissolve na
massa coletiva e com ela respira em uníssono; o exercício do Órgão humano, que
exige a conciliação da pausa individual para inspiração com a respiração (expiração
e inspiração) dos dois parceiros com quem cada um está conectado; finalmente, o
exercício da Tábua191, que implica total confiança de cada um nos outros membros
do grupo.

Esta dimensão do trabalho relaciona-se, igualmente, com o conceito brechtiano
de coautoria, implícito nas palavras seguintes:

[...] para beneficiar a fábula, os actores deviam trocar os papéis entre si nos
ensaios, de modo que todas as personagens tivessem possibilidade de receber
umas das outras tudo aquilo de que necessitam reciprocamente. [...] Ao elaborar
conjuntamente com a sua as outras personagens, ou pelo menos, ao substituir
os seus intérpretes, o actor consolida, sobretudo, a decisiva perspectiva social
a que obedece o seu desempenho. (Brecht, 1964/2005, p. 154)

Efetivamente, esta «escola» é inteiramente devedora de Brecht naquilo a que
se pode chamar a «politização do ator», o que implica, entre outros aspetos, a
necessidade de tomar o teatro como instrumento de análise da sociedade. O
legado brechtiano reverte, por isso, para um método de trabalho que integra, na
criação poética, o significado social e histórico da fábula e a consciência de que as
personagens são pontos de vista ideológicos. A aplicação desse método, em que
todos os membros do coletivo teatral são coautores e corresponsáveis, permite o
estabelecimento, na técnica interpretativa do ator, da diferença entre um transe
emocional alienado e um transe emocional comprometido com a comunidade.
Ora, não existe nos escritos de Brecht nada que negue a necessidade e a utilidade
artística do segundo192.

191 Exercício em que um membro do grupo mergulha numa queda, confiando que os outros o agarrarão
antes de atingir o chão e se magoar.

192 Sobre as indevidas apropriações do conceito brechtiano de «distanciamento», leia-se o que o
próprio autor escreveu: «Grande parte das afirmações que tenho feito sobre questões de teatro
não têm sido devidamente interpretadas, ao que vejo. [...] Se, durante a preparação artística,
esquecermos, ainda que por segundos, que é dever do ator representar homens vivos, teremos
uma representação formalista, vazia, exterior e mecânica. Venho, assim, ao encontro da sua
pergunta — se a minha exigência de que o intérprete não se transforme completamente na
personagem, mas fique antes, a bem dizer, a seu lado, na qualidade de simples comentador que
critica ou elogia, não tornará a representação um acontecimento puramente artístico, mais ou
menos desumano. Em minha opinião, não será esse o caso. Tal impressão provém, decerto, da
minha maneira de escrever, que toma demasiadas coisas por evidentes. Maldita maneira! Na cena
de um teatro realista têm de estar, sem dúvida, homens vivos, contraditórios, com suas paixões,
com as suas expressões e ações diretas. A cena não é um herbário, nem um museu zoológico, com
animais empalhados. O ator tem de saber criar homens (e se você pudesse ver as nossas
representações, veria homens que o são não apesar de, mas graças aos nossos princípios!)» («De
uma carta a um ator», integrada em Brecht, 1964/2005, p. 253).
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A coautoria e a corresponsabilidade são independentes da função desem -
penhada (encenador, ator, cenógrafo, figurinista, luminotécnico, carpinteiro,
responsável da bilheteira, etc.) – razão pela qual todos participam nas sessões de
trabalho e, idealmente, devem participar nos exercícios que não se destinem
especificamente aos atores (sobretudo aqueles realizados em grupo, como os que
mencionei acima) e estar presentes durante a realização dos outros. Acredita-se
que só assim a criação resulta de um processo efetivamente coletivo. Esta ideia
do teatro também remonta a Stanislavski:

Todos os que trabalham num teatro, desde o porteiro, o empregado do bengaleiro
ou o funcionário da bilheteira, que é a primeira pessoa que as pessoas encontram
ao chegar, até aos gestores, os administrativos, o encenador e os atores, os
cocriadores dramatúrgicos ou o compositor que os espectadores vêm ver, estão
ao serviço do objetivo fundamental e totalmente subordinados a ele. Todos, sem
exceção, são cocriadores do espetáculo. (1938/2008b, p. 570).193

A conceção pedagógica das aulas de Oficina de Teatro reflete esse ponto de
vista: só no final do primeiro semestre, depois de terem experimentado os jogos e
exercícios, os alunos decidem a função com que querem participar no Exercício Final
– e aqueles que, livremente, decidem não ser «atores» continuam a ter de estar
presentes nas aulas todas e a integrar todos os exercícios coletivos. Também é ela
que determina o facto de os alunos serem todos responsáveis por todos os níveis de
decisão e de execução relativas ao Exercício Final: desde as decisões tomadas durante
o processo de criação, até às luzes, aos elementos de cena e/ou cenários, à música,
aos instrumentos de divulgação, à folha de sala, à receção do público, etc. Ao
professor cabe orientá-los e ajudá-los a percorrer o caminho, mas não lhe compete
tomar nenhuma decisão que não seja assumida pelo coletivo. Por isso, a «encenação»
do exercício coletivo tem sido sempre do grupo de alunos, o que significa que todos
eles têm participado nas decisões tomadas nessa dimensão da criação.

Tem sido sempre explicitada aos alunos uma regra ditada apenas por esta
conceção do teatro: aquela segundo a qual os alunos não podem faltar às aulas,
à exceção de situações devidamente justificadas – e rapidamente os alunos se
apercebem de que a justificação, para ser aceite, tem de corresponder a alguma
impossibilidade extrema. Essa norma corresponde à experiência de que todos os
membros do grupo têm de estar presentes em todos os ensaios, porque em todos
eles há acontecimentos irrepetíveis e relevantes para o resultado final (o
espetáculo) e essa é a única forma de todos serem corresponsáveis e coautores

193 Everyone working in the theatre, from the commissionaire, the cloakroom attendant, the box office
assistant, who is the first person people meet when they arrive, to the management, the office staff,
the director and the actors, the co-creators with the writer or the composer whom the audiences
come to see, are the servants of the basic goal of art and totally subordinate to it. Everyone, without
exception, is a co-creator of the performance.
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daquilo que se apresentará ao público. Por isso, também a questão do coletivo
teatral é ética, estética e técnica.

Apresentei uma seleção de conteúdos relacionados com o ator e o grupo
que, evidentemente, não esgotam todas as possibilidades, mas que entendo
serem nucleares para a compreensão da «escola» ou «método» a que tenho vindo
a referir-me. Recordo que a sua autonomização tem exclusivamente a ver com
necessidades de estruturação das aulas e deste livro, já que é quase sempre
inadequado separá-los, tanto em situação real como em aula.

2.2. a história e o texto
Neste ponto, tratarei as questões relacionadas com a história e o texto. Antes

disso, aproveito para tecer algumas considerações sobre a conceção de teatro
enquanto arte narrativa e que não dilui a problemática da distinção entre o género
narrativo e o género dramático, profundamente debatida, por exemplo, em Silva
(1984, pp. 339-401) e Schaeffer (1989).

Independentemente da explicitação ou não de um narrador (ou dessa função
distribuída por vários atores), possibilidade aberta pela investigação e prática de
Brecht, trata-se de encarar o que as personagens dizem e fazem como componentes
de uma história que a sequência de ações vai permitindo aos espectadores
reconstituir. Também os atores representam com a consciência de que dizer e fazer
são modos de um contar – e daí advém, por exemplo, a necessidade de se fazerem
ouvir perfeitamente pelos espectadores: se uma personagem conta um segredo
sussurrado a outra, o ator que o faz tem de integrar o conhecimento de que essas
palavras não têm apenas esse destinatário, mas também o público a quem conta
essa parcela da história.

O outro aspeto a considerar é o da relevância da história contada: através
dela, um grupo de criadores teatrais partilha com a comunidade uma certa leitura
do estado do mundo, num certo momento da História. Na obra em que analisa o
percurso de Luís Miguel Cintra, Helena Serôdio também sublinhou essa vertente
do trabalho teatral, explicitamente conduzida por aquilo a que chamou «um
imperativo ético/estético» que identifica nas palavras com que o encenador se
refere à escolha das peças do repertório do Teatro da Cornucópia:

queremos que tudo o que fazemos tenha a ver com a vida que temos. Há um
momento extremamente importante: é o momento da escolha da peça. é
fundamental. Nós queremos que o nosso processo de trabalho tenha tanto a
ver com a nossa vida, que ele seja tão sincero, que, ao escolher a peça, é como
se disséssemos: agora vamos expor esta parte da nossa vida. Agora vamos
trabalhar esta parte da nossa vida num espectáculo. Por isso se trata de um
momento importantíssimo. (apud Serôdio, 2001, p. 130)



147

VISITA GUIADA AO OFíCIO DO ATOR: UM MéTODO

Fazer uma peça é, assim, apresentar um testemunho comprometido com a
realidade e que contribua para o questionamento e a revelação de uma verdade
(poética e política) sobre esse mundo. Este desígnio recusa ao teatro a mera função
de entretenimento evasivo, não excluindo, todavia, a lúdica, como recorda Brecht:

é voz corrente que existe uma diferença marcante entre aprender e divertir-se.
[...] é preciso defender o teatro épico contra qualquer possível suspeita de se
tratar de um teatro profundamente desagradável, tristonho, fatigante. O que
podemos dizer é que a oposição entre aprender e divertir-se não é uma oposição
necessária por natureza, uma oposição que sempre existiu e sempre terá de
existir. [...] O teatro não deixa de ser teatro, mesmo quando é didático; e, desde
que seja bom teatro, diverte. (1964/2005, pp. 67-69)

A universalidade da história que se conta é uma das preocupações do coletivo
e é nessa universalidade que residirá a sua atualidade:

Mas o que se há-de re-presentar em público? Evidentemente coisas que a todos
interessem: temas, ideias, feitos que tenham actualidade. E não a actualidade
da crónica efémera, amanhã poeira esquecida: a actualidade duradoira sobre a
qual o tempo não tem pega e que penetra mais além dos sentidos, até aos
alicerces, às raízes da alma. (Amado, 1944/1999b, p. 129)

Daí provém a preferência pelos clássicos, reconhecendo-se neles as
propriedades identificadas por Italo Calvino (1991) e a consequente capacidade de
continuarem a significar muito tempo depois de terem sido escritos e/ou publicados
pela primeira vez. Por isso, nas aulas, procuramos trabalhar sempre com textos de
grande qualidade, com base na convicção de que os seus autores eram profundos
conhecedores da (nossa) humanidade e nos oferecem um «chão de palavras» muito
seguro que convoca a nossa profundidade, orientando a busca daquilo que temos
em comum com os homens e as mulheres de todos os tempos. E, nessa relação com
os textos clássicos, negamos a necessidade de se «sacudir o pó ao velhote»194,
expressão que se usava no Teatro do Mundo para representar metaforicamente a

194 Apropriação semântica de uma expressão de sentido mais restrito que Ingmar Bergman põe na
boca de Vogler (o encenador), no diálogo com Anna (a jovem atriz):

Anna : Até agora, sempre fizeste cortes e sempre retrabalhaste o texto…
Vogler : Por facilidade; se não compreendo alguma coisa – corto-a. Se algo me parece
estúpido, reescrevo. Se há uma cena fora do lugar, ponho-a noutro sítio. Trituro o texto
num sentido preciso. […] O que eu faço é violar o Strindberg. Mas a coisa funciona
muito bem, está na moda. A crítica enche-me de elogios: limpei o pó ao velhote. 
[Anna: Jusqu’à maintenant, tu as toujours fait des coupures et tu as toujours
retravaillé le texte…
Vogler: Par facilité; je ne comprends pas ça – je l’élimine. Je trouve ça stupide, je le
récris. Cette scène-là n’est pas à sa place, je la mets ailleurs. Je triture le texte dans
un sens précis. […] Je viole Strindberg. Mais ça marche très bien, c’est la mode. La
critique me couvre de fleurs: j’ai dépoussiéré le vieux bonhomme.] (1994/1997, p. 29) 
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atitude segundo a qual os clássicos só podem ser compreendidos pelo público se
adaptados às circunstâncias atuais (efémeras), porque «são velhos» ou «cheiram a
pó». Acreditamos no contrário: por mais «estrangeira», «estranha» ou «distante»
que pareçam as referências comportamentais e culturais e a linguagem da peça, o
esforço não deve ser o de a adaptar, reduzindo-a à «actualidade da crónica efémera»
(Amado, 1944/1999, p. 129) em que ela se torne (ir)reconhecível, mas o de a tornar
presente na sua capacidade de comunicação universal. Para que tal aconteça, deverá
o texto ser trabalhado com vista à sua apropriação plena e rigorosa, tema de que
me ocuparei a seguir.

Antes de mais, o texto será trabalhado nas suas unidades mínimas materiais,
as palavras, formadas por sílabas tónicas e átonas, sendo cada uma destas
formada por sons consonânticos e vocálicos perfeitamente distinguíveis. Por
exemplo, a palavra <telefone>195, numa variante do português quotidianamente
pronunciada como [tl fón], tem de começar por ser integralmente recuperada
pelo ator, pelo aluno: [t l fón ]. Algumas consoantes são também especifica mente
trabalhadas, sobretudo quando se deteta nos alunos a tendência para as
corromperem, como acontece frequentemente quando [t] soa [ts], sobretudo em
contextos pré-vocálicos que beneficiam esse tipo de distorção: [tsi], em vez de
[ti], por exemplo.

Para o ganho dessa consciência silábica, os alunos aprendem o exercício do
Lápis196, executando-o individualmente à frente dos outros, a quem é pedido um
grande nível de exigência na deteção de incompreensões fonéticas. é uma
ginástica longa, penosa, mas essencial. Só depois de todo o texto estar assim
preparado pode o ator trabalhar com as frases.

O exercício do Ovo197 complementa essa aprendizagem, na medida em que
o aluno ganha consciência das transformações físicas que ocorrem no aparelho
fonador e em todos os músculos envolvidos na mudança do maior pico de nitidez
de uma vogal para o de outra e identifica os elementos necessários à produção
de cada uma das vogais abertas, fechadas ou médias.

Parecendo apenas formais e/ou técnicos, estes exercícios relacionam-se com
a questão da autenticidade: de facto, os alunos são, também aqui, confrontados
com os clichés (fonéticos) que foram adquirindo e que nunca questionaram.

é, por assim dizer, o primeiro passo de uma «operação de limpeza» necessária
à iluminação do sentido: o significado de uma palavra já está contido na sua forma
fonética inconfundível (à exceção dos casos de homofonia). Trata-se, em suma, de

195 Uso os sinais <> e [] para indicar transcrição ortográfica e fonética, respetivamente. Para a
transcrição fonética, sirvo-me do Alfabeto Fonético Internacional.

196 Este exercício tem por finalidade o treino da dicção, com um lápis na boca.
197 O exercício do Ovo serve para desenvolver a consciência das alterações dos músculos faciais na

passagem de uma vogal nítida para outra e na produção de cada uma das cinco vogais básicas do
português.
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resgatar a individualidade das palavras das «manadas de sons» que reproduzimos
mecanicamente – e, assim sendo, de tornar autênticas as palavras e a sua
configuração fonética –, o que também é uma questão ética (as palavras têm direito
à sua identidade e os espectadores a receberam-nas tal como elas são) e estética
(o desleixo resulta em banalidade e incompreensão).

Se encararmos o trabalho do texto por camadas, esta é a primeira. Passemos
à segunda.

Na leitura em voz alta, é frequente os alunos virem carregados dos muitos
clichés associados a um certo entendimento da «expressividade», que mais não é
do que a produção de efeitos para, supostamente, tornar o texto e a sua leitura
menos «monótonos» e mais coloquiais198. Esses clichés têm sobretudo a ver com
a tendência para a produção de uma prosódia baseada numa espécie de melopeia
que vai reforçando determinadas palavras. Vejamos exemplos desse procedimento.

Tomemos a frase: «Era uma noite muito escura.»199 Um dos clichés mais
habituais é o de a dizer assim: Era uma noite muito [↗] escura [↘].200 Na
realidade, separou-se (sem motivo algum) o substantivo da sua adjetivação e
sobrepôs-se, no sintagma adjetival, uma palavra secundária àquela que carrega o
núcleo semântico mais importante («escura»). Tudo isso redunda em perda
semântica. A pronúncia básica da frase deveria ser: Era uma noite muito escura
[↓], com uma distribuição equitativa da tensão e da energia por todos os
elementos da frase, sem acentuações prosódicas, sem melopeia.

Assiste-se também a uma tendência para «deixar cair os finais», que consiste
em enfraquecer a última palavra da frase, assim: Era uma noite [↗...] muito [↗]
escu(ra) [↘].

Porque se pretende que os alunos valorizem as palavras e as frases, tanto na
sua materialidade como no seu sentido, a suspensão mecânica, a acentuação
indevida de palavras e a queda dos finais são os principais erros a corrigir, por
serem o sintoma mais evidente da desvalorização do significado das palavras e
das frases – mas tal só é possível depois de os alunos se ouvirem e ouvirem os
outros na prática daqueles (e de outros) estereótipos da leitura chamada
«expressiva». Para tal, pode-se fazer um exercício muito simples: entregar a um
aluno uma narrativa curta (preferencialmente pouco conhecida) e pedir-lhe que

198 Na minha experiência de orientador de estágios de Português assisti amiúde a um comportamento que
creio ser típico da aula de português: o professor pede ao aluno que, logo na primeira leitura, «leia
expressivamente» um dado texto. Ora, como pode alguém exprimir-se através de um texto que
desconhece? E como pode alguém dizer alguma coisa importante aos outros (o que, para mim, significa
a expressão) se o texto através do qual o faz ainda não significa nada? O resultado só pode ser o da
reprodução de efeitos, com vista ao preenchimento de um vazio expressivo e semântico inevitável.

199 Nos exemplos, usarei preferencialmente excertos de falas da personagem Lindqvist, da peça Páscoa,
de August Strindberg, por ser um dos textos que trabalhei como ator.

200 [...] indica suspensão; o negrito e o sublinhado representam que a palavra (ou a sílaba) é
prosodicamente mais forte do que as restantes; [↗] designa elevação melódica, ao contrário de
[↘]; através do sinal [↓] representarei a noção de «remate», que dilucidarei no momento próprio.
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a leia em voz alta expressivamente; no final, pedir a todos que reconstituam a
história com o máximo de pormenores possíveis. Inevitavelmente, os alunos
apercebem-se de que retiveram muito pouco ou que se avolumaram na sua
memória factos secundários em detrimento dos mais importantes, porque quem
leu não contou realmente nada e, por isso, quem ouviu não ouviu nada, mas uma
«cantoria» sem qualquer propósito comunicativo e sem sentido.

Tudo o que ensino nas aulas remonta à lição de Fernando Amado, que me
foi transmitida pela sua discípula Manuela de Freitas. Infelizmente, Fernando
Amado não deixou a descrição do que fazia e do que dizia aos atores nessa fase
do trabalho, embora em vários dos seus ensaios se compreenda a importância
que dava ao texto e à sua transmissão límpida e rigorosa, como se depreende dos
excertos seguintes: 

A linguagem teatral é complexa na sua unidade. A sua coluna vertebral é o texto,
o que dizem e clamam os actores. (1944/1999b, p. 139)

Do facto de ser o texto a medula da linguagem, e de ser, por outro lado, a palavra
clara e forte inimiga do movimento, resulta que a expressão normal do Teatro é
estática. (1944/1999b, p. 145)

Cada qual transporta, feita nervos e carne, a sua própria experiência e quer
encontrá-la no teatro. [...] Isso determina obstinada exigência de rigor, de
exactidão, não apenas quanto ao embate das paixões, mas aos caracteres, aos
modos de discorrer, de frasear, aos gostos e manias, ao andar, ao vestir, ao
comer. (1958/1999c, p. 161)

Os pressupostos do «frasear rigoroso» são os mesmos de outros aspetos do
trabalho realizado nas aulas de Oficina de Teatro: eliminar os efeitos, detetando e
derrubando os clichés, e construir uma pista sólida e nítida sobre a qual a criação
tenha todas as condições para levantar voo rumo ao desconhecido. Em
consequência disso, os alunos podem compreender que o primeiro trabalho do ator
com o texto é o da «leitura neutra», ou seja, uma leitura que dá a conhecer as
palavras, as frases, as imagens e a lógica discursiva do texto, sem recorrer a intenções
prévias, expectativas ou preconceitos sobre o que cada palavra e cada frase poderão
vir a significar, quando apropriadas e transformadas pela criação teatral. é também
dessa finalidade primordial que nos fala Peter Brook, citando Jean Renoir:

Não sei se viram, na recente cerimónia dos «césares» que passou na televisão,
um excerto de filme em que Jean Renoir dizia a uma atriz: «Eu soube pelo Michel
Simon – e era também o método de Jouvet e certamente de Molière e de
Shakespeare – que é preciso tentarmos perceber a nossa personagem sem
qualquer ideia preconcebida. Há que repetir o texto muitas vezes, de uma
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maneira completamente neutra, até ele entrar em nós e a compreensão se
tornar totalmente pessoal e orgânica.» (1991c, p. 85)201

Não se julgue que essa neutralidade é imediata ou fácil de atingir com os alunos:
pelo contrário, as primeiras longas horas de trabalho individual destinam-se
exclusivamente a destruir a tendência, provavelmente inculcada pela escola e por
uma certa cultura teatral declamatória, para tudo o que a impede. Na mesma
obra, o autor utiliza a metáfora da jardinagem, que se aplica integralmente aos
exercícios que, enquanto professor, costumo realizar com os alunos:

O papel do encenador não é, então, o de lhe dizer como representar, mas sim o
de criar um espaço vazio onde os obstáculos serão removidos. O que ele fará é
um trabalho de jardineiro, retirando as ervas daninhas para que o ator possa, ao
longo das semanas, continuar a encontrar as ligações subterrâneas entre um dado
momento da peça e o seu princípio, o meio e o fim. (Brook, 1991c, pp. 98-99)202

Como não reconhecer nessa metáfora e no modo como o trabalho de texto
é encarado nas aulas de Oficina de Teatro o princípio da «via negativa» a que
Grotowski se refere, relativamente à educação do corpo e da mente do ator (cf.
supra p. 130)? Trata-se, essencialmente, da mesma coisa: remover obstáculos para
que a autenticidade (neste caso, das palavras, da frase) possa emergir.

A primeira dimensão a cuidar é a da gramática do texto: compreender bem
a sua sintaxe, dominar o seu léxico, através da consulta do dicionário, se
necessário. Foi essa uma das lições mais importantes de Fernando Amado,
espelhada no diálogo do Dramaturgo com a atriz:

Dramaturgo – [...] Para se entrar na pele de um personagem é preciso entender
por dentro e por fora o que ele diz. Cha, cha, cha poderia ser mero brinquedo;
mas aqui articula-se com o verbo raivar. Cha, cha, cha, raivaram elas. é a pastora
– a pastora autêntica, e não a pastorinha alambicada e bem falante do século
XVIII – a dirigir-se ao rebanho e às cabras... E mais adiante: cha, cha, cha, reira
de morte. A menina sabe o que é reira?
Rita – Não senhor.

201 Peut-être avez-vous vu, lors de la récente soirée des «césars» à la télévision, un extrait de film où
Jean Renoir disait à une comédienne: «J’ai appris de Michel Simon – ce qui était aussi la méthode
de Jouvet et certainement celle de Molière et de Shakespeare – à savoir qu’il faut essayer de
comprendre votre personnage sans avoir aucune idée préconçue. Il faut répéter le texte de
nombreuses fois, d’une manière complètement neutre, jusqu’à ce qu’il entre en vous, que la
compréhension devienne totalement personnelle et organique».

202 Le rôle du metteur en scène n’est pas alors de lui dire comment jouer, mais de créer un espace vide
où les obstacles seront nettoyés. Il fera le travail du jardinier, enlever les mauvaises herbes pour que
l’acteur puisse, des semaines durant, continuer à trouver des liens souterrains entre ce passage et
le début, le milieu et la fin de la pièce.
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Dramaturgo – é uma dor aguda, na base do espinhaço, no género da que obriga
os velhos, tolhidos de reumático, a levarem a mão ao quadril. Claro que não faz
sentido dizer desta maneira (imitando-a): Cha, cha, cha, reira de morte!
Risos. [...]
Dramaturgo (à Rita) – quer repetir? (Rita diz de novo, e desta vez humanizando
a palavra e o gesto.)
Rita – Tem graça: foi melhor.
Dramaturgo – é que houve consciência. Daí o encontro do ritmo com a forma.
(2000, pp. 576-577203)

Isso consegue-se através da análise, mas também por um exercício de
substituição: dizer o mesmo por outras palavras. Evitar o mais possível a simples
repetição das palavras do autor é um excelente mecanismo de autovigilância
relativamente ao grau de compreensão efetivo do texto. Através desse esforço de
tradução, aluno e professor verificam mais eficazmente se o primeiro conhece
bem todas as palavras do original e apreendeu a estrutura e o sentido literal do
texto. Conquistada essa dimensão, passa-se, então, para a aprendizagem da leitura
neutra e para o combate dos erros acima identificados.

Uma das regras básicas é a de não separar o que não é gramaticalmente
separável, para não produzir aquilo a que Peter Brook chama uma «leitura
quebrada» em vez da «leitura contínua» (1991c, p. 91), como nos exemplos a seguir:

Leitura quebrada: quando eu ia a entrar [...], a porta de uma loja ao lado abriu-se
de repente.
Leitura contínua: quando eu ia a entrar a porta de uma loja ao lado abriu-se de
repente.

No primeiro caso, a pontuação literária parece subjugar o ato de fala,
provocando a leitura quebrada – causada por aquilo a que Manuela de Freitas
chama «suspensão» e que consiste numa ligeira elevação da entoação, seguida
de uma pausa. No segundo, recupera-se a frase inteira, sem suspensão.

Há situações em que, pelo contrário, é necessário trabalhar com unidades
de sentido mais pequenas, de forma a não misturar coisas diferentes. Veja-se a
fala: Novinho, só, ninguém me conhecia, não tinha conhecimentos. Dividamo-la
em pequenas unidades de sentido: Novinho| só| ninguém me conhecia| não tinha
conhecimentos|. Cada um dos traços verticais corresponderá não a uma
suspensão com variação melódica (como em Novinho [↗...] só [↗...] ninguém me
conhecia [↗...] não tinha conhecimentos), mas a um remate, ou seja, ao
fechamento prosódico conclusivo de cada uma das ideias: Novinho [↓] só [↓]
ninguém me conhecia [↓] não tinha conhecimentos [↓]. A duração das pausas

203 Da peça O que o público não vê. O teatro por dentro, escrita na década de 50.
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intermédias deve ser apenas a suficiente para pousar a ideia no chão. A suspensão
desvenda que a ideia não está concluída e, por isso, distrai do que está a ser dito
– já que tanto ator como espectadores ficam também à espera do que se segue.
A médio prazo, uma leitura baseada na reiteração desse efeito provoca um texto
no ar, todo virado para o futuro, perdendo-se totalmente o concreto do presente
de que o teatro é feito.

Este tipo de separação rematada, no processo inicial de trabalho, é muito útil
para inúmeras situações textuais como as que se seguem, por se tratar de
contextos linguísticos em que, se a separação não fosse efetuada e trabalhada,
poderia vir a ocorrer o esvaziamento semântico dos termos sublinhados em cada
um dos exemplos:

ah!↓ Bom ↓
oiça ↓ meu amigo ↓
tu ↓ Anders Johan Lindqvist ↓
Falemos de outra coisa ↓ sim? ↑
Vou ↓ vou ↓ Vou meter-lhe medo ↓

E também é aconselhável nos casos de coordenação sintática de palavras,
com a finalidade de ajudar o ator a distingui-las, na primeira fase do estudo, como
nos exemplos a seguir:

(tu, Anders Johan Lindqvist, nascido na miséria,) criado no trabalho ↓ e na
pobreza ↓
Ele não gosta de bicicletas ↓ nem das universidades populares ↓

A queda dos finais é evitada se o aluno aprender a distribuir a energia por
todos os elementos da frase, o que é tecnicamente conseguido através da
respiração e da projeção, aspeto que tratarei adiante.

Tenho observado que, na fase em que andam preocupados com a eliminação
dos clichés da leitura em voz alta, muitos alunos apresentam uma tendência para
produzir uma «leitura robótica», ou seja, uma leitura que, para evitar as melopeias
artificiais, se refugia numa entoação repetitiva e oca. Compreende-se que assim
seja – e não é necessariamente mau que se ocupem de uma coisa de cada vez.
No entanto, a competência da leitura neutra só é adquirida quando a eliminação
dos clichés não se faz pela ausência de expressão, mas pelo reforço de pensar no
que se diz, de se ver as imagens concretas que as palavras transmitem, ou seja,
por, como disse atrás, tornar presentes as palavras, as imagens e as ideias. Aí, cada
coisa que se diz passa a ser diferente da anterior, porque as próprias palavras e
frases são diferentes entre si – embora se continue a não acrescentar nada que a
literalidade do texto não exija. é um exercício difícil, penoso, mas compensatório,
sempre que o aluno encontra a chave para o problema que lhe é colocado. E não
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há nada mais belo do que um texto dito desse modo. Por isso, recupero o conselho
de Craig:

quando a palavra efeito for varrida dos vossos lábios, então estareis prontos
para pronunciar a palavra Beleza. (cf. supra p. 87)

Foquemo-nos agora, brevemente, no papel da respiração nesse processo e
na relação entre essa função, a voz e a sua projeção.

Em agosto de 2005, sofri uma lesão num músculo dorsal, que me obrigou a
sessões de fisioterapia. Num dos exercícios, a fisioterapeuta pediu-me que fosse
inspirando e expirando lentamente, coisa que comecei imediatamente a fazer. No
final, perguntou-me qual era a minha profissão. Tendo eu respondido que era
professor, ela manifestou a sua estranheza por ter verificado que eu «respirava
bem», já que a sua experiência lhe dizia que habitualmente tinha de ensinar os
seus clientes a respirar. Só nesse momento me apercebi de que a minha passagem
pelo Teatro do Mundo tinha contribuído para a reeducação da forma como respiro
e uso a voz: na minha profissão, nunca sofri de rouquidão, dores ou «voz cansada»
depois de falar muito tempo, conhecido problema de muitos professores.

Aproveitando a circunstância da visita guiada, os alunos que assim o
desejarem podem também reeducar esses aspetos.

Como é conhecido de todos, respirar comporta duas operações contrárias
realizadas em tempos diferentes: inspirar e expirar. Para que a inspiração aconteça,
tem que ser criada nos pulmões, constituídos por um tecido extremamente
elástico, uma pressão inferior à da pressão atmosférica: nessa circunstância, o ar
entra pelo nariz e/ou pela boca, atravessa a laringe e a traqueia, enchendo os
brônquios e os alvéolos pulmonares. Para que a expiração ocorra, tem de
acontecer o contrário: criar-se nos pulmões uma pressão superior à atmosférica,
para que o ar saia pelo percurso inverso. A alteração da pressão nos pulmões é
gerada pela ação concertada de vários músculos, sendo o mais importante de
todos o diafragma, que separa a caixa torácica da cavidade abdominal: ao descer,
fazendo avançar as costelas e, assim, aumentar a capacidade dos pulmões,
provoca a inspiração; ao subir, fazendo recuar as costelas, pressiona os pulmões,
provocando a saída do ar. A passagem do ar pelas cordas vocais durante a
expiração, fazendo-as vibrar, é o mecanismo básico de produção de som.204

Não sendo finalidade das aulas de Oficina de Teatro a transmissão de um
conhecimento especializado aos alunos (como aquele que podemos encontrar em
Punt, 1967; Cornut, 1983; ou Berry, 1991), interessa sobretudo dar-lhes instru mentos
que tornem mais orgânicos os processos da respiração, uso e projeção da voz.

Para isso, terão, em primeiro lugar, de tomar consciência dos poucos recursos
que habitualmente usam para respirar (centrando a inspiração e a expiração na

204 Para uma explicação mais detalhada desta função básica, v. Punt (1967, pp. 16-17) ou Cornut (1983, p. 4).
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caixa torácica e praticamente não utilizando o diafragma em toda a sua
elasticidade). Depois, identificar o diafragma, com base em exercícios que o põem
a funcionar conscientemente: das primeiras vezes, esses exercícios provocam dores
abdominais, porque o diafragma reage como qualquer outro músculo pouco
ginasticado. Finalmente, a experimentarem as enormes capacidades torácicas
habitualmente desperdiçadas, por exemplo, através do exercício do Fio de azeite205.

quanto à voz, nunca é trabalhada como recurso autónomo. Pelo contrário,
os alunos exercitam-na em estreita ligação com estados de alma, emoções, atos
de fala concretos, para perceberem que a sua utilização orgânica depende
inteiramente da organicidade dos atos que lhe estão associados. Explora-se,
igualmente, os vários ressonadores do corpo, mas sem grande aprofundamento206:
um dos exercícios realizados na aula consiste em pedir aos alunos que procurem,
sucessivamente, a «voz da barriga», a «voz do braço», a «voz do pé», a «voz das
costas», a «voz do dedo mindinho», etc.

Também experimentam um exercício que consiste em dizer, o maior número
possível de vezes com o ar resultante de uma só inspiração, um texto decorado,
variando ritmo e volume. Através dele compreendem que a tensão e energia de
uma frase dependem inteiramente da capacidade torácica e do controlo da
expiração, durante a emissão da voz, do ar que entrou nos pulmões e que essa
capacidade pode ser desenvolvida.

O mais importante, todavia, é compreenderem que, quando o impulso que
origina a emissão do som é orgânico e motivado, a voz funciona sempre
organicamente. Por isso, só ferimos ou arranhamos as cordas vocais quando não
somos orgânicos: um grito forçado, produzido por decisão intelectual, é muito
diferente de um grito resultante de uma emoção real e profunda. Neste caso,
nunca há lesões nas cordas vocais. Trata-se sempre do mesmo princípio: não exibir,
não inibir, mas libertar e deixar fluir.

quanto à projeção da voz, aprendem que nada tem a ver com o cliché do
«falar mais alto». Pelo contrário: não há relação intrínseca e necessária entre
volume, altura e projeção. Projetar é emitir sons (palavras, frases) integrando a
intenção de comunicar com o espectador mais distante. Para compreenderem
isso, todos realizam um exercício muito simples: um aluno encosta-se à parede
do fundo da sala, de frente para a assistência sentada na bancada. Começa a
contar uma história que os outros desconheçam. Progressivamente vai diminuindo
o volume, sem nunca perder de vista a intenção de comunicar com os outros.
Sempre que alguém deixa de ouvir (e perceber as palavras), bate palmas e o aluno
tem de ajustar a dicção e o volume (e a intenção). Rapidamente se apercebe de

205 O exercício do Fio de Azeite destina-se ao domínio do diafragma e à expansão da capacidade
torácica.

206 Aos alunos que se interessem por esse aspeto é aconselhada a consulta dos exercícios descritos
por Grotowski (1969/1991, pp. 143-172).
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que pode comunicar tudo o que quiser sussurrando. Projetar é ter a consciência
de que a voz chega a todos os pontos da sala.

Esses recursos e esse trabalho não valem autonomamente, porque ao texto
assim preparado têm de se juntar as imagens, a motivação e o subtexto, conforme
explicarei a seguir.

Os textos de teatro compõem-se de palavras que, no plano literal,
estabelecem relações abstratas ou relações concretas com o real. Sendo o teatro
a arte do concreto, o ator deve aproveitar todos os lugares em que o texto já
permite ver concretamente o que está a dizer (uma imagem, uma ação), mas
também deve transformar todas as abstrações em coisas concretas e ativas. é esse
o conselho de Tortsov aos seus alunos, a propósito das «tarefas»:

Olha, senta-te nesta cadeira e tenta assumir um poder «em geral». Tu precisas
que a tua Tarefa seja mais concreta, imediata, real e realizável. Como vês, nem
todos os verbos são úteis, nem todas as palavras te incutem uma dinâmica, uma
ação produtiva. Tens de saber escolher nomes para as tuas Tarefas. (Stanislavski,
1938/2008b, p. 150, destaque meu)207

Aliás, o chamado «sistema stanislavskiano» pode ser entendido como um vasto
e complexo conjunto de ferramentas por ele criadas para ajudar o ator a passar do
plano do abstrato para o plano do concreto (da peça, da personagem), nas suas
várias dimensões: a diegética, a física, a afetivo-emocional, a das ações, etc.

Todos nós somos capazes de ver na mente (imaginar), de forma imediata, um
copo (basta fechar os olhos e visualizar um qualquer objeto a que se possa dar
literalmente essa designação), mas não conseguimos, da mesma forma, ver a
infelicidade; somos capazes de ver a sequência o ladrão corre pela estrada, mas não
o amor é uma coisa bonita (a não ser por mediação ou tradução no concreto, como,
por exemplo, recordarmos a imagem de dois namorados num jardim, concentrados
um no outro e alheados da realidade circundante). é interessante notar que o ator,
que é um criador de metáforas vivas, não pode trabalhar diretamente com elas:
nenhum ator conseguirá representar, por exemplo, «o inverno da minha vida», se
não preencher de imagens concretas e pessoais os dois termos nucleares dessa
metáfora. é que o artista, conforme recorda Fernando Amado,

[...] não usa estilo baço, discursivo; pensa com imagens: não evidentemente por
submissão ao princípio do menor esforço, mas ao contrário por se conformar
às leis que regulam o espírito humano. [...] A imagem actua em linha recta e de
chofre; fala simultaneamente à razão e aos sentidos; resume, em determinadas
circunstâncias, uma situação complexa; ademais, não define regras mas sugere;

207 Look, sit on this chair and try to want to acquire power «in general». You need a more concrete,
immediate, real, achievable Task. As you see not all verbs are useful, not all words drive you to
dynamic, productive action. You must know which names to choose for your Tasks.
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não demonstra mas abre campo aos caminhos inúmeros da adesão intelectiva.
(1958/1999c, pp. 172-173)

Por isso, aconselho os alunos a, antes de mais, sublinharem no texto que
estão a trabalhar todas as palavras ou unidades de sentido que podem ver
imediatamente sem terem de operar sobre elas, como no exemplo a seguir:

quando eu ia a entrar, a porta de uma loja ao lado abriu-se de repente, eu bati-
-lhe com o cotovelo e o vidro partiu-se. O dono da loja saiu, pôs-se a gritar,
ameaçou chamar a polícia se eu não pagasse o prejuízo. Imagine o meu
desespero: passava a noite na rua! O desconhecido de há pouco, que tinha
assistido a tudo, veio outra vez em meu auxílio e até se deu ao trabalho de falar
com a polícia. E livrou-me daquela situação. Esse homem era o seu pai… Tudo
volta! Tudo, até o bem!

Esse processo de identificação não pode e não deve ser feito
intelectualmente, mas experimentando: ir lendo o texto devagar em voz alta, ir
fechando os olhos e tentando ver exatamente o que se leu, sem transformações.
Todas as palavras, ideias, passagens não sublinhadas têm de ser trabalhadas com
a finalidade de ganharem a mesma natureza concreta das outras.

Para a aquisição desta capacidade, são propostos dois exercícios diferentes:
o das Palavras e o das Palavras abstratas208.

O primeiro, aparentemente muito simples, treina a capacidade de ver,
mentalmente, as imagens correspondentes à lista de nomes concretos ditada e a
sua articulação que, conforme as recomendações, deverá ser tão simples quanto
possível, mas suficientemente forte para não se perder. Na primeira sessão em
que é realizado, começa-se com dez palavras – o que ainda permite que os alunos
o executem recorrendo à memória auditiva, em vez de seguirem as instruções.
Contudo, à medida que nas sessões seguintes se vai aumentando o número de
palavras, de cinco em cinco, aqueles que o realizem desse modo rapidamente
compreendem que o processo não resulta. Também se apercebem de que, quanto
mais rigorosa for a relação entre a imagem que virem e a palavra ditada209, mais
garantem a sua fixação.

No segundo, o aluno é confrontado com a necessidade de, sem pensar (até
porque não tem oportunidade para isso, pois o tempo que separa uma palavra da
outra é curto), produzir uma associação mental imediata entre o nome abstrato
ditado (por exemplo, doçura) e uma realidade concreta da sua vida (o rosto de
uma pessoa, a imagem de um acontecimento vivido ou testemunhado, etc.). De

208 Trata-se de duas variantes do mesmo exercício que tem por finalidade reconstituir rigorosamente
uma lista ditada de substantivos.

209 Por exemplo, se a palavra ditada for «serpente», não ver «cobra».
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execução semelhante ao anterior, mas com um grau de dificuldade maior, ele
possibilita a experimentação de dois fenómenos de sentido contrário, muito
próprios do trabalho do ator com o texto, e ambos relacionados com aquilo a que
chamamos «motivações», ou seja, as associações entre as ações e as falas da
personagem e a experiência de vida significativa do ator: o estabelecimento de
motivações decididas pelo consciente e a disponibilidade para o aparecimento de
motivações criadas pelo inconsciente.

Estes dois passos (objetivar mentalmente o que já é concreto no texto e
transformar o que não é, através de associações fortes) preparam o aluno para o
instrumento de trabalho a que chamamos «subtexto», conceito que terá sido
cunhado por Stanislavski e Nemirovich-Dachenko, em 1898, durante os ensaios d’ A
Gaivota, de Anton Tchekov, para descreverem os pensamentos que constantemente
fluem «por baixo» do texto dito (Merlin, 2007, p. 91). A ideia é a seguinte: durante a
peça, o ator mantém uma linha contínua (e obsessiva) de atividade interior,
construída e trabalhada durante os ensaios, e que confere à personagem uma vida
interior permanentemente ativa em cada palavra, gesto, movimento, silêncio,
imobilidade (Stanislavski, 1938/2008b, pp. 285-291). Consequentemente, a cada
coisa dita e feita corresponde um não-dito que o ator também exprime.

Há dois exercícios que visam diretamente a experimentação dessa
competência do ator: o exercício Em que é que estás a pensar? e o exercício Hum?
Hum, hum210. A sua execução permite compreender que só quando o subtexto é
pessoal, rico, profundo, significativo, em suma, autêntico, o texto (a parte audível
do que é dito) comunica realmente alguma coisa relevante. Por isso os alunos não
podem modificar o texto dado e devem evitar o uso das mãos, de gestos, etc.,
concentrando a comunicação com o outro, olhos nos olhos, no subtexto que
suporta as palavras ditas em voz alta. Bem feito, resulta em atos de comunicação
perfeitamente legíveis e emocionalmente muito fortes para o par de executantes.

Em conclusão, o estudo do texto é, igualmente, o trabalho sobre as imagens
concretas nele presentes, sobre as motivações e o subtexto, elementos
constituintes da vida interior em que se alicerça tudo o que a personagem diz e faz
e a sua autenticidade. E, para além do trabalho descrito, o ator terá de saber o
texto de cor. Vejamos como se processa essa tarefa, por vezes muito árdua, do ator.

Uma das técnicas mais usadas para atingir este fim (inclusivamente noutras
áreas da atividade humana em que tal capacidade é considerada necessária) é a do
grande número de repetições do texto destinadas a alimentar a memória auditiva
e visual, que poderia ser definida como a capacidade de reter e reproduzir estímulos
sonoros organizados aos quais se foi repetidamente exposto, ao mesmo tempo que
se fixa a imagem gráfica do texto. Esse tipo de memorização mecânica tem, pelo

210 Ambos têm por finalidade o treino da expressão de um subtexto significativo. O interesse das duas
variantes tem a ver com o facto de o subtexto não ser apenas o suporte do texto linguisticamente
reconhecível, mas também de outras formas «textuais», como no caso de Hum? Hum, Hum.
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menos, duas desvantagens cumulativas para o ator: não garante uma memória de
longo prazo digna de confiança; não produz uma memória significativa, ou seja, uma
memória que integre, entre outros aspetos, o sentido do texto memorizado.

O exercício das Palavras, anteriormente mencionado, também serve para os
alunos se aperceberem das fragilidades de se fixar um texto exclusivamente através
da memória auditiva, que é vazia de conteúdo, porque, se ainda é possível reproduzi-
-las através desse meio quando são ditadas 10-15 palavras, a partir das 20 deixam
de conseguir fazê-lo e, sobretudo, deixam de ser capazes de refazer a ordem pela
qual elas lhes foram apresentadas. Por esse motivo costumo servir-me da metáfora
que, segundo Manuela de Freitas, Fernando Amado usava nos ensaios, construída a
partir da etimologia do verbo: «decorar211 é gravar no coração». Com isso, pretendo
ensinar que só é relevante, para o ator, a memorização que integra a sensibilidade e
a inteligência, ou seja, aquela que é em tudo contrária à memorização mecânica.

O processo de memorização do texto é, também ele, longo e sistemático,
exigindo disciplina, regularidade e autovigilância, para que não se caia em
nenhuma das armadilhas da memória auditiva e, pelo contrário, se construa uma
memória orgânica. Para que tal aconteça, convergem todos os passos a que já
aludi. Recordo os dois primeiros:

• em primeiro lugar, a apropriação a que chamo «gramatical», porque nenhum
ator deve decorar um texto que não domina em todos os seus aspetos
linguísticos (o significado das palavras, a sintaxe e a lógica discursiva);

• em segundo lugar, a identificação de todos os «lugares concretos» do texto
e de todos os que o não são.

A partir daí, acrescentam-se os procedimentos a seguir, pela ordem que for
mais natural a cada um e ao processo de criação:

• ir sendo capaz de dizer de cor palavras próprias que substituam
corretamente, do ponto de vista semântico, as do autor;

• ir experimentando e construindo, com a colaboração do inconsciente
ativado por exercícios e improvisações e de maneira não-intelectual, as
associações que permitem converter as abstrações textuais em coisas
concretas (imagens, recordações, sensações, impulsos, etc.);

• ir alargando o subtexto;
• ir substituindo as palavras próprias pelas do texto original;
• ir integrando palavras, ações, posições em cena, emoções, subtexto, etc.,

de forma a que as falas deixem de ser um elemento autónomo e racional e
passem a fazer parte do todo orgânico que é o ato de representar.

211 é interessante notar que a palavra cor, cordis, que, em latim, significa coração, indica, para além do
órgão, a sede da afetividade, mas também a da inteligência (Ferreira, 1983, p. 307). À expressão
portuguesa saber de cor, segundo Machado documentada desde o séc. XIII (1995, p. 288),
corresponde a francesa savoir par coeur.
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Atalhar caminho, por preguiça, economia ou pressa, recorrendo à memória
auditiva e mecânica, faz com que o texto nunca perca totalmente um certo
estatuto de citação (e necessariamente de inautenticidade), e abre a porta aos
clichés; aumenta a probabilidade de esquecimentos, enganos, atropelos, etc.,
durante os espetáculos; mas, sobretudo, impede que se atinja, em pleno, a
finalidade que tão bem descreve Grotowski:

quando o ator opta por representar o texto está a optar pelo mais fácil. O texto
foi escrito; ele di-lo com sentimento e livra-se da obrigação de acrescentar
alguma coisa de si próprio. […] Também se pode não dizer texto nenhum ou
«recitá-lo» como uma citação. […] Há muitas possibilidades. Na cena do
assassinato de Desdémona que nós trabalhámos no curso o texto dela funcionou
como uma peça de amor erótico. Essas palavras foram apropriadas pela atriz –
não interessa que não tenham sido escritas por ela. o problema é sempre o
mesmo: nada de batota, encontrar os impulsos autênticos. o objetivo é chegar
a um ponto de encontro entre o texto e o ator (Schechner & Hoffman,
1968/2006, p. 43, destaque meu).212

Nas aulas de Oficina de Teatro, para além dos exercícios mencionados, os
alunos aprendem a parte dos procedimentos que não está diretamente
relacionada com um processo de criação. Considerei haver vantagem pedagógica
em que se confrontassem, em primeiro lugar, com a sua própria forma de
memorizar e, só depois disso, experimentassem a outra. Começo, por isso, por
lhes entregar um texto, dando-lhes uma semana para o memorizarem, sem mais
instruções. Findo esse prazo, é-lhes pedido que digam o texto de cor diante dos
outros – e são comentados os erros cometidos, os enganos, etc., ao mesmo tempo
que vou solicitando informações sobre como executaram a tarefa em casa. Uma
semana depois e sem pré-aviso, solicito-lhes que voltem a dizer o texto decorado.
A probabilidade de aumentarem os enganos, as hesitações e os esquecimentos é
muito elevada. Só nesse momento apresento a minha conceção de memorização,
propondo-lhes aquele caminho novo. A partir daí, os alunos passam a trabalhar o
mesmo texto, conforme os procedimentos descritos.

Em conclusão, todo o trabalho sobre o texto, desde o aprimoramento da
dicção até à memorização, tem por finalidade uma apropriação que ponha o texto
ao serviço de uma expressão autêntica, com a consequente eliminação de clichés.

212 If the actor wants to play the text, he’s doing what’s easier. The text has been written; he says it with
feeling and he frees himself from the obligation of doing anything himself. […] One can either not say
the text at all or one can «recite» it as quotation. […] There are many possibilities. In the Desdemona
murder scene we worked on in the course her text functioned as erotic love-play. Those words became
the actress’s – it didn’t matter that she didn’t write it. The problem is always the same: stop the
cheating, find the authentic impulses. The goal is to find a meeting between the text and the actor.
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2.3. o público

A experimentação de contar/mostrar a um público uma história construída
coletivamente só acontece no final do ano letivo, momento em que os alunos, não
sendo atores, têm a possibilidade de se confrontar com as dificuldades e a alegria
desse encontro gerador de uma energia própria que confere à criação à porta
fechada uma nova dimensão. Ao longo das sucessivas edições, as reações dos
alunos a essa circunstância têm sido muito diferentes: dentro das condições éticas,
estéticas e técnicas estabelecidas, uns descobrem o desprazer dessa maneira de
se exprimirem diante de desconhecidos e outros, o prazer; outros, ainda, nunca se
conseguem emancipar da inibição/exibição, caracterizadas nos termos em que o
farei adiante. Para além desses aspetos genéricos, também lhes é proporcionada
a experimentação de um dos paradoxos da arte do ator, a que me referirei mais
adiante, neste capítulo: o de, em cada sessão pública, os atores fazerem, dizerem
e sentirem pela primeira vez o que já tinham feito, sentido e dito na véspera.

Há, contudo, uma dimensão dessa experiência que começa a desenvolver-se
ao longo das aulas de Oficina de Teatro: o da exposição diante de estranhos, a
saber, o(s) professor(es) e os restantes colegas da turma.

No final de uma das lições iniciais, Tortsov-Stanislavski avisa os alunos:

Agora não esqueçam que todas as ações, mesmo as mais simples ou elementares,
que conhecemos perfeitamente da vida real, se desintegram quando alguém faz
uma entrada em cena, no brilho das luzes e perante uma sala cheia. é por isso
que temos de estar sempre a aprender a andar, a mexer-nos, a sentar-nos ou a
deitar-nos. (Stanislavski, 1938/2008b, p. 93)213

é um dos efeitos provocados pela audiência: retirar a quem está diante dela
a naturalidade da fala, dos gestos, dos movimentos. E por que motivo isso
acontece? Essencialmente porque, no ator ou na pessoa que se encontra nessa
circunstância, passam para primeiro plano a consciência do olhar do público e de
si diante do mesmo, podendo provocar duas consequências comummente
consideradas antitéticas, mas que, na realidade, são duas faces da mesma moeda
e ambas obstáculo à autenticidade: a inibição e a exibição.

Etimologicamente, os dois verbos de que derivam esses dois substantivos
têm a mesma formação de origem latina: um prefixo de movimento (in, «para
dentro»; ex, «para fora) acrescentado ao verbo habeo, que significa «ter»,
«possuir». «Exibir» quer dizer «fazer aparecer, mostrar o que se tem», enquanto
«inibir» significa «reter, esconder o que se tem». Em teatro, ambas as atitudes

213 Remember now, all, even the simplest, most elementary actions which we know perfectly well in life
fall apart when someone makes an entrance onstage, in the glare of the footlights, in front of packed
house. That is why we have to learn to walk, move, sit, lie down all over again.
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estão relacionadas com o controlo que o ator pretende ter sobre a sua imagem214.
Uma das soluções de Stanislavski para essa dificuldade é a de concentrar total -
mente a atenção do ator no que está a acontecer no palco (1938/2008b, pp.
90-93), técnica relacionada com conceitos que apresentarei e discutirei no último
ponto deste capítulo («concentração», «atenção», «presença», «integração»,
«comunhão», «convicção»). Na mesma linha, a chave de Donnellan para este
problema consiste em «ver», em vez de «mostrar»:

Podemos mostrar ou podemos ver o que é mostrado, mas nunca as duas coisas
em simultâneo, pois uma destrói a outra. Imaginamos por vezes, ao representar,
que temos de mostrar as coisas como uma espécie de apólice de seguro para ter
a certeza de que o público «recebe» o que estamos a sentir. é um desastre
completo. [...] Mostrar é, de facto, uma falsa entrega de si mesmo, porque
mostrar significa tentar controlar a percepção dos outros. [...] Se estamos a
mostrar é porque estamos a fingir. E fingir não é representar. (2005, pp. 80-81)215

Ora, a vontade e o medo de mostrar são os polos entre os quais, habitual -
mente, se movem os alunos, até se familiarizarem com os outros (professores,
colegas) e confiarem na prática rigorosa da regra da confiden cialidade.
Consequentemente, o combate pedagógico travado por todos na disciplina de
Oficina de Teatro é ético, estético e técnico, para que possa acontecer a liberdade
e a dádiva dele decorrente, a que me referirei a seguir, partindo de observações
de Donnellan sobre o amor:

Assim que tentamos mostrar uma emoção, ela torna-se logo falsa. Muitas vezes
reparamos que, quando tentamos mostrar o nosso amor aos outros, a coisa não
funciona bem. O amor manifesta-se através do que nós fazemos. O amor
acontece quando prestamos atenção. Mas «amor» é apenas uma vaguíssima
etiqueta que se cola nos sentimentos e nas relações. Por exemplo, Julieta pode

214 Creio que o mesmo se pode aplicar a muitas outras situações da vida, mas a generalização poderia
ser abusiva. Chamo, ainda assim, a atenção para as considerações dos especialistas sobre os efeitos
da observação na investigação de natureza antropológica, nomeadamente o possível efeito de
alteração dos dados recolhidos (cf. Santos 1987: 23ss.).

215 We can either show or see, but we can never do both, for one must destroy the other. We sometimes
imagine in performance that we have to show things as a sort of insurance policy to make sure the
audience will «get» what we are feeling. This is an unmitigated disaster. […] Showing is in fact a
false opening of oneself, because showing is about trying to control the perception of others. […] As
soon we show, we pretend. And pretending is not acting. Adiante, dirá: «A autoconsciência pode
ser o mais mortal inimigo do actor. A autoconsciência é como aquele momento em que se perde a
folha de parra.» [Self-consciousness can be the ator’s deadliest enemy. Self-consciousness describes
the moment when the figleaf of character shrivels.] (2005, p. 112) Esta autoconsciência «mortal»
nada tem a ver com o «companheiro seguro» de que falei anteriormente (cf. supra p. 140ss.) e que
retomarei a seguir.
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amar verdadeiramente Romeu, o que tem mais a ver com ele, ou estar
«apaixonada» por ele, o que tem mais a ver com ela. (2005, p. 167)216

Vale a pena visitar a apurada reflexão de Grotowski sobre a questão da relação
ator/público, porque nela se consubstanciam os princípios mais importantes do
que se pretende ensinar aos alunos na visita guiada das aulas de Oficina de Teatro
e que, simultaneamente, são condições da autenticidade:

[O ator] tem de se dar totalmente.
Mas há um problema. O ator tem duas possibilidades. Ou, e é a primeira, ele
representa para o público – o que é completamente natural se pensarmos na
função do teatro – e isso o leva para um jogo de sedução que significa que está
a representar para si mesmo, para obter a satisfação de ser aceite, amado,
afirmado – e o resultado é o narcisismo; ou, e é a segunda, ele trabalha
diretamente para si próprio. O que significa que ele observa as suas emoções,
procura a riqueza dos seus estados psíquicos – e isto é o caminho mais curto
para a hipocrisia e a histeria. Porquê hipocrisia? Porque os estados psíquicos,
quando observados, deixam de ser vividos, porque a emoção observada já não
é emoção. E há sempre a tendência para inflar as grandes emoções dentro de si
próprio. Mas as emoções não dependem da nossa vontade. Se começamos a
imitar emoções dentro de nós, isso é pura hipocrisia. Então o ator procura algo
de concreto dentro de si e o mais fácil é aparecer a histeria. Esconde-se atrás
de reações histéricas – improvisações informes com gestos e gritos selvagens. E
também isso é narcisismo. (Schechner & Hoffman, 1968/2006, p. 40)217

Do ponto de vista pedagógico e no contexto das aulas de Oficina de Teatro,
as questões levantadas por Grotowski também fazem todo o sentido, porque, na
realidade, o público de quem os alunos têm mais consciência no princípio, com
quem travam um «jogo de sedução», a quem querem mostrar a «entrega» ou cujo
julgamento mais temem é o professor. A maior parte dos comportamentos de

216 Whenever we try to show emotion, it immediately becomes fake. We often notice that when we try
to show our love to others, it doesn’t really work. Love manifests itself through what we do. Love
happens when we pay attention. But «love» is another highly inaccurate label to cover feelings and
connections. For example, Juliet may truly love Romeo, which is about him, or be «in love» with him,
which is more about her.

217 He [o ator] must give himself totally. But there is a problem. The actor has two possibilities. Either,
one, he plays for the audience – which is completely natural if we think of the theatre’s function –
which leads him to a kind of flirtation that means that he is playing for himself, for the satisfaction
of being accepted, loved, affirmed – and the result is narcissism; or, two, he works directly for himself.
That means he observes his emotions, looks for the richness of his psychic states – and this is the
shortest way to hypocrisy and hysteria. Why hypocrisy? Because all psychic states observed are no
longer lived, because emotion observed is no longer emotion. And there is always the pressure to
pump up great emotions within oneself. But emotions do not depend upon our wills. We begin to
imitate emotions within ourselves, and that is pure hypocrisy. Then the actor looks for something
concrete in himself and the easiest thing is hysteria. He hides within hysterical reactions – formless
improvisations with wild gestures and screams. This, too, is narcissism.
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inibição ou exibição dos alunos advêm da estratégia que desenvolvem com vista
a contentarem o que consideram ser as expectativas do «professor virtual»
(projetado no professor de carne e osso presente nas aulas) com quem
estabelecem os primórdios da relação pedagógica: inibição, por medo de falhar;
exibição, por necessidade de conseguir. Assim sendo, a relação com o professor é
um bom terreno de experimentação das tentações do ator e dos riscos que ele
corre sempre que está na presença do público e dos críticos. Cabe-me a mim ir
apontando aos alunos, individual e diferenciadamente, as saídas desse labirinto a
que Grotowski chama apropriadamente «narcísico», na medida em que centra o
aluno/o ator em si mesmo e na sua imagem e o afasta da sua autenticidade. Para
tal, prefiro valorizar os momentos em que o aluno se liberta dessa pressão a
chamar a atenção para os muitos outros em que tal não acontece: procuro, assim,
evitar os aspetos mais negativos do «efeito de Pigmalião» (Rosenthal & Jacobson,
1992) e potenciar os momentos em que a emancipação começa a acontecer, que
são sempre imprevisíveis e pessoais. Conto uma história.

Um aluno demonstrava uma dificuldade maior do que os outros em se
libertar do meu olhar. Essa preocupação compulsiva começava logo no exercício
do Aquecimento: à medida que eu ia passando no lado exterior do círculo, para ir
verificando a progressão da sequência de tarefas e ir ajudando com instruções
individuais ou coletivas, ia dando conta de que os olhos dele mantinham um controlo
discreto, mas constante, sobre a posição em que eu me encontrava. Fui-lhe
chamando a atenção para isso, pedindo-lhe que «se esquecesse» da minha
presença e explicando que a única forma de o conseguir seria concentrar
totalmente a sua atenção em cada coisa que estava a fazer. Um dia, noutro
exercício, esse aluno conseguiu realizá-lo livre do meu olhar (e do das outras
pessoas presentes). O curto diálogo final teve por objetivo ajudá-lo a compreender
a justeza do que lhe tinha acontecido:

— O que é que nós vimos de ti, sabes? O que é que nos revelaste? – perguntei eu.
— Não, não faço a mínima ideia — respondeu ele, depois de uma breve pausa

reflexiva.
— é esse o caminho para perceberes em que momento começa a entrega do ator.

A conclusão de Grotowski para este problema explicita a necessidade dessa
liberdade, dessa desistência do autocontrolo, para que haja entrega:

Uma coisa é certa: o ator tem de se entregar e não de representar para si mesmo
ou para o espectador. A busca dele tem de ser feita dentro e transmitida para
fora, não mostrada para fora (ou deixada ver de fora). (Schechner & Hoffman,
1968/2006, p. 40)218

218 One thing is clear: the actor must give himself and not play for himself or for the spectator. His search
must be directed from within himself to the outside, but not for the outside.
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A solução por ele encontrada é a de o ator encontrar no companheiro seguro
o parceiro com quem se relaciona nessa demanda. E assim esse companheiro
também se torna «seguro» por permitir a busca e a entrega individual sem
narcisismo219.

Não é, evidentemente, possível (nem desígnio da disciplina de Oficina de
Teatro) desenvolver a capacidade da entrega total, como nos muitos cursos que
Grotowski dirigiu ao longo da vida, proporcionadores de percursos de aprendi -
zagem complexos, longos e sacrificiais, como o descrito por Richards (1995):
adquiri-la significaria ser capaz de a ativar imediatamente e sem intermitências,
num contexto performativo. Mas são possíveis muitos e breves momentos de
entrega total, em exercícios, em jogos, em improvisações, que permitem aos
alunos obterem um padrão comparativo pessoal com os muitos outros em que
tal não acontece. Nesses instantes, os alunos confrontam-se com uma das
qualidades mais socialmente ameaçadoras, mas para muitos também a mais
aprazível, da entrega: o encontro com o desconhecido e com os mistérios das
infinitas capacidades humanas. Como conclui Grotowski:

Não é preciso explicar ao ator o que é esse «companheiro seguro», basta dizer-
lhe «tens de te dar totalmente» e muitos atores o compreendem. Cada ator tem
a sua oportunidade própria para fazer esta descoberta, e a oportunidade é
diferente para cada um deles. Este terceiro renascimento não é nem para ele
próprio nem para o espectador. é extremamente paradoxal. Ele dá ao ator a sua
mais ampla gama de possibilidades. Pode-se pensar que é do foro ético, mas na
realidade é do foro técnico – pese embora ser também misterioso. (Schechner
& Hoffman, 1968/2006, p. 41)220

E os alunos de Oficina de Teatro também podem aprender que o chão
fecundo para o aparecimento desse estado é a presença, como se verá adiante.
Consequentemente, não existindo, na técnica desta «escola», nenhum exercício
para o desenvolvimento da atitude que minora a inibição e a exibição, da decisão
de desistir de controlar a imagem exterior, todos aqueles que se destinam ao
treino da presença abrem a porta à entrega e aos seus mistérios, mas, sobretudo,
à sua imparável capacidade criadora e expressiva, como se verá no último ponto
deste capítulo.

219 «[…] o ‘companheiro seguro’, esse ser particular à frente de quem ele faz tudo, à frente de quem
representa com as outras personagens e a quem revela os seus problemas e experiências mais
íntimas.» [the «secure partner», this special being in front of whom he does everything, in front of
whom he plays with the other characters and to whom he reveals his most personal problems and
experiences.] (Schechner & Hoffman, 1968/2006, p. 41)

220 One need not define this «secure partner» to the actor, one need only say «you must give yourself
absolutely» and many actors understand. Each actor has his own chance of making this discovery,
and it’s a completely different chance for each. This third rebirth is neither for oneself nor for the
spectator. It is most paradoxical. It gives the actor his greatest range of possibilities. One can think
of it as ethical, but truly it is technical – despite the fact it is also mysterious.
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No final do ano letivo, como comecei por dizer, os alunos apresentam
publicamente o Exercício Final, opção pedagógica que pode parecer incoerente
com a natureza formativa não profissionalizante do curso e da disciplina. Em que
se distingue, então, essa prática da que é habitual nas escolas artísticas?

O objetivo do Exercício Final não é, como nessas escolas, o de examinar as
capacidades e/ou o talento dos alunos, fazendo deles depender a classificação
final. Pelo contrário, já aconteceu alunos com menor (ou nenhuma) capacidade
ou vocação artística obterem classificações mais elevadas do que outros mais
talentosos. O que se quer, sim, é que a experimentação proporcionada pela visita
guiada inclua o momento em que o grupo apresenta publicamente o resultado
do seu trabalho, para que os alunos possam conhecer as particularidades e
dificuldades dessa arte e refletir sobre elas: alguns alunos descobrem, então, que
a autenticidade de que já eram capazes nas aulas (depois de concluída a integração
do professor no grupo, deixando ele de ser percecionado como elemento externo
ao qual se quer agradar) se esboroa totalmente diante da assistência; outros, pelo
contrário, aprendem que a criação diante do público tem uma qualidade superior,
porque resulta da simbiose entre essas duas energias em presença; outros, ainda,
compreendem que os truques, a mentira, os clichés podem ser apenas elementos
defensivos de resposta a uma certa cultura teatral; outros abraçam a oportunidade
de perceber como um grupo é em si mesmo instrumento de potenciação da
comunicação teatral, ao conseguirem alimentar-se do talento de outros para
potenciaram as suas próprias capacidades expressivas; todos, finalmente, têm a
possibilidade de mergulhar num contexto que propicia um entendimento «de
experiência feito» da utilidade de tudo quanto aprenderam nas aulas (para que
servem os princípios éticos, a técnica e a estética?).

Por isso, mais importantes do que a dimensão «artística» da sessão pública
de apresentação do Exercício Final são os debates com o público – em que os
alunos respondem a perguntas dos espectadores – e a reflexão à porta fechada
em que todos, professor e alunos, analisam e discutem o que aconteceu naquele
dia e o que tem de ser corrigido no dia seguinte. E podem ser elementos tão
diferentes quanto um determinado comportamento durante o Aquecimento ou o
período de preparação coletiva imediatamente anterior ao início da função; a
simulação de uma emoção no momento em que o aluno dela precisou e não a
encontrou; a falta de clareza na dicção do texto; problemas de projeção da voz;
um lapso de memória textual que um certo aluno decidiu disfarçar; etc.

As sessões de apresentação pública do Exercício Final são, por isso, o
momento culminante da demanda da autenticidade pedagógica, sendo a sua regra
mais importante tornar totalmente transparentes todos os acontecimentos, sejam
eles do plano emocional, do plano técnico ou de outro plano qualquer.

Isto significa que, se um aluno se esquece do texto ou se engana, tal não será
disfarçado; que, se no momento em que necessitava de uma emoção, ela não
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surgiu, isso deve ser visível; etc. Por isso nunca chamamos «espetáculo» ao
Exercício Final, avisando o público disso mesmo, através de um texto distribuído
antes da sessão, como aquele que dou a conhecer a seguir, na íntegra:

A apresentação pública a que vai assistir não é um espectáculo de teatro,
mas o trabalho final dos alunos da Especialização em Teatro e Intervenção Social
e Cultural do curso de Mestrado em Comunicação, Cultura e Artes
(Departamento de Línguas, Comunicação e Artes da Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais da Universidade do Algarve). Por isso, deve ser encarada
como exercício através do qual os alunos aplicam, perante o público,
conhecimentos e princípios ensinados e aprendidos ao longo do ano lectivo, nas
disciplinas de Oficina de Teatro e Prática Dramatúrgica I e II, Oficina de Voz,
Música e Palavra e Teoria e Estética Teatral dos Sécs. XIX e XX, cujos programas
foram articulados entre si. 

Não sendo objectivo deste curso a formação de actores, mas proporcionar
uma formação teórica e prática que permita um conhecimento mais
aprofundado do Teatro, a perspectiva escolhida para as aulas das disciplinas
mencionadas foi a da «visita guiada à arte do actor» — o que significa propor
aos alunos que se disponibilizem para a experimentação e a reflexão, com a
finalidade de compreenderem o que está em causa em cada um dos exercícios
ou jogos realizados e para que serve cada um deles. Outra característica dessa
«visita guiada» foi a de ser orientada por uma concepção ética, estética e técnica
do Teatro baseada na conjugação dos ensinamentos de vários criadores e
mestres do séc. XX: Gordon Craig, Constantin Stanislavski, Antonin Artaud,
Bertolt Brecht, Fernando Amado, Jerzy Grotowski, Peter Brook, Adolfo Gutkin e
Manuela de Freitas. Em traços largos, este entendimento do Teatro propõe o
seguinte:
– o Teatro é uma arte colectiva, concretizada por um grupo de actores co-

responsáveis e co-criadores do espectáculo, que põem a sua individualidade
ao serviço desse grupo e do público presente, igualmente mobilizado para a
co-criação;

– na criação artística, a ética, a estética e a técnica são inseparáveis;
– a matéria com que o actor trabalha é a sua própria pessoa, não sendo o seu

ofício sair de si para ser outro ou imitar. Não se trata, tão-pouco, de se exibir,
mas de servir um propósito que o transcende – antes de mais, fazer Teatro é
contar uma história significativa e, através dessa história, testemunhar,
individual e colectivamente, uma relação comprometida com a vida;

– sendo o cliché uma forma mecânica e limitadora da expressão humana, a
utilização de estereótipos é também limitadora da comunicação. Pelo
contrário, o combate aos clichés individuais e/ou colectivos, no processo de
criação artística, leva à revelação de realidades mais profundas e autênticas –
e, assim sendo, mais universais;

– a rotina e o ritual, para o actor, são simultaneamente disciplinadores e
libertadores;
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– tudo o que se mostra, diz ou faz no palco é comungável pelo público, procurando-
-se reduzir os sinais ao mínimo necessário com o máximo significado possível,
tentando-se eliminar todos os efeitos, porque supérfluos e/ou dispersivos.

Perante si não estarão, como já foi dito, actores, mas alunos. quer isto
dizer que, se o programa ético, estético e técnico acima sumariamente descrito
nos seus princípios orientadores é difícil para um actor, ainda mais será para um
não-actor. Encarada como «campo de investigação», essa concepção revela-se,
todavia, frutuosa sempre que o participante vai o mais longe que é capaz,
porque, possibilitando-lhe a compreensão do grau de exigência desse modo de
fazer Teatro, lhe proporciona igualmente a liberdade de se confrontar com os
escolhos do caminho para decidir, em cada momento, o seu grau de
envolvimento pessoal. Damos dois exemplos:
– no curso não se ensinam truques para se impressionar os espectadores ou

para se mascarar um engano ou para se diminuir o nervosismo da exposição
pública ou para se conseguir repetir com sucesso um acto teatral conseguido,
etc. – em suma, não se fornece um receituário do efeito ou da ilusão. Por isso,
enquanto o actor possui recursos para suprir os acidentes de percurso, quer
próprios quer alheios (desconcentração sua ou do público, enganos,
indisposição, acontecimentos inesperados, etc.), o aluno fica, nessas mesmas
circunstâncias, muito mais à mercê deles;

– sempre que, no processo de aprendizagem e criação, um aluno recorre ao
cliché ou a uma forma de expressão imitativa ou exterior, não deixa de ser
alertado para isso, independentemente da sua condição de não-actor (na
perspectiva pedagógica do curso).

Ou seja, durante o processo de aprendizagem e de criação, os alunos são
tratados como se fossem actores, embora se lhes reconheça a condição de
participantes activos numa «visita guiada» e, por isso, com o direito de não serem
capazes de ir ao fundo do caminho apontado – ou de o não quererem fazer.
Este ano, assinalamos como particularmente feliz a experiência de constituição
de um grupo, a partir da turma com que iniciámos este caminho. Efectivamente,
os alunos aceitaram experimentar, mais a fundo do que em anos anteriores, a
dificuldade que consiste em aprofundar a individualidade de cada um para a
entregar ao colectivo, acreditando que este a projectará numa dimensão que a
reforça e transcende. Essa operação, muito generosa na sua origem, exige a
procura, verdadeiramente «superior e heróica» (para usar palavras de Antonin
Artaud), da disponibilidade individual de abertura aos outros. Porque reclama de
cada um dos envolvidos no processo uma capacidade de (auto-)revelação perante
os outros que em tudo contraria a tendência, aprendida e culturalmente reforçada,
para a reserva e o fechamento dos lados mais secretos da alma humana.

Esperamos que tudo isto seja visível no Exercício Final a que vai assistir –
e cuja orientação foi da nossa responsabilidade. (António Branco e Rui Andrade,
Texto de Apresentação do Exercício Final, 2009)

O Exercício Final é uma oportunidade pedagógica para os alunos, mas também
para o público: habituados a ir ao teatro para assistirem, talvez passivamente, a
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produtos concluídos e, preferencialmente, sem falhas visíveis (por isso elas
perturbam tanto o ato de comunicação teatral quando se tornam visíveis), os
espectadores são aqui convidados para uma sessão em que queremos que todas
as imperfeições, todos os insucessos, todas as incompletudes, etc., fiquem a nu e
que deles se fale livremente no debate. Aliás, são desafiados a, durante essa
conversa, abandonarem a atitude interpretativa (mais ou menos consistente, mais
ou menos pretensiosa, mais ou menos estereotipada) e judicativa (aquele é muito
bom, aquele não é, etc.) e a refletirem connosco sobre a arte do ator, sobre a
transparência daquilo a que assistiram e a sua utilidade, em suma, sobre os
estereótipos e os clichés da cultura teatral dominante e o modo de os combater.
Confesso que não tem sido fácil estabelecer esse tipo de diálogo com o público:
alguns, na realidade, vêm ver filhos, irmãos, primos, amigos – e «torcer» por eles;
outros não conseguem deixar de falar do Exercício Final como se de um espetáculo
se tratasse, proferindo juízos ou apreciações estéticas que fariam sentido naquele
contexto, mas não no que lhes apresentamos; mas tem sempre havido
espectadores que aderem à nossa proposta e encontram ali uma oportunidade
para porem em causa as suas convicções sobre o teatro.

Com os alunos passa-se o mesmo: só aqueles que ultrapassam as tentações
da exibição conseguem ganhar alguma coisa com esta experiência. De facto, a
confusão do Exercício Final com um espetáculo de teatro, por parte dos alunos, é
em si mesma sintoma de exibição, já que estabelece uma falsa equivalência entre
o plano artístico e o plano pedagógico. Ora, o curso não os prepara para a exigente
e complexa autenticidade artística pedida aos atores, mas pode, se assim o
quiserem, prepará-los para a autenticidade pedagógica da visita guiada a esse
ofício tão misterioso e tão belo. Na realidade, trata-se de levar às últimas
consequências o princípio amador do método que tenho vindo a apresentar: no
Exercício Final os alunos são «meninos a brincar a ‘fazer teatro’», expondo (e não
exibindo) as suas dificuldades, as suas interrogações, a sua alegria, a sua
humanidade – e é essa a sua dádiva maior ao público; e é essa a sua
transcendência. Por isso, também temos todos (alunos, professor e espectadores)
a possibilidade de aprender que, quando atores e público se esquecem de que
um espetáculo de teatro deve conter as características principais de um exercício
final como aquele que descrevi, perde-se o essencial do teatro e da lição que os
grandes mestres nos legaram.

Concluído este ponto, passo, agora, à análise do espaço de trabalho e de
representação enquanto elemento de significação teatral.
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2.4. o espaço

Os conteúdos incluídos nesta rubrica estão todos relacionados com a noção
de «sagrado» que, não sendo propriedade exclusiva do espaço, se projeta e
concretiza nele e no que dele faz o coletivo teatral. Por isso, qualquer espaço é
potencialmente sagrado, desde que quem nele age o considere como tal. Como
observa Roger Caillois,

[n]o fundo, acerca do sagrado em geral, a única coisa válida que se pode afirmar
está contida na própria definição do termo: é que ele se opõe ao profano. (1959,
p. 17)221

A sacralidade do espaço teatral resultará, assim, da experiência humana e
artística nela realizada e não da exclusividade de quaisquer características
específicas e inerentes ao próprio espaço222 – sendo que, desse modo, se
estabelece uma associação entre a experiência teatral e a experiência religiosa,
presente na conceção de teatro de vários dos autores que tenho vindo a referir,
como Artaud, Grotowski, Peter Brook, e assim explicitada por Fernando Amado:

As afinidades entre o teatro e a religião provêm de que uma e outra procuram
exprimir e transmitir a verdade humana, e, por caminhos diversos, desprezando
o acidental e o passageiro, e tentando agarrar os valores eternos, põem em
vibração as raízes do ser, e desta maneira abrem campo à comunhão das
inteligências. (1944/1999b, pp. 132-133)

Os espaços reconhecidos pelo homem religioso enquanto sagrados têm
características especiais, conforme explicita Mircea Eliade:

Para o homem religioso, o espaço não é homogéneo; apresenta rupturas,
quebras: há porções do espaço qualitativamente diferentes das outras. [...] Existe
portanto um espaço sagrado, e por conseguinte «forte», significativo, e há
outros espaços, não-consagrados e portanto sem estrutura nem consistência,
numa palavra: amorfos. Mais: para o homem religioso, esta não-homogeneidade
espacial traduz-se na experiência de uma oposição entre espaço sagrado, o único

221 [a]u fond, du sacré en géneral, la seule chose qu’on puisse affirmer valablement est contenue dans
la définition même du terme: c’est qu’il s’oppose au profane.

222 Há, na história do Teatro do século XX, muitas ocorrências de espaços profanos transformados em
«espaço sagrado» por ação de um coletivo teatral. Na minha experiência, posso referir que o Teatro
do Mundo trabalhou e ensaiou, em Lisboa: na cave do antigo Cinema Europa; no sótão do Cinema
Capitólio, mesmo por cima do ecrã onde diariamente eram projetados filmes pornográficos; nos
espaços quase em ruínas da atual sede da Companhia Nacional de Bailado; na cantina da Sopa dos
Pobres, de Arroios. Foi nessa circunstância que aprendi que a sacralidade do espaço é criada pelo
grupo. Recordo, por exemplo, que a Comuna começou a trabalhar e representar na antiga cave da
Sociedade Central de Cervejas, na Av. Almirante Reis.
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que é real, que existe realmente, e tudo o resto, a vastidão informe que o rodeia.
(1965, p. 25)223

Noutro texto e a propósito das dificuldades de definição do sagrado, o mesmo
autor recorda que as «hierofanias»224 só se tornam «transparentes» para os membros
da sociedade para os quais elas funcionam como indício da sacralidade de um objeto,
de uma história, de um local (1992, pp. 27-28). E demonstra como essas
manifestações apresentam a capacidade de transfiguração dos espaços profanos em
espaços sagrados, sempre associada às experiências espirituais partilhadas por uma
determinada comunidade (1992, p. 455), para além de a sacralidade de um espaço
depender da repetição ou continuidade das mesmas hierofanias:

O lugar transforma-se, deste modo, numa fonte inesgotável de força e de
sacralidade que permite, ao homem, na condição de que ele ali penetre, tomar
parte nessa força e comungar nessa sacralidade. Tornando-se esta intuição
elementar do lugar, pela hierofania, num «centro» permanente de sacralidade,
ela orienta e explica todo um conjunto de sistemas por vezes muito complexos
e densos. Mas, por muito variados e diferentemente elaborados que sejam os
espaços sagrados, todos eles oferecem um traço comum: há sempre uma área
definida que torna possível (sob formas aliás muito variadas) a comunhão da
sacralidade. (1992, pp. 456-457)

Mas, se qualquer espaço pode ser sagrado, isso não significa que, para o ser,
ele não tenha de sofrer alterações que ajudem a delimitar a fronteira entre o
sagrado e o profano. Porque uma das características mais importantes do espaço
sagrado é que, por oposição ao caos do espaço profano, ele apresenta uma ordem
que possibilita uma orientação, a identificação com um «centro» que o mesmo
autor atribui à «nostalgia do Paraíso perdido» (1992, p. 474). Falta ainda referir
que, segundo o mesmo antropólogo das religiões, o espaço assim construído é
intrinsecamente paradoxal:

Mas a dialética paradoxal do espaço sagrado – acessível e inacessível, único e
transcendente por um lado, «repetível» sem restrições por outro lado – deve
ainda ser estudada de outro ponto de vista. Ela cabe sem dificuldade no que
nós chamamos a ambivalência do sagrado [...]. Vimos que o sagrado atrai e
repele, é útil e perigoso, tanto dá a morte como a imortalidade. (1992, p. 475)

223 Pour l’homme religieux, l’espace n’est pas homogène; il présente des ruptures, des cassures: il y a
des portions d’espace qualitativement différentes des autres. […] Il y a donc un espace sacré, et par
conséquent «fort», significatif, et il y a d’autres espaces, non-consacrés et partant sans structure ni
consistance, pour tout dire: amorphes. Plus encore: pour l’homme religieux, cette non-homogénéité
spatiale se traduit par l’expérience d’une opposition entre l’espace sacré, le seul qui soit réel, qui
existe réellement, et tout le reste, l’étendue informe qui l’entoure.

224 Atos de manifestação do sagrado.
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Antes de abordar estas questões nas aulas de Oficina de Teatro e introduzir
a técnica que as veicula, o professor tem de ter consciência de que vivemos num
mundo dessacralizado, o que implica que a maior parte dos alunos, senão a sua
totalidade, pode corresponder à descrição de Eliade do «homem não-religioso
das sociedades modernas»225, sentindo também eles:

uma dificuldade cada vez maior em recuperar as dimensões existenciais do
homem religioso das sociedades arcaicas. (1965, p. 19)226

Para além disso, as palavras não são histórica e culturalmente neutras, e a
palavra «sagrado» está socialmente associada às práticas religiosas institucionais,
razão pela qual pode não fazer, só por si, ecoar nos alunos os mecanismos que
com ela se deseja pôr em movimento ou, ainda, no caso de algum ser possuidor
de uma forte religiosidade, promover confusões indesejáveis. Porque a
«sacralidade» e os «rituais» no teatro são seculares e em nada confundíveis com
os das igrejas, conforme sentiu necessidade de explicar Grotowski:

Não creio que a crise no teatro possa ser separada de certas outras crises em
processo na cultura contemporânea. Um dos seus elementos essenciais –
nomeadamente o desaparecimento do sagrado e da sua função ritual no teatro
– resulta do óbvio e provavelmente inevitável declínio da religião. Estamos a
falar, precisamente, da possibilidade de criar um sacrum secular no teatro.
(1969/1991, p. 49)227

Nos seus violentos ataques ao teatro ocidental burguês, consumados através
dos manifestos do «Teatro da Crueldade», é também aquela religiosidade arcaica
e numinosa que Artaud quer recuperar – e por isso dedicou dois longos ensaios à
análise e ao elogio do Teatro de Bali (1938/1996, pp. 59-80). Esse poeta visionário,
que, sem ter construído um método ou um sistema, marcou tantos homens de
teatro do séc. XX228, contrapunha o teatro mágico a que almejava ao teatro da
«representação», entendido como «processo que submete a cena a uma idéia
que lhe é exterior» (quilici, 2004, p. 71)229.

225 de l’homme non-religieux des sociétés modernes.
226 une difficulté de plus en plus grande à retrouver les dimensions existentielles de l’homme religieux

des sociétés archaïques.
227 I don’t think that the crisis in the theatre can be separated from certain other crisis processes in

contemporary culture. One of its essential elements – namely, the disappearance of the sacred and
of its ritual function in the theatre – is the result of the obvious and probably inevitable decline of
religion. What we are talking about is the possibility of creating a secular sacrum in theatre.

228 Nomeadamente, de entre aqueles que se constituem como referência principal deste trabalho,
Grotowski (cf. 1969/1991, pp. 85-93) e Peter Brook (cf. 2003, p. 168).

229 Foi Derrida o primeiro a chamar a atenção para esse particular entendimento do teatro por parte de
Artaud: «o teatro da crueldade não é representação. é a própria vida no que ela tem de irrepresentável.
A vida é a origem não-representável da representação» (apud quilici, 2004, pp. 70-71).
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Ora, a noção de sagrado que se pretende dar a conhecer nas aulas de Oficina
de Teatro deve muito a essa conceção do teatro baseada em experiências vitais
partilhadas por um coletivo, que só são possíveis graças a rituais altamente
disciplinados que tornam presentes procedimentos e formas que se acredita
serem antiquíssimos (como o do círculo, no exercício do Aquecimento; a da
«posição correta», no exercício do Nome; a do som «Aum» no exercício com o
mesmo nome230; etc.). A técnica desta «escola» é, assim, parte integrante da sua
ritualidade, cujo efeito é bem expresso através da metáfora da «peste»,
igualmente de Artaud, interpretada como suprema hierofania:

Se o teatro essencial se compara à peste não é por ser contagioso mas por, tal
como a peste, ser a revelação, a apresentação, a exteriorização de um profundo
íntimo de crueldade231 latente, por meio da qual todas as potencialidades
perversas do espírito se fixam, quer sobre um indivíduo, quer sobre um povo.
(1938/1996, p. 34)

Em suma, o espaço, na aula de Oficina de Teatro, é um recipiente e um centro
não-quotidiano de uma experiência tanto mais sagrada quanto mais os
participantes se empenharem na recuperação dessa relação primordial dos
homens com o transcendente – que o próprio espaço, assim encarado, propicia.
E esse processo de aprendizagem faz-se lenta e progressivamente ao longo das
aulas, como nesta história do colecionador de peças antigas de terracota chinesa:

Um colecionador de terracotas chinesas antigas ficou furioso por ter comprado
mais uma caríssima falsificação. Correu mundo à procura do maior perito em
terracotas para que lhe ensinasse como evitar ser de novo enganado. Esse velho
sábio vivia uma vida simples mas pediu muito dinheiro ao colecionador pelos
seus ensinamentos. A aprendizagem duraria seis semanas, ao longo das quais o
colecionador teria de fazer exatamente o que ele lhe dissesse. O colecionador
viajou até ao pequeno quarto onde ele vivia como um asceta. Levou com ele
máquinas de filmar e computadores. O sábio pediu-lhe que deixasse tudo isso
lá fora. Assim fez, mas o material foi roubado por outros sábios ascetas. O
colecionador ficou furioso mas tinha de fazer tudo o que lhe mandavam se
quisesse tornar-se capaz de avaliar a diferença entre uma terracota verdadeira
e uma falsa.
No primeiro dia puseram-lhe uma venda nos olhos, o sábio deixou-o num
estábulo de iaques e colocou-lhe na mão uma peça de terracota. O colecionador
esperou por instruções, mas o sábio nada lhe disse. Ficou ali sentado durante
doze horas, apenas com algum leite de iaque para beber. No dia seguinte

230 O exercício da Concentração Aum visa a fusão do indivíduo no coletivo e no cosmos, através do
som.

231 Sobre as interpretações erróneas do que significava a «crueldade», para Artaud, v. quilici, 2004,
pp. 70-77.
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aconteceu o mesmo, a venda nos olhos, a terracota e o silêncio. E assim
continuou tudo sempre na mesma durante semanas. Sempre o mesmo ritual
repetido todos os dias. O colecionador estava furioso mas tinha de morder a
língua pois estava decidido a aprender o segredo do sábio.
Passadas seis semanas, no último dia, o sábio foi mais uma vez com os seus
passinhos de velho até ao estábulo e de novo atou-lhe a venda. Mais uma vez
uma terracota foi colocada nas mãos do colecionador, que subitamente explodiu
partindo-a contra o iaque mais próximo. Desatou a venda e berrou para o asceta:
«Isto foi a gota de água! Você atraiu-me para este mosteiro perdido, deixou os
seus amigos roubarem-me os meus computadores, envenenou-me com esse
asqueroso leite de iaque, deixou-me totalmente às escuras com essa venda e
hoje, insulto dos insultos, em vez de uma terracota verdadeira dá-me uma
falsa!» (Donnellan, 2005, pp. 96-97)232

As aulas realizam-se, como referi anteriormente, no Laboratório de Teatro e
Artes Performativas da F.C.H.S. Antes de nele entrarem pela primeira vez, os alunos
são alertados para o seguinte: trata-se de um espaço que é sagrado para outras
pessoas que o frequentam ou já frequentaram habitualmente. E porque, como
ficou dito, a noção de «sagrado» pode não ser familiar, provocar rejeição (política,
filosófica) ou ser confundida com a religiosidade institucional, tento explicá-la à
luz de uma experiência que provavelmente já todos tiveram: a existência de um
espaço (em casa ou no exterior) que é muito especial, que acarinham e cuidam
com particular zelo e que, por esse motivo, lhes retribui paz de espírito, prazer,
felicidade, ou outro sentimento positivo e difícil de traduzir por palavras. Os alunos
são, nesse momento, convidados a identificar, em concreto, um espaço com essas

232 A collector of ancient Chinese terracotta was furious that he had bought another expensive fake.
He searched the world for the greatest expert on terracotta to teach him how to avoid another con.
This ancient sage lived a simple existence but charged a great deal of money to the collector for his
teachings. His teachings were to last six weeks during which time the collector had to do precisely
what he was told. The collector travelled to the remote cell where the ascetic lived. He came with
cameras and computers. The sage asked him to leave all these outside. He did so, but they were
stolen by other ascetic sages. The collector was furious but he had to do what he was told if he
wanted to be able to tell for himself the difference between real and fake terracotta. 
On the first day he was blindfolded, the sage left him in a yak shed, and placed in his hand a piece
of terracotta. The collector hoped for instruction, but the sage said nothing. He sat there for twelve
hours, with only some hot yak milk for tea. The next day the same thing happened, the blindfold,
the terracotta, and silence. This went on and on for weeks. Exactly the same ritual was repeated
every day. The collector was furious, but had to bite his tongue, as he was determined to learn the
sage’s secret.
After six weeks, on the last day, the sage tottered into the shed and again tied on the blindfold. Once
again the terracotta was placed in the collector’s hand, who suddenly exploded, smashing it on a
nearby yak. He tore off his blindfold and roared at the ascetic:
«This is the last straw! You have lured me here to a remote monastery, you have let your friends
steal my computers, you have poisoned me with filthy yak milk, you have kept me blindfolded in
utter darkness, and the final insult is that today, instead of giving me a real terracotta statue to
hold, you give me a fake!»
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características, que conheçam e prezem, como aqueles de que Mircea Eliade se
serve para exemplificar a existência, dentro do espaço profano, de lugares que
recordam a «experiência religiosa do espaço»:

Subsistem lugares privilegiados, qualitativamente diferentes dos outros: a
paisagem natal, o sítio dos primeiros amores ou uma rua ou uma esquina da
primeira cidade estrangeira visitada na juventude. Todos esses lugares
conservam, mesmo para o homem mais francamente não-religioso, uma
qualidade excecional, «única»: são os «lugares santos» do seu Universo privado,
como se esse ser não-religioso tivesse tido a revelação de uma realidade diferente
daquela em que participa com a sua existência quotidiana. (1965, pp. 27-28)233

Explico, também, que esses espaços ganham propriedades únicas, a que no
teatro chamamos «cargas»234. Finalmente, recordo que não têm de ter uma noção
privada do sagrado: basta que, no seu comportamento, integrem o respeito que,
provavelmente, lhes merecem os espaços religiosos que visitam, recordando-lhes
o modo como entram numa igreja ou numa mesquita, independentemente de
serem ou não crentes da religião a cujo culto eles se destinam. Durante esta
conversa, num espaço exterior escolhido para o efeito, são recordadas algumas
(poucas) regras básicas de funcionamento na sala: nela não se come nem bebe,
não se atende o telemóvel nem se envia ou recebe sms (os telemóveis são sempre
desligados antes de entrar), não se conversa sobre assuntos quotidianos, não se
mexe nos materiais que lá estão, desavisadamente ou como quem manipula as
coisas depositadas nas prateleiras dos supermercados ou das lojas, porque podem
ser objetos de ensaio ou de trabalho, com cargas especiais para os seus
utilizadores. Nos primeiros tempos, cabe ao professor ir recordando as regras e
obrigando ao seu cumprimento, integrando-as sempre no contexto ético, estético
e técnico descrito.

Esta conversa prévia cria, normalmente, uma certa solenidade artificial nos
alunos, no momento em que entram na sala pela primeira vez. No princípio, essa
atitude formal é benéfica, na medida em que prepara as condições para,
progressivamente, ocorrer o momento pedagógico mais interessante: aquele em
que todas essas regras se tornam (mais) orgânicas e passa a ser o próprio grupo
a responsabilizar-se pela vigilância sobre as atitudes que, involuntária ou
distraidamente, provocam algum nível de disrupção numa sacralidade que já

233 Il subsiste des endroits privilégiés, qualitativement différents des autres: le paysage natal, le site
des premiers amours, ou une rue ou un coin de la première ville étrangère visitée dans la jeunesse.
Tous ces lieux gardent, même pour l’homme le plus franchement non-religieux, une qualité
exceptionnelle, «unique»: ce sont les «lieux saints» de son Univers privé, comme si cet être non-
religieux avait eu la révélation d’une autre réalité que celle à laquelle il participe par son existence
quotidienne.

234 Os adereços, as roupas, os cenários, os materiais de exercícios também ganham «cargas».
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resulte das hierofanias experimentadas por todos ao longo das aulas. E de que
hierofanias estou a falar? Na sua parte visível e verbalmente traduzível, todos os
acontecimentos que decorrem de processos intensos de autorrevelação partilhada
com os outros, todos os momentos de criação especiais, todos as ocorrências
emocionalmente fortes e significativas, todas as epifanias, todas as experiências
físicas e espirituais que o isolamento da sala facilita e ajuda a acontecer. Porque
uma das características mais importantes do sagrado é o facto de se encontrar
separado e, nessa medida, distanciado dos espaços (profanos) da vida quotidiana,
permitindo assim a criação e utilização dos

códigos de expressão [...] mobilizados para circunscrever e aludir a experiências
limítrofes, difíceis de serem nomeadas pela linguagem cotidiana. é a linguagem
da «alteridade», que emerge desestabilizando as identidades e os sistemas de
classificação, promovendo o processo de «morte simbólica» e a transformação
dos indivíduos. (quilici, 2004, p. 69)

De tudo isso a sala é fiel depositária e os alunos vão-se habituando a vê-la
como tal e a usufruir do conforto de nela se poderem sentir mais livres (senão total -
mente libertados) do que no seu exterior. Este caminho (individual, pro gressivo e
proporcional ao grau de intensidade e profundidade dos aconte  ci mentos de aula)
confunde-se com a aprendizagem do que é o espaço sagrado teatral e daquilo em
que consiste a sua criação, sempre coletiva.

O conhecimento da sala onde trabalham ou representam é muito importante
para os atores: não só para ficarem cientes das condições acústicas, como de todas
as particularidades que possam interferir no que fazem (dimensões e distâncias,
imperfeições do chão, texturas, cheiros, etc.). Para esse fim, são realizados, na
aula inaugural e pela ordem apresentada, três exercícios que se complementam:
o do Conhecimento do espaço235; o do Trapo queimado; e o do Cego (individual).

Habitualmente deixo o primeiro prolongar-se por muito tempo (cerca de 20
a 30 minutos), porque é mais difícil de executar do que parece. Ainda muito
conscientes do olhar do professor, os alunos costumam começar por «fingir» o
reconhecimento da sala: fazem coisas para o professor ver, tentam ser
«expressivos», enfim, ativam comportamentos carregados de clichés. Contudo, a
duração dos comportamentos mecânicos é limitada: rapidamente os alunos ficam
sem nada que fazer, porque se esgotam as soluções estereotipadas que ativam
quando lhes proponho o exercício e, quando isso acontece (ao fim de 5-10
minutos), são forçados a confrontarem-se com o vazio das suas ações e com o
silêncio do professor, que ainda não deu o exercício por concluído. Uns desistem,
mas aqueles que persistem começam, então, a fazer o que se lhes pediu: a ver, a
tocar, a medir, a sentir, etc., envolvendo-se na tarefa.

235 Trata-se de pedir aos executantes que conheçam profundamente um dado espaço.
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O exercício do Trapo queimado cria, sem os alunos saberem, ações motivadas
de conhecimento do espaço: o objetivo já não é apenas conhecer, mas esconder
e encontrar o objeto. é uma oportunidade para se introduzir na aula de Oficina
de Teatro um dos princípios mais importantes e básicos do «sistema» de
Stanislavski:

Tudo o que acontece num palco tem de ocorrer por uma razão qualquer.
quando te sentas, tens de te sentar por uma razão e não meramente para te
mostrares ao público. Mas isto não é fácil e tens de aprender como se faz.
(1938/2008b, p. 39)236

O exercício do Cego coloca os alunos na situação de terem de conhecer o
espaço e tudo o que ele contém com o corpo e através dos outros sentidos (à
exceção do gosto). Também ficam a compreender melhor que, para quem a
possui, a visão pode ser um fator de intelectualização e de perda de organicidade
das ações.

Introduzo, agora, a questão do espaço individual.
Nas instalações sanitárias de apoio ao Laboratório, existe um espaço de

balneário com bancos e cabides onde, desde a primeira aula, os alunos são
convidados a deixarem os seus pertences e a roupa do dia-a-dia, que substituíram
pela roupa de trabalho237, antes de se dirigirem para o Laboratório. Esta troca de
roupa faz parte da rotina das aulas e os alunos são instados a não a trazer vestida
de casa, porque não se trata apenas de usarem nas aulas uma roupa confortável
que não lhes prenda os movimentos ou que não se importem de encostar ao chão.
Não: trata-se do início do ritual de preparação para estar e agir no espaço sagrado,
abandonando, com a roupa e os adereços que ali se deixam, uma parte da carga
profana e superficial do quotidiano:

Antes de entrar, limpa o pó e a sujidade, deixa ficar à porta do palco as galochas,
as tuas preocupações, disputas e irritações triviais, que te complicam a vida e
te distraem da tua arte. Limpa-te antes de vir para o teatro. E uma vez cá dentro
não cuspas para o chão. A maior parte dos atores, no entanto, trazem para o
teatro toda a sujidade da vida quotidiana – fofocas, intrigas, conversas de
chacha, calúnias, invejas, pequenas vaidades. O que daí resulta não é um templo,

236 Everything that happens onstage must occur for some reason or other. When you sit, you must also
sit for a reason and not merely to show yourself off to the audience. But this is not easy, and you
have to learn how to do it.

237 Para além da roupa, dos sapatos, de malas ou sacos, ali também ficam os telemóveis desligados,
chaves, moedas, adereços de todo o tipo (anéis, brincos, pulseiras, colares, piercings, etc.). O ator
deve despojar-se de tudo o que está a mais, de forma a ir mais limpo e leve para o espaço de
trabalho. Há também uma razão puramente técnica para isso: os adornos podem magoá-lo ou
magoar os outros e, consequentemente, impedir a liberdade.
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mas uma escarradeira, um monte de lixo, um esgoto. (Stanislavski, 1938/2008b,
p. 557)238

O espaço individual do balneário cumpre também outra função nesse ritual:
em primeiro lugar, recorda que se parte sempre do indivíduo para o coletivo; em
segundo lugar, funciona como espaço de fronteira entre o sagrado e o profano e,
assim, replica uma das missões mais importantes do camarim – é dali que o ator
parte para o ato de criação, é ali que regressa, antes de voltar à sua vida
quotidiana. A porta de entrada do Laboratório é, na realidade, a segunda porta.
Até ao espaço de trabalho e criação (ou ao palco) outras portas terão de ser
atravessadas, libertando-se em cada uma delas mais uma capa ou uma pele
quotidiana. O objetivo, como já se viu, é atingir a nudez total – no caso da visita
guiada, ir experimentando o caminho que a possibilita.

No início, algumas alunas têm preferido trocar de roupa em espaços fechados
de outras instalações sanitárias, longe dos olhares dos outros239. Mas a maior parte
da turma prefere fazê-lo ali, naquele espaço exíguo de balneário especialmente
criado para esse efeito, provavelmente porque valoriza mais o ritual coletivo do
que as inibições sociais e culturais relacionadas com a exposição de partes do
corpo. E, à medida que se vão conhecendo melhor e partilhando as experiências
que as aulas propiciam, naturalizam esse primeiro momento de encontro
silencioso, em que cada um tira, em cada peça de roupa, um empecilho à
organicidade ou alguma coisa da máscara quotidiana que não lhe faz falta. A roupa
que se veste para trabalhar deve ser simples e inócua – representando uma
espécie de neutralidade ou página em branco do corpo e do espírito.

O que tento ensinar aos alunos, como sempre, é que não tratem esse
momento como um ato quotidiano, banal, mecânico de trocar uma roupa pela
outra, mas que o aproveitem para começar a experimentar a alegoria (tão real240)
da entrada do ator no teatro.

Finalmente, tratarei do espaço de criação e da sua natureza.
Nos templos, existe sempre um outro espaço ainda mais reservado e ainda

mais propício à comunicação com o transcendente (Eliade, 1965, pp. 38-43): nas
igrejas católicas, por exemplo, corresponde à zona do altar, onde o sacerdote celebra
a missa. Perspetivando-se o ofício do ator enquanto sacerdócio (como fazem, por
exemplo, Artaud, Fernando Amado, Grotowski ou Peter Brook, entre muitos outros),

238 Clean off the dust and the dirt outside, leave your galoshes, your petty cares, squabbles and
irritations, which complicate your life and distract you from your art, at the stage door. Clean before
you come to the theatre. And once inside, don’t spit in corners. Most actors, however, bring all the
dirt of their daily lives into the theatre – gossip, intrigue, tittle-tattle, slander, envy, petty vanity. The
result is not a temple of art but a spittoon, a rubbish heap, a cesspit.

239 Ao facto de nunca ter acontecido com alunos estão, possivelmente, associados motivos culturais e sociais.
240 «O sagrado é o real por excelência, ao mesmo tempo potência, eficiência, fonte de vida e de

fecundidade.» [Le sacré est le réel par excellence, à la fois puissance, efficience, source de vie et de
fécondité.] (Eliade, 1965, p. 31).
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então a zona da sala reservada aos exercícios, à criação e à apresentação pública do
resultado de tudo isso (o «palco») é o local mais privilegiado e mais especial da
atividade teatral coletiva, é o «jardim dos deuses» de Fernando Amado: é aí que
«os meninos brincam». Para que o transcendente apareça, a saber, para que os seres
humanos imperfeitos consigam ultrapassar a sua dimensão trivial e quotidiana, têm
que ser criadas condições simultaneamente internas e externas: as internas têm a
ver com o comportamento, a vontade e a convicção dos participantes; as externas
consubstanciam-se na forma de organização espacial da sala e nas regras e nos
estímulos que o professor vai lançando para que os alunos aceitem experimentar a
«religiosidade artística» a que tenho vindo a referir-me.

Um exercício particularmente destinado a pôr em prática essa dupla condição
é o exercício do Espaço sagrado241, cuja execução depende inteiramente do grau de
convicção do aluno, depois de instalado o quadrado ou retângulo formado pelas
canas, fronteira de acesso a esse espaço que simbolicamente representa a
«totalidade», conforme explicam Eliade (1965, p. 46) e Chevalier & Gheerbrant (1982,
pp. 794-798). Excetuando os poucos que o executam ligeiramente, é um dos
exercícios a que os alunos mais resistem no início (assim como o do Nome): é
frequente, da primeira vez, haver alunos que não chegam a experimentar entrar no
espaço e moverem-se dentro dele; alunos que soçobram emocionalmente, do lado
de fora; alunos que ficam, simplesmente, a olhar, inativos e silenciosos. Não sendo o
processo individual objetivamente controlável por quem observa, é sempre possível
observar indícios concretos da profundidade com que está a ser executado242. E os
que não chegam a entrar também experimentaram alguma coisa muito significativa:
afinal, a fronteira que separa o espaço exterior do espaço sagrado interior são só
meia dúzia de canas. O que os impediu, então, de entrar? Uma certa noção do
sagrado e a relação que com ele o aluno estabeleceu. A convicção estava lá.

Sendo, por excelência, o espaço de expressão dos atores, é nele que tudo o
que se vê, tudo o que se faz e tudo o que se diz ganha um sentido e é interpretável,
razão pela qual é nele que a distinção entre o essencial e o acessório se torna mais
premente. é também uma aprendizagem que os alunos vão fazendo ao longo das
aulas, em diálogo permanente com o professor: a de procurarem nos objetos
utilizados, nas ações, na expressão, em suma, em tudo quanto ali fazem, um
minimalismo que equilibre a necessidade de comunicação e os meios utilizados,
de forma a tornar o ato teatral inconfundível com um ato da vida:

Há uma lógica teatral, que não é a da vida. As noções de espaço, de tempo, da
causalidade são outras, outra a margem das coincidências. O público gritará contra
o ilogismo dum gesto, duma exclamação; mas que nos Autos de Gil Vicente os

241 Este exercício tem por finalidades o reconhecimento da natureza do espaço sagrado e dos seus
efeitos concretos e o desenvolvimento da convicção.

242 Uma vez, à pergunta sobre o que lhes tinha acontecido dentro do espaço sagrado, um aluno
respondeu imediatamente, com o rosto iluminado: «Ficamos mais altos». Cada um encontra no
espaço sagrado o que lá põe.
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demónios sagazes e rabudos entrem e saiam, ora invisíveis das demais criaturas
em cena, ora metidos com elas, ninguém será tocado pela inverosimilhança.
Porque os limites do Teatro comportam tais invenções; e o espírito do Teatro as
sugere. A acção corre noutro mundo, o da Arte, cujos dados são totalmente
diversos dos do mundo em que respiramos. (Amado, 1942/1999a: 153)

O processo de criação do Exercício Final permite o aprofundamento desta
conceção do espaço de representação como lugar em que tudo é signo e onde, por
isso, só deve acontecer e estar o que é absolutamente necessário – retirando-se
tudo quanto é supérfluo.

Porque vivemos num tempo e numa cultura não-religiosos, é necessária
muita cautela pedagógica no uso das palavras do campo semântico da
religiosidade («sagrado», «templo», «sacerdócio», etc.): rapidamente pode
degenerar em cliché. Por isso, evito a recorrência e a vulgarização dessas palavras
e também estimulo os alunos a fazê-lo, sobretudo enquanto não tenho a certeza
de que as usam para exprimir alguma coisa real, palpável, pessoal: procuro usar
termos substitutivos, menos comprometidos e mais próximos da realidade
linguística dos alunos, como «sala especial», «espaço privilegiado», «trabalho do
ator», etc. A criação artificial de códigos ou comportamentos de seita, como já
tive a oportunidade de explicar, é absolutamente indesejável e contrária aos
propósitos da disciplina de Oficina de Teatro.

No início deste ponto, afirmei que «qualquer espaço é potencialmente
sagrado, desde que quem nele age o considere como tal» (supra p. 133). é que o
sagrado é um estado e uma relação. As condições da sala, a sua organização e as
suas regras de utilização, o espaço de trabalho ou as canas, no exercício referido,
são apenas componentes da técnica através do qual esse estado e essa relação se
podem alcançar. A partir do momento em que o sagrado esteja em nós, levamo-
lo para onde quisermos: uma granja, uma garagem, um armazém, um ginásio,
uma praia.

2.5. os modos do fazer

Na última fase da sua pesquisa, Jerzy Grotowski deixou de se interessar pela
performance pública, passando a dedicar todo o seu tempo à investigação sobre

os elementos do ofício [do ator] que, uma vez aprendidos, ou seja, praticados com
destreza, podem ser uma ajuda para escapar ao diletantismo. (1995a, p. x)243

243 the elements of [the actor’s] craft which, once learned, i. e., dominated in practice, can help one to
exit from dilettantism. Dessa experiência, sobretudo realizada no Workcenter of Jerzy Grotowski,
fundado em 1986 no Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale, em Pontedera (Itália),
ficou-nos o ensaio em que o próprio explica essa mudança de paradigma (1995b) e o relato vívido
e rigoroso de Thomas Richards (1995).
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Não tendo participado em nenhum desses workshops nem naqueles que
Thomas Richards continua a desenvolver em Pontedera244, só posso refletir sobre
a orientação filosófica inerente a essa escolha radical, coerente com tudo o que
Grotowski foi defendendo ao longo da vida e distinta da que conduz a disciplina
de Oficina de Teatro: poder-se-á continuar a falar de «teatro» quando a instância
«público» é eliminada e, consequentemente, é obliterado o encontro entre o
grupo de teatro e a comunidade que recria a história preparada pelo primeiro?
Na perspetiva das aulas de Oficina de Teatro, não: só há teatro quando alguém
conta uma história a alguém, porque o teatro é encarado como arte socialmente
comprometida. Aliás, Grotowski passou a usar cada vez menos a palavra «teatro»
para designar o seu trabalho, preferindo «performance» (e «a arte enquanto
veículo»), contrariamente, por exemplo, a Peter Brook, que continuou a legitimar
em espetáculos teatrais toda a pesquisa que fez. No Prefácio de Towards a Poor
Theatre, Brook já intuía essa diferença primordial entre os dois:

Mas a vida no nosso teatro é diferente da do dele em todos os sentidos. Ele
dirige um laboratório. Só ocasionalmente precisa de público, e sempre em
número reduzido. […] O nosso objetivo não é uma nova Missa, mas um
relacionamento isabelino – ligando o público e o privado, a intimidade e a
multidão, o secreto e o exposto, o vulgar e o mágico. Para isso precisamos
igualmente de muita gente no palco como de muita gente a assistir – e de que
haja nesse palco cheio de gente indivíduos dispostos a oferecer as suas verdades
mais íntimas aos indivíduos que compõem esse numeroso público, partilhando
com eles uma experiência coletiva. (1969/1991a, p. 12)245

E afirma, na sua obra fundamental:

A única coisa que é comum a todas as formas de teatro é a sua necessidade de
um público. Isto é algo mais do que um truísmo: no teatro, o público é que é o
ponto de chegada das etapas da criação. (1977, p. 167)246

é a identificação com o ponto de vista de Peter Brook (e, evidentemente, com
o de muitos outros criadores teatrais) que faz com que se tenha considerado
essencial incluir na visita guiada a experiência de apresentação pública de um

244 Cf. http://www.grotowski-institute.art.pl ou http://www.tracingroadsacross.info
245 But the life of our theatre is in every way different from his. He runs a laboratory. He needs audience

occasionally, in small numbers. […] Our aim is not a new M[e]ss, but a new Elizabethan relationship
– linking the private and the public, the intimate and the crowded, the secret and the open, the
vulgar and the magical. For this we need both a crowd on stage and a crowd watching – and within
that crowded stage individuals offering their most intimate truths to individuals within that crowded
audience, sharing a collective experience with them.

246 La seule chose qu’ont en commun toutes les formes de théâtre, c’est leur besoin d’un public. Ceci est
plus qu’un truisme: au théâtre, c’est le public qui est le terme des étapes de la création.
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Exercício Final. Por isso, e apesar de não visar a mesma finalidade imediata, a
primeira metade das aulas funciona como uma espécie de antecâmara desse
encontro que, não estando ainda no horizonte visível dos alunos, está no do
professor.

O conjunto de considerações a seguir seleciona os elementos considerados
essenciais no modus faciendi do ator desta visita guiada, agrupados em função da
relação que entre eles se estabelece.

A investigação que tem vindo a ser realizada no âmbito das neurociências
permitiu descobrir que o hemisfério esquerdo do cérebro humano se especializou
no processamento da linguagem e na atividade analítica. Nos anos 60 do século
XX, Michael Gazzaniga chegou à conclusão de que os centros da linguagem aí
ativos são uma espécie de «módulo interpretador», permanente ativo, mesmo
quando não conhece as verdadeiras causas de um comportamento:

Por exemplo, se a palavra «andar» for apresentada ao hemisfério direito, o
paciente pode levantar-se e começar a andar. quando lhe perguntarem porque
se levantou, pode responder qualquer coisa como «vou buscar um copo de
água». O módulo interpretador é competente a criar explicações, mas não a
perceber que o fez. (apud Haidt, 2006, pp. 29-30)

Outro psicólogo, John Bargh, terá demonstrado que há processos mentais
automáticos e totalmente involuntários, ainda que seja possível alguns deles
tornarem-se «parcialmente visíveis à consciência» (apud Haidt, 2006, p. 38). A
este propósito e baseando-se na investigação produzida, Haidt explica, com
exemplos, a diferença entre os processos controlados e os processos automáticos:

Por exemplo, a que horas temos de sair de casa para apanhar o voo das 6h26
para Londres? Isto é algo acerca do qual temos de pensar conscientemente:
temos de escolher um meio de transporte para o aeroporto e de ter em conta
a hora de ponta, o tempo e o rigor da polícia de segurança no aeroporto. Não
podemos sair de casa com base num palpite. No entanto, se formos de carro
para o aeroporto, a conduzir, quase tudo o que vamos fazer pelo caminho vai
ser automático: respirar, pestanejar, ajeitar-nos no banco do carro, pensar em
coisas alheias ao que vamos a fazer, manter uma distância razoável entre o
nosso carro e o carro da frente, e mesmo praguejar contra os condutores que
nos parecem demasiado lentos. (2006, p. 38, destaque meu)

Interessa-me, neste momento, refletir sobre os pensamentos não
controlados e alheios à situação em que nos encontramos e ao que estamos a
fazer. é essa a componente dos processos automáticos a que chamo «fluxo mental
involuntário», uma voz interior de que não damos conta e que está a sempre a
transportar-nos para o passado ou para o futuro: ou a ruminar sobre algo que
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aconteceu ou a antecipar alguma coisa. Segundo as filosofias e religiões orientais,
essa noção ilusória do tempo em que o fluxo mental involuntário nos aprisiona é
responsável pelas disfunções mais graves que nos atingem (medo, frustração,
ansiedade, culpa e arrependimento, ressentimento, mágoa, sentimento de
injustiça, etc.) e a solução passa por libertarmo-nos dela:

Estar identificado com a sua mente é estar preso no tempo: a compulsão para
viver quase exclusivamente através da memória e da antecipação. Isso cria uma
preocupação infindável com o passado e com o futuro e uma relutância em
honrar e reconhecer o momento presente e permitir que ele seja. A compulsão
nasce porque o passado lhe dá uma identidade e o futuro contém a promessa
de salvação, de satisfação, seja sob que forma for. Ambos são ilusões. (Tolle,
2001, p. 66)

O tempo que age negativamente sobre nós é o tempo psicológico, ou seja,
aquilo em que o fluxo mental involuntário transforma o tempo cronológico. E no
tempo cronológico só existe o Agora, porque ele mesmo é constituído apenas por
uma sucessão de «agoras». Só no Agora pensamos (ainda que seja sobre o
passado ou o futuro) e agimos: nada acontece no passado, nada acontece no
futuro, tudo acontece no Agora (Tolle, 2001, p. 67).

O desfasamento entre o Agora e o fluxo mental involuntário é criador dos
«problemas» que carregamos, mas, na realidade, sendo os problemas um
instrumento de sobrevivência desse fluxo mental involuntário de que, por sua vez,
depende a sobrevivência do ego (a pseudo-identidade que a mente cria para nos
recusar a presença no Agora), sempre que conseguimos estar no Agora os
«problemas» desaparecem. Tolle ilustra de forma muito simples este contexto:

A sua situação de vida pode estar cheia de problemas – acontece à maior parte
das pessoas –, mas verifique se tem algum problema neste momento. Não
amanhã nem daqui a dez minutos, mas agora. Tem algum problema agora?
(2001, p. 79)

Imagine-se que a resposta é: «Sim. Estou à espera de umas análises que
determinarão a doença que tenho.» A resposta remeteu o problema para o futuro.
Ou: «Sim. Tive uma grande discussão com o meu chefe e estou a correr o risco de
ser despedido.» A resposta, neste caso, identificou o problema com uma situação
passada e com a expectativa das suas consequências no futuro. A quase totalidade
dos nossos problemas resume-se a isto, segundo as filosofias e as religiões
orientais:

Toda a negatividade é provocada por uma acumulação de tempo psicológico e
pela recusa do presente. Mal-estar, ansiedade, tensão, stresse e preocupação –
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todas formas do medo – são causados por um excesso de futuro e uma falta de
presente. Culpa, arrependimento, ressentimento, injustiça, tristeza, amargura
e todas as formas em que há ausência de indulgência são provocados por um
excesso de passado e uma falta de presente. (Tolle, 2001, p. 77)

Muitos criadores teatrais dão extrema importância a esta relação com o fluxo
mental involuntário, vendo nele um dos maiores escolhos à expressão livre do
ator, porque o teatro é a arte do Aqui e do Agora. Donnellan, por exemplo,
constatou que todos os bloqueios dos atores, durante o processo de criação, se
resolvem no Agora:

Todos os problemas de bloqueamento se resolvem no «agora».
No «agora» não existe o medo. Por isso ele tem de inventar um tempo
imaginário para se inserir na regra. Adota o único tempo que é real, o presente,
e divide-o em duas zonas temporais inexistentes. A uma das metades chamará
passado e à outra chamará futuro. E esses são os únicos lugares em que pode
viver. O medo administra a ansiedade e o passado enquanto culpa.
Assim o ator ilude-se quando deixa de ter o presente como seu único alvo,
escondendo-se no medo que há no passado e no futuro, e o resultado é o
bloqueamento. De facto, embora os seus efeitos sejam sentidos no presente, o
bloqueamento só pode ter origem no passado ou no futuro. Exemplo óbvio disso é
o medo das «brancas». De facto os atores raramente se esquecem do seu texto
quando se mantêm bem presentes. [...] Outra situação clássica de desastre garantido
é pensar: «O bocado que eu fiz agora é horrível mas vou tentar que o próximo
bocado seja mesmo bom!» Cada instante em que eu desdenho do presente para
me prender ao passado ou ao futuro é uma porta aberta para o medo. O medo não
pode respirar enquanto o ator se mantém presente. (2005, p. 33)247

Podemos definir a presença como a sincronia total entre o pensamento, o
corpo e as emoções. E se nos recordarmos da frase de Fernando Amado («[o ator]
pensa com imagens» – cf. supra p. 156), também é outra a qualidade e natureza
desse pensamento no presente: deixa de ser discursivo, justificativo, judicativo. Na
realidade, todos conhecemos esse estado (de graça), porque todos o

247 All problems of block get cured in the «now». Fear does not exist in the «now». So he has to invent
a pretend time to inhabit the rule. He takes the only real time, the present, and splits it into two
fake time zones. One half he calls the past, and the other half he calls the future. And those are the
only places he can live. Fear governs Anxiety, and the past as Guilt.
So the actor is deluded into leaving the target into the present, absconding with Fear into the past
and the future, and the result is block. In fact, although its effects are felt in the present, block can
only start in the past and in the future. An obvious example is the fear of «drying». Actually actors
rarely forget their lines when they remain present. […] Another classic recipe for disaster is to think:
«The bit I have just done was dreadful but I will try to make the next bit really good!» The second I
snub the present to flirt with the past or the future gives Fear a chance. Fear cannot breathe while
the actor remains present.
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experimentamos sempre que nos envolvemos nalguma atividade de que retiramos
muito prazer: o tempo passa sem darmos conta dele, desaparecem as dores (físicas
e psicológicas), estamos inteiros. Há, no entanto, dois modos de concretização desse
estado que se opõem entre si: aquele em que ficamos alheios ao mundo que nos
circunda; aquele em que, pelo contrário, parece que o nosso corpo se transforma
numa «antena» capaz de captar totalmente o mundo exterior, como no poema
«Senhora da Rocha», de Sophia de Mello Breyner, a que já me referi (cf. p. 123).

A palavra «concentração» («fazer convergir ou convergir — o disperso ou
separado — para um centro ou um ponto; reunir», segundo Houaiss, 2004) faz
parte da gíria teatral: antes do espetáculo, o ator «concentra-se»; aquela cena
correu mal porque o ator «perdeu a concentração»; etc. E a ela também está
associado o cliché de alguém, num cantinho dos bastidores, de olhos fechados,
«a concentrar-se». Ora, a concentração que provoca fechamento não é aquela de
que o ator precisa, porque essa o coloca num estado de ensimesmamento,
alheado do mundo. Talvez por esse motivo, Donnellan insurge-se contra a
concentração, preferindo em vez dela a «atenção». São muito relevantes as
considerações que tece sobre a diferença entre essas duas atitudes:

A atenção tem a ver com o objetivo; a concentração tem a ver comigo. [...]
Optamos por concentração porque nós podemos ativar a nossa concentração.
Com a atenção é diferente. é algo que nos é dado e que tem de ser encontrado.
Podemos ter concentração às carradas e pensar que controlamos à vontade as
suas idas e vindas. é precisamente por isso que ela não nos serve para grande
coisa. A atenção, não podemos controlá-la e por isso nos é tão útil e nos
preocupa tanto. [...] Para o ator, «estar a ver»248 é como sair de casa. Em casa
sente-se bem seguro, nas ruas há tanta insegurança, mas isto é uma ilusão. Não
estamos seguros em casa; só as ruas são seguras. Não se metam em casa. (2005,
pp. 28-29)249

Na realidade, quem mais se dedicou a este aspeto do ofício do ator foi
Stanislavski, associando sempre concentração e atenção e chegando a usá-los
indiferentemente, mas sempre com o significado do segundo (1938/2008b, pp.
5-118). Como o cliché acima descrito é conhecido e praticado pelos alunos, nas
aulas prefiro usar as expressões «concentração ativa», «atenção», «presença».

248 Donnellan tinha explicado o uso do verbo: «As palavras ‘vista’ e ‘visão’ serão usadas no sentido
metafórico para nos referirmos a todos os sentidos.» [The words «sight» and «seeing» will be used
as a metaphor to refer to all the senses.] (2005, p. 21).

249 Attention is about the target; concentration is about me. […] We choose concentration because we
can switch on concentration. Attention is quite different. It is given and has to be found. We excrete
concentration by the cartload and think we can control its coming and going. That’s precisely why
it’s not much use. We cannot control attention, that’s why it is so useful, and so alarming. [...] For
the actor «seeing» is like going outside. It seems so safe at home, it seems so frightening on the
streets, but this is a delusion. It is not safe at home; it is only safe on the streets. Don’t go home.
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Se considerarmos as «interferências» como o conjunto de acontecimentos
imprevistos, externos ou internos, físicos ou psicológicos, reais ou imaginados,
potencialmente causadores da perda da atenção – porque ativam
automaticamente o fluxo mental involuntário e provocam intermitências na
vivência do tempo cronológico –, então a «integração» será o contrário: a
capacidade do ator de, durante um exercício, o processo de criação ou a
representação, alimentar a sua organicidade de tudo o que acontece, não excluindo
ou rejeitando nada. Conto uma história que ilustra perfeitamente a integração.

Uma aluna realizava o exercício da Incorporação (neste caso, de uma
personagem, variante do que descrevi em nota). Os outros assistiam silencio -
samente, mas um deles, que nesse dia estava muito cansado, adormeceu sem
querer e... ressonou ruidosamente. Não interrompi o exercício nem fiz nada para
alterar a situação. No final, perguntei à aluna se tinha ouvido alguma coisa
anormal durante a incorporação, ao que ela respondeu, sem hesitações:

— Sim: ouvi o meu vizinho do andar de cima a ressonar.
A presença da aluna foi tal durante o exercício que, em primeiro lugar, ouviu

o ressonar do colega (o que me permite afirmar que estava num estado de
concentração ativa); em segundo lugar, integrou essa situação naquela que estava
a viver, sem qualquer dificuldade.

Mas isso só acontece quando à presença e à organicidade por ela propiciada
está associada uma atitude de disponibilidade250: o Yin, o recetivo, a partir do qual
se gera a força criadora do Yang. E a presença é, em si mesma, um estado de
disponibilidade total que só a intervenção do fluxo mental involuntário, através
das interferências a que chamei internas, interrompe, com os seus comentários
judicativos, explicativos, etc.

A aprendizagem da presença implica, pelo menos três passos.
Em primeiro lugar, que o aluno se aperceba da diferença entre estar presente

e não estar; em segundo, que sinta as infinitas potencialidades que a presença
gera; em terceiro, que aprenda a ativá-la voluntariamente e a mantê-la cada vez
por mais tempo.

Para sair do estado de não-presença, basta colocarmo-nos na atitude de
observadores do nosso fluxo mental involuntário: a simples tomada de consciência
dos pensamentos compulsivos, que muitas vezes tomam a forma de uma espécie
de filme mental, cria uma metaconsciência que suspende essa atividade não
controlada (Tolle, 2001, pp. 36-37). Mas também a concentração da atenção nas
funções orgânicas básicas, nas sensações do corpo, nos estímulos externos
recebidos através dos sentidos é uma maneira de dominar o fluxo mental
involuntário e de ficar presente.

250 O companheiro seguro também pode desempenhar um papel importante neste âmbito, como ficou
demonstrado (cf. supra p. 140).
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A realização do exercício do Cego (nas duas variantes descritas) permite
compreender que a visão, para quem a tem, pode ser um sentido ditador que
alimenta o fluxo mental involuntário e bloqueia outro tipo de sensações: o mundo,
tal como o vivemos, é muito incompleto, porque raramente ouvimos, sentimos,
degustamos, cheiramos inteiramente. Outros dois dos exercícios propostos são,
segundo a minha experiência pedagógica, os mais adequados ao treino da
capacidade de ativar voluntariamente a presença: o da Bola e o da Cana
(individual)251. Em ambos os casos, só se consegue executar plenamente o
exercício quando o fluxo mental involuntário deixa de controlar as ações: enquanto
tal não acontece, ou a cana cai ao mais leve movimento ou não se consegue fazer
nada para além da quietude que mantém a cana em equilíbrio ou não se apanha
a bola. Não se tratando de um exercício de equilíbrio e, por isso, não se
confundindo com uma espécie de treino circense (equívoco que, no início, é
habitual nos alunos), o exercício da Cana demonstra uma parte das nossas
potencialidades desconhecidas exclusivamente geradas pela presença: assim que
ficam presentes, os alunos começam a realizar atos antes aparentemente
impossíveis (deitarem-se, subirem para cima de uma cadeira, etc.) com a cana na
cabeça, na mão, no braço, no pescoço, etc. No da Bola, acontece o mesmo: a
presença garante que se apanhem as bolas «impossíveis», seja qual for a sua
direção e velocidade.

Volto à disponibilidade. Sendo uma consequência da presença, ela só se
desliga quando o fluxo mental involuntário intervém, para nos soprar coisas como:
«Isto é impossível», «Não quero que me vejam assim», «O melhor é fazer isto»,
«Não sou capaz disto», «Tenho medo daquilo», «Eles vão gostar disto», «Eles
riram-se, estão a gostar», «Devo estar a fazer uma figura ridícula», «O que hei de
fazer a seguir?», etc.

O exercício pedagogicamente mais adequado ao confronto com a falta de
disponibilidade ou à descoberta da capacidade criadora de quem a experimenta
é, como já referi, a Improvisação (em todas as variantes existentes). Sendo o
exercício de teatro mais completo é, por isso mesmo, também o mais difícil –
porque só funciona em pleno quando todas as propriedades descritas no presente
capítulo ficam ativas em simultâneo e o fluxo mental involuntário se mantém
«desligado». Destaco a Improvisação com palmas: o ponto de partida de cada
sequência depende da disponibilidade para criar uma situação totalmente nova a
partir da posição em que se ficou paralisado, por determinação exterior (as
palmas), mas igualmente de se aceitar ir atrás da invenção de outrem e nela
participar. A exibição e a inibição provocam geralmente dois efeitos antitéticos
durante a execução das improvisações: ou a tentativa de dominar o curso dos

251 O exercício da Bola serve para treinar a presença individual e coletiva, através da passagem de uma
bola entre os membros do grupo. O exercício da Cana tem por finalidade equilibrar uma cana em
várias partes do corpo, sem recorrer ao malabarismo.
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acontecimentos ou a facilidade de ficar à margem dos mesmos. Na realidade, são
ambos sintomas da falta de disponibilidade para se deixar ir com os outros em
direção ao desconhecido – e são a porta aberta para o recurso aos clichés, isto é,
às bengalas usadas pelo fluxo mental involuntário para ocultar a sua penúria, a
escassez e a finitude dos seus meios expressivos. A presença não conhece nem
precisa dos clichés, tal como intui Tolle:

Só se você for capaz de estar consciente sem pensamentos é que poderá usar a
sua mente de uma forma criativa, e a maneira mais fácil de entrar nesse estado
é através do seu corpo. [...] Poderíamos dizer: não pense apenas com a sua
cabeça, pense com o seu corpo todo. (2001, p. 138)

Por outras palavras, também o filósofo Eugen Herrigel252 vê na rendição ao
presente, em que consciente e inconsciente se unem, uma das forças criativas
mais poderosas dos seres humanos:

A mestria em pintura de tinta-da-china [...] manifesta-se precisamente nisso,
que a mão que domina incondicionalmente a técnica execute e revele o
pressentido, no exacto momento em que este toma forma no seu espírito, sem
que haja, entre uma coisa e outra, a espessura de um cabelo. A pintura torna-se
uma escrita automática. Também neste caso as indicações dadas aos pintores
poderiam ser simplesmente: observa bambus durante dez anos, converte-te tu
próprio num bambu. A seguir esquece tudo e – pinta. (1997, p. 78)

Nas aulas, os alunos podem ir compreendendo que o que separa a presença
da não-presença, a disponibilidade da indisponibilidade, tem «a espessura de um
cabelo».

Apresento, seguidamente, os conceitos de «comodidade», «disciplina» e
«liberdade» na arte do ator.

A diferença entre a comodidade e o comodismo também é difícil de apreender,
embora seja essencial para a compreensão do trabalho do ator: o comodismo, a
que Grotowski chama «conforto exterior»253 (1969/1991, p. 215), é uma espécie de
conjugação da preguiça e do egoísmo que leva à recusa das dificuldades ou de tudo
o que saia do âmbito do familiar («sempre fiz assim», «dá-me mais jeito assim»,
«porquê dessa maneira se assim é mais fácil?», etc.); a comodidade relaciona-se
com encontrar o conforto adequado a uma determinada situação sem violentar
o corpo e a alma. A fronteira é ténue, mas, depois de individualmente identificada,
separa os territórios da disponibilidade e da indisponibilidade. Para tal, o aluno/o
ator tem de promover uma autovigilância permanente sobre a sua organicidade,

252 Professor de Filosofia que foi para o Japão exercitar a arte do tiro com arco para compreender o
budismo Zen, tornando-se um dos seus principais introdutores na Europa.

253 external comfort.



189

VISITA GUIADA AO OFíCIO DO ATOR: UM MéTODO

atitude que Adolfo Gutkin traduzia no seguinte conselho aos atores: «Pergunta
ao teu corpo» (citado a partir da minha memória e da de outros companheiros
do Teatro do Mundo)254.

Na base de muitas das decisões que os alunos vão tomando sobre a
experimentação proposta em contexto de visita guiada e sobre o grau em que o
fazem está a atitude mais ou menos comodista que cada um adota – e os convites
que lhes vou fazendo para se entregarem aos exercícios são, na realidade, desafios
a abdicarem do comodismo, sem contudo perderem a comodidade. Por isso
Stanislavski elegeu a vontade como condição prévia e fulcral do ofício do ator, a
par da inteligência e das emoções, os três «mecanismos íntimos de direção»255

necessários ao aparecimento do «estado de criação» (1938/2008b, pp. 276-277).
quando, em setembro de 2006, dirigiu o primeiro ensaio d’ A Peste –

Associação de Pesquisa Teatral, Manuela de Freitas chamou a atenção para um
aspeto a que o grupo deveria estar sempre atento: «a temperatura dos
termómetros do rigor e do prazer»256. Esses dois instrumentos serviriam para ir
vigiando o laborioso e instável equilíbrio entre a disciplina e a liberdade no trabalho
teatral – o que implica igualmente ir aferindo a mesma coisa relati vamente ao
permanente diálogo entre comodidade e comodismo (individuais e coletivos).
Efetivamente, como Stanislavski afirmou recorrentemente – e, depois dele,
Grotowski, Fernando Amado, Peter Brook e muitos outros –, não há inspiração sem
um elevado grau de disciplina individual e coletiva, embora nada garanta o
aparecimento daquela. Bella Merlin, conhecida atriz e professora «stanislavskiana»,
assinala a importância da disciplina na prática dos atores, apesar do aparente
paradoxo instaurado por esse conceito no seio dessa «arte de brincar»:

A disciplina pode parecer-nos um conceito opressivo. Gostamos de representar
porque é coisa de crianças, um desafio, um jogo, e imensamente aprazível: não
gostamos de ouvir dizer que implica trabalhar muito e arduamente.
Mas de que pode precisar uma tal atividade, que exige que, no momento indicado
do dia indicado, se execute uma série de ações predeterminadas, se pronunciem
palavras que não são espontaneamente escolhidas por nós, e se convoquem
poderosas emoções no instante de um pequeno efeito de luzes ou do som de uma
claquete, senão de disciplina ao mais alto nível? (2007, pp. 25-26)257

254 Pregunta a tu cuerpo.
255 inner drives.
256 Das minhas notas dos ensaios.
257 Discipline can sound like an oppressive term. We like acting because it’s childlike, challenging, playful,

and immensely pleasurable: we don’t want to hear that it involves a heap of hard work.
But how can an activity, which demands that a specified time on a specific day you should go through
a predetermined series of actions, deliver words not of your own spontaneous choosing, and conjure
up powerful emotions at the flick of a spotlight or the click of a clapper-board, require anything but
discipline of the highest order?
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A disciplina do ator não tem apenas a ver com o cumprimento de regras como
a da pontualidade, mas com todas as dimensões do trabalho: por exemplo, se um
ator não estudar e não aprender um dado texto no prazo combinado inviabiliza o
ensaio da cena. Mas também o cumprimento integral das instruções dos exercícios
é requisito essencial para que eles possam cumprir a sua missão. A disciplina está
associada à ideia antirromântica de que a arte não se faz sem esforço, sem labor,
sintetizada na seguinte metáfora de influência stanislavskiana: «A inspiração é
uma Grande Dama que só entra numa casa bem arrumada»258.

Trata-se de combater, nas aulas, mais um cliché: o de que para ser (bom) ator
basta «ter jeito» ou o de que uma cena ou uma improvisação resultam ou não
resultam sobretudo porque o ator está ou não está «inspirado». Nesta dimensão,
não se estabelecem os limites que noutras situações são aconselhados pela
orientação pedagógica da visita guiada: se os alunos não aprenderem mais nada,
pelo menos a prática muito disciplinada das aulas poderá ajudar a destruir aquele
estereótipo – um dos socialmente mais perniciosos e que leva a que qualquer um
se considere apto a exercer o ofício de ator. A perspetiva das aulas de Oficina de
Teatro é a de não condescender com aquilo a que Grotowski chamou diletantismo
e que, sobretudo na última fase da sua vida, elegeu como inimigo principal no seu
trabalho com os atores (v. Richards, 1995). Os alunos são meros «visitantes», sim,
mas, decidindo livremente experimentar o que lhes é proposto, devem fazê-lo no
estrito cumprimento das regras, dos procedimentos, em suma, adotando o esforço
e a disciplina como comportamentos basilares da própria aprendizagem. Por isso
nunca deixo de assinalar, durante ou depois da execução dos exercícios e dos
jogos, o não cumprimento das instruções. A primeira aprendizagem prática dos
alunos é a de aprenderem a ouvir e a encontrarem a sua liberdade expressiva no
interior do território delimitado pelas regras do exercício ou do jogo. é que a
liberdade do ator é a mais difícil de atingir, porque tem de nascer em total
harmonia com todo o tipo de constrangimentos: o texto alheio, os movimentos e
as ações pré-fixados, a convocação das emoções para um momento cénico
invariável, etc.

A melhor disciplina, todavia, é aquela que se torna orgânica, ou seja, aquela
que todos (individual e coletivamente) passam a reivindicar como condição
necessária da criação:

Normalmente, quando as pessoas tentam criar o ambiente apropriado e a boa
disciplina, querem tê-las ambas ao mesmo tempo, e em toda a companhia, em
todas as componentes da complexa organização do teatro. Estabelecem regras,

258 Manuela de Freitas usa essa frase amiúde, enquanto citação de Stanislavski. Contudo, não consegui
encontrá-la na vasta obra desse autor, razão pela qual prefiro designá-la como «metáfora de
influência stanislavskiana», já que as ideias nela expressas se encontram dispersas pela vasta obra
daquele mestre do teatro.
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regulamentos, multas. O resultado é exterior, disciplina e ordem formais.
(Stanislavski, 1938/2008b, p. 565)259

Em duas das turmas das quatro edições em que participei foi aquilo mesmo
que vi acontecer: o coletivo apropriou-se de todas as regulamentações externas,
dando-lhes uma configuração própria. Compreenderam esses alunos que o
verdadeiro paradoxo do ator não é o que Diderot identifica (v. c. 1770/1995), mas
o facto de o ator ser «três em um: criador, modelo e criação»260 (Grotowski,
1969/1991, p. 213). E que essa equação, porque não é fácil de resolver, exige a
procura permanente do justo equilíbrio entre comodidade e comodismo, entre
disciplina e liberdade.

Outras duas dimensões essenciais do modus operandi do ator desta visita
guiada são a comunhão e a contracena, a cuja descrição me dedicarei a seguir.

Um dia, num ensaio, apercebi-me de que uma jovem atriz principiante tinha
preparado o seu texto de cena (da personagem «A Esposa») de uma forma
semelhante à que a seguir ilustro:

A ESPOSA - Rosa! O que se passa, minha querida?
ROSA - ...morro.
A ESPOSA - Pobrezinha!
ROSA - ... dente!
A ESPOSA – Mostra-me cá. Vamos ver se há algum sinal de dente podre. Abre
bem a boca. Ah, olhem bem para estes dentes! Puras pérolas, minha querida.
(Beija Rosa na boca.)
ROSA - ... farei.
A ESPOSA - Minha querida Rosa, o que se passa? O que aconteceu?

O texto da peça era o seguinte:

A ESPOSA - Rosa! O que se passa, minha querida?
ROSA - Bom dia, Sra. Brunner. Ai, tenho uma dor de dentes horrível! quase que
morro.
A ESPOSA - Pobrezinha!
ROSA - E amanhã devia participar na procissão do Corpo de Deus. E tinha que
arranjar estas rosas hoje, com a ajuda do Sr. Brunner. Ai, o meu dente!
A ESPOSA – Mostra-me cá. Vamos ver se há algum sinal de dente podre. Abre
bem a boca. Ah, olhem bem para estes dentes! Puras pérolas, minha querida.
(Beija Rosa na boca.)

259 Usually, when people try to create the right atmosphere and good discipline, they want them at
once, throughout the company, in every part of a complex theatre organization. They lay down strict
rules, regulations, establish fines. The result is external, formal discipline and order.

260 creator, model and creation rolled into one.
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ROSA - (Incomodada) Não devia beijar-me dessa maneira, Sra. Brunner. Não
deve. Eu não quero. (Sobe para cima da mesa e senta-se, com os pés em cima
da cadeira.) Na verdade, não sei o que quero. Ontem à noite queria ir à festa,
mas em vez disso tive que ficar em casa a fazer os deveres. Tal como uma
criança. E tive que me sentar com aquelas crianças horríveis. Mas nunca mais
deixo o capitão pôr-me a mão no queixo, porque já não sou uma criança. Não
sou! E se a minha mãe me apanhar o cabelo, não sei o que farei.
A ESPOSA - Minha querida Rosa, o que se passa? O que aconteceu? 261

O que essa atriz inexperiente fez foi considerar as suas falas como um texto
totalmente independente das falas da outra personagem, deixando ficar destas
apenas a última palavra. Este método de trabalho, aparentemente muito
económico para efeitos de memorização porque destaca bem as sua falas,
facilitaria a sua vida, porque ela saberia sempre o que dizer quando a outra
personagem pronunciasse a «deixa sonora», ou seja, neste caso, a última palavra
de cada uma das falas que antecedem uma sua. quererá isto dizer que o ator tem
de aprender de cor o texto todo? Não, mas tem de o conhecer – e conhece-o,
necessariamente, se a forma de trabalhar for a que a seguir descreverei.

Doutra vez, interrompi o ensaio de uma cena em que os dois atores
trabalhavam com o texto na mão, porque um deles seguia no papel as falas do
outro sempre que este falava.

E também não gosto de ver os atores que não estão em cena a seguirem o
texto no papel ou a fazerem uma coisa alheia ao ensaio, em vez de estarem
atentos ao que lá se passa.

Os três comportamentos descritos, provavelmente frequentes tanto no
teatro amador como no profissional262, representam o contrário do sentido da
contracena na perspetiva de teatro adotada nas aulas de Oficina de Teatro. Em
«contracena» e «contracenar», o prefixo significa duas coisas: «em oposição a»
(porque uma cena conta sempre a história de um conflito explícito ou implícito
entre duas ou mais personagens) ou «de frente para» (porque uma cena se faz
sempre vendo, sentindo, ouvindo o outro). A contracena de dois atores não é a
soma de dois monólogos (como, inadvertidamente, pensou a jovem atriz a que
me referi) e não diz respeito apenas a eles, mas a todos os elementos do grupo:
não há contracena sem comunhão – dos atores que estão em cena entre si; desses
com os que não estão; do grupo de atores com o público.

Como referi na Introdução, comunicar e comungar, palavras com a mesma
origem etimológica, significam «pôr em comum, partilhar», e contracenar é fazer
com o outro, comungar com ele tudo o que acontece, comunicar com ele – o que

261 Excerto da peça O Primeiro Aviso, de August Strindberg, tradução minha.
262 Manuela de Freitas conta que, quando, em 1970, fez A Celestina, no Teatro Nacional, lhe deram um

texto que só continha as suas falas e as deixas das outras personagens. Para conhecer a peça toda,
teve de a pedir ao Ponto, às escondidas (Fadda & Cintra, 2004, p. 44).
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se relaciona com a ideia da corresponsabilidade de todos no processo de criação.
Stanislavski considera esta função tão importante que lhe dedica um capítulo, de
que destaco a seguinte passagem, em que os atos de representar e comunicar são
apresentados como realidades mutuamente intrínsecas:

A comunicação mútua e contínua é particularmente importante para nós porque
a peça e a representação consistem essencialmente no diálogo, que é a
comunicação mútua entre duas ou mais personagens.
Infelizmente a comunicação contínua é coisa rara nos palcos. A maior parte dos
atores, se é que comunicam alguma coisa, só o fazem enquanto estão a dizer as
suas próprias falas. Assim que nada mais têm para dizer e que um outro está a
falar, eles nada ouvem, não recebem os pensamentos do partenaire. Param de
representar até à próxima fala. Este comportamento teatreiro dá cabo da
comunicação direta necessária para dar e receber sentimentos, não apenas
durante as falas, mas também nos momentos de silêncio, quando muitas vezes
são só os olhos que continuam a falar. (1938/2008b, p. 236, destaque meu)263

Consequência da presença e da disponibilidade, a comunhão não se produz
num nível intelectual, sendo o fluxo mental involuntário o obstáculo maior à sua
concretização. Por isso, nenhum dos exercícios propostos aos alunos atinge todas as
suas potencialidades enquanto não for executado com essa atitude de comunhão
com os outros. Há, contudo, um, o exercício do Espelho, que não funciona sem essa
condição: para que os dois corpos se movam em total sincronia não pode haver
qualquer espécie de bloqueio físico ou mental ao outro, não pode prevalecer a
vontade individual. é, na verdade, um exercício de penetração mútua das energias e
talvez seja esse o motivo pelo qual raramente o vi ser integralmente executado nas
aulas: uma das fugas mais habituais é a da inação; outra, a da hiperação. Mas os
alunos que o experimentam honestamente compreendem perfeitamente os níveis
de recusa (consciente) que sentem quando, independentemente da sua vontade e
apesar de não se tocarem, são tocados por aquela ligação com o parceiro que os
transforma num só, abolindo todas as fronteiras construídas pelos tabus sociais264. A

263 Mutual, unbroken communication is particularly necessary and important for us since the play and
the acting consist almost entirely of dialogue, which is mutual communication between two or more
characters.
Unfortunately continuous communication is a rarity onstage. Most actors, if they use it at all, only
communicate while they are saying their own lines. As soon as they have nothing to say and someone
else is speaking, they don’t listen, don’t receive their partner’s thoughts. They stop acting until their
next line. This actorish behaviour wrecks the direct communication that the giving and receiving of
feelings requires, not only during spoken words, but in moments of silence, when very often it is the
eyes that go on speaking.

264 Uma das vezes em que o vi funcionar em pleno, os dois elementos do par acabaram-no numa
posição aparentemente impossível, a crer nas regras da gravidade, já que os seus corpos formavam,
a partir de um vértice situado nos pés, um ângulo que estaria muito próximo dos 60o, sem que
fôssemos capazes de explicar o que os sustinha.
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comunicação, no exercício do Espelho, é totalmente não-verbal. Já no exercício Em
que é que estás a pensar?, por exemplo, a comunhão é verbal e não-verbal, estando
esta última presente na troca de subtextos que os atores começam a ouvir, através
do texto mutuamente dito, quando se entregam. E não posso deixar de voltar a referir
a Improvisação, enquanto pico máximo desse processo: aí, a invenção coletiva só
acontece quando todos os atores que nela participam estão em estado de comunhão. 

A radicalidade da comunhão consiste no facto de não existir meio-termo: ou
se comunga ou não se comunga – nunca se comunga mais ou menos. Há, ainda
assim, atores que, na fase inicial de ensaios de cenas, parecem necessitar de se
concentrar em si próprios: no seu texto, nas suas marcações, nas suas ações, etc.
quando, posteriormente, são capazes de integrar tudo o que diz respeito aos
outros, passando da não-comunhão para a comunhão, talvez esse caminho resulte.
Creio, ainda assim, que o processo de criação é mais completo, mais profundo e
mais rico para os atores que não precisam de passar por isso e que, desde os
primeiros ensaios, criam tudo com os outros. Já trabalhei com alunos e atores dos
dois tipos e sinto que, na atuação dos primeiros, ficam sempre vestígios dessa
espécie de isolamento inicial: noto-os mais permeáveis às interferências que
acontecem nos espetáculos, menos capazes de, nesses momentos de intermitência,
voltarem a mobilizar os seus recursos através da energia criadora dos restantes
atores que com eles contracenam. quando os atores têm muito talento ou muita
experiência, conseguem ultrapassar essas dificuldades. Mas, como bem notou
Benedetti a propósito do «sistema stanislavskiano», um método é sobretudo útil
para quando não há um grande talento ou se é inexperiente (1989, p. 73).

Pelo que acabei de dizer se compreende que a comunhão é, na realidade,
um estado em que se mistura a concentração da atenção e a recetividade total:
estar em comunhão com o outro é aceitar conduzi-lo ou ser conduzido por ele no
mesmo plano, é abdicar do protagonismo em nome do coprotagonismo, é
compreender que se está incompleto sem o outro. Por isso, apesar de as
personagens não terem todas o mesmo estatuto diegético (principal, secundária,
figurante), é inadequado presumir que há personagens mais importantes do que
outras na construção coletiva do jogo teatral: a mais ínfima ação, o mais
prolongado silêncio são tão mais comunicativos, no sentido que aqui descrevi, do
que a mais extensa das falas. Retomando o aforismo de Fernando Amado, o
«Teatro é acção» (1944/1999b, p. 137), é certo, mas a ação dos atores (aqueles
que agem) é composta de reação e interação. O teatro é a arte da dependência –
e ignorar essa condição produz esterilidade.

Finalmente, abordo a questão do jogo, da convicção e de um dos aspetos
mais importantes e difíceis da arte do ator: o de ter de fazer tudo sempre pela
primeira vez.

Nas línguas inglesa e francesa existe um único verbo (to play, jouer) para
referir atividades que, em português, podem ser expressas por três verbos
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distintos: brincar, jogar, e representar265. Esta diversidade faz com que se possa
perder a noção de que representar é brincar e é jogar.

Na década de 30 do século passado, Huizinga publicou um livro fundador
sobre o significado histórico, cultural e social do jogo que, tendo sido refutado
nalguns aspetos266, não o foi no pressuposto essencial: o jogo é um dos pilares
mais importantes da cultura humana (1951, pp. 15-50).

Partindo da semelhança observável entre homens e animais a brincar,
Huizinga acaba por estabelecer uma equivalência (formal, funcional e processual)
entre as manifestações do jogo e as da celebração religiosa, demonstrando que
ambos são «um espetáculo, uma representação dramática, uma figuração, um
substituto da realização» em que se joga «aquela ordem completa da existência»
(1951, pp. 34-35). E encontra nas realizações litúrgicas das comunidades arcaicas
traços semelhantes aos dos jogos das crianças e dos animais: «ordem, tensão,
movimento, solenidade, entusiasmo» (1951, p. 37).

Na década de 60, apoiando-se grandemente na reflexão de Huizinga e
replicando-a nalguns pontos, Caillois proporá as seis propriedades do jogo
humano: é livre (porque o jogador não é obrigado a jogar); separado (porque
circunscrito a limites espaciais e temporais); incerto (porque nunca se conhece o
seu desfecho); improdutivo (porque não cria bens materiais); regulado (porque
se submete a convenções e suspende as leis ordinárias, instaurando uma nova
legislação); e fictício (porque é acompanhado de uma consciência do carácter
secundário da sua realidade) (1967, pp. 42-43).

Tanto os traços identificados por Huizinga quanto as propriedades propostas
por Caillois seriam suficientes para a construção de um ideário do teatro, enquanto
arte do jogo (no triplo sentido referido anteriormente).

Muitas vezes social e culturalmente desvalorizado e colocado em oposição às
consideradas atividades sérias (como a do trabalho, a da reflexão filosófica, a da
ação política, etc.), porque proporciona elevados níveis de prazer nos seus
executantes e participantes, a observação da sua prática indica precisamente o
contrário: para eles, nada existe mais sério do que o próprio jogo, enquanto dura,
e a todos é exigido o cumprimento integral da regulamentação combinada – é ver
a zanga entre jogadores, quando um deles desrespeita as regras; as penalizações
que sofrem os jogadores de futebol que não cumprem as normas; a gravidade com
que as crianças exigem, entre si e aos adultos, o cumprimento das regras do jogo
ou da brincadeira (que, no presente trabalho, assumem o mesmo significado). Por
isso, jogar bem é uma forma de convocar a infância, já que, para que ele seja
plenamente jogado, é necessário que todos os participantes suspendam as suas

265 Também pode significar «tocar um instrumento». Foquei-me nos significados mais relevantes para
a noção de jogo teatral.

266 Por exemplo, Caillois aponta-lhe o facto de ignorar os jogos de sorte e de nunca se referir a jogos
concretos (1967, pp. 31-36).
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crenças relacionadas com a vida corrente e aceitem a ordem do novo mundo criado
pelo jogo. Todos sabem que jogam, mas essa consciência tem de permanecer nos
«bastidores» e inativa para que o jogo se possa desenrolar, tal como nas liturgias:

Considere-se por momentos a seguinte gradação. A criança joga com total
seriedade – pode dizer-se com propriedade: sagrada. Mas ela joga e sabe que
está a jogar. O desportista joga com convicta seriedade e com o ímpeto do
entusiasmo. Joga e sabe que joga. O ator é tomado pelo seu jogo-interpretação.
No entanto joga-interpreta e está consciente disso. O violinista experimenta a
mais santa das emoções; vive um mundo exterior e superior ao mundo normal:
todavia a atividade dele continua a ser um jogo-interpretação. O carácter
«lúdico» pode ser mantido como próprio das ações mais elevadas. Será
permitido prolongar esta série para pretender que também o sacerdote, no
cumprimento do seu ritual, é um homem que joga-interpreta? Admiti-lo para
uma religião obriga a admiti-lo para todas. As noções de rito, de magia, de
liturgia, de sacramento e de mistério poderiam então vir alinhar-se no âmbito
do conceito do jogo. (Huizinga, 1951, p. 38)267

No que ao teatro diz respeito, a questão que mais divide os criadores será,
porventura, a da extensão e natureza da «autoconsciência do jogo»: como tive a
oportunidade de explicar no capítulo I, para uns, ela assume o primeiro plano (a
via do fingimento); para outros, um segundo plano muito recuado em relação à
experiência real e vivida do jogador (a via da autenticidade). Nas palavras de
Huizinga, a propósito do jogo, reencontramos as teses de alguns dos criadores
teatrais mais citados no presente trabalho:

Escusado será dizer que a atitude espiritual de uma comunidade que sente e
cumpre os seus ritos sagrados é em primeira instância a de uma santidade e
intensa gravidade. Mas repito-o mais uma vez: a atitude lúdica autêntica e
espontânea pode ser de uma profunda seriedade. O jogador pode-se
abandonar ao seu jogo com todo o seu ser. A consciência de «apenas jogar»
pode ser relegada totalmente para segundo plano. A alegria ligada ao jogo de
maneira indissolúvel não se transforma apenas em tensão mas também em

267 Que l’on considère un instant la gradation suivante. L’enfant joue avec un sérieux parfait – l’on peut
dire à juste titre: sacré. Mais il joue et il sait qu’il joue. Le sportif joue avec un sérieux convaincu et
avec la fougue de l’enthousiasme. Il joue et il sait qu’il joue. L’acteur est pris par son jeu. Néanmoins
il joue et en est conscient. Le violoniste éprouve la plus sainte émotion; il vit un monde extérieur et
supérieur au monde ordinaire: cependant son activité reste un jeu. Le caractère «ludique» peut
demeurer propre aux actions les plus élevées. Est-il permis de prolonger la série jusqu’à l’action
sacrée pour prétendre que le prêtre aussi, dans l’accomplissement de son rituel, demeure un homme
qui joue? L’admettre pour une religion oblige à l’admettre pour toutes. Les notions de rite, de magie,
de liturgie, de sacrement et de mystère pourraient alors venir se ranger dans le ressort du concept
du jeu.
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arrebatamento. A extravagância e o êxtase constituem os dois polos do
ambiente lúdico. (1951, p. 41, destaques meus)268

«Abandonar-se ao jogo»: aí está o risco que muitos atores não se dão o
direito de correr – porque, inevitavelmente, o desconhecido e o incerto passam a
ser os destinos da viagem assim empreendida.

Stanislavski, um dos grandes mestres do jogo teatral, foi quem primeiro
reconheceu a necessidade de encontrar um método capaz de ultrapassar essa
dificuldade suprema da arte de representar: a de o ator ter de viver (e repetir)
experiências autênticas em condições totalmente artificiais. é dele uma das mais
lúcidas descrições da monstruosa269 tarefa que o ator tem de enfrentar de cada
vez que está diante do público:

Imagina que foste colocado num ponto elevado na Praça Vermelha à frente de
centenas de milhares de pessoas. Uma mulher que se calhar nunca conheceste
foi colocada ao teu lado. é-te dada a ordem de te apaixonares loucamente por
ela sob o olhar do público a ponto de seres capaz morrer por ela. Mas tu não
estás em maré de te tornares um amante. Sentes-te incomodado. Cem mil
olhares estão fixados em ti, à espera de que os faças chorar. Um milhar de
pessoas deseja ser arrepiado pelo teu amor ideal, desinteressado e apaixonado,
porque pagaram para isso e querem que lhes dês aquilo para que pagaram. Claro
que eles querem ouvir tudo o que estás a dizer e por isso tens de dizer aos gritos
as ternas palavras que, na vida, apenas murmurarias olhando a mulher nos
olhos. Tens de ser visto e compreendido por todos e, por isso, tens de fazer
movimentos e gestos que sejam visíveis por todos, mesmo pelos que estão lá
ao longe. Será que consegues pensar no amor, experienciar o sentimento do
amor em tais circunstâncias? (1924/2008a, pp. 255-256)270

268 Il va de soi que l’attitude spirituelle d’une communauté qui éprouve et accomplit ses rites sacrées est
en première instance celle d’une sainteté et intense gravité. Mais répétons-le une fois de plus: l’attitude
ludique authentique et spontanée peut être celle du profond sérieux. Le joueur peut s’abandonner au
jeu de tout son être. La conscience de «seulement jouer» peut être complètement reléguée à l’arrière-
plan. La joie liée au jeu de manière indissoluble ne se mue pas seulement en tension mais aussi en
transport. L’extravagance et l’extase  constituent les deux pôles de l’ambiance ludique.

269 Em três sentidos: «relativo àquele que mostra», «cruel», «colossal».
270 Imagine you have been placed in a high spot in Red Square in front of hundreds of thousands of

people. A woman whom, perhaps, you never met, has been placed next to you. You are ordered to
fall madly in love with her in the public gaze so that you will die for her. But you’re not up to being
a lover. You feel embarrassed. A hundred thousand eyes are fixed on you, expecting you to make
them cry. A thousand people want to be thrilled by your ideal, selfless, passionate love because they
have paid money for it and want you to give them what they have paid for. They, naturally, want to
hear everything you are saying and so you have to shout the tender words which, in life, you would
whisper looking into the woman’s eyes. You have to be seen, understood by everyone and so you
have to make moves and gestures that can be seen by those sitting farthest to you. Can you think
of love, can you experience the feeling of love in such circumstances?
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Podemos dizer que Stanislavski dedicou a sua vida a responder à pergunta
final desse excerto, de forma a tornar possível a impossível tarefa do ator.

Corre a seguinte lenda sobre Marlon Brando, a propósito de uma impro -
visação realizada durante uma aula: um dia, Stella Adler pediu aos seus alunos
que se comportassem como galinhas, acrescentando, em seguida, que uma
bomba estava prestes a cair sobre eles. A maior parte dos alunos começou a correr
desesperadamente de um lado para o outro, mas Marlon Brando sentou-se,
calmamente, a pôr um ovo. quando, no final do exercício, Stella Adler pediu a
Marlon Brando que explicasse o seu comportamento, ele terá respondido: «Sou
uma galinha: que sei eu de bombas?» Essa lenda serve para dilucidar a diferença
entre fingimento e jogo autêntico. A manutenção no primeiro plano da
autoconsciência do jogo teatral foi aquilo que levou os outros alunos a adotarem
uma atitude pouco própria das galinhas; e pode ter sido a sua manutenção num
plano muito recuado que criou o comportamento da galinha-Brando.

De que depende essencialmente o jogo? Para além de outros aspetos já
referidos, depende da convicção com que o ator aceita as premissas propostas:
uma improvisação, um exercício, as circunstâncias de uma personagem. Ora, a
convicção, que não pode ser parcial, só acontece quando o ator está presente e
disponível. Daí a fragilidade do jogo teatral, conforme se depreende das
observações genéricas de Huizinga:

Paul Valéry disse-o um dia de passagem e é uma ideia de um alcance incomum:
do ponto de vista das regras de um jogo, nenhum ceticismo é possível. Porque
o princípio que as determina é aqui dado como inabalável. Assim que há violação
das regras, o universo do jogo desaba. Já não há jogo. (1951, p. 29)271

quando o jogo é o da ficção, então a crença nas circunstâncias dadas substitui
as regras, cumprindo exatamente a mesma função. O contrário também é verdade,
como reconhece Caillois, porque as regras de um jogo criam sempre uma ficção:

Alguém que jogue o xadrez, o mata272 ou o bacará, pelo simples facto de se
submeter às suas regras respetivas, fica separado da vida corrente, onde não se
encontra nenhuma atividade que estes jogos tentem reproduzir fielmente. Por

271 Paul Valéry l’a dit un jour en passant, et c’est une idée d’une portée peu commune: au point de vue
des règles d’un jeu, aucun scepticisme n’est possible. Car le principe qui les détermine est donné ici
pour inébranlable. Aussitôt que les règles sont violées, l’univers du jeu s’écroule. Il n’y a plus de jeu.

272 Não havendo, em português, equivalente ao «jeu des barres» francês, optou-se, na tradução, pelo
«jogo do mata». O jogo do mata é aquele jogo, em geral de praia, em que há duas equipas frente a
frente, separadas por uma linha, que lançam uma à outra, com a maior força e dificuldade possível,
uma bola ou um ringue de borracha. Se um adversário for tocado pelo ringue sem conseguir apanhá-
-lo passa a «prisioneiro» e desloca-se para a traseira da equipa atacante, passando os prisioneiros
a constituir uma «retaguarda» que pode receber o projétil dos companheiros e atacar o adversário
pelas costas. Vence a equipa que aprisiona todos os membros da equipa adversária. (N.T.)
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isso, quando se joga ao xadrez, ao mata, ao polo ou ao bacará, joga-se a sério.
Não se finge que se joga. (1967, pp. 40-41)273

A adequada execução da maior parte dos exercícios propostos aos alunos
depende da convicção: na realidade, um exercício de teatro é, apenas, um jogo
especial. Recordemos, por exemplo, o exercício do Espaço sagrado: se, como vimos
(cf. supra p. 179), o aluno não estiver disponível para acreditar que o espaço interior
definido pelas canas é diferente do espaço exterior, não experimentará nenhum
sentimento, emoção ou sensação autênticos. O mesmo acontece no jogo/exercício
do Leproso: só se estiver disposto a acreditar que o parceiro que o procura abanando
a caixinha de fósforos é portador de uma terrível doença que o pode contaminar, o
jogador estará em condições de experimentar as sensações associadas ao medo e
ao instinto de sobrevivência. A Criação da máquina, o Espelho, a Incorporação, as
Palavras inventadas e muitos outros dos exercícios que fui referindo têm em comum
a necessidade dessa disponibilidade geradora de convicção. Os maiores ou menores
sucesso e criatividade de qualquer Improvisação também dependem do grau de
convicção dos atores que nela participem. E a convicção é extremamente poderosa.
Associada aos outros elementos da arte do teatro, já apresentados, proporciona
assombrosas transformações físicas dos/nos atores, sem necessidade de elementos
externos específicos274.

Uma das aprendizagens que a prática teatral proporciona é a de que a
intensidade da convicção com que se imagina e se joga é capaz de provocar
emoções igualmente muito intensas: nesse momento compreende-se que a
fronteira entre a verdade e a mentira é difícil de deslindar e mais facilmente se
estará pronto para aceitar que a própria vida tem uma dimensão de construto na
qual os atores mergulham para exercer o seu mister. A relação entre memória e
imaginação, entre emoção real e irreal, entre verdade e mentira teatrais é tão
imbrincada quanto a da relação entre o ovo e a galinha: nunca poderemos saber
qual nasceu primeiro. Porque, conforme recorda Bosi,

[na] arte, a habitação do mundo percebido pelo sujeito e, em direção contrária,
a presença ativa deste naquele, fazem parte de uma experiência singular e
poderosa que talvez só se possa comparar à do ato amoroso. (1991, p. 41)

273 Celui qui joue aux échecs, aux barres, au baccara, par le fait même qu’il se plie à leurs règles
respectives, se trouve séparé de la vie courante, laquelle ne connaît aucune activité que ces jeux
s’efforceraient de reproduire fidèlement. C’est pourquoi on joue pour de bon aux échecs, aux barres,
au polo, au baccara. On ne fait pas comme si.

274 Em 2008, fiz a seguinte experiência: pedi às 8 alunas de uma disciplina de licenciatura que assistiram
à representação de Páscoa, de August Strindberg, pelo grupo A Peste, que indicassem a idade provável
dos vários atores do elenco da peça. Todas indicaram, para a atriz que desempenhava o papel de Srª.
Heist, a mãe, uma idade entre os 60 e os 70 anos. Ora, a atriz, Fúlvia Almeida, tinha 31 anos – e não
usava qualquer maquilhagem, caracterização ou peruca. Apesar disso e apesar de assistirem à peça a
pouco mais de 1 metro dos atores, as alunas acreditaram na idade da Srª. Heist. Julgo que isso só foi
possível porque a atriz acreditava totalmente em todas as circunstâncias da personagem.
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Por isso o jogo teatral é muito complexo e vulnerável, sobretudo se acres -
centarmos a isso uma das suas características principais: a repetição, palavra que
na língua francesa (répétitions) designa os ensaios e na inglesa (repetitions), os
próprios espetáculos. Por isso também, o jogo mais fundamental do teatro é o jogo
do Sempre pela primeira vez: só assim o ator pode experimentar (e não apenas
replicar) emoções e sentimentos autênticos em todas as representações de uma
dada peça; ser surpreendido numa cena, apesar de já a conhecer; rir-se naquele
preciso momento, porque achou graça a uma coisa que já ouviu muitas vezes; chorar
perante uma notícia que já recebeu na véspera e na antevéspera. Se tudo isso não
acontecer de cada vez pela primeira vez, então o ator transforma-se num imitador
de si próprio e o que ele faz em cena não é presente, mas pálido vestígio do passado.
Ora, essa mecanização do passado é contrária à própria noção de re-presentação:

Em representação está presentação ou apresentação – isto é, o acto de tornar
presente. O prefixo re, quando não traduz acto repetido, dá-nos uma ideia de
reforço. (Amado, 1944/1999b, p. 129)

A regra básica do teatro é, assim, simultaneamente muito simples e muito
misteriosa: nada nunca aconteceu ainda, tudo acontece agora, mesmo o que já
aconteceu ontem. Não sendo desígnio da disciplina iniciar os alunos na arte do
ator, podem, ainda assim, confrontar-se com as dificuldades criadas à concretização
desse princípio pelas suas resistências, pela sua condição de adultos e pela força
do seu fluxo mental involuntário e aprenderem a reconhecer os truques que usam
em substituição da organicidade que abre as portas ao presente em que o teatro
exige que o ator esteja. Ensaiar disciplinadamente (o texto, as marcações, etc.) não
tem por finalidade fixar esse passado de forma a poder ser replicado sempre que
necessário, mas construir um chão em que o ator não tem de pensar e sobre o qual
correm as emoções, os gestos, as falas, em suma, o re-presente, ou seja, a Vida
feita Arte – e a Arte feita Vida.

Por tudo o que ficou dito, nas aulas mantenho-me particularmente atento a
todas as formas de mecanização apresentadas pelos alunos, desde o momento inicial
em que fazem o exercício do Aquecimento (lugar onde, em todas as aulas, têm a
oportunidade de aprender a repetição enquanto reforço do presente inscrito numa
rotina conhecida). E é apenas esse o objetivo que legitima que vários dos exercícios
sejam retomados ao longo do semestre: não se trata de insistir para que desenvolvam
esta ou aquela competência ou capacidade, mas para que, pelo menos nesse plano,
experimentem aquela exigente e complexa tarefa do ator. Em todos os momentos
das aulas em que um certo jogo ou exercício não surge como novidade, mas enquanto
repetição, é possível identificar, pedagogicamente, a atitude displicente com que, na
nossa vida adulta, damos o mundo e os outros por conhecidos e adquiridos. A
originalidade humana, que o teatro consegue revelar, provém sempre do encontro
e da conciliação entre os impulsos individuais mais profundos, não travados por
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qualquer tipo de censura, e a convicção da imaginação expressa no interior do
universo das regras estabelecidas por um determinado jogo teatral.

Pode acontecer a um ator ou a um aluno experimentar um nível emocional
tão intenso durante a realização de um exercício que fica «preso» a esse estado.
A atitude do professor de Oficina de Teatro perante um acontecimento desse tipo
é ditada por uma das propriedades mais importantes do jogo: a sua finitude
temporal. Se assim não fosse, o jogo seria delírio, alienação ou sonho eternos.
Consequentemente, os alunos são sempre forçados a romperem com o estado
em que o exercício os deixou, a não se deixarem permanecer no espaço e no
tempo desse universo, a «regressarem» à vida corrente. O jogo teatral começa,
dura, mas acaba sempre – e é isso que o torna humanamente suportável e são.

Comecei este percurso pelas noções de «autoconhecimento» e «autorre -
velação». Terminei com a de «jogo», ou seja, a de adesão total a um universo
inventado. Esses dois polos podem à primeira vista parecer antitéticos entre si: por
um lado, pareço defender que o trabalho do ator se faz sobre si próprio; por outro,
que é sobre o alheio. Não se trata de uma antítese nem sequer de um paradoxo,
mas, tão-somente, de uma complementaridade própria de quem escolhe a via a
que chamei «da autenticidade»: o jogo autorrevela e o autoconhecimento é a seiva
da imaginação. Por isso o ator finge tão completamente / que chega a fingir que é
dor / a dor que deveras sente. O autêntico e a invenção formam uma unidade
indissociável e exigem a procura de um equilíbrio delicado: se a atuação pender
mais para a primeira, torna-se confessional e não-artística; se pender mais para a
segunda, torna-se mecânica. Corrijo, por fim: rigorosamente, não se trata da via
da autenticidade, como por simplificação comecei por nomeá-la, mas da via do
jogo autêntico. Conto mais uma lenda.

Um dia, Ingrid Bergman estava a ter muitas dificuldades em fazer uma certa
cena de um filme. No final de muitas tentativas, dirigiu-se ao realizador, muito
angustiada, e confessou-lhe:

– Não consigo fazer esta cena: não consigo sentir as emoções que se espera
de mim e da personagem.

Alfred Hitchcok, o realizador, terá respondido:
– Finge, Ingrid, finge.
«Transformo-me naquilo em que acredito e quanto mais rico e profundo for o

conhecimento que tenho de mim e dos outros mais universal e autêntico será o
resultado do meu acreditar.» Este poderia ser o lema do ator desta «escola» de teatro.

Concluo com uma alegoria cinematográfica através da qual tento traduzir o
complexo processo de criação para que confluem todos os elementos tratados
neste capítulo, com base no paradigma a que acabei por chamar via do jogo
autêntico.
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Imaginemos um grande plano de uma vasta praça em que está uma multidão:
mulheres e homens adultos, jovens, crianças, bebés e velhos; coxos, cegos, feios,
bêbados, assassinos, doentes, gente feliz e infeliz; poetas, prostitutas, professores,
médicos; apaixonados, sábios, vaidosos, castos — e muitos mais. No princípio não
vemos bem nenhum deles, mas uma massa indistinta. Gradualmente, a câmara
vai-se aproximando num movimento de zoom muito lento, até se fixar numa
dessas pessoas, deixando todas as outras desfocadas. Estas continuam lá, mas,
agora, a atenção concentra-se toda naquela que a câmara escolheu. Começámos
por não a distinguir das outras. Era uma mancha em movimento, no meio de
outras manchas. Podia até estar escondida atrás de outras. Mas fomo-la vendo
com uma nitidez cada vez maior, até ficarmos totalmente focados nela.

Imaginemos, agora, que a multidão seja o ator em todas as suas possibilidades
e que o movimento da câmara seja o processo exterior e interior que, ao longo dos
ensaios, o leva ao encontro da personagem, conduzido pela análise dramatúrgica
e pela encenação. À medida que vai conhecendo melhor a peça e a personagem e
sabendo que parte de si elas convocam, essa parte de si que preenche a
personagem vai-se tornando cada vez mais nítida. E, durante o tempo em que a
ela se entrega, as outras possibilidades que também são ele vão-se esbatendo e
ficando desfocadas, para que aquela possa viver em pleno a sua vida e a sua missão.

Ora, como essa parte de si não tem (nem pode ter) uma autobiografia,
porque a história da pessoa que o ator é se faz das ações, dos pensamentos, dos
sentimentos, das emoções da totalidade da multidão, o ator inventa-lhe uma, para
que, enquanto a câmara se foca nela, ele próprio possa acreditar totalmente que
é (apenas) essa pessoa extraída da multidão. E cria uma autobiografia completa?
Não. Inventa apenas o suficiente para acreditar que é exclusivamente aquela
pessoa durante o tempo de duração da função teatral, porque da convicção plena
do ator também depende a dos espectadores que assistem à peça.

Nesse processo de seleção e criação, o ator dá consigo a falar de uma forma que
não existia antes, a andar e a fazer gestos que antes não eram seus, a dizer palavras
que antes não sabia que eram suas, a ter emoções e memórias escolhidas pela
aproximação da câmara – e a esquecer-se dos muitos outros acontecimentos
igualmente importantes da sua vida. Porque criar também é destruir provisoriamente.

Mas, chegado finalmente a essa parte de si, simultaneamente sua e
inventada, ainda há outro trabalho a fazer: a tarefa final de lhe dar uma solidez
arquetípica, capaz de representar muitos outros seres humanos. Talvez se possa
chamar a esse derradeiro empreendimento, então, «focagem universal de um si».
é a fase mais difícil do trabalho, porque apela à ligação profunda do ator com todos
os seres humanos que essa parte de si e por si inventada representa. E se o ator
não for capaz de completar este processo, não é totalmente realizado o processo
artístico – ficando o resultado a meio caminho entre a confissão pessoal autêntica
e a Arte.
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coNclusão
A gente faz o que quer

Daquilo que não é nada,
Mas falha se não o fizer,
Fica perdido na estrada.

FERNANDO PESSOA

O objetivo deste livro foi o de dar a conhecer um método consolidado no
âmbito da história de uma linhagem teatral concreta e o modo como ele tem sido
apresentado a alunos não atores, para que dele façam o que for mais proveitoso
para si, incluindo formarem grupos de teatro, como já aconteceu com A Peste. Tal
finalidade estava condicionada por três fatores:

a) a especificidade das aulas, devedora não da teoria ou da história da Arte,
mas de uma praxis;

b) o facto de essa praxis não se destinar à formação profissional de artistas
(atores, encenadores, etc.);

c) a circunstância de essa praxis decorrer de uma conceção muito particular
da arte do ator, personificada na ação e na lição de uma atriz portuguesa
concreta – Manuela de Freitas –, integrada numa tradição bem
identificada, e no meu entendimento do que ela representa.

A conjugação desses três fatores aconselhou-me a atitude prudente de,
depois de enquadrar o método na questão geral da autenticidade na arte de
representar (Capítulo I) e na sua genealogia (Capítulo II), analisar, explicar e
exemplificar o mais possível o que faço nas aulas, com vista a clarificar princípios,
conceitos e procedimentos, de modo a tornar o percurso descrito tão mais
inteligível quanto a escrita o permite (Capítulo III).

Na realidade, esse exercício foi extremamente proveitoso: tentar explicar
essa prática obrigou-me a pensar muito sobre ela e a partir em busca das palavras
(agora escritas) que deixem entrever mais nitidamente esse fazer extremamente
complexo, ao mesmo tempo que fui construindo um equipamento conceptual que
outros poderão, se assim o entenderem, utilizar: efetivamente, são já em número
significativo os alunos que decidem, nos projetos de mestrado e doutoramento
realizados na Universidade do Algarve, aprofundar o estudo deste método, mas
que ainda não têm nenhum suporte académico para os códigos teatrais específicos
que vão, naturalmente, usando nos seus trabalhos. Pareceu-me, por isso, que
podia tentar fornecer-lhes essa sistematização do que aprenderam, aproveitando
para estender a divulgação desse conhecimento a outros potenciais interessados.
Assim, o que fiz foi essencialmente reunir, explicar e sistematizar.
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Ao fazê-lo, apercebi-me de dois constrangimentos inultrapassáveis e inerentes
à tarefa que empreendi: por um lado, as palavras são nuns casos insuficientes,
noutros, excessivas, para comunicar vivências que, na quase totalidade, são
intrinsecamente inefáveis; por outro, a luminosidade que irradia da racionalização
dos processos de criação teatral atira para a obscuridade a irracionalidade e a
efemeridade desses mesmos processos, dimensões sem as quais o que sobre eles
se diz pode rapidamente transformar-se em preceituário ou receituário tosco e
incompleto: voltei a confirmar que, no teatro, o «génio apolíneo» não é
autossuficiente, porque precisa do «génio dionisíaco» – e vice-versa. E se é verdade
que «é o apolíneo que escreve livros e teses»275 sobre a prática teatral, então este
livro não é mais do que um guião para uma aventura que, para ser inteiramente
compreendida, tem de ser vivida no corpo e na alma.

Aqueles constragimentos ajudaram-me a compreender melhor o cuidado e
a desconfiança com que os mestres do teatro que decidiram escrever sobre a sua
atividade (como Stanislavski, Grotowski e Peter Brook, por exemplo) olham para
esse seu legado escrito – e, mais uma vez, pude corroborar que, quando os lemos,
estamos apenas em presença de um eco muito pálido do que foi a sua ação viva,
para sempre perdida: tentar explicar, por escrito, uma prática teatral inscreve-se
sempre no campo de uma certa museologia teatral, ato paradoxal em si mesmo,
que só se torna perigoso, contudo, se perdermos a consciência da impossibilidade
do próprio campo.

Compreendi, igualmente, que a ação e a lição de Manuela de Freitas escapam,
feroz e livremente, à tentativa de aprisionamento que racionalizar e sistematizar
são e que, por isso, não deve ela ser responsabilizada, mas este seu discípulo que
continua às voltas nos labirintos da arte de representar, por tudo o que no presente
trabalho não der conta ou der erroneamente conta da sua experiência no teatro,
a título individual ou enquanto membro dos coletivos a que pertenceu.

Os aspetos mais importantes deste método teatral têm outra particularidade
genética, quando o perspetivamos historicamente: nas suas diferentes concre -
tizações profissionais, parece sempre ter surgido com maior pujança em períodos
de grande demanda social de uma arte profundamente comprometida com
determinadas comunidades, desaparecendo assim que esse contexto mudou.
Stanislavski desenvolveu a maior parte do seu «sistema» teatral na Rússia da
Revolução. Artaud e Brecht, em plena devastação de uma época de guerra e pós-
-guerra. Grotowski, na Polónia profundamente reprimida do final das décadas de
60 e 70. A Comuna (fundacional), no período anterior ao 25 de Abril, em plena
agonia obstinada do fascismo (1972-1974), e entre 1974 e 1979. Podem-se ainda
acrescentar a este rol os grupos vanguardistas dos anos 60 e 70, num mundo

275 Frase de Manuela de Freitas, no final de uma prova pública de mestrado de um dos membros d’ A
Peste (31 de maio de 2013).
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ocidental em fase de forte contestação social: o Living Theatre, de Julian Beck e
Judith Malina276; El Galpón, de Atahualpa del Cioppo277; La Mama, de Ellen Stewart;
o Bread and Puppet, de Peter Schumann; o Théâtre du Soleil, de Ariane
Mnouchkine; o Teatro Campesino, de Luís Valdez; La Cuadra de Sevilla, de Salvador
Távora; etc. Talvez aí se encontre uma resposta para a constatação algo perplexa
dos entrevistadores de Manuela de Freitas a que me referi anteriormente por mais
do que uma vez:

Defende, sem hesitações, conceitos em via de extinção: o teatro como partilha
comunitária e prática cívica em benefício da comunidade. (Fadda & Cintra, 2004,
p. 41, itálico meu).

Desaparecendo a encomenda social dessa maneira de fazer teatro (o que,
sem dúvida, vem acontecendo em Portugal até aos dias de hoje), ela naturalmente
definha, já que a comunidade a quem se destina é um dos seus alimentos e elos
essenciais. Esta hipótese interpretativa permite compreender por que motivo
existe em Faro (pequena cidade de um pequeno país) um grupo amador, A Peste,
que continua a praticar o teatro desta forma, mas que só sobrevive porque é
amador, por um lado, e se lhe acrescentou a componente de investigação, por
outro. Visto sob este prisma, o testemunho teatral de Manuela de Freitas e da
Comuna dos primórdios (afinal, a atriz e o grupo de atores da visita guiada em
que os alunos são convidados a participar) pode ser perspetivado enquanto
incorporação histórica finita de uma Fénix teatral que anda por aí, pelo espaço e
pelo tempo, a morrer e a renascer, com a particularidade de, em cada renas -
cimento, assumir as condições específicas dos humanos que lhe dão forma e vida,
a partir das quais vai construindo dialeticamente uma identidade integra dora de
todas as vidas que teve, cada vez mais complexa e rica.

Os atores profissionais do Portugal contemporâneo estão imersos num
contexto de demanda social de outras conceções (e funções) do teatro, em que,
por exemplo, a ideia de grupo-casamento já não faz sentido. A verdade é que
parece já não haver atores profissionais dispostos a viver o teatro dentro das
coordenadas estéticas, éticas e técnicas apresentadas neste livro, conforme
constatou Manuela de Freitas em 2002:

Um dia perguntei ao Adolfo Gutkin: «Ainda ensinas as coisas que me ensinaste?»
Ele respondeu que não. Perguntei porquê e ele respondeu que já ninguém quer.
Então disse-lhe: «E se eu arranjar umas pessoas que querem?» Respondeu-me:
«Não arranjas.» «E se eu arranjar?» «Faço.» Telefonei a oito jovens actores,

276 Fundado em 1947.
277 Fundado em 1949.
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quatro raparigas e quatro rapazes. Vieram aqui à Cinemateca, disse-lhes que o
meu mestre iria ensinar-lhes o que me ensinara a mim. Ficaram com lágrimas
nos olhos, porque era mesmo aquilo que queriam. Na primeira reunião, não se
conseguiu marcar as horas das aulas, porque tinham tantas filmagens,
telenovelas e séries que não se conseguia conciliar. Finalmente marcou-se a
primeira aula, apareceram cinco pessoas, na segunda três, na terceira só uma.
Tive de me render, olhei para o mestre e ele olhou para mim. Ele tinha razão.
Estamos num período difícil. Mas o teatro foi sempre assim, por ondas. (Fadda
& Cintra, 2004, p. 52)

Ora, o curso universitário e o ambiente de investigação em que esse método
tem sido estudado e vivido encontra nesse contexto a seguinte legitimidade: a de
a transmissão desse legado assumir a finalidade de dar a conhecer, através da
experimentação (humana, histórica e socialmente possível), um conjunto de
princípios e práticas extintos no teatro profissional português, mas que, em
determinado período, estiveram fulgurantemente vivos.

Desse jeito, a visita guiada que este livro também pretendeu proporcionar
talvez lance algumas sementes em terras com características menos dependentes
das conceções de teatro vigentes, podendo, em caso de vir a encontrar terreno
fértil, dar azo à formação de espectadores mais atentos e exigentes, a atores e
encenadores que queiram experimentar a dificuldade de constituir grupos
orientados por esta ideias, a programadores mais críticos, enfim, a todo o tipo de
pessoas que queiram levar consigo uma conceção da arte que persegue as grandes
questões da vida.
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Uma visita guiada pressupõe a autoridade do guia. Sob várias formas. Num
estado ditatorial, por exemplo, o guia serve para mostrar apenas o que o poder
considera conveniente que os visitantes conheçam e controlar os passos dados
pelos visitantes. Numa visita escolar, turística ou científica, espera-se que o guia
tenha conhecimentos que lhe permitam dar informações complementares e mais
aprofundadas sobre o que se vai visitando. 

quer seja por opção estritamente política, no primeiro caso, quer seja por
opção pedagógica ou de divulgação, no segundo, fica sempre a impressão de que
há mais coisas para além daquilo que se mostra, há uma selecção, uma escolha
da maneira como se mostra que depende do guia e que, se o guia fosse outro,
outras coisas se veriam, haveria outra forma de olhar para as coisas. Para quem
preza a liberdade de espírito, essa dimensão autoritária da visita guiada provoca
a mesma rejeição que a ideia de ter mestres – alguém que condiciona, orienta,
não permitindo que o espírito livremente percorra todos os caminhos possíveis e
se aventure no desconhecido sem restrições nem preconceitos

Talvez por não serem livres nem saberem o que isso é, alguns rendem-se à
vocação de actores, a uma certa maneira de ser actor. Prisioneiros do medo, da
memória, do tempo e do espaço, da sua pobre identidade e da sua pequena
história, como condenados no corredor da morte cuja estranha serenidade
contrasta com a inquietação e a angústia de quem os olha, mergulham na volúpia
insana de regressar à infância para reconquistar a inocência, sem passado nem
futuro, conduzidos, dirigidos, irresponsáveis e impunes. Sem qualquer espírito
aventureiro, tudo é caminho e escolha, tudo é surpresa e confirmação, tudo é culpa
e redenção. E querem partilhar com todos esse jogo tão pouco inocente em que a
grande liberdade é não ser livre, é sabê-lo muito e gostar tanto disso como Patton
do campo de batalha. Impudicamente afirmam que «no Céu não há Teatro», «tudo
não passa de uma brincadeira», «nada fica e não deixa rasto» e exclamam
indefesos, dependentes e desesperados: «mestre, meu mestre querido, coração
do meu corpo intelectual e inteiro... que é feito de ti nesta forma de vida...».
Perseguem vertiginosamente uma crença ancestral, tropeçando divertidos nos
escolhos do cotidiano que elencam minuciosamente. São felizes abrindo feridas e
cicatrizando, usando como um cinzel «o desejo absurdo de sofrer», sangrando e
esvaindo-se como um rio, implacáveis e obstinados como a lava. Felizes quando os
deixam ser assim. Felizes quando escolhem nada ser por não poderem ser tudo.
Incoerência tão consistente. Solidão tão secreta e tão exposta. Mais não seria
preciso para dar razão aos que fechavam as galinhas quando eles vinham, aos que
lhes recusavam funerais religiosos, aos que lhes negavam a existência de alma. Aos
que lhes vedam o direito de ensinar o que sabem, de passar testemunho do que
vivem; aos que os olham de longe, num misto de admiração e receio e se recusam
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a saber como fazem aquilo, porque são assim; aos que os agridem e acusam de
imporem o que eles timidamente escondem e só a si próprios exigem.

quando se propõe a um actor «desses» que, num curso universitário, faça
uma visita guiada ao seu ofício, tudo parece apontar para a irracionalidade a tentar
cumprir as regras da racionalidade, numa exibição desajeitada e autojustificativa
de um processo intransmissível; para a defesa descontextualizada de um ponto
de vista preconceituoso, autoritário e condicionante. Tudo o que os espíritos livres
abominam e que a academia tem de recusar porque contrário ao que dela se
espera e do que dela se exige. quando o professor que dirige o curso viu e
conviveu com actores «desses», fez teatro «assim», tudo parece apontar para que,
na sua actual condição de académico e pedagogo, faça uma incursão paternalista
e especulativa por uma profissão desacreditada ou incompreensível, uma
evocação serôdia de pitorescas aventuras juvenis, ou promova um chamariz para
a vulgarização populista ou uma operação de marketing da universidade. quando
os candidatos aparecem, tudo parece apontar para que queiram apenas obter
mais um grau académico que lhes dê acesso a melhor salário, mobilar um tempo
de sobra com uma olhadela fútil ao universo artístico ou coleccionar uns truques
que, em alternativa, lhes abram as portas do mercado televisivo.

Tudo parece apontar para que todos acrescentem umas poucas novas linhas
ao currículo, que, em vez de denunciar, confirmem o enorme equívoco de que
todos foram autores, vítimas e reféns.

Mas, de repente, como no Teatro, nada é o que parece e tudo parece o que
é. Por um acaso que «não traz nada de seu, encontra a cada um como está» ou
por um milagre que se mereceu?

«O actor aponta para o vazio e grita: o vulcão! O corpo esboroa-se no chão.
Imóvel, fixa o olhar feito espanto e horror durante um longo silêncio. O público
revive emocionado e transido os últimos dias de Pompeia. O actor muda de roupa
no camarim. Amanhã há mais.» é assim. Tão simples e tão monstruoso como o
que é carne animada e alma em carne viva poder converter-se num livro, num
objecto de estudo. Tão simples e tão monstruoso como o que é presença única e
irrepetível poder ser lido e pensado e entendido como eco, sombra e luz de uma
pertença. Tão contraditório e exacto como a herança resgatada que no perpetuar
do efémero se legitima. Tão eficaz e indispensável como o mapa do geógrafo que
nomeia e desenha os contornos do rio, não substituindo o mergulho mas
permitindo-o e dando-lhe outros sentidos. 

Tão surpreendente como «um mister inútil como a Vida» poder servir sabe-se
lá para quê.

Manuela de Freitas
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textos, entrevistas e intervenções públicas de manuela de freitas
Nesta secção publico (ou republico), com a autorização da própria Manuela

de Freitas, um conjunto de vinte e um testemunhos que considerei relevantes para
se conhecer o que essa cidadã e atriz foi dizendo ou escrevendo sobre a arte do
ator, sobre o teatro, sobre o cinema, sobre outros criadores com quem trabalhou
ou que conheceu, sobre a política e a sua relação com a arte, sobre a cultura, sobre
a vida. Como ficou dito na Introdução, foi por eles que comecei a pesquisa que deu
origem a este livro e que cheguei aos textos de outros criadores e autores.

quando comecei a fazer esta recolha, não tinha noção da tão grande
quantidade e diversidade de textos que iria encontrar – e sei que o alargamento
desta pesquisa às décadas de setenta e oitenta (trabalho que ainda não foi possível
realizar, mas que urge ser feito), dará ainda mais frutos. Para já, cingi essa pesquisa
aos anos compreendidos entre 1996 e 2011, dez dos quais coincidem com o
tempo em que foi assessora da Direção da Cinemateca Portuguesa (1996-2010) e
correspondem a um período coincidente com um ciclo do seu percurso: em 1 de
abril desse ano morreu Mário Viegas, com quem tinha criado uma relação de
grande cumplicidade, sobretudo desde o reencontro de 1987; a partir daí e até à
reforma compulsiva, em 4 de setembro de 2010, nunca mais deixou de exercer a
profissão de assessora e tornaram-se muito esparsas as suas participações em
espetáculos de teatro (v. supra nota 80).

Os textos a seguir refletem uma grande variedade de géneros: entrevistas,
prosa elegíaca, uma conferência seguida de debate, textos com pendor
historiográfico. Os contextos também são muito diversificados: tanto a vemos dar
uma entrevista a especialistas dos Estudos Teatrais (Sebastiana Fadda e Rui Cintra),
como a jornalistas (Dina Gusmão, Joana Gorjão Henriques, José Fialho Gouveia),
como a um aluno de licenciatura da Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa
(Levi Martins), como, ainda, a um aluno de mestrado da Faculdade de Letras de
Lisboa (José Manuel Marques); tanto escreve para catálogos temáticos da
Cinemateca Portuguesa e do Museu Nacional do Teatro, como para o Passa
Palavra, jornal digital marxista e anticapitalista.

Está ainda por concluir a recolha de todos os textos de crítica teatral
associados aos espetáculos em que Manuela de Freitas participou: a pesquisa
dessa documentação e a sua análise possibilitarão complementar a visão
proporcionada pelos seus textos com o ponto de vista que os críticos,
espectadores especializados, foram tendo do que a viam fazer no palco278.

278 Está em curso, no CIAC, desde 2010, um projeto de investigação intitulado Teatro e linhagem:
transmissão, preservação, propagação, por mim coordenado, que, entre outras atividades, prevê
a realização dessa recolha.
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As notas de rodapé são da minha lavra e foram redigidas com a finalidade de
fornecer informações complementares que julguei úteis ou necessárias.

o teatro não vai a lado nenhum [1996]

[Texto originalmente publicado em Gomes, Rita Azevedo e Fonseca, Antónia (Orgs.). (1996).
O cinema vai ao teatro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa/Museu do Teatro.]

Mostrar a uma criança um álbum de fotografias e dizer-lhe «este é o teu avô»,
confundindo o passado e o presente, a imagem com a vida, é arriscar o que me
aconteceu um dia: «O avô da minha amiga brinca com ela, conta-lhe histórias,
leva-a a passear. Eu não gosto do meu avô. é de papel.»

«O Cinema não existe, o que existe é o Teatro»… «O Cinema fixa o Teatro»…
teorias, opiniões de quem sabe e a quem é fácil dar explicações ou justificações.

Os filmes que fiz, o que eu fui e vivi naqueles papéis, tudo isso está guardado
em caixas redondas de lata e em qualquer momento pode ser exibido, vivo e
presente de novo, em qualquer sala de cinema. As peças que fiz onde estão? O
que eu fui, o que eu vivi naqueles instantes no palco, onde está senão no que vou
sendo, senão no que ficou nos que comigo o viveram, colegas e público?

O cinema fixa o teatro? Fixa o quê? O infixável: a presença total naquele
instante irrepetível, sem passado nem futuro?

Um museu de teatro? Exposições? Gravações e filmagens? Tarefa de estudio sos
e coleccionadores, tão respeitável e comovente porque fruto de um grande amor
que prefere trair a perder.

Doutrinas antigas dizem que, ao nascermos, se apaga a memória das nossas
vidas passadas para vivermos a nova vida sem o condicionamento da memória,
apenas com as marcas inconscientes do que já fomos.

Assim, em cada personagem que crio, em cada vida que vivo, no teatro ou
no cinema, tento esquecer o que fiz e fui para renascer numa nova criação. Tenho
horror à consciência do tempo cronológico, à memória. Não guardo fotografias
nem recortes. Detesto «recordações» e efemérides. Não tenho nenhuma
documentação sobre a minha carreira – e mesmo essa palavra me é estranha279.

Como consequência, uma imaturidade, uma infantilidade persistente e até
embaraçosa no confronto com a realidade, reverso da invisível acumulação de
viagens interiores que vão tornando a alma mais antiga e mais experiente. Fujo da
tentação mundana que o cinema convoca: a recusa do envelhecimento da imagem,

279 De facto, Manuela de Freitas nunca guardou fotografias, cartazes, programas, folhas de sala dos
espetáculos em que participou.
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o lamento da perda da beleza física, as saudades de um tempo ou de um lugar.
O cinema violenta-me? Sim, como tudo o que amo e faço que não é teatro.

A vida, por exemplo. é o preço que pago para e por fazer só o teatro que quero.
é o preço que pago para contribuir e pertencer aos sonhos de outros.
que o meu é apenas ir sendo e estando, absolutamente, sem deixar rasto: o

Teatro.

«mais servira se não fora» [1997]280

[Testemunho escrito a propósito dos 25 anos da Comuna – Teatro de Pesquisa e publicado
originalmente em Sousa, C., Correia, A., Couto, M. & Wellenkamp, M. (Coords.). (1998). 25
anos 1972-1997. Lisboa: Comuna - Teatro de Pesquisa.]

éramos cinco281, depois catorze e outra vez cinco e mais e menos, conforme
a intransigência e a resistência, conforme a paixão ou a falta dela. Tudo quanto
em nós era conceito, memória, ou sonho, ou medo, feito teatro vivo, no corpo,
no objecto, na palavra. Feito. Com o mesmo rigor para os três mil do pavilhão da
Colômbia, para os oitocentos do celeiro de Trancoso, para os quinhentos do
Palácio de Florença, para os duzentos da eira de Pinhel, para os mil da ópera de
Stuttgard, para os cento e oitenta diários na sede emprestada, de paredes húmidas
e vigiadas pela censura fascista, ou na outra, depois, conquistada por nós e aberta
por nós ao Teatro, na cidade libertada. A mesma resposta, porque sempre outra,
porque sempre outro desafio: os soluços escondidos de Varsóvia, a apoteose
festiva de Caracas, o triunfo mundano de Nancy, a cumplicidade clandestina de El
Salvador, a troca constante. De Lisboa a Mirandela, a Mértola, a Aveiras-de-Cima.
Por grandes teatros, pequenas colectividades, pequenas praças, grandes
pavilhões, tendas de circo. A indiferença ou a calúnia, o apoio e o prestígio, o
reconhecimento internacional, os grandes aplausos, as grandes críticas, o medo
e a manha até 74, a explosão depois, os amigos e os inimigos ganhos, no percurso
acidentado sem prudência, sem medida, com uma única grande razão por escolta
e atenuante: viver cada dia a transformar cada dia, conhecer cada coisa e cada
pessoa em todo o seu horror e toda a sua maravilha. Pôr em causa cada instante
por se crer e querer capaz de melhor. E aperfeiçoar e reformular a gramática para
saber contar a história cada vez mais bem contada a todos e a cada um, sobre o

280 Citação do soneto de Camões: «sete anos de pastor Jacob servia / Labão, pai de Raquel, serrana
bela; / Mas não servia ao pai, servia a ela, / E a ela só por prémio pretendia. // Os dias, na esperança
de um só dia, / Passava, contentando-se com vê-la; / Porém o pai, usando de cautela, / Em lugar de
Raquel lhe dava Lia. // Vendo o triste pastor que com enganos / Lhe fora assim negada a sua pastora,
/ Como se a não tivera merecida, // Começa de servir outros sete anos, / Dizendo: – ‘Mais servira,
senão fora / Para tão longo amor tão curta a vida!’» (destaque meu).

281 Os fundadores (por ordem alfabética): Carlos Paulo, Francisco Pestana, João Mota, Manuela de
Freitas, Melim Teixeira.
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palco – lugar escolhido, lugar preferido. Crianças a brincar no jardim dos deuses,
sangrando como só quem purifica e redime, aprendendo e ensinando. Brincadeira
de coração sem limite de risco, por dentro, por fora, de cada um e de todos, com
a inconsciência grande de quem não pede em troca senão a grande consciência,
no prazer do jogo. Tanta gargalhada, tanta lágrima, tanto cigarro, tanta dúvida,
tanta certeza, tantos erros e tantas tentativas. Tanta alegria e tanto amor. Teatro
e vida num só corpo de vários corpos, em corpo inteiro.

Foi a Comuna.
De 1 de Maio de 1972 a 23 de Janeiro de 1979.
Só espero que Deus não meça o esforço do Homem pelo pouco resultado

que obtém.

Lisboa, 1 de Maio de 1997.

Não digas mais nada hoje [1997]

[Texto originalmente publicado em Gomes, Rita Azevedo e Grave, Francisco (Eds.). (1997).
Mário Viegas. Lisboa: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema.]

(…) Sonhador, filho dos homens
Poeta, tu que melhor do que ninguém sabes viver
E sobrevoas a Terra com as tuas asas
E mergulhas, por vezes, na lama,
Para aflorar mas não para te deixares prender! (…)

IN O SONHO DE STRINDBERG E DEPOIS DO ENSAIO DE I. BERGMAN

1 de Abril de 1996. O empregado serviu-me uma bica com um sorriso
cúmplice e um olhar malandro, «Li no jornal, o Senhor Mário Viegas…» «Foi, pois…
Ele já estava doente…» «Ah… é mesmo verdade? Pensei que era uma mentira do
1º de Abril. Daquelas coisas que só ele…» Em silêncio, levou a chávena vazia. Para
onde vai «o corpo»? Para o teatrinho dele, para a Casa de Imprensa, para
Santarém, para a Basílica da Estrela, para os Jerónimos, para a Sociedade de
Autores, para casa… Para onde costumam ir «os corpos»? Dos actores, dos
bêbados, das grandes personalidades, dos anarcas, dos ribatejanos, dos grandes
amigos, dos filhos da puta, dos palhaços, dos grandes homens, dos… Estão dali a
fazer-me sinais. Só o Mário Viegas é que dizia tudo o que lhe apetecia, tudo o que
pensava, sem olhar a respeitos, conveniências ou compostura. «Mário, estes
senhores estão num congresso de médicos. Sr. Dr., apresento-lhe o Actor e
Encenador Mário Viegas.» «Desculpe, não conheço, eu para ver teatro vou ao
estrangeiro.» Tem toda a razão, eu para me tratar também vou ao estrangeiro.

Estão dali a fazer-me sinais. é preciso homenagear o Mário Viegas. Estamos
sujeitos a tudo. Uns tantos mais corajosos lamentam a ocorrência, mas sejamos
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lúcidos. quando morrem eram sempre os melhores. Fazia muitas caretas. Tinha
coisas de muito mau gosto. Usava efeitos fáceis. Imitava mal o Villaret e o Ary.
Anarca de direita. Esquerdista inconsequente. Autoritário. Mau carácter. Feito com
o Poder para se safar. Do contra para chamar a atenção. Indisciplinado.
Exibicionista… Outros tantos mais corajosos insistem. Há que fazer homenagens.
Tinha uma carreira. Fez uma companhia. Divulgou a poesia. Encenou grandes
autores. Fez filmes muito conhecidos. Era uma figura muito popular. Faz muita
falta. Tinha talento. Apoiou grandes causas. Deu a cara. Era corajoso. Era um
Senhor. Tinha muita graça. Se ele tivesse querido…

Estão dali a fazer-me sinais. Estava eu a dizer com muito interesse. é preciso
explicar… se não… claro… o amor é cego… mas não pode ser assim… Há a História…
as Enciclopédias… as Filmografias… as Instituições… O que fica registado, pensado,
estudado, analisado. Coisas como deve ser.

Não viram, não ouviram, não viveram, não assistiram, não perceberam? E
agora é preciso falar, escrever, conferenciar? Vão às conferências, para conferir.
Conferir que tinham razão uns tantos e outros tantos mais corajosos, «quando faz
anos que nasceste, quando faz anos que morreste. Mais nada, mais nada,
absolutamente mais nada.»

Estão dali a fazer-me sinais. Então, o Mário Viegas?... Agora não são conversas
de café, nem discursos emocionados de apresentação ou de efeméride. Aqui,
preto no branco, com a carga de responsabilidades culturais, cívicas, políticas,
ideológicas e institucionais.

Aqui vai disto que não há mais. Conheci o Mário Viegas em 1967, fui amiga
dele, zanguei-me com ele, trabalhei com ele, perdi-o, encontrei-o… Vi-o fazer… ouvi
aquele disco… o programa de TV… o filme… aquele espectáculo… a entrevista que
deu ao… o recital… o que respondeu em… quando inventou… quando disse… o que
respondeu em… o boné… as discussões com os taxistas… o discurso que fez em…
a história que inventou sobre… as maldades que fez ao… o livro que me
emprestou… as peças em que me dirigiu… as conversas até de manhã… as
descobertas… a inquietação… as dores de cabeça de tanto me rir… de tanto chorar…

Estão dali a fazer-me sinais.
Não te metas nisso. Intuo…
Não te viram de lágrimas nos olhos a interromper as filmagens do programa

de televisão, com a mão papuda brandindo o manuscrito do Mário de Sá Carneiro.
Meus Senhores, respeito! Sabem o que está aqui? Não te viram de lágrimas nos
olhos, vermelho de raiva, a insultar culturais poderosos. A Casa do Fernando
Pessoa transformou-se num restaurante! O bilhete de identidade dele, aqui
numa vitrine, à mercê de qualquer roubo ou de qualquer cu que se encosta,
enquanto rega de whisky dissertações sobre os heterónimos. Onde está o
corrimão e a caixa do correio em que ele tocava todos os dias? Filhos da puta. O
que vale é que ele se está cagando para vocês.
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Não te viram, sozinho no palco ao fundo, com uma pequena luz, sentado a
ler-nos baixinho, de Cesário, de Sena, de Ruy Belo, de Raul de Carvalho, de Nobre,
o que ninguém conhecia e tu descobriste num qualquer saco ou mala
abandonada. Tanto congresso, tanto ministro, tanta cagança e o espólio dos
nossos poetas anda para aí. E a sala em silêncio, e soluços, e espanto. O povo ali
estava. Vinham para a galhofa e olha o mau ambiente que se criou. Mas, já
viste, assim ao fim da tarde, no meio da confusão, como é que eles para aí ficam
a ouvir poesia?282 É muito bonito. Percebe-se que lhes faz falta à alma.

Não te viram encharcado em suor no camarim com as palmas ainda a
chamarem-te. O que é que eu disse? Entrei num túnel, ficaram aterrados, correu
bem? Ó Chico283, aquele projector amanhã tem de ser ajustado, porque eu quero
que a luz bata só na folha de papel e não ilumine o cinzeiro.

Não te ouviram. Não, não e não! Isto não é a maluquinha de arroios. Aqui
há uma pausa com trinta segundos. Quem não aguenta o silêncio não aguenta
a vida. Não podemos ceder. Eles que aprendam a ver Teatro.

Não assistiram ao ensaio, já depois de duas semanas de representação. Mas
o espectáculo está assim? É isto que andam a dar ao público? E eles vêm e
pagam? Muito bons são eles. Se fosse eu, sentado aqui a ver isto, pateava e
insultava-os, amadores, aldrabões, mudem de profissão, chulos de subsídios. Vai
uma cadeira pelo ar, há pontapés pelo palco, gritos. Quem manda aqui sou eu. O
melhor é fechar. Rua! Hoje não se trabalha mais. Entra no camarim de rompante,
ainda congestionado, e quando penso que tenho de o acalmar, faz-me um sinal
cúmplice e diz baixinho, contendo o riso. Pronto, já está. Ali se deu um mau
momento. Agora ficam a pensar e vais ver logo à noite. Isto só lhes faz bem. De
vez em quando é preciso uns gritos para não pensarem que isto é fritar carapaus,
como dizia o Marceneiro. Os mais velhos não se podem deixar andar e os mais
novos têm de aprender.

Não te viram cheio de dúvidas. Isto é um bocado facilitar… talvez… o povo
gosta… Pica… É garantido… O Beckett sempre foi mal compreendido… Olha o
que ele diz aqui sobre a peça… Essa mania de que para ser profundo é preciso
tragééééédia… Pata pesada… Vão para o Acarte masturbar-se com falsas
culturas… Já viste o programa que estreou ontem na televisão? É aterrador…
Como é que eles hão-de gostar de coisas boas… Não têm cabeça para ver um
bom filme, para irem a uma exposição, para ler um bom livro. O Teatro não pode
ser chato. A Poesia não pode ser chata. Isso são coisas de medíocres sem talento
ou de fascistas, para destruir a força que têm o Teatro e a Poesia.

282 Referência ao grande sucesso de Poesia ao fim da tarde, recitais realizados em 1994, na sala da
Companhia Teatral do Chiado (19h15-20h15): 2ª feira, «Poetas da minha vida» (vários poetas); 3ª
feira, «Só, com António Nobre» (António Nobre); 4ª feira, «Verde que te quero verde» (Cesário
Verde»; 6ª feira, «O meu país é o que o mar não quer…» (Ruy Belo). Para além de Mário Viegas,
participavam os atores Santos Manuel e Manuela de Freitas.

283 Francisco Grave.
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A campanha da UDP, ou da CDU, ou do PSR, ou do PS, ou do… Coitados,
pediram-me. Acho importante. É um homem muito sério. Isto não interessa
absolutamente nada. Proferem-se umas afirmações. O povo não liga mas eles
ficam todos contentes. Ontem esqueci-me que tinha que gravar o Tempo de
Antena, já não me lembro para quem, não tinha nada preparado, olha, cheguei
lá e disse aquele poema do Botto e depois o Brecht e para acabar dei-lhes com
o Almada. Ali ficou tudo dito. Não caiu nada bem.

Emprestaram a sala para o Festival da Canção? Não pode haver espectáculo
durante dois dias? Quero uma indemnização. Não? Então está bem. Vai ser
óptimo. Aproveito estar cá a televisão para dizer umas coisas em directo.
Convocaram logo uma reunião. «Senhor Mário Viegas compreende, nós…» Não
vou a reunião nenhuma. Telefonem-me para casa a dizer se aceitam a minha
proposta. Eu já disse o que tinha a dizer. Veio a indemnização. O medo, o medo
que eles têm. Ali a coisa se deu. Pagaram duas salas esgotadas. Nem sequer
havia espectáculos naqueles dias. Por onde anda o dinheiro do povo.

Vou mandar um ramo de flores à Zezinha284. Andamos no namoro. Gosto
mais desta do que do anterior. Tivemos uma grande conversa lá na SEC. Não
percebe nada do tema mas é boa mulher, muito séria e está com vontade de
fazer coisas.

Desculpa, faltei ao ensaio, porque me telefonaram das finanças e tive uma
inundação em casa… Não acredites, esta não está muito bem contada… Não me
correu bem.

Os vizinhos chamaram os bombeiros quando viram o fumo a sair das janelas.
Entreabriu a porta sem tirar a corrente. Muito obrigado. Não preciso de nada.
Está tudo sob controle. Corre para o telefone. Vem depressa! Ontem comi uma
azeitoninha estragada285. Adormeci com o cigarro aceso. Está tudo a arder.

Numa rua de Amesterdão, de madrugada, gritando as vozes de comando,
para mostrar como tinha sido. Durante meses, às sete da manhã na parada, no
quartel do Campo Grande, fardado, de óculos escuros. Cheio de razão. E de
autoridade militar. Então, não tinha hipótese. Vigiado pela PIDE. Não queria ser
preso. Bebia uma garrafa de brandy por dia. Uma vez, era oficial de dia, eu é
que mandava no quartel, apontei uma arma ao comandante. Tinha havido um
levantamento de rancho e os homens tinham razão. Aquilo da tropa é incrível,
o poder que se sente. Como as botas. Quando a gente se habitua, já não se
aguentam os sapatos normais. Ao princípio custa, depois parecem pantufas.

Porque será que o Manoel de Oliveira me convidou? Eu tenho assim esta
imagem, que não é nada o género. Mas também isto do cinema, o que menos
lhes interessa são os actores. O nosso Mastroianni também acha que o teatro é

284 Maria José Nogueira Pinto (1952-2011) foi deputada e chegou a ocupar o cargo de subsecretária
de Estado da Cultura

285 Eufemismo para «embebedei-me».



216

ANTóNIO BRANCO

que é. Fartámo-nos de rir os dois. Tanta máquina, tantos cabos, tantas luzes,
tanto aparato. Iluminam-nos, enquadram-nos e depois dobram-nos.

Poemas para escolher, para ler, peças para traduzir, cartas, recortes,
maquetes de anúncios, legendas para fotografias, frases para pôr nas paredes,
textos para mandar para os jornais, tudo espalhado no chão, sentado no degrau
a dar ordens, a contar histórias, com a energia controlável de quem tudo vê, tudo
ouve, sempre a inventar, a odiar, a amar. Coitado, gosta muito de fazer teatro e
há coisinhas que pode fazer muito bem. Não vou agora dizer que não serve.
Depois, talvez se corte a cena, porque tem como efeito e resultado que é pior
para ele e é uma falta de respeito fazer aquela figura, e o público gosta de ver
actores a representar, isto não é a Misericórdia. Batendo com os nós dos dedos
na madeira, à passagem daquele ou à frase daquela, fazendo figas ao enguiço e
pedindo ao prior da Igreja dos Mártires que vá fazer um exorcismo. Que vexame,
o homem correu-me, se eu não tinha vergonha, uma pessoa de esquerda. Tem
razão. Siiiiiim! Ponham o crucifixo à vista, mesmo aí à entrada. Menti-te? Viste
aquela que já nem entrou e o outro até tropeçou.

Descerraram a lápide, «Teatro Estúdio Mário Viegas». Na cama do hospital.
Ponham lá o vídeo para eu ver. Que bonito. Estas coisas são importantes. Ali
estão eles. Olha do que eu me livrei. Com lágrimas nos olhos desliga o vídeo, fecha
os olhos. Está muitíssimo bem. Ali se deu!

Não viram, não ouviram, não assistiram, não viveram, não entenderam. Como
é que alguém agora lhes vai explicar o Divulgador de Poesia. Não me chamem
declamador, por amor de Deus. Bem basta eu às vezes puxar-me o pé para a
declamação. Leio, leio os poetas. E com o papel bem à vista, para mostrar que
sou apenas um meio para que ouçam as palavras deles. Como é que alguém
agora lhes vai explicar o Actor, o Encenador, o Cidadão, o Homem.

Como é que alguém vai levar a sério se eu disser que eras Genial. Trata-se
obviamente de uma louca. que um dia há-de haver alguém capaz de escrever um
livro sobre ti. Coisa bem preparada. Para a montra da Buchholz. Onde se analise,
se pense, se diga que Camões, Pessoa, António Pedro, Tótó, Beckett, Tchekov, Zeca,
Shakespeare, Molière, Antero, Pasolini estão agora mais bem acompanhados do
que nós, lá onde não sei talvez estejas, de certeza lançando em turbilhão céu e
inferno, de mãos dadas com um e outro, desesperadamente, sofregamente,
livremente, como sempre fizeste na vida, no teatro, no cinema, na poesia, na
gente.

Nós que aqui ficámos, mais sós e mais mal acompanhados com a falta que
fazes, porque não te merecemos, porque não percebemos que morreres foi uma
mentira do 1º de Abril. Tu crês? Mais uma provocação. Rapazes novos não…
pensam.

Estão dali a fazer-me sinais… Não somos nada.
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«mestre, meu mestre querido!» [2000]

[Texto inédito originalmente escrito para o programa da sessão de homenagem a Fernando
Amado no centenário do seu nascimento (Lisboa, Teatro da Trindade, 2000).]

Mestre, meu mestre querido!
Coração do meu corpo intelectual e inteiro!
Vida da origem da minha inspiração! (…)

ÁLVARO DE CAMPOS

Faltavam poucos dias para a estreia quando apareceu o cenário. O pequeno
palco da Casa da Comédia ficou repleto de elementos pesados e grandes,
praticamente inamovíveis. Aflitíssima, fui perguntar ao Professor Fernando Amado
como é que íamos resolver as mudanças de cena, concebidas para serem simples
e muito rápidas. Sereno, olhou para mim com um sorriso benevolente e disse:
«Então a menina não sabe o que é a Maquinaria do teatro? Não se preocupe. Há
umas máquinas...»286

Tinha havido um problema grave. Um dos nossos colegas tinha atentado
(imperdoavelmente, do nosso ponto de vista) contra o trabalho do grupo, as
relações entre nós, aquela vida que vivíamos tão improvavelmente amável e feliz.
Depois de muito hesitar, considerámos que não lhe podíamos esconder a situação
e fomos contar-lhe, cheios de medo da reacção que teria. Ouviu com muita
atenção e, depois de um silêncio, comentou: «Aquele menino não acerta uma.»
Foi a pior coisa que o ouvi dizer de alguém. 

Uma senhora culta e cheia de opiniões assistia a um ensaio e mostrava-se
surpreendida e quase indignada porque a jovem actriz não conseguia fazer bem
uma cena que lhe parecia tão óbvia e fácil. Pediu ao Professor Fernando Amado
para ir fazer a cena, pois era evidente que compreendera muito bem o que se
pretendia. Mal entrou no palco ficou mais inibida e incapaz que a jovem principiante.
Desistiu, perplexa e envergonhada. O Professor Fernando Amado fez-lhe uma festa
na cara e disse-lhe: «Não fique triste. Há uma grande diferença entre estar na
plateia e estar aqui no palco. Pelo contrário, deve ficar contente porque hoje a
menina ficou a perceber um bocadinho o que é o teatro e a arte de representar.»

quantas vezes, quando o essencial está presente mas a concretização me
parece impossível, eu digo a mim mesma: «Há umas máquinas...»

quantas vezes, dominada por ira justiceira, eu me refreio e, cheia de
irreprimível compaixão, não faço mais que repetir: «Estes meninos não acertam
uma.»

quantas vezes, a ver teatro, eu pergunto: «Não estamos a esquecer-nos de

286 Fernanda Lapa também se refere a esta história em Serôdio & Fadda (2006, p. 43).
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que há uma grande diferença entre estar na plateia e estar no palco? Não estamos
a esquecer-nos do que é o teatro e a arte de representar?»

Mestre, meu Mestre Amado... Que é feito de ti nesta forma de vida?287

dizer ruy belo. falar do rui. [2001] 

[Texto de homenagem a Ruy Belo e originalmente publicado na revista A Phala, 86, Lisboa:
Assírio & Alvim, Maio de 2001– número totalmente dedicado ao poeta.]

Aprendi a dizer poesia. Não aprendi a falar de poesia. Por isso digo Ruy Belo,
não falo da sua poesia. Mas pedem-me que fale dele. Profissionalmente, é a
mesma coisa. Pessoalmente, não é.

quando com ele partilhei a vida, não sabia que era um grande poeta. Ele
chamava-me Mary, como todos os amigos do meu irmão (a quem ele dedicou
«Boca bilingue» e a cuja morte se refere o texto «Na morte do autor do artigo»)
e eu chamava-lhe Rui. Agora digo Ruy Belo e, num dos seus textos sobre
declamadores de poesia, ele chama-me Manuela de Freitas.

Dizer Ruy Belo é confrontar-me com tudo que me ensinaram sobre a maneira
de dizer os grandes poetas288: o valor e o sentido de cada palavra e da palavra na
frase, as rimas, o ritmo e a música dos versos, a construção de cada poema. Nada
é casual ou arbitrário, mero efeito formal, acrobacia literária, facilidade de
linguagem, exibicionismo. Por isso tenho de ir ao fundo do sentido, ao fundo da
forma, escolhendo minuciosamente o tom da emoção e da emissão, para que
nada em mim se interponha entre o que estou a ler e os que me ouvem,
transmitindo, o mais rigorosamente possível, o que ele escreveu, sem que me
caiba interpretar (ao contrário do que faço no teatro) o que ele quis dizer quando
o fez. A sua obra aí está, toda, em várias edições. que palavras podem melhor
falar dos poetas do que as suas próprias? Porque me pedem, então, que fale dele?

Estranho privilégio ter tido um grande amigo que é um grande poeta.
A atenção da alma que só os grandes poetas ensinam e os grandes amigos

fazem despertar vivi-a em cada momento com o Rui – «repara, Mary» – nos
ritualizados passeios pela praia, no violento enfrentar das ondas, no sempre
Agosto das nossas brincadeiras, nas touradas e nas castanhas depois, nos jogos
do Benfica, nas grandes discussões sobre música, nas leituras de Pessoa, nas casas,
nas mortes, nas noites sem sono, nos comprimidos, na fé inabalável à saída da

287 A primeira quadra do poema «Mestre», de Álvaro de Campos, diz: «Mestre, meu mestre querido! /
Coração do meu corpo intelectual e inteiro! / Vida da origem da minha inspiração! / Mestre, que é
feito de ti nesta forma de vida?»

288 Percebe-se, por outros testemunhos, que os ensinamentos mais importantes sobre esta matéria
vieram de Fernando Amado e dos anos em que Manuela de Freitas esteve, primeiro no Grupo
Fernando Pessoa, depois no Centro Nacional de Cultura e, finalmente, na Casa da Comédia, sempre
sob a sua direção artística (1962-1964).
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missa do meio-dia, nas ceias de Natal e na desabrida incursão pelas dúvidas até
sermos vencidos e procurarmos o Deus ausente ao som dos Carmina Burana, com
a Teresa sobre quem recaiu o peso do seu nome, Vila do Conde, a Boca do Inferno.
Pedro e Inês e os impossíveis amores, no primeiro rascunho que me mostrou,
rindo, no «Na praia», no saborear guloso das compotas caseiras, na infância dos
nossos serões, as suaves raparigas, o amor, o mar, as mulheres, os amigos, os
amigos e a alegria, a alegria tão difícil e tão inevitável, tão improvável e tão funda,
e depois Madrid tão separação e um dia, não muito longe, não muito perto,
entrando sem dar por isso pela morte dentro.

A cada memória corresponde um verso. E em cada verso, um tempo e uma
vida perdidos para sempre, Rui? Ganhos para sempre, Ruy Belo.

Não digo mais nada hoje. («menti-te?») [2001]

[Texto originalmente publicado em Alvarez, José Carlos (Coord.). Um rapaz chamado Mário
Viegas. Lisboa: Instituto Português de Museus/Museu Nacional de Teatro.]

quando, em Novembro de 199... (há quantos anos foi?), escrevi um texto
para o catálogo da Cinemateca Portuguesa/Museu do Cinema sobre o Mário
Viegas289, ele tinha morrido há sete meses. No dia 1 de Abril. Ali deixei o
testemunho do que foi a minha vida com ele, a dele comigo. Em carne viva. Em
cima dos dias da morte.

Agora pedem-me um testemunho para o catálogo do Museu do Teatro.
Passaram não sei quantos anos, passou o século, passou o milénio. Passou.

Passou o quê?
Continuo a não entrar na Bénard, a não ir ao Chiado, a evitar a Rua dos

Soeiros, nunca mais fui a Santarém. Mudo de canal quando há um programa em
que ele aparece – implacável e cruel permanência da imagem para além da morte:
destino dos actores que continuamos a ver, vivos, no cinema e sobretudo na
televisão. Será isto a imortalidade? Penso que não.

Será antes esta presença constante de uma maneira de viver, de ser, de estar
e de criar que nos marcou para sempre. O traço inapagável de um carácter. O
desafio de uma inquietação que nos desassossegou para sempre. A vertigem de
uma criatividade que nos alimenta ainda. A saudade feita alegria estranha de se
guardar qualquer coisa imperecível e imperdível. A falta constante tornada
responsabilidade renovada de ter de continuar sempre e para sempre a merecer
o que se viveu e criou.

Esta a imortalidade que nenhum museu, nenhum livro, nenhum filme nem
nenhum vídeo conseguem guardar.

289 Texto intitulado «Não digas mais nada hoje» e republicado nesta secção (v. supra p. 212 ss.).
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Mário Viegas. Vivo e presente em quem por ele passou um dia, a mal ou a
bem, por bem ou por mal. Vivo no que somos e fazemos, nós, os que com ele
viveram e criaram – um texto, uma piada, uma noitada, um espectáculo. Esta a
imortalidade que não se deixa reduzir a testemunhos e que dá às homenagens a
importância de a não terem, a não ser como tentativas, quase sempre falhadas,
de nos lembrarmos de nós, menos tristes, menos solitários, menos perdidos, antes
daquele Dia das Mentiras que fez da morte uma verdade com que ainda não
conseguimos viver.

camané [2002]

[Texto incluído no disco Camané (coletânea), de 2002, Lisboa: EMI-Valentim de Carvalho.]

Presença tão absoluta e inteira que faz de um pequeno instante, sem passado
nem futuro, um grande momento de vida. Vertigem de morte ou demência,
iluminada pela consciência lúdica e lúcida. Perdição redimida no encontro, solidão
solidária na partilha. Saber-se toda a gente e ninguém para que o que se dá de mais
pessoal e próprio e único possa ser reconhecido, instrumento e pertença de todos.

As heranças e as referências, inesgotável aprendizagem renovadamente
assumida e transfigurada. Busca intransigente de novos companheiros de viagem,
para desvendar limites e enfrentar o desconhecido, confrontar frustrações,
desacertos, revelações e desafios. Memória, recurso e êxito, portas abertas para
o mistério de ser possível fazer da repetição uma permanente reinvenção, de ser
preciso chão seguro para caminhar sobre o abismo. A técnica que é uma estética
e uma ética. Conformado à condição de ser humano apenas, transcendendo tão
pequeno espaço em tão pouco tempo, fazer do corpo o emissário da alma, nome
do que de grande se dá e que maior se torna quando dado, mais humanidade e
divindade concedendo.

Foi assim, na minha adolescência, aqui de Lisboa, que aprendi a escolher o
teatro de que gosto ao mesmo tempo que aprendi a escolher o fado de que gosto.
E, à minha maneira, vou identificando o teatro com o fado e vou reconhecendo
os grandes actores e os grandes fadistas.

E assim, à minha maneira, sei que o Camané – menos por ser reconhecido do
que por se reconhecer como um grande fadista – terá de escolher se quer (tantas
vezes inútil, frustrante, incompreensível e incompreendidamente) condenar-se ao
desassossego e à insatisfação dos que, na linha da vida, em permanente risco de
falência, fazem dessa coisa da alma um negócio para sempre290.

290 Citação de uma frase de Miguel Rovisco: «O negócio da alma, embora leve à falência, é negócio
para sempre.»
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um actor é isto [2003]

[Texto e entrevista de Joana Gorjão Henriques, publicada no Y, jornal Público, 11 de abril
de 2003.]

Passaram-se cinco anos291. Manuela de Freitas está de volta ao teatro. Para
representar a mãe de Longa jornada para a noite, de Eugene O’Neill, um papel
que esteve à sua espera. Se esta actriz rara não tivesse aceitado o convite, João
Mota não encenaria a peça no Teatro da Comuna, em Lisboa. é através da figura
da mãe que tudo acontece. E «só uma grande actriz como a Manuela pode fazer
as passagens que o papel exige», diz o encenador.

Este é um reencontro no palco entre os fundadores da Comuna, depois de
há 13 anos Manuela de Freitas ter representado Blanche Dubois em Um eléctrico
chamado desejo, de Tennessee Williams. «Temos um diálogo muito forte,
conhecemo-nos de uma maneira oculta», acrescenta o encenador, ao lado de
quem a actriz experimentou «uma casa de verdade no sentido total que é o teatro:
um trabalho contínuo, terrível e em que, ao mesmo tempo, não há nada que dê
mais prazer».

Depois da carreira do espectáculo, quanto tempo ficaremos sem sentir essa
«força da natureza, que vem dos confins do tempo e do mundo que atravessa e
passa por ela», como descreve a actriz e encenadora Lúcia Sigalho? quanto tempo
ficaremos sem ver essa figura solitária «como as figuras da tragédia», como diz a
realizadora Margarida Gil (filmou Manuela de Freitas em Rosa negra, em 1992)?
quanto tempo passará sobre o momento em que nos comunicou a mesma
«electricidade» que Luís Miguel Cintra sentiu quando com ela partilhou o palco
— ou «a violência que pode ser confundida com arrogância»?

Talvez passe algum tempo. Manuela de Freitas, 62 anos, só se entrega a
encenadores em quem confia totalmente. «Indefesa», como explica nesta
entrevista. Mas antes de nos encontrarmos com ela, quisemos olhá-la através do
olhar de quem ela tocou.

Sobre a sua ausência nos palcos Margarida Gil propõe uma explicação: «é
uma actriz que tem sido subaproveitada mas por mérito próprio. Faz escolhas,
vêmo-la pouco. Mantém um olhar sobre a vida que é de uma clareza... é uma
personalidade difícil de encontrar em Portugal. Se a tivesse que caracterizar usaria
palavras como ‘carácter’, ‘implacável’, ‘rectidão’, ‘coragem’ que estão presentes
em todos os seus trabalhos, do teatro à poesia. Portugal tem medo da tragédia,

291 A jornalista refere-se ao tempo decorrido desde a última peça em que Manuela de Freitas tinha
participado, no contexto profissional (Quando passarem cinco anos, de Federico García Lorca, com
encenação de Luís Miguel Cintra, Teatro da Cornucópia, 1998). Na realidade, Manuela de Freitas
tinha participado, em 2001, em Tomar, no espetáculo A tempestade, encenado por Carlos
Carvalheiro, que também adaptou a peça de Shakespeare (grupo Fatias de Cá).
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há coisas kitsch a fingir que são tragédia. Não há oportunidade para figuras como
a Manuela de Freitas. Tanto pode ser uma figura trágica em A Castro [de António
Ferreira] ou em O fim [de António Patrício], que ela fazia espantosamente, como
uma figura cómica, quase realista, como nos filmes do João César [Monteiro].»

é preciso vê-la no teatro para conhecê-la porque esse é o lugar onde se
revela, lugar sem passado e futuro, é «o agora». «Não gosto nada da memória.
Por isso, prefiro o teatro ao cinema. quem não me viu representar já não vê.» Por
isso, como acentua João Bénard da Costa, nenhum dos papéis, «de uma violência,
de uma brutalidade e de uma força inacreditável», que interpretou no cinema
para Oliveira (O Passado e o presente e Francisca) ou César Monteiro (À Flor do
mar, Recordações da Casa Amarela, A Comédia de Deus, As Bodas de Deus),
substituem a sua presença no palco. «O talento de uma actriz só se revela
plenamente no teatro. [Os papéis no cinema] não chegam para as recordações
que tenho dela no teatro.»

Porque não aparece mais vezes nos palcos?
Porque só faço o que gosto e os convites que tenho recebido são para coisas

que não gosto. A última coisa que aceitei foi [Quando passarem cinco anos, de
García Lorca] trabalhar com a Cornucópia, há cinco anos. Depois trabalhei com o
Fatias de Cá no Castelo de Ourém, em Julho, A tempestade [de Shakespeare].

E projectos seus?
Não sei ter. Nunca desejei fazer um papel, uma peça. Deve ser deformação

profissional: como actriz sou muito instrumento. O encenador é que tem a ideia
e o projecto e eu adiro. Tenho de ter muita confiança no encenador. Porque cada
vez que faço um papel estou a começar pelo princípio, a ir ao encontro da
personagem pela primeira vez. Foi isso que aprendi: não repetir coisas que já sei,
que já fiz e que já cá estão dentro. Como fico totalmente disponível, indefesa, se
não confiar não posso... crio defesas, refugio-me em receitas que já sei que servem
e caio em clichés, que são o maior inimigo do actor. Não interessa percorrer
caminhos que já se conhecem. Cada criação é uma descoberta nova: de uma
pessoa nova que é a personagem e de mim como pessoa naquela personagem. A
criação de uma personagem não é a minha personalidade na vida e não é só o
que está no papel; é um corpo das duas coisas, do que o encenador vê na
personagem e no espectáculo comigo. Desse encontro nasce uma coisa nova que
nunca vivi. Para isso é preciso ter confiança em quem está a olhar para mim. Só
sei trabalhar entregando-me completamente. Se não, acho uma profissão um
bocado ridícula, uma exibição, um talento, umas figuras, uma voz. Só se justifica
ter uma profissão destas tão estranha se durante duas horas por dia percorrer
abismos, loucuras, se isso for uma experiência muito forte e muito real onde estou
mais presente do que aqui. Ficam-me a conhecer melhor [no teatro]. Não tem
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nada a ver quando se diz que um actor é muito natural. O teatro não é a vida. O
teatro é uma transfiguração da vida, uma concentração, é uma situação-limite da
vida. Todo o trabalho é procurar ser absolutamente presente.

luís miguel cintra diz que envolve de tal modo a sua personalidade que é
como se a manuela só vivesse verdadeiramente quando representa.

Um actor é isso. Se ele diz isso de mim, é um elogio espantoso. A profissão
do actor é ir afinando tudo o que vive, tudo o que faz, pensa, sente... O
instrumento do actor é ele próprio, o seu corpo, a sua voz, as suas emoções, as
suas memórias. O trabalho do actor é conseguir trazer isso para a frente do
espectador através da personagem. Por isso se diz que o actor é toda a gente e
não é ninguém. é a profissão mais bonita do mundo, é viver absolutamente, estar
presente absolutamente.

João mota diz que a manuela transporta um segredo e que é no palco que
se revela.

quer dizer que tenho conseguido ir fazendo como acho que deve ser...! Vou
conseguindo, nunca se consegue totalmente. Por isso tenho de ter confiança no
meu trabalho. Porque essa tentativa é cada vez mais forte, mais convicta. Cada
vez estou mais convencida de que é este teatro que gosto. Se calhar é por isso
que faço cada vez menos teatro: tenho de confiar absolutamente no encenador
que escolhe as minhas propostas. Vai moldando como um escultor: quanto mais
eu conseguir ser uma massa informe, mais é espantoso. Uma das razões que me
faz não aceitar tantos projectos é que para mim oito dias em cena não é teatro,
não há tempo para amadurecer o espectáculo, a personagem, a vida.

começou a fazer teatro com o encenador/dramaturgo fernando amado,
com quem fundou a casa da comédia em 1963...

... tive grandes mestres. Comecei com Fernando Amado, que me deu a base
grega do teatro: «O teatro, menina, é um acto sagrado para revolver a alma
humana até às estranhas.» Vi o deslumbramento nos olhos daquele homem a
ensaiar-nos. A primeira coisa que ensaiei foi o monólogo de A Castro; a primeira
que apresentei em público foi O marinheiro, de Pessoa. Aquele homem fez-nos
ver o que é o sentido das palavras, o sentido da palavra na frase, o sentido da
frase no texto. Aprendi isto com 22 anos. [Aprendi] que dizer vida não é o mesmo
que dizer morte, que dizer noite não é o mesmo que dizer dia, que dizer luz não
é o mesmo que dizer trevas. E depois tive outro grande mestre, Adolfo Gutkin,
que me ensinou a passar isto tudo para o corpo. Ensinou-me a técnica, como se
consegue fazer. Depois estive sete anos na Comuna com o João Mota: foi a terceira
fase. Trabalhei com Peter Brook e com João Mota a fazer peças com isto tudo.
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há quem diga que é a actriz da tragédia.
Percebo isso: há uma forma trágica de eu representar (já fiz comédias, farsa).

Isso vem do Fernando Amado, esse lado absoluto da entrega que elimina qualquer
truque, vulgaridade. é a tal luta contra os clichés, que vi no filme do Pedro Costa
sobre os Straub, Onde jaz o teu sorriso, em que fala disso. Há de facto uma maneira
de representar que se pode dizer trágica, no sentido em que a tragédia grega é a
grande escola do teatro: são deuses que estão em cena, quando estamos em cena
somos deuses. Portanto, tudo quanto é da pequenina humanidade deve ser
eliminado.

Esta peça [Longa jornada para a noite] é o século XX, o século do sofrimento
fechado. O século XXI é o século da ferida aberta. Estão a explodir as bombas,
estamos a ver o sangue, guerras em directo, a droga, a sida, a pedofilia... E o século
XX foi o século das dores fechadas. [Nesta peça] é a família como o lugar onde se
escondiam os horrores, onde há o não-dito, o escondido, a violência contida. Por
isso temos Eugene O’Neill e Tchekov, Strindberg, Ibsen... Nesta peça há uma família
que se ama profundamente. E porque é que eles são tão infelizes? Acho que a
culpa, que é uma coisa judaico-cristã, foi a grande doença do século XX e está
nesta peça de forma... Ao menos isso agora está exposto: vamos ver o que se faz
disto. Acho que saímos de um buraco negro. Porque é que somos tão infelizes e
não há maneira de encontrar o caminho do amor? quando não há amor não há
nada a fazer, mas quando se ama porque é que não somos capazes? Esta peça é
uma espécie de revisão do século XX. Gosto imenso do tempo que estamos a viver
porque agora é: «Vamos lá ver, o que é que faço com isto, como é?»

lúcia sigalho e margarida gil falaram do seu lado implacável.
Já fui muito mais implacável como pessoa. Comecei a perceber que às vezes

era muito violenta e que não ajudava nada. A única coisa que me redime é que só
o fazia com as pessoas de quem gostava (e com quatro ou cinco pessoas ainda
sou assim, quero o melhor e começo por ser implacável comigo). No teatro sou
implacável: não transijo.

Agora até sou uma pessoa mais simpática na personagem da vida. O que quer
dizer que tenho menos esperança nas pessoas: não me meto. O teatro para mim
é a coisa mais bonita que me aconteceu na vida. Portanto nisso não tocam.

Esse lado implacável não terá a ver com o que dizia sobre a tragédia?
Pois! Tem a ver com uma coisa limite, ir ao essencial. Não é preciso enfeitar

a alma, é preciso conseguir mostrá-la, o mais difícil. Mostrar o ser humano em
todo o seu esplendor e horror. Representar é limpar tudo o que é supérfluo. O
teatro é para mostrar o mais possível a verdade do ser humano, que é muito
variada. O esforço trágico é conseguir que a verdade apareça. Tem de acontecer
todos os dias e isso é violento, por isso é que há técnica.



225

VISITA GUIADA AO OFíCIO DO ATOR: UM MéTODO

que figura é a mãe de A Longa Jornada?
Cada personagem é um arquétipo. Esta mãe é a mãe das famílias: governa a

casa, gosta dos filhos, do marido, só que também é o centro do horror. é vítima e
carrasco. é espantoso que tenha feito aqui na Comuna [em 1977], A mãe do
Brecht: isto é uma espécie de reverso. A mãe do Brecht é a mãe redentora, que
encarna a revolução, a capacidade de lutar por uma vida melhor. Esta mãe é a
morte, o abismo onde a família vai cair. é o reverso do princípio feminino gerador
de vida, de felicidade: é a morte, o horror, a infelicidade.

sente-se solitária como actriz de tragédia?
Sinto. Por isso é que não faço tanto teatro. Se tivesse pessoas que gostassem

do mesmo teatro que eu, como já tive, fazia. Se calhar não é de teatro que gosto,
às vezes penso nisso. Gosto desta coisa esquisita, desta loucura missionária, do
que Artaud diz: «O actor é o viajante aflito das almas.» Gosto desta vertigem.

Em que peças é que sentiu isso de uma maneira forte?
Foi durante os sete anos em que estive na Comuna. Era uma casa de verdade

no sentido total que é o teatro: um trabalho contínuo, terrível e ao mesmo tempo
não há nada que dê mais prazer. que é ir ao fundo de nós, o autoconhecimento e
o conhecimento do outro com quem vamos fazer as peças. Uma pessoa que não
se conhece a si própria, que não conhece o amor e o ódio, vai imitar e não criar.
Recebíamos as pessoas na nossa casa, éramos responsáveis por tudo. Era uma
ética. Claro que havia falta de dinheiro, mas o essencial era que vendia bilhetes,
estava a ver a cara das pessoas que iam ao espectáculo. O grupo escolhia o
espectáculo, o que ia dizer às pessoas, pensava naquilo que todos estávamos a
precisar, no que estava a acontecer no mundo. Depois tive experiências muito
boas (mas já não era o grupo) de cumplicidade — com o Luís Miguel, com o Mário
Viegas —, fiz espectáculos de que gostei imenso com o Jorge Listopad, com o
Mário Feliciano, com o Jorge Silva Melo.

como é que olha para a triologia de João césar monteiro [As Bodas de Deus,
A Comédia de Deus, Recordações da Casa Amarela]?

Foi o realizador, com quem trabalhei, mais parecido com o teatro: era a
criação naquela altura. Nunca trabalhei com nenhum realizador assim. Os
realizadores têm a ideia do filme e concretizam no plateau o que têm na cabeça.
O César tinha a ideia do que queria, mas o filme estava a ser feito naquela altura,
a acontecer. Por isso muitas cenas eram improvisadas. Como no teatro: como diz
Stanislavski, a inspiração é uma grande dama que só entra numa casa muito bem
arrumada. Era isso que acontecia. Estudava muito bem o guião, falávamos, ele
explicava o que queria, e depois fazíamos. Os filmes do César são geniais. Este
último filme dele [Vai e vem] não vou ver, não consigo. O último plano que fez na
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vida dele foi comigo. Não é o fim do filme, mas foi o último plano que filmou, nós
os dois. Não vou conseguir ver. Faz-me muita impressão. Faz-me muita falta. O
Mário Viegas e o César Monteiro são duas pessoas que perdi e que são
insubstituíveis, com quem não me sentia só. Com a morte deles fiquei muito mais
sozinha.

manuela de freitas entrevistada por sebastiana fadda e rui cintra [2004]

[Texto, cedido por Manuela de Freitas, da entrevista realizada por Sebastiana Fadda e Rui
Cintra e publicada com o título «Manuela de Freitas: uma actriz que é tudo ou nada» em
Sinais de Cena, nº 2, 2006.]

Manuela de Freitas, actualmente assessora de direcção da Cinemateca
Portuguesa, assume a sua vocação como uma forma de estar na vida. O seu percurso,
feito de entrega apaixonada, é de uma coerência exemplar. Em seu entender, o teatro
tem componentes éticas, estéticas, artísticas e sociais às quais não consegue
renunciar. Conceitos em vias de extinção – o teatro como partilha comunitária e
prática cívica em benefício da comunidade –, ela defende-os sem hesitações.

como foi o seu primeiro contacto com o teatro?
Os meus pais iam muito ao teatro. Tínhamos muitas peças em casa e eu desde

miúda representava para os meus irmãos, entrava nas peças da Igreja de Nossa
Senhora de Fátima. No liceu participava nas peças de finalistas. Na Mocidade
Portuguesa, que era uma coisa obrigatória, tinha que escolher entre canto coral,
lavores e arte de dizer: era esta a que escolhia sempre. Isto no Liceu Filipa de
Lencastre, uma espécie de campo de concentração onde estive durante sete anos.
A minha libertação era nessa aula de arte de dizer. Foi lá que aprendi «O passeio
de Santo António», que ainda hoje sei de cor. Pertenci também a uma associação
católica, que eram as Noelistas, e aí fiz Os desastres de Sofia, mas nunca me passou
pela cabeça vir a ser actriz. Vivia num ambiente repressivo e conservador, por isso
ser actriz era impensável. Acabei o liceu e tirei um curso de secretariado. Com o
primeiro ordenado que ganhei fui ao Festival de Avignon, sozinha, aos dezoito anos.
Vi a Marie Casarès e o Jean Vilar, ainda hoje me lembro e arrepio toda292.

quando é que esse interesse se transformou numa paixão?
Ia muito ao teatro com os meus pais. Lembro-me de ver Partage de Midi pela

Comédie Française no S. Luiz, tinha eu 19 ou 20 anos. Mas não pensava tornar-me

292 Talvez tenha sido n’ O triunfo do amor, de Marivaux, com encenação de Jean Vilar (v.
http://www.festival-avignon.com/fr/Archive/Spectacle/1958/103).
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actriz. Porém, um dia li no Diário de Lisboa uma entrevista, sobre teatro, dum
senhor que se chamava Professor Fernando Amado, e aí ele dizia que trabalhava
com jovens no Centro Nacional de Cultura. Não sabia o que era o CNC, mas retive a
informação. Um dos meus irmãos estudava Direito e poucos dias depois disse-me
que o Professor Fernando Amado fazia uma conferência na Faculdade de Letras.
Intitulava-se «O teatro não é a vida». Fui assistir. Estavam lá, entre outros, o
Norberto Barroca e a Glória de Matos. No fim enchi-me de coragem e fui falar
com o Professor. Ele disse-me para aparecer quando quisesse. Nessa altura eu era
uma pessoa profundamente infeliz, tinha um emprego, ganhava a minha vida, mas
não tinha nada de que gostasse. Passado algum tempo fui à Faculdade de Letras
com a minha irmã que estudava lá. Fomos para um «convívio», uma sala onde os
estudantes se reuniam. Olhava à minha volta e pensava que aquelas pessoas
tinham uma vida e faziam coisas de que gostavam. Eu não tinha nada disso. Saí
de lá e fui para o Chiado, à procura do CNC. Achava que com um nome desses só
podia ser uma coisa enorme. Subi a Rua Garrett, entrei na Rua António Maria
Cardoso, fiz a rua para trás e para a frente e não vi nada. Já me vinha embora
quando vi um rapaz que tinha estado na conferência e fui atrás dele. Ele entrou
na escadinha do Centro Nacional de Cultura, e eu também. Desemboquei numa
sala onde estavam a Glória de Matos, o Norberto Barroca, o Professor Fernando
Amado e mais umas pessoas que não conhecia. Fiquei ali parada, tímida. Ele olhou
para mim e perguntou: «O que é que a menina quer?» Respondi-lhe: «quero fazer
teatro.» Ele deu-me o monólogo da Castro, «Inda agora minha alma se entristece, /
Assombrada dos medos em que estive», para eu estudar. «A menina vá para casa,
estude este monólogo, quando o tiver estudado volte cá.» Nesse tempo era
secretária na H. Gautier & C.ª, uma empresa de máquinas agrícolas. No meio dos
dossiês meti o monólogo. Ao fim de dois dias já o sabia de cor, mas tive vergonha
de voltar lá tão cedo e esperei uma semana. Por fim apareci no CNC e disse:
«Senhor Doutor, já estudei.» Ele mandou-me fazer o monólogo e ia-me corrigindo.
Foi assim que tudo começou. Esta foi a primeira aula de teatro que tive a sério.
Nessa altura o grupo Fernando Pessoa, dirigido pelo João de Ávila, onde estavam
a Isabel Ruth e a Glória de Matos, preparava O marinheiro e um espectáculo sobre
a Mensagem para levar ao Brasil. Faltava uma veladora e o Professor Fernando
Amado pediu-me para ler o papel da Primeira Veladora. Eu li e ele disse: «A
menina quer fazer isto?» Aceitei logo. Aqueles ensaios foram para mim a grande
base do aprender a dizer um texto. Ainda hoje me reporto àquelas correcções.
Não rematava os finais, que é uma coisa que noto muito nos actores, e ele dizia-me:
«Menina, remate! Menina, remate!» Outra coisa era não deixar cair os finais,
acentuar os substantivos. Ele explicava-me: «Menina, o teatro é gramática» e
mostrava a importância da frase e de cada palavra dentro da frase. Lembro-me
de uma deixa d’ O marinheiro em que eu dizia «olhai as chamas daquelas velas,
para onde se inclinam elas». O que se ouve dizer é: «para ONDE se inclinam elas»
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Ele corrigia: «Menina, o sujeito é ELAS.» Tive ali a minha grande escola. No CNC
fizemos O marinheiro, D. Perlimplim, Morgado de Fafe e outras coisas.

como surge a casa da comédia?
Deixámos o CNC e fundámos a Casa da Comédia. Isto aconteceu quando o

Osório de Castro construiu o teatro num espaço que era uma antiga carvoaria,
perto das Janelas Verdes. Fomos para lá, fizemos várias coisas de Gil Vicente,
Teixeira de Pascoaes e Almada Negreiros. Fizemos Deseja-se mulher, conheci o
Almada. Foi para mim uma época de formação sólida e profunda. Aprendi o que
era o teatro, para que servia e como se faz. O Almada escreveu uma dedicatória
à peça Deseja-se mulher que dizia: «Manuela, você em teatro será tudo ou nada:
escolha!» Isto marcou-me muito e percebo agora que a minha escolha ao longo
de 40 anos foi mesmo ser tudo ou nada. Costumo dizer que os meus mestres
deram cabo da minha carreira (risos). 

Pelo que deixa entender, para si a figura do mestre é uma referência
fundamental?

Sim. quando o Professor Amado morreu, arranjei um emprego no Brasil,
numa exposição que, claro, era fascista (um dos Comissários era o Dr. José
Hermano Saraiva). Estávamos em 1965. A exposição chamava-se Portugal hoje e
eu era recepcionista no Pavilhão dos Descobrimentos. Havia por ali um teatro.293

Comecei a ir espreitar. Na altura o Luís de Lima ensaiava uma peça, com a Glauce
Rocha e outros. O espectáculo chamava-se Mestre Gil Quinhentão. Pedi a uma
colega para trocar comigo e eu passei a ser recepcionista do teatro. quando podia
assistia aos ensaios. A pouco e pouco tornei-me ponto, contra-regra, arrumava as
roupas... A peça estreou, teve um grande êxito e quiseram prolongar, mas a Glauce
Rocha tinha outros compromissos. Como eu sabia os papéis todos de cor, o Luís
de Lima perguntou-me se queria experimentar. Passámos uma noite inteira no
teatro comigo a ensaiar os papéis da Glauce Rocha. O Pranto da Maria Parda, Inês

293 Trata-se do Teatro Gil Vicente, no Rio de Janeiro, montado no Pavilhão Portugal da exposição
«Portugal de hoje», realizada no âmbito do IV Centenário da Cidade do Rio de Janeiro, coincidente
com as Comemorações Vincentinas: «O pavilhão, que ocupou uma área de cerca de cinco mil metros
quadrados, possuía dois pisos e, dentro do vasto recinto da Exposição, havia uma capela, o teatro
e um amplo restaurante. Projeto do arquiteto português Frederico George, foi trazido pré-fabricado
de Portugal, sendo sua estrutura metálica e desmontável. O pavilhão custou ‘cerca de dois milhões
de cruzeiros ao governo português, o que representa um esforço ingente’. À entrada do pavilhão
foi colocada uma placa com um poema de Fernando Pessoa: ‘Há na lareira uma brasa / que está por
arder por ti. / Entra, pois, quando te apraza / que, para Amigos da Casa, / abrem-se as portas por
si’. Do teatro, propriamente, sabe-se que comportava cerca de duzentos espectadores e que,
conforme entrevista concedida pelo arquiteto Frederico George, ‘... contará ainda o pavilhão com
um auditório onde serão exibidos filmes modernos de grande nível internacional, teatro e música de
câmara de autores portugueses contemporâneos...’» (v. http://www.ctac.gov.br/centrohistorico/TeatroX
Periodo.asp?cod=178&cdP=21).
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Pereira... Estreámos dois dias depois e ganhei o Prémio Revelação. Pensaram que
era uma rapariga que tinha aparecido de repente, nem perceberam que eu era
portuguesa. Foi engraçado. Esse espectáculo acabou e vim para Portugal. Já tinha
26 anos. Costumava ir ao Monumental e à Brasileira para estar com pessoas e falar
de teatro. Comecei a conhecer pessoas do teatro interessantes, como o Fernando
Gusmão e o Paulo Renato, e vários poetas, como a Sofia e o Tomás quim. Não
gostava nada do que se passava no Nacional e o resto era Vasco Morgado. Assim
não podia fazer teatro. Lá arranjei outro emprego qualquer. Surgiu um convite do
Vasco Morgado para uma peça com a Laura Alves. Fiquei assustadíssima. Não era esse
o teatro que tinha aprendido e em que acreditava. O Fernando Gusmão disse-me que
era ele que ia encenar, que era uma boa comédia dramática e que entrava o Ruy
de Carvalho. Acabei por aceitar. Mas quem encenou a peça foi o Santos Carvalho.
Não era o teatro que eu queria, mas a aprendizagem do trabalho com a Laura
Alves foi inesquecível. A Laura ensinou-me o que é estar no teatro, a presença no
palco, o respeito infinito pelo público e pelo teatro. Ela entrava no teatro, no
Parque Mayer, e fechava-se no camarim. Se havia o mais pequeno barulho cá fora,
abria a porta e dizia: «Meus senhores, isto é um teatro, não é uma casa de putas.»
E fechava a porta. Era uma mulher muito sozinha, deprimida. Jantava num
restaurantezinho em frente à porta dos artistas do Capitólio. Acabava o
espectáculo, metia-se no carro e ia para casa. Mas quando entrava em cena ela
era vida, quando a peça acabava, ela morria. Uma coisa assustadora. Aprendi isso
com ela e não consigo fazer teatro de outra maneira. é claro que a experiência de
fazer este tipo de teatro foi horrível. Aquilo era muito mau, mas teve esse
ensinamento inesquecível. A peça chamava-se A mulher de roupão e foi a primeira
que fiz no teatro profissional. 

Nessa sua estreia no teatro profissional, que diferenças notou em relação
ao seu percurso anterior?

Tive a grande ajuda do Ruy de Carvalho, que percebia que eu andava ali sem
ter nada a ver com aquilo. Ele ajudou-me a aguentar. Depois havia um outro lado
da Laura, que era o de fazer tudo para agradar ao público, com um desrespeito
total pela encenação. Cenas que demoravam cinco minutos passavam a meia hora.
Cenas que ela inventava. Lembro-me de ter no camarim o livro A arte do teatro,
de Gordon Craig, aberto e sublinhado numa passagem que dizia: «quando
esqueceres a palavra EFEITO, aprendes a pronunciar a palavra BELEZA»294. Era a
minha bíblia. A peça esteve um ano em cena, sempre esgotada. Com a Laura Alves
era assim. Mas foi uma experiência muito importante, embora dolorosa. quando
acabou, fui para casa a dizer «não faço mais teatro, vou para o emprego; este
teatro eu não quero». O Vasco Morgado convidava-me para outras peças e eu

294 Once let the word effective be wiped off our lips, and they will be ready to speak this word Beauty
(Craig, 1911/1980, p. 37).
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dizia-lhe não. Passado um tempo surgiu um convite do Artur Ramos para entrar
n’ O fusível, do Peter Shaffer295. Perguntei aos meus «conselheiros» o que é que
devia fazer. «Tens que representar, tu és uma actriz», diziam eles. E lá fui eu fazer
O fusível para o Villaret. Mais uma rica experiência. Aprendi a fazer comédia e o
que era o teatro profissional. Mas houve um dia em que o Artur Ramos veio ao
meu camarim e me disse: «Manuela, você está a fazer tudo o que eu esperava
que fizesse, que é respeitar inteiramente a encenação, mas isto descambou e você
está a prejudicar-se como actriz. Faça o que quiser, você tem talento para fazer o
que lhe apetecer. Se quiser, ignore as indicações que eu lhe dei.» Eu disse-lhe:
«Não Artur, isso não faço.» 

com que ideia ficou dessa experiência?
Foi especialmente dolorosa. Era o contrário do que eu tinha visto na Laura

Alves. Era o desrespeito absoluto pelo teatro. Assisti a coisas inimagináveis, por
exemplo, estar em cena a contracenar com dois actores que nos intervalos das
deixas faziam comentários sobre as pernas de uma espectadora da primeira fila.
A senhora deu por isso e teve de pôr um casaco sobre as pernas. Não queria
acreditar no que estava a ouvir. Uma das frases que me ficou para sempre dessa
época foi: «Vamos lá fazer arte com M grande.» Foi uma experiência terrífica, de
tal maneira que eu disse: «Não me apanham mais.» E lá voltei para o emprego.
Fui secretária na Siderurgia Nacional. Estava eu nesta aflição e o Luís de Lima veio
a Portugal dirigir o Cénico de Direito. Contei-lhe as duas experiências traumáticas
que tinha tido e que nunca mais ia fazer teatro. Ele convidou-me para ser
assistente dele no Cénico de Direito e acabámos por fazer o Mestre Gil aqui em
Lisboa296. Tive vários problemas. Estávamos em 67/68. Suspeitavam que eu fosse
da PIDE, mas depois tudo correu bem. Fiquei com grandes amigos até hoje, como
o Hélder Costa, que conheci na altura. Fui com eles a Nancy. No fim o Luís de Lima
voltou para o Brasil e eu voltei para casa outra vez. 

E quem foi buscá-la a casa desta vez?
Não me foram buscar, fui eu quem saiu. Soube que havia um senhor chamado

Adolfo Gutkin, que tinha vindo de Cuba e que ia dar um curso para actores na
Gulbenkian. Eu inscrevi-me e não fui aceite. Era só para primeiros actores. Estavam
lá a Eunice Muñoz, a Maria Barroso, a Carmen Dolores, o João Perry297... Entretanto
o Norberto Barroca propôs-me fazer o Fando e Lis do Arrabal298 e eu disse que
sim. Foi uma experiência lindíssima. Ao mesmo tempo ficava à porta do curso.

295 Black comedy, no original.
296 Em conversa recente, Manuela de Freitas contou-me que Luís de Lima tinha sido uma das pessoas que

a tinha aconselhado a ir fazer a peça de Shaffer, o que inverte a cronologia de Mestre Gil e O fusível.
297 E também, segundo Manuela de Freitas: Glicínia quartin, Lurdes Norberto, Henriqueta Maia, Mário

Jaques, Joaquim Rosa, João Mota.
298 Na Casa da Comédia (1969-1970).
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Como o Muleta Negra, um toureiro que apareceu nessa altura e que foi para a
porta do Campo Pequeno à espera que o deixassem tourear. Eu fiz o mesmo à
porta da Gulbenkian. Eles entravam todos os dias para o curso e eu ficava à porta.
Dirigia-me ao Gutkin (ele já tinha ido ver o Fando e Lis) e dizia-lhe: «Se houver
alguma desistência deixe-me entrar.» Começaram a desistir pessoas, um dia ele
disse-me: «Podes entrar.» E fiz esse curso, outro marco absoluto, mas durou só
oito meses, porque o Gutkin foi expulso pela PIDE. Surgiram os maiores boatos
sobre o que se passava ali: que nós nos drogávamos, fornicávamos... Este curso
significou passar para o corpo tudo o que o Fernando Amado me tinha ensinado,
ou seja, que «o teatro é a alma humana revolvida até às entranhas». Com o Gutkin
aprendemos a usar o corpo e as emoções todas. Nessa altura fui convidada para
fazer a Celestina no Teatro Nacional. Estava cheia de medo, não queria, mas como
estavam lá o João Perry e o João Mota, juntei-me a eles.

Já conhecia o João mota antes dessa altura?
Conhecia-o de nome. Mas quando começámos a ensaiar a Celestina no

Nacional, ele ficou curioso acerca do curso do Gutkin e eu levei-o para lá. quanto
à Celestina, foi mais uma experiência extraordinária. As pessoas talvez não saibam,
mas nós no Teatro Nacional não tínhamos a peça toda na mão. Davam-nos apenas
o nosso texto com reticências e as últimas três palavras da deixa anterior. Por
exemplo, quando alguém dizia: «Amanhã vou sair», nós dávamos a resposta e
ficávamos à espera da próxima deixa299. Tive de pedir a peça, às escondidas, ao
Ponto. Já a conhecia, na íntegra durava oito horas, mas eu queria saber que
Celestina era aquela, numa versão do David Mourão-Ferreira300.

Porque é que funcionava assim? Esse sistema já vinha do tempo da amélia
rey colaço?

Aquilo foi uma escola de teatro que deu bastante cabo do teatro, acho eu.
quando eu fui para lá, a D. Amélia ainda era directora. Era uma coisa sinistra. Foi
essa escola que deu origem à expressão «à Teatro Nacional», porque era aquela
maneira de dizer os textos, em que os actores não tinham a mínima noção de
contracena. Nos ensaios fazia-se toda a promoção do cliché. De tal maneira que a
Sr.ª D. Amélia fazia a Celestina, era mais velha do que a personagem e «fazia» de
velha. O encenador, Cayetano Luca de Tena, um senhor fascista espanhol,
mandava-me olhar para o projector para eu chorar.

havia um abismo entre a modernidade trazida pelo gutkin e a estagnação
do Nacional. aqui o actor limitava-se a reproduzir palavras e não havia trabalho
nenhum sobre as emoções, pois não?

299 Veja-se o que digo supra (pp. 192) sobre este tipo de prática.
300 Tratava-se da versão de Alejandro Casona, traduzida por David Mourão-Ferreira.
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Não. Pior. Como eu, o João Perry e o João Mota estávamos no curso do
Gutkin, começámos a querer aplicar o que aprendíamos, por exemplo as técnicas
de concentração. Fazíamos exercícios numa salinha ao lado e éramos insultados
pelos colegas. Um dia, um deles, ao ver-nos a fazer exercícios no chão, passou e
disse: «Isto não é um jardim infantil.» Eram piadas o tempo todo: «Agora há estas
teorias...» Foi horrível. Uma experiência sinistra que culminou no dia da estreia.
Não nos deixavam assistir às cenas em que não entrávamos, portanto não sei o
que foi o espectáculo. Eu fazia de Melibeia, mas nos ensaios nunca tinha visto a
minha mãe. Só no dia da estreia é que a vi pela primeira vez. Eu estava no caixão
e, quando caiu o pano, abri os olhos e vi a minha mãe com umas coisas de glicerina
a fazer de lágrimas. Era a negação de tudo o que tinha aprendido com o Fernando
Amado, com o Gutkin e com a Laura Alves. Convidaram-me para ficar no Teatro
Nacional, mas não quis. Eu, o João Perry e a Glicínia quartin tentámos formar um
grupo, mas não conseguimos. Pela mesma altura eu e o João Perry começámos a
ensaiar com o Gutkin O amante, do Pinter, mas foi proibido imediatamente pela
censura. Depois soube que o Listopad ia dirigir A dança da morte, na Casa da
Comédia, com o Augusto Figueiredo, que eu achava um grande actor. Pedi para ir
ajudar, fiquei como assistente de encenação e fazia de ponto. O Augusto achava
que se esquecia dos textos, mas era mentira: em seis meses de representação
nunca precisei de lhe dizer nada. Estive ali todas as noites. Foi outra aprendizagem
que me marcou para sempre. A seguir apareceu A noite dos assassinos, no Teatro
Experimental de Cascais, com encenação do Listopad, com a Maria do Céu Guerra
e o Sinde Filipe. Ensaiámos três meses e a peça foi proibida pela censura na
véspera da estreia. Não sei se os jovens sabem isso, mas também era proibido
dizer que tinha sido proibido. A seguir o Listopad foi dirigir O fim, do António
Patrício, na Casa da Comédia e convidou-me. Depois de tantas frustrações, tudo
correu como deve ser: um encenador extraordinário, o Listopad; as pessoas com
quem eu fiz a peça, como a Clara Joana e o Pedrosa, um tipo que nunca quis ser
actor mas foi um dos melhores que nós tivemos. Mais tarde vi-o no Tio Vânia, no
Teatro da Caixa. Era genial. N’ O fim, ele fazia de Duque e eu de Rainha. Foi tudo
lindíssimo, mas eu não estava contente. O que é que faltava? Conversei com o
Nuno de Bragança sobre isso, e percebi que faltava a continuidade, o grupo.

o teatro como cumplicidade?
O teatro como casa. Foi aí que percebi que o teatro para mim era

continuidade: um grupo de pessoas que trabalham juntas todos os dias e têm
qualquer coisa para dizer aos outros. Têm um sítio, o público vai lá e vai vendo ao
longo dos dias, dos meses e dos anos, o que temos para dizer. Acabado o
espectáculo com o Listopad, fui outra vez para um emprego qualquer, sempre a
dizer que já não queria fazer teatro. Estava outra vez na base da montanha do
Sísifo. Entretanto o Peter Brook tinha vindo cá e tinha escolhido o João Mota para
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ir trabalhar com ele em Paris. O João Mota regressou a Portugal e quis fundar um
grupo. Convidou-me. Formámos Os Bonecreiros. Era o que eu esperava. Fizemos
O circo imaginário do Super-Basílio, que levámos em digressão pelo país todo. No
fim da itinerância verificámos que as coisas não estavam ainda como eu, o João
Mota, o Carlos Paulo, o Melim Teixeira e o Francisco Pestana queríamos. Houve
uma cisão e no dia 1 de Maio de 1972 fundámos A Comuna. Foi a concretização
de tudo o que eu tinha aprendido, do que tinha recusado, do que eu achava que
era o teatro. O João Mota encenava as peças e eu trabalhava com os actores. Ali
fiquei sete anos. Estreámos o nosso primeiro espectáculo em Outubro, o Para
onde is? Andávamos em bolandas, pelos barracões. E ficámos com certas sequelas
nos ossos por causa da humidade e do frio.

Não tinham espaço. Estiveram numa garagem, em espaços alternativos, e
apresentavam um tipo de teatro que ainda não se tinha visto em Portugal. como
foi a recepção do vosso trabalho?

Estivemos numa garagem, depois numa cave que tinha ratos, na Central de
Cervejas. A nossa maneira de fazer teatro era uma ruptura com a estética
estabelecida. Não tínhamos cenários nem figurinos. As pessoas diziam que éramos
uns tipos que andavam aos gritos pelo chão com umas canas na mão. Mas o que
era aquilo? Era uma mistura de tudo o que eu e o João Mota tínhamos aprendido.
Criámos uma estética que é uma técnica e uma ética. 

E uma escola. Esclareça-nos sobre essas técnicas e essa ética.
Era uma escola onde as três coisas apareciam ligadas. Toda a estética do

espectáculo pressupunha, por exemplo, que os actores estivessem todos em cena.
Isso tem a ver com uma ética também: ninguém ficava no camarim, a jogar às
cartas e a ter conversas enquanto os outros representavam. Toda a estética da
Comuna era uma ética e uma técnica. Ao estarmos em cena do início ao fim,
éramos todos autores e responsáveis pelo espectáculo. Havia um encenador, um
olhar de fora, alguém que não oprime, mas liberta. quanto mais rico é o actor,
quanto mais arrisca a dar tudo – o que é, o que sabe, o que tem, o que pensa, o
que sente – mais precisa de ter alguém que lhe diga: «Para esta peça é isto, para
esta cena é aquilo.» O João Mota foi esse grande encenador que coordenava e
escolhia o material todo. A esses cinco do início juntaram-se outros tantos. No
Para onde is? já éramos talvez uns 15. éramos a prova de que se podia fazer o
teatro de que se gostava. Nessa altura isto foi ofensivo para os nossos colegas,
que estavam a fazer coisas de que não gostavam, no teatro comercial ou no
Nacional. De repente havia umas criaturas sem dinheiro (só ao fim de dois anos é
que a Gulbenkian nos deu cinquenta contos), em pleno fascismo, a fazerem o
teatro que queriam. Cada um de nós tinha o seu emprego e éramos apontados
pelos nossos colegas que nos mandavam bocas do género «eu tenho filhos para
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criar, eu tenho uma renda para pagar». Chegou a haver um actor-encenador que,
numa entrevista, quando lhe perguntaram o que achava da Comuna, respondeu:
«Não sei, porque eu não sou homossexual nem drogado.» Está escrito. Foi muito
violento. Entretanto houve uns franceses que vieram a Portugal e assistiram ao
Para onde is? A partir daí começou a carreira internacional da Comuna, que nunca
foi reconhecida em Portugal, nunca saía nada nos jornais. No Festival de Nancy
fomos considerados o melhor grupo. Ainda hoje oiço dizer que a Comuna ia a uns
festivais universitários. Mas não é verdade. A Comuna esteve em festivais com
Peter Brook, Grotowski, Bob Wilson, o Living. E era considerado um dos melhores
grupos do mundo. Mas isto nunca se soube.

houve um branqueamento da memória?
Não souberam. Nós estávamos em Nancy e, ou não havia nenhum jornalista

português, ou os jornalistas que havia não davam a notícia. Depois começámos a
ser convidados para outros festivais. Estivemos em Londres, no Festival de Outono
em Paris, na Polónia e por aí fora. Em Florença representámos no Palácio Pitti.
éramos convidados e recebidos pelos senhores do teatro. Ninguém sabe que
representámos na ópera de Estugarda; um dia foi a Núria Espert com a Fedra e no
dia seguinte nós com A mãe. Foi uma injustiça irreparável que fizeram ao João Mota.
Nunca se soube que o João Mota foi considerado um grande senhor do teatro
mundial, porque era ele que concebia aqueles espectáculos extraordinários. E o
material éramos nós. Acho que a posterior destruição da Comuna tem a ver com
isso. A Comuna e o João Mota nunca foram reconhecidos cá, ao contrário do que
acontecia no estrangeiro. Chegámos a ser convidados de honra do Festival de Nancy,
ao lado do Grotowski. Surgiram artigos a dizer que os espectáculos do João Mota e
da Comuna eram uma evolução a partir de Grotowski, com componentes de Peter
Brook. O João Mota estava na nata, mas isto nunca se soube nem se saberá, e se
calhar vão dizer que eu inventei isto tudo e que estou a refazer o passado.

o que é que retiraram dessa experiência internacional?
Isto deu-nos alento para resistir à animosidade e ao desprezo que se passava

aqui. Embora o público fosse espantoso: enchia os barracões por onde andávamos,
esgotávamos com antecedência. Com A mãe fizemos tournées pela Alemanha e
França, e não era só para os emigrantes. Nessa altura uma das acusações que nos
faziam era que o nosso trabalho se destinava a meia dúzia de pessoas. queriam
ignorar, por exemplo, que representámos, em Portugal e no estrangeiro, em
pavilhões para 3000 pessoas. Lançámos um desafio e quisemos ir para o
Monumental. Uns por ignorância, outros por razões políticas, não queriam que
se provasse que A mãe do Brecht ia esgotar o Teatro Monumental. Não nos
deixaram ir para lá. Continuámos a fazer o nosso espectáculo, na nossa sala, para
cerca de 150 pessoas por dia.



235

VISITA GUIADA AO OFíCIO DO ATOR: UM MéTODO

mas algumas coisas iam mudando mesmo na comuna…
Sim. A Comuna tinha muita gente e começou a haver contestações àquela

Comuna, àquela filosofia, àquela maneira de estar e de se fazer teatro. quando
rebentou essa contestação, eu fui expulsa. Foi no dia 23 de Janeiro de 1979. Fui
expulsa de braço no ar: éramos muito democratas. Foram sete votos contra seis.
Nesse mesmo dia formei o Teatro do Mundo com os que tinham sido expulsos: o
Jean-Pierre Tailhade, o Carlos Paulo, o José Mário Branco, a Fernanda Neves e a
minha irmã, a Gabriela Morais. Juntaram-se a nós a Cucha Carvalheiro e o António
Branco. 

como explica o que se passou na comuna?
Teve que ver com a entrada de gente nova. E com o facto de alguns dos que

lá estavam estarem fartos daquilo. Porque não era um trabalho fácil: era exigente,
era doloroso. 

mas era também um processo muito democrático, de partilha.
Claro que era democrático. Por isso é que estourou (risos). As pessoas novas

que entraram não percebiam nada do que se estava a passar e não quiseram
aquilo. Na verdade, nunca mais fizeram nada parecido com o que tínhamos feito
até então. Aquilo era de facto muito difícil. E alguns se calhar pensavam: para quê?
Não se pode fazer teatro de outra maneira, uma coisa mais leve, mais simples? A
prova é que agora a publicidade que se faz aos espectáculos é que são curtos e
divertidos. Para que é que havemos de estar com aquele sofrimento, naquela
exigência? Pode-se ter êxito e ganhar muito dinheiro sem estar a pôr o corpo e a
alma naquele desassossego. Nós éramos fundamentalistas. Por exemplo, não era
permitido que ninguém se sentasse ou usasse o espaço de cena. Os recém-
-chegados não sabiam do que se estava a falar, ficavam a beber uma cervejola em
cima do estrado do espectáculo e eu desatava aos gritos. Depois explicava
tecnicamente que se este cinzeiro fazia parte da cena, e se eu o usava à noite
numa determinada cena, este cinzeiro ia ganhando cargas, e ajudava-me naquela
cena. Se tinha cinco beatas, eu sabia que uma era minha, outra do meu filho, outra
da minha filha, outra do meu amante e outra da minha mãe. Aquilo tinha uma
carga. Se eu usava o cinzeiro fora da cena, depois aquilo ia ficar não com cinco,
mas com seis ou sete beatas, e perdia sentido. 

o Peter brook e o grotowski falavam da sacralização do espaço teatral...
Ora bem. Nós tínhamos essa base. O João Mota vinha do Peter Brook e eu

do Gutkin, que era Grotowski e Artaud. Ver um actor esparramado a beber uma
cerveja em cima do estrado era impensável. Claro que se calhar não éramos
pedagógicos e deveríamos ter sido. Aquilo era aos gritos, a insultar: «Não percebes
nada disto, o espaço sagrado.» Claro que em 1978 as coisas já não eram assim... 



236

ANTóNIO BRANCO

como é que superou essa crise?
A contestação terminou com eles a entrarem às cinco da tarde pela porta

dentro e o João Mota a dizer: «Esta é uma reunião para expulsar a Manuela de
Freitas; quem é a favor, levante o braço.» Eles eram sete (eram seis mais o João
Mota), nós éramos seis, tivemos 7-6. Tirando o João Mota, desses seis só dois é
que ficaram no teatro (o Melim Teixeira e o Francisco Pestana)301, os outros quatro
fizeram a sua obra de destruição e desapareceram. Isso para mim foi, como a
morte do Mário Viegas ou do João César Monteiro, uma perda irreparável. Aqueles
sete anos foram a concretização de um ideal: A Comuna, um encenador genial, a
casa, o trabalho diário, os espectáculos, os debates com o público... Tudo o que
eu gostava e o que ainda hoje gosto. Por isso ainda hoje, quando encontro aquelas
seis pessoas, tirando o João Mota, não consigo perdoar. Desculpo – acho que a
ignorância, a estupidez e a maldade são infinitas –, mas não consigo perdoar.
Perdoei ao João Mota porque lhe devo tanto. Claro que não sei qual seria a
evolução, mas foi uma perda gratuita: eles destruíram A Comuna.

Virou a página e fundou o teatro do mundo. foi uma tentativa de continuar
o trabalho que fez na comuna?

Fundei o Teatro do Mundo com aquelas pessoas que saíram comigo e as que
se juntaram a nós. Durante quatro ou cinco anos não conseguimos arranjar um
espaço. Nem tínhamos encenador, o que era importantíssimo para esse trabalho
diário e constante. Na Comuna, o João Mota assistia a toda a preparação do actor:
trabalhávamos cerca de oito horas por dia, quatro horas de exercícios e quatro de
ensaio. Ele conhecia bem os actores porque os tinha visto nos vários exercícios,
desde voz, corpo, concentração, emoções... Isto nós não o tivemos no Teatro do
Mundo. Era uma falha. De cada vez tínhamos de convidar um encenador que
chegava e ia-se embora. Ao fim de quatro anos comecei a sentir que não estávamos
a conseguir o nosso objectivo. Tínhamos uma manta de retalhos: um espectáculo
encenado pelo Gutkin, outro pelo Listopad, uma Gaivota encenada pelo Rogério
de Carvalho. Por mais que nos esforçássemos a estética já não era a mesma. Além
disso havia o trabalho de andar à procura de um espaço, pedir subsídios... Cheguei a
encontrar-me com o Secretário de Estado e pedir: «Não nos dê um subsídio, dê-nos
um teatro.» Corri tudo o que era espaços nesta cidade, ensaiámos nos sítios mais
variados, no Teatro Estúdio, no São Luiz, no Europa; chegámos a alugar um circo;
fizemos espectáculos na Cornucópia, no Teatro da Graça... gastávamos muito tempo
a preencher papéis e o nosso trabalho tornou-se uma mentira. 

houve algum acontecimento especial que tivesse precipitado o fim do
teatro do mundo?

301 Entretanto, Melim Teixeira e Francisco Pestana também saíram, pertencendo hoje à direção do
Novo Grupo de Teatro – Teatro Aberto.
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A nossa última revolta foi a Sopa dos Pobres. Foi-nos atribuído esse espaço
pela Misericórdia de Lisboa, que assinou um protocolo com a Secretaria de Estado
da Cultura (nessa altura o Secretário de Estado era o Gomes de Pinho). Tivemos o
acordo da Mesa da Misericórdia (o Presidente era o Dr. João Gomes) para continuar
a haver os serviços sociais e fazermos teatro à noite e à tarde. Já tínhamos o
subsídio da Gulbenkian para fazer as remodelações necessárias. Um arquitecto
conhecido fazia-nos o projecto de graça. Estava já tudo tratado, mas a pouco e
pouco instalou-se um silêncio. Nunca chegámos a ter a autorização para as obras.
Seguiram-se os faxes para a Misericórdia sem que houvesse resposta. O Dr. Gomes
de Pinho estava espantado. Metemos um advogado, que mais tarde viemos a saber
que estava feito com uns senhores. Um dia pedi ao Pedro Tamen (nessa altura
responsável pelos subsídios na Gulbenkian) para saber o que se passava. Ele falou
com o Dr. João Gomes, que lhe respondeu que tínhamos todas as razões para irmos
para tribunal. Ainda hoje não sei dizer o que se passou. é um mistério. Escrevi um
texto, «O golpe da Misericórdia», em resposta a uma crónica da Lídia Jorge,
publicada no Jornal, em 1983, onde ela perguntava «O que é feito do Teatro do
Mundo?». Fui falar com o Dr. Almeida Santos, com a Dr.ª Maria Barroso, com toda
a gente. Eu insinuava que havia corrupção. Os meus amigos diziam-me que eu ia
presa, mas ninguém me processou. O Teatro do Mundo morreu assim, por exaustão
e porque já não estávamos a trabalhar como devia ser.

como ultrapassou e reagiu a essa derrota?
Entrei outra vez no deserto. Falei com o Peter Brook e ele disse-me: «Não

tens muitas soluções. Uma solução é trabalhares com amadores e de vez em
quando fazer um grande papel.» E assim tenho feito. Com o grupo Fatias de Cá,
do Carlos Carvalheiro, fizemos um espectáculo lindíssimo, talvez há dez anos, A
flauta mágica, no Convento de Tomar. E depois várias vezes fui convidada pelo
Luís Miguel Cintra e pelo Teatro da Cornucópia: Ricardo III, O pai e A sonata dos
espectros; Primavera negra, Sete portas, A margem da alegria, Um sonho e
Quando passarem cinco anos. Convidada pelo João Mota e pela Comuna, fiz A
pécora, Um eléctrico chamado desejo e Longa jornada para a noite. Tive ainda
um período muito bom com o Mário Viegas. Fizemos Deus os fez, Deus os juntou,
Final, A grande magia e Depois do ensaio. Depois o Mário morreu e eu, claro,
voltei para casa. Ainda fui fazer Bérénice em França, no original, embora fosse uma
ousadia, dirigida por Jean-Pierre Tailhade. Agora faço assim umas coisas. De vez
em quando recebo convites para recitais. Fiz um de que gostei imenso, na
Cornucópia, com o Luís Miguel Cintra, um espectáculo do Nuno Vieira de Almeida
sobre Emily Dickinson. E fiz também um recital com a Elsa Saque e com o Nuno
Vieira de Almeida, Itinerário da poesia portuguesa, que levámos a Paris. 
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como é que começou essa parceria com o mário Viegas?
Eu conhecia o Mário vagamente, do Teatro de Cascais, e um dia fui ver Mário

Gin Tónico à Barraca, talvez em 1986. No fim do espectáculo fui ter com ele.
Perguntou o que é que eu estava a fazer. Disse-me que ia para o Teatro Experimental
do Porto e que ia precisar de mim. Não lhe dei muito crédito, mas passado algum
tempo ele telefonou e eu fui para o Porto. Conheci o Miguel Rovisco. Fiquei com
uma frase dele que ainda hoje tenho escrita no meu gabinete: «O negócio da alma,
embora leve à falência, é negócio para sempre», e isto resume a minha postura face
ao teatro. Fizemos uma peça do Miguel Rovisco (Um homem para qualquer pátria.
Trilogia dos heróis/3), entretanto o Mário Viegas teve problemas lá no Porto com o
PCP. Acharam que não era muito ortodoxo, puseram-no fora...

Neste período apareceram-lhe alguns projectos que tenham chamado a sua
atenção?

Já me aconteceram coisas interessantes. Uma com o Diogo Infante, que nas
entrevistas diz que faz televisão para fazer o que ele gosta, que é o teatro. Eu
acreditei. Há dois anos convidou-me a fazer As lágrimas amargas. Tive uma longa
conversa com ele, era tudo sério, eu gostava da peça e das pessoas com quem iria
contracenar. Aceitei, muito contente. Ele pediu o subsídio, depois telefonou-me a
dizer que o subsídio não chegava para fazer o espectáculo. Desliguei, nunca mais
confiei no rapaz, e por isso não poderei trabalhar com ele. Fazia televisão para
fazer teatro e quando lhe dão o subsídio o dinheiro não chega? E o assunto é
tratado pelo telefone, não se juntam as pessoas para dar explicações, nem se
considera uma eventual co-produção ou um patrocínio. Percebi que há pessoas
que na altura dos subsídios me telefonam para pôr lá o meu nome. Não faz mal,
o problema é deles.

o problema torna-se também seu, porque o seu nome está a ser usado
abusivamente.

Deixe-os lá. Agora estou outra vez na fase de não acreditar em nenhum dos
projectos que me apresentam. Estou à espera que aconteça alguma coisa nova.
Sempre. Mas até tenho o maior medo de ir ao teatro. Fico tão mal disposta,
mesmo fisicamente. é uma mistura de revolta, raiva, saudades. Tenho tanto medo
de não gostar, de ser horrível, que não vou. Mas não perdi a esperança de que
vão aparecer outra vez uns Bonecreiros, outra Comuna, a quem eu me possa ligar,
porque a verdade é que eu gostava de ser actriz.

Parece-nos óbvio que você é uma actriz a tempo inteiro e que as suas
pausas são meros acidentes de percurso. uma das perguntas que pensávamos
fazer-lhe era quanto de seu investe, e como, na preparação de um papel, mas já
nos respondeu: investe tudo.
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Exactamente, tudo. Não é só o corpo. O passado, todo o meu património,
todas as minhas experiências. Eu tenho dez livros na minha biblioteca básica, e
são aqueles textos que me formaram como actriz. que foram também a base
desses mestres de que fui falando. Um desses livros é Tornar-se pessoa, de Carl
Rogers.

quando está em cena, vêmo-la sempre extremamente concentrada, com
uma forte presença cénica. Está ali e por inteiro.

O teatro é uma profissão e está-se sempre a aprender, a pôr-se em jogo, à
procura. A minha escola diz-me que estou sempre a começar do princípio, por isso
preciso dum encenador, de alguém à minha frente que, quando começo a fazer
loucuras, me diga o que é bom e o que é péssimo. é evidente que temos a tentação
e a tendência para nos repetirmos. Não me serve um encenador que olhe para
mim e ache que tudo o que eu faço é genial. O encenador – e nisso o João Mota
é único – deve exigir mais, mais, mais, corrigir os nossos clichés, as nossas falhas.
Se numa cena a personagem transmite ódio, o encenador chama a atenção sobre
o lado que não ficou visível, por ter esquecido o amor, o sofrimento de quem está
a agredir uma pessoa que ama. Isto é um trabalho de filigrana. Repito: é uma
técnica, é uma ética, é uma estética. 

há, portanto, para si uma responsabilidade ética por parte do actor?
Eu acho que há uma responsabilidade especial do actor. O teatro para mim

é a noção dos grandes mestres, desses senhores que falaram da importância que
tem o actor numa sociedade: ser o tubo de ensaio da humanidade, falar à
comunidade. Como disse Tchekhov: «Meus senhores, eu estou aqui para vos dizer
como nós vivemos mal.» 

recusa, então, convites para fazer teatro ainda hoje?
Há muitos projectos para que me convidam e que não aceito porque são três

dias no CCB. Aquilo não é teatro, é uma exibição. Ensaia-se dois meses e esgota-se
tudo em três dias, há uns críticos que vão, depois há uns que dão um prémio... é
que um espectáculo só está pronto para começar a crescer ao fim de um mês
passado à frente dos espectadores. Nessa altura eu já não estou nervosa. Criou-se
a rotina do teatro, que é uma base extraordinária, importante, lindíssima... entrar
no camarim àquela hora, vestir a roupa, «e agora meus senhores o espectáculo
vai começar»... 

como se fosse mesmo um ritual.
é um ritual libertador, criativo. Partindo do princípio que eu sou toda a gente

e que tenho em mim todas as personagens, eu, Manuela de Freitas, vou ao
encontro daquela personagem e a uma certa altura gera-se uma terceira coisa.
Por isso fala-se em criação. Caso contrário a Lady Macbeth, ou a Mary da Longa
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jornada, seriam sempre iguais, quer fosse a Marie Casarès, quer fosse a Manuela
de Freitas. Eu estou a revelar-me como não me revelo em mais lado nenhum. E
ao longo das personagens. é por isso que é tão doloroso e tão extraordinário.

as suas palavras lembram um episódio ligado ao Jorge silva melo, que
declarou ter tido uma das maiores lições de teatro por Jean Jourdheuil em 1974,
ao trabalhar com ele em Paris. No fim do ensaio foi-lhe apontado um erro: ele
estava a mostrar demasiado em vez de sugerir. Não se deve dar a ideia que tudo
seja previsível. Para que haja verdade naquele momento, todas as hipóteses
devem estar em aberto.

Fiz uma peça com o Jorge e gostei imenso. Fiz o Material Medeia do Heiner
Müller, e gostava de voltar a trabalhar com o Jorge, porque há entre nós uma
discussão: ele acha que o actor deve ser encenador. Parece-me que com isso ele
está a favorecer uma certa facilidade. Li atentamente a entrevista do Pedro Penim
na vossa revista302. Gostaria de falar com ele, porque me suscitou várias questões.
Não podemos estar ali a fazer improvisos e questionar o que é ser actriz, o que é
ser actor, o que é o teatro... Depois do ensaio do Bergman foi um pouco sobre
isso. Só que não podemos esquecer que o actor é o sacerdote da comunidade,
portanto está ali para oficiar a cerimónia da comunidade e não para dissertar sobre
as nossas dúvidas profissionais ou as lutas entre a tradição e o método. O teatro
é um aqui e agora, mas como se chega lá? quando se diz «ser verdade», o que é
ser verdade? Lembro sempre que na primeira conferência do Fernando Amado
ele dizia «o teatro não é a vida». A verdade é muito funda, está escondida e tudo
o que eu fizer em cena deve ter um significado. Não pode ser a reprodução de
gestos e clichés trazidos da vida para o palco, achando por isso que são verdadeiros.
Por isso os grandes encenadores como o João Mota, o Mário Viegas, o Luís Miguel
Cintra, ou os grandes realizadores como o João César Monteiro, criam misturas
misteriosas entre a realidade e a arte. Reparem nos filmes do João César Monteiro.
Ele filmava o que estava tal e qual, não havia artifícios nos cenários. Só que depois
há uma transposição poética e artística que transcende a realidade. Por isso ele
não ia buscar pessoas comuns com os seus clichés para filmar, mas actores que
dominam os clichés e tornam cada personagem num arquétipo. Para se chegar ao
arquétipo tem que se andar muito e desbastar. O João Mota, naquela encenação
genial da Longa jornada, obrigou-me a limpar muito, para respeitar a leitura da
peça como tragédia. quando dá vontade de fazer gestos mais exagerados ele
chama à atenção: «Tenta fazer isso mas sem te mexeres.» N’ A mãe de Brecht, na
Comuna, havia uma cena em que eu lia uma carta e tinha de emitir um grito. O
João Mota obrigou-me a fazer o grito mudo, a ler a carta alto, mas para dentro, a
gritar, porque aquela cena era uma citação do grito mudo da célebre encenação

302 Guerreiro, M., Serôdio, M. H. & Carneiro, J. (Entrev.). (2004). Pedro Penim e o Teatro Praga: A
responsabilidade máxima do actor. Sinais de Cena, nº 1, 49-57.



241

VISITA GUIADA AO OFíCIO DO ATOR: UM MéTODO

de Brecht303. Esse trabalho ia tão ao pormenor que às vezes caíam-me lágrimas e
o João dizia-me: «Não é preciso ter lágrimas, sem isso seria melhor, porque nessa
altura tu és uma máscara e portanto não há lágrimas; a emoção não passa por aí,
onde está a emoção?» é um trabalho total, o mais bonito do mundo.

houve algum papel que representou e em que sentiu que havia uma
coincidência muito mais forte do que em outros espectáculos entre a sua
personalidade e a personalidade da sua personagem?

Eu decoro o texto por assimilação. À medida que eu vou trabalhando uma
personagem o texto vai-se decorando, sai e passa a ser a fala daquela personagem.
Mas há momentos da minha vida em que reaparecem frases e eu digo: «Olha, a
Blanche; olha, a Mary...» São todos bocados de mim, mas não há coincidência.
Pelo contrário lembro-me que no primeiro filme do Jorge Silva Melo eu achei que
aquela personagem era muito parecida comigo e percebi que nunca posso levar
os meus clichés, pensar que o caminho é mais curto. A personagem está lá, tem a
sua vida própria, eu vou ao encontro dela e ela vem ao meu encontro. Em cena
aparece essa mistura. Isto para mim tem a ver com muitas coisas, com o zen, com
a arte do tiro ao arco.

Essa é mesmo a imagem com que se fica ao vê-la actuar. aliás uma das
perguntas que lhe queríamos fazer era a seguinte: a manuela de freitas aparece
em cena extremamente concentrada, ou se podemos utilizar uma metáfora,
aparece como um arco tenso e pronto para lançar a seta. o espectador sente
essa concentração e fica suspenso, não sabendo até onde conseguirá levar essa
tensão. aí entra a sua relação com o encenador, não é verdade?

O mestre Stanislavski diz «a inspiração é uma grande dama, só entra numa
casa bem arrumada», portanto eu primeiro tenho de arrumar a casa. Perceber o
que quer dizer a peça, o que é que o encenador quer da peça, o que é que uma
determinada cena quer dizer, quem é essa personagem, que idade tem, de onde
é que vem, é triste ou alegre...? E depois em cada cena pergunto-me como é que
ela reage; está a mentir ou a falar verdade? é um trabalho imenso. Depois de ter
isto tudo feito – uma dramaturgia clara –, vou para o palco mais segura, vou buscar
as emoções e metê-las ali dentro. Nos ensaios é isso, e é muito importante que o
encenador me guie e me corrija.

E o que acontece quando um encenador não a guia?
Uma das experiências mais traumáticas que eu tive foi numa peça em que a

encenadora achava que tudo o que eu fazia era muito bem feito. Se calhar era, salvo
a devida modéstia. Um dia, para mostrar o meu horror perante aquilo, fiz uma

303 Referência à encenação de Brecht com Helen Weigel no papel da mãe.
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mesma cena de cinco maneiras diferentes e ela achou todas muito boas. Não havia
uma linha, portanto saía-me umas vezes de uma maneira, outras vezes de outra. A
personagem ia-se soltando, mas eu não sabia quem era a personagem. Foi uma
experiência difícil. Para mim o encenador é fundamental, desde que saiba o que
quer e mo peça. Eu respeito o encenador e só sei trabalhar tendo confiança. Preciso
saber para onde lançar a seta. é a tensão entre o conhecido e o desconhecido. Cada
espectáculo é um mergulho no desconhecido. E é perigosíssimo para mim. Tenho
medo, não sei para onde vou, o que me vai acontecer...

se calhar é por causa dessa entrega total que precisa da protecção do
encenador, de ter alguém que a controle, que a segure?

Não, que me encaminhe. que encaminhe a demência, a imaginação, a
criatividade. O teatro é uma obra de arte, não é uma exibição. Tem regras, há uma
peça, há uma dramaturgia e é respeitando essas regras que eu posso atingir a
iluminação ou morrer. Não pode ser o improviso. Por isso não entendo as
produções que ficam três dias em cena. Não tenho jeito para isso. A minha recusa
já não é política, filosófica ou ética. Já é completamente orgânica. Há uma
incompatibilidade profunda. E um luto profundo pelo teatro, mas no dia-a-dia não
há tristeza. Não tenho saudades daquilo que me aconteceu mais recentemente,
do que eu vejo acontecer.

há papéis ou autores que teria gostado de representar e ainda não teve
essa possibilidade?

Nunca escolhi nenhum papel, nem consigo fazer projectos meus. Cada vez
que me convidam para fazer uma peça eu leio o texto e digo: «Porque é que eu
nunca fiz este papel? Porque é que eu nunca me lembrei de pedir a um encenador
para fazer isto?» De repente, o papel aparece. E sinto que estava à minha espera.

mas não a entristece o facto de as coisas poderem ser de maneira diferente
e não são?

Fiz uma experiência sinistra há dois anos. Um dia perguntei ao Adolfo Gutkin:
«Ainda ensinas as coisas que me ensinaste?» Ele respondeu-me que não.
Perguntei porquê e ele respondeu que já ninguém quer. Então disse-lhe: «E se eu
arranjar umas pessoas que querem?» Respondeu-me: «Não arranjas.» «E se eu
arranjar?» «Faço.» Telefonei a oito jovens actores, quatro raparigas e quatro
rapazes. Vieram aqui à Cinemateca, disse-lhes que o meu mestre iria ensinar-lhes
o que me ensinara a mim. Ficaram com lágrimas nos olhos, porque era mesmo
aquilo que queriam. Na primeira reunião não se conseguiu marcar as horas das
aulas, porque tinham tantas filmagens, telenovelas e séries que não se conseguia
conciliar. Finalmente marcou-se a primeira aula, apareceram cinco pessoas, na
segunda três, na terceira só uma. Tive de me render, olhei para o mestre e ele
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olhou para mim. Ele tinha razão. Estamos num período difícil. Mas o teatro foi
sempre assim, por ondas. No princípio do século XX, o Dullin dizia: «faltam-nos os
deuses»304. O teatro estava péssimo. Apareceu a escola russa. Depois passaram-se
uns anos também difíceis, apareceu o Peter Brook, o Grotowski... Em Portugal
tivemos o Teatro Universitário, depois o Teatro Independente... Portanto estou à
espera que volte a acontecer. 

mas apesar de tudo algumas coisas ainda subsistem: as companhias desse
tal teatro independente, não é?

Temos heranças muito engraçadas, mas nalguns casos são formas já
esvaziadas de conteúdo. Por exemplo, uma coisa que vem do Teatro Independente
são os camarins comuns. Nós concentrávamo-nos em conjunto, porque estávamos
em conjunto, íamos para a cena em conjunto. Mantiveram-se os camarins comuns
e eu, hoje, acho isso um pesadelo. Como já não tenho nada a ver com a maioria
daquelas pessoas, estou sujeita a ouvir as conversas mais horríveis num ambiente
que não tem nada a ver com a minha noção de camarim: o lugar de preparação
para o espectáculo. Já pedi a directores das companhias para porem o meu
camarim no palco, para não ouvir as conversas que se têm até ao momento de
entrar em cena. Ouvir falar do arroz de cabidela ou da festa da SIC, entre duas
cenas, não é possível. Há grandes erros que vêm desse período do Teatro
Independente, quando os grupos se formaram com um determinado sentido – A
Comuna, a Cornucópia, A Barraca, o Teatro Experimental de Cascais, o Novo
Grupo. Agora já não são grupos, chamam-se grupos mas não são. Cada vez que
se lá vai, os actores são diferentes. Eles já não trabalham em conjunto,
diariamente, são chamados para as peças. São teatros com os mesmos directores,
são produções daquele directores, mas já nem sequer são companhias, quanto
mais grupos.

há uma grande fragmentação, é um facto.
Mas há pessoas que gostam muito disso e oiço jovens actores dizer: «Grupos

nunca, que horror, isso é uma coisa que abafa.» é como no casamento. Não há
nada mais espantoso do que um bom casamento. Dois seres conseguirem viver
juntos muitos anos, não pararem de crescer e de puxarem um pelo outro. Já se
estar habituado a tropeçar nas pantufas ou a deixar a pasta de dentes não sei como,
e tudo isso ser amor e não rotina. Isto é uma coisa dificílima e raríssima. Senão são
dois tristes seres ali, que já não gostam um do outro, até que a morte os una... No
teatro acontece o mesmo... talvez por isso um dia, no fim de um espectáculo, um
espectador disse-me: «Posso dar-lhe um beijo? Você é um monstro!»

304 Referência ao livro editado e organizado pelo secretário de Charles Dullin, Charles Carras, a partir
de textos escritos ao longo da vida e intitulado Ce sont les dieux qu’il nous faut (Paris, Gallimard,
1969).
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um monstro é aquele que se mostra. Expor-se tanto é quase monstruoso,
não acha?

Exactamente. quem é aquela senhora para querer chamar a atenção de
outros seres humanos durante duas horas? A não ser que seja para dizer qualquer
coisa, para que levem qualquer coisa para casa. Caso contrário acho uma falta de
respeito, acho mundano, obsceno, uma prostituição. Um actor que não vai para a
cena com a noção da sua responsabilidade social, política, artística, ética é uma
prostituta. Com letra pequena, porque eu trabalhei com Prostitutas e há qualquer
coisa nelas com que eu me identifico: chegada à escala mais baixa, social, de
infelicidade, de pobreza, uma Prostituta usa o seu corpo ainda como uma forma
de liberdade. Uma liberdade, dentro da sua prisão: vive, come, dá de comer ao
filho. Portanto quando eu digo prostituta entendo a prostituta mesmo puta. Nunca
quis depender do teatro para viver, para não ser obrigada a dizer a desculpa do
costume: «Tive de aceitar para pagar a renda da casa.» Por isso canalizei o meu
empenho pelo mundo e pelos seres humanos dando sangue, trabalhando como
voluntária nos hospitais, ou com prostitutas no Bairro Alto e no Intendente. Custa-me
ganhar a vida, ganharia muito melhor a fazer telenovelas. Já me ofereceram
milhares de contos para fazer de troféu de caça e sou insultada por não ceder.

a integridade ofende, e há pessoas que não conseguem aguentar o preço.
Não sei, mas é tal e qual o que me aconteceu com a Comuna, as tais

agressões que a gente sofria. Ainda sinto essa agressão... A minha formação
política e intelectual, os valores e as causas que defendo, impedem-me de fazer
coisas que violentem as minhas convicções. A arte do actor é para servir a
comunidade, porque o actor é responsável pelo espectáculo, e o teatro é arte.

sobre as suas referências?
Gordon Craig, Stanislavski, Artaud, Grotowski e Peter Brook. Mas também O

mito de Sísifo, de Camus; Tornar-se pessoa, de Carl Rogers; O zen e a arte do tiro
ao arco, de Herrigel, com essa noção da tensão antes de disparar o arco; Narciso
e Goldmundo, de Hesse, com a noção do dionisíaco e do apolíneo. E A origem da
tragédia, do Nietzsche: o actor como artista, como sacerdote com a noção do
sagrado, e ao mesmo tempo o actor como ser humano, mais humano do que
qualquer outro ser, trágico e vulnerável... Nós, actores, somos muito frágeis,
porque temos que ser antenas para receber tudo. Há o lado apolíneo, o lado do
Narciso, da solidão do actor, das grandes referências, a mistura entre a
humanidade do dia-a-dia e o divino. O Fernando Amado não esquecia o jogo, a
eterna infância do actor. Ele dizia: «Os actores são meninos a brincar no jardim
dos deuses.»



245

VISITA GUIADA AO OFíCIO DO ATOR: UM MéTODO

homenagem a adolfo gutkin [2005]
[Texto inédito originalmente lido na sessão de homenagem a Adolfo Gutkin (Lisboa,
Sociedade Portuguesa de Autores, 26 de março de 2005).]

Um espaço. Um grupo de actores que trabalham juntos diariamente. Através
de técnicas que vão buscar aos grandes mestres das Artes, das Ciências, das Filosofias
e das Religiões, vão aprendendo a conhecer-se mais e melhor a si próprios e uns aos
outros. Vão sentindo e pensando, vivendo e convivendo com o que são, o que
querem, o que recusam, o que temem, o que desejam. Exercitam o corpo e a voz
para aperfeiçoarem a expressão. Despertam os sentidos para serem como antenas a
que nada é alheio. Para que o talento, de cada um e do conjunto, possa ser posto ao
serviço de uma estética cada vez mais apurada. Não imitam nada nem ninguém, são
aqueles e não outros, com os seus nomes, corpos, vozes, emoções, inteligência,
memórias, experiências e opções. Com as suas qualidades e os seus defeitos, a sua
grandeza e a sua pequenez. Do encontro da personalidade de cada um com uma
nova personagem que interpreta, nasce uma terceira entidade. Única e irrepetível.
Do encontro de uns com os outros, em cada novo contexto, nasce um novo
espectáculo. Único e irrepetível, cada dia. Não há lugar para estereótipos, não há
repetição mecânica. Há presença, em carne viva, sempre renovada. Tão presente e
tão inteira que implica generosidade, risco e exigência. Implica permanente vigilância
e disponibilidade, estar sempre a começar do princípio, a percorrer sempre caminhos
desconhecidos de relacionamento, de autoconhecimento e de expressão. E implica
uma ética – matéria-prima de criação artística, instrumentista virtuoso para quem o
instrumento é ele próprio, cada um tem de ser sempre melhor e exprimir-se cada
vez melhor, para melhor servir a comunidade. Tão completamente humano que se
torna representante privilegiado da humanidade. Contando tão verdadeiramente a
sua história que lhe dá universalidade. Perseguindo essa mesma universalidade, nos
textos que cria ou recria, para revelar ao público o que é o ser humano.

E o público frequenta aquele espaço, vendo, ouvindo, sentindo e pensando
tudo o que lhe diz respeito, com e através daquele grupo de actores.

Condicionados pelo passado e pelas projecções que dele fazemos no futuro,
não somos capazes de viver o presente, o instante em que cada coisa acontece. E
assim bloqueamos a aprendizagem e limitamos a transformação. O actor é o que
sabe «acontecer», estar presente inteiramente ali, naquele espaço e naquele tempo,
sem passado nem futuro. E sabe levar o público a «acontecer», a estar presente,
absolutamente, não assistindo, passivo, a uma exibição, mas sendo co-criador de
um acto de vida único e irrepetível. E assim, com e através daqueles actores, aprende
e se transforma.

Foi esta maneira de ser actriz e de estar no Teatro que me foi ensinada por
Adolfo Gutkin, num curso da Fundação Gulbenkian, há 35 anos. E que se
entranhou em mim, irremediavelmente.

Obrigada, Mestre. A luta continua.
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a césar [2005]

[Texto originalmente publicado em Nicolau, João (Org.). (2005). João César
Monteiro. Lisboa: Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema.]

Sou a doença e sou onde me dói
Sou sítio onde se nega que se morre
Tem graça haver quem fale a meu respeito

RUY BELO

quando, pela primeira vez, me telefonaram a pedir um depoimento filmado
para a colecção dos DVDs, eu estava com o César no meu gabinete da Cinemateca.
Não me passando pela cabeça recusar, contei-lhe. Desatou aos gritos a dizer que
detestava essas coisas. Antes do filme, o que é que está ali a fazer aquela senhora
a falar sobre o que fez e o que não fez, como é que fez, sobre o realizador e a sua
maneira de trabalhar… Explicações que não explicam nada, quando não deturpam,
que só servem para distrair o público que tem é de se concentrar para ver o filme. 

Depois de ele morrer disseram-me que, entretanto, tinha mudado de ideias
e que, por isso, eu já podia filmar o depoimento. Em trinta anos de relação pessoal
e artística com o César, tantas vezes o vi mudar de ideias sobre tanto, quase tudo,
que acredito que não tenha sido um argumento usado apenas para me
convencerem e que eu já não podia confirmar ou desmentir. Mas não consegui
filmar o depoimento. Entre nós sempre houve um pacto de confiança, que cada
um, à sua maneira, integralmente cumpriu. À maneira do César dizendo-me e
mostrando-me que não se podia confiar nele. Esse pacto foi-nos alimento para a
relação pessoal e estímulo para a relação artística.

No momento em que escrevo só penso no que ele gostaria que eu dissesse e
apetece-me parar aqui e dizer: vejam os filmes! e, se puderem, leiam textos de
alguns (segundo ele muito poucos), que sabem ajudar-nos a vê-los. Penso depois
em alguns depoimentos que ouvi quando ele morreu («polémico, controverso» –
é bem verdade, César, que um macaco quando se vê ao espelho nunca pode ver
um apóstolo) e no que valerá a pena dizer para que fiquem a saber mais sobre um
dos nossos maiores criadores. Sobre a sua obra. Sobre a sua pessoa. E só me vem
à cabeça aquela figura estranha, assustadora e inesperada, ora andrajosa, agressiva
e malcriada, ora um gentleman, doce, elegante e sedutor. Tão cinzento e adunco,
parecendo não olhar e vendo tudo, iluminando o que via com o imenso olhar azul.
Mentindo, enganando, interesseiro e fugidio, dando-se e expondo-se com
generosidade e fascínio maiores que tanto desamparo, em cada confidência ou
desabafo, nos triunfos e nos tropeções, no plateau e na rua. Sem reservas para a
infantilidade e o ridículo, no assédio a desconhecidas encontradas pelos cafés. Sem
limites para o insustentável, no percurso pelas esbeltas formas de uma falsa
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princesa. Como se, na impossibilidade de em tão pequeno corpo caber tanta
humanidade, ela tivesse de se manifestar sob todas as formas, das mais reles às
mais sublimes. Nem amigo nem amante, nem cúmplice nem companheiro. Tudo
isso. Como se em tão curta vida tivesse de caber tudo o que da Vida pensava e
sabia e queria. Precavendo-se da insuportabilidade da traição com as traições que
cometia. Prevenindo a iminência do desastre com os desastres que provocava.
Acometendo a vileza com todas as vilezas que imaginava e, irreprimível e
deliciadamente, algumas perpetrava. Fazendo gala em não descurar galas, de Vila
da Feira a Veneza, destruindo-as («o Leãozinho já cá canta») e delas fazendo etapas
de construção. Tão irremediavelmente lisboeta, a mortalha entre os dedos a enrolar
o tabaco e a conversa, uma bica na Brasileira, uns joaquinzinhos, um cozido. Tão
merecidamente punido, a estrebuchar de tão injustiçado, desferindo impropérios,
pernoitando na pensão ou no banco de jardim, sem casa nem família, irreparáveis
mágoas e danos, indesculpáveis razões perdidas, incessante e violentamente
procuradas. Tão imensamente português. Mais do que o que sabemos, porque do
mundo e do que é ser português, não tenho dúvidas, ele sabia mais que nós.

quando a morte lhe acena em meados de 2001, queixa-se de umas costeletas
com bolor que há muito tinha no frigorífico e que imprudentemente ingeriu e
insurge-se contra os agoirentos que o dizem doente. No último dia de filmagens de
Vai e vem, entre um café e o cigarro que já ninguém, por desesperança, lhe ousava
impedir, à mesa do Pau de Canela, na Praça das Flores, lamenta as jovens actrizes
que ganham, perdendo-se, nas vielas da televisão. Condena veementemente a
criação que destrói a vida, a propósito de um realizador que matou um gato para o
filmar. Depois do último take (que seria mesmo o último que filmaria, apesar de,
recorrentemente, como no nosso adeus da escadaria da Assembleia, eu convocar o
manguito entre compressas na cama do hospital), insulta a produção e recusa-se
ao protocolar almoço de convívio de fim de filmagens. Fala do novo projecto que já
está a preparar.

Tempos depois vai dando notícias de Paris onde faz as misturas e en passant
vai a médicos. Perante o veredicto de que se se portar bem talvez possa durar três
anos, brande a única vitória que lhe é consentida: despreza o inimigo, decidindo
não gastar mais tempo e energia a terçar armas. Faz anos a 2, morre a 3305. Assim,
porque Pessoa, que ele tanto citava, diz: «Só és lembrado em duas datas,
aniversariamente: quando faz anos que nasceste, quando faz anos que morreste»,
assim, perversamente, limita o espaço e o tempo das efemérides. E repete-nos
que a vida são dois dias, como tantas outras frases feitas que gostava de usar, para
desvendar o que por detrás de cada coisa feita havia por fazer. Razão por que
despedia actores a quem pedia arquétipos e lhe davam caricaturas. Razão por que
foi buscar a deusa Atena à roulotte da produção de Veredas para dirigir as

305 2 e 3 de fevereiro de 2003.
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filmagens do Soajo. Porque sabia que aquela gente entendia melhor os deuses
que os citadinos estereotipados. Razão por que tantas vezes destruía cenários,
recusava marcações e enquadramentos, desfazia iluminações, dizimava equipas.
«Não quero. Parece um filme.» E nesta frase estava tudo o que para ele era o
Cinema. A beleza exposta mas nunca composta, arremedo da Beleza vislumbrada,
permanente e rigorosamente procurada nas brechas da vulgaridade de um dito
popular, de uma velha lata chutada pelo asfalto, de um peixe assado, de um raio
de sol que espreita a cena e vai iluminar o cabeção da freira, de uma obscenidade,
do meneio de uma anca, de um sôfrego repasto improvisado a compensar a
timidez dos figurantes, de uma borboleta que entra pela janela a meio do take e
é engolida com o arroz malandrinho, de pedras azuis como muitos olhos, pombos,
ovos, lições de natação, clarinetes, soutiens voadores, danças e cantares no palco
do Maxime, cigarros apagados e compulsivamente acesos, polícias, generais,
continências e incontinências, cacilheiros, escadinhas que se descem, grandes
escadarias que se sobem. A sua vida, a nossa vida. O seu Cinema. Legado de um
grande amor de que só uma grande alma é capaz e que tantas e tantas vezes e de
tantas maneiras escondeu, desajeitadamente omitiu, cruelmente disfarçou, mas
que no Cinema não conseguiu, não pôde, não quis ocultar. Desvendando. 

«Vai e dá-lhes trabalho.» Ávido e avaro, desmedidamente, veio e deu. Foi e
continua a dar. Como quem não quer a coisa, como sempre quis todas as coisas. 

manuela de freitas, acção e cinema [2006]

[Transcrição inédita de uma conferência organizada por José Neves, enquanto coordenador
do Núcleo de Cinema da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa
(Lisboa, Faculdade de Arquitectura, 16 de março de 2006).]

José NEVEs (JN): Em primeiro lugar, quero agradecer a Manuela de Freitas,
em nome desta escola, do núcleo de cinema e de mim próprio, por ter aceitado o
convite para estar aqui connosco.

Este ciclo de conferências, dedicado ao cinema, prossegue hoje à volta de
um tema sem o qual é difícil pensar que o cinema possa existir: a acção, a
actuação.

quando uma vez pediram a John Ford para descrever a maneira como
filmava, ele respondeu: «Limito-me a pôr a câmara à altura do olhar dos actores.»

é difícil imaginar as últimas décadas do cinema mais significativo que se fez
em Portugal sem os olhos – sem o olhar – de Manuela de Freitas.

Manuela de Freitas participou em mais de trinta filmes. Tendo-se estreado,
em 1972, num dos primeiros filmes de João César Monteiro, Fragmentos de um
filme esmola – A Sagrada Família, foi uma presença constante e central do seu
cinema...
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maNuEla dE frEitas (mf): O Manoel de Oliveira é anterior... O Passado e
o presente foi filmado em 1971.

JN: Pensava que eram os dois de 1972. [continuando] ...Passando por
Veredas, Silvestre (só a voz) ...

mf: Só a voz.
JN: ... À Flor do mar, Recordações da Casa Amarela, A Comédia de Deus, Le

bassin de John Wayne, até ao último filme do realizador, Vai e vem, de 2003.
Simultaneamente, atravessou, e continua a atravessar, várias gerações de

cinema português, tendo trabalhado, também logo desde 1972 – que afinal é 1971 –,
com Manoel de Oliveira em O Passado e o presente, Amor de perdição, Francisca,
e Le Soulier de Satin, com Paulo Rocha, com Seixas Santos, Solveig Nordlund ou
Jorge Silva Melo, entre muitos outros, e ainda recentemente, nos primeiros filmes
de Rita Azevedo Gomes ou de Luís Fonseca.

A sua actividade reparte-se ainda pelo dizer da poesia, com inúmeros recitais
e vários discos gravados, pelo fazer da poesia, cantada por José Mário Branco,
Carlos do Carmo ou Camané e, obviamente, pelo teatro, onde se estreou em 1967,
no Teatro Capitólio, com Uma mulher de roupão, ao lado de Laura Alves, Ruy de
Carvalho e Raul Solnado. Está certo, não está...?

mf: A sério, a sério, a sério, comecei em 1962 com o Professor Fernando
Amado. Comecei com ele, na Casa da Comédia.

JN: Desde aí, enquanto fundava o Teatro da Comuna, o Teatro do Mundo ou
a Casa da Comédia, que fundou com o seu mestre, Fernando Amado, e onde
trabalhou com Almada Negreiros, trabalhou com inúmeros encenadores, tais
como Luís de Lima, Norberto Barroca, Jorge Listopad, João Mota, Adolfo Gutkin,
Michel Mathieu, Rogério de Carvalho, Mário Feliciano, Jorge Silva Melo, Mário
Viegas, Jean-Pierre Tailhade e Luís Miguel Cintra.

Dos trabalhos mais recentes destacam-se Bérénice, de Racine, em França,
Depois do ensaio, de Ingmar Bergman, no Teatro S. Luiz, A margem da alegria, de
Ruy Belo, Um sonho, de Strindberg, Quando passarem cinco anos, de Garcia Lorca,
e Austeros sinais, de Sophia de Mello Breyner, no Teatro da Cornucópia, Centro
Cultural de Belém, Teatro Nacional de S. João, Teatro Camões, Jornada para a
noite, de Eugene O’Neil, na Comuna, e A tempestade, no Castelo de Ourém. que
penso ser a peça de Shakespeare...

mf: Era o que estava no programa mas não tinha nada a ver.
JN: Presentemente, ensaia a Medeia no Teatro Nacional D. Maria.
Desde 1996, faz parte da Direcção da Cinemateca Portuguesa.
Esta transversalidade no trabalho da actriz Manuela de Freitas faz-me querer

dizer que alguns dos estudantes que estão neste núcleo de cinema estão também,
como actores, no grupo de teatro desta escola, o que ajudará, com certeza, a que
hoje se vá falar, não só de acção e cinema mas também de acção e teatro, para
podermos falar daquilo que nos interessa que é a acção e o mundo.



250

ANTóNIO BRANCO

E sobre isso, para lhe dar a palavra, gostava que ficássemos com este
bocadinho de cinema... 

mf: (Fica aqui comigo na mesa para isto não ficar a parecer uma
conferência...)

[Projecção da sequência «Callas e robalo», de À Flor do mar (1986), de João
César Monteiro.]

mf: Isto é uma das razões porque eu odeio o cinema. Nada disto já existe. O
César Monteiro já morreu. E é horrível, odeio a fixação do tempo e do espaço,
sobretudo do tempo. A memória, que é uma coisa que para um actor não existe.
A essência de um actor é a presença. é o instante, é ter a noção de que só existe
o agora, não existe passado nem futuro, e que cada momento é único e irrepetível.
é a essência da arte do actor. é preparar-se durante um mês, dois meses, para
conseguir compreender uma personagem e conseguir vivê-la, diante de um
público. Vivê-la totalmente, absolutamente, àquela hora, naquele dia. Por isso é
que se diz que o espectáculo nunca é igual todos os dias. Não é só porque o
público é diferente, é também porque o público é diferente, mas é porque a arte
de representar é uma arte de vida, totalmente vivida naquele momento. O cinema
fixa. Isto já não existe. E a ideia de que ando metida numas latas, e que abrem as
latas e vocês vão ver-me no passado e no presente, é insuportável. Isso é uma das
razões porque eu não gosto de fazer cinema. Mas não é só essa.

Se repararem bem no que eu escolhi para cartaz [aponta a imagem306 do cartaz
que anuncia a sua conferência] e se o cinema é a arte que nos faz ver para além do
nosso olhar, está tudo aqui: solidão, frio, disponibilidade, infância, inocência, perdição.

306 Lillian Gish num fotograma do final do filme Way Down East, de D. W. Griffith (1920).
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E ao mesmo tempo há qualquer coisa de... como se estivesse a tentar redimir
isto tudo com uma transcendência qualquer, como se, ao olhar para cima, se
estivesse à espera que os deuses estivessem em contacto com a gente. Isto, para
mim, é a imagem do actor no cinema. é o exílio total. é o frio total. é tentar que,
pelas brechas de uma indústria, possa passar a criação. Agora, também já acontece
isso no teatro, devo dizer-vos, lamentavelmente. Já estamos numa «indústria de
conteúdos». Já só oiço falar em «conteúdos». E até o teatro, e a minha experiência
agora com a Medeia no Teatro Nacional está a confirmar isso, já tem muito pouco
de criação. O teatro está a ficar parecido com o cinema. Na história do cinema, o
cinema foi buscar ao teatro a sua maneira de fazer. Porque muitos realizadores
vêm do teatro e porque foram buscar actores vindos do teatro. E isso fez com que,
nos filmes, fossem os actores a imprimir a forma de fazer os filmes. 

E para isso aconselho-vos a ler um texto extraordinário do Jorge Silva Melo que
ele escreveu num catálogo da cinemateca que se chama «Actor/ Actor»307, que já
está esgotado, não podem comprar mas podem consultar lá no centro de
documentação. Ao longo da história do cinema ele faz a análise disso tudo, com os
nomes dos realizadores e dos actores, e porque é que os filmes do Lubitsch e do
Murnau e do Griffith foram assim, porque tinham aqueles actores. qual é a
importância da Broadway no cinema? quando o cinema passa a ser sonoro vão
buscar os actores à Broadway. E ao longo da história do cinema vamos verificando
isso: como os actores que estão disponíveis a fazer cinema imprimem ao cinema
características. E também acho que se nota isso actualmente no cinema português
– mas já lá vamos – e que tem a ver com a contaminação da televisão e dessas coisas. 

Portanto, para um actor, o cinema... posso dar-vos alguns exemplos: o Vasco
Santana dizia: «Não gosto de fazer cinema porque me obriga a levantar muito cedo
e não gosto de representar aos bochechos.» é uma das coisas. Aquilo obriga-nos a
levantar muito cedo e representamos aos bochechos. O Gary Cooper dizia: «Não
custa nada representar em cinema. Basta decorar as deixas, olhar em frente e não
tropeçar nos móveis.» [risos da assistência] O Bogart dizia: «Representar? Nunca
me passou pela cabeça!» [risos da assistência] De facto, aquilo não é representar.
Nós somos peças de uma máquina. Não percebemos nada do que é que vai
acontecer no filme. Não há tempo para trabalhar com os actores. Nós chegamos
ao plateau, deram-nos um guião, que a gente sabe que tem a cena 35, 48 e 92, e
que, ainda por cima, não se passa cronologicamente... Filma-se primeiro a última
e depois a primeira e depois a segunda. qual é a maneira que nós temos para,
minimamente, não atraiçoarmos aqueles que acham que ser actor é a profissão
mais bonita do mundo? é ler o guião, tentar perceber que história se está a contar,
falar com o realizador, tentar perceber o que ele quer daquela personagem, quem

307 Melo, J. S. (1987). Actor/Actor. In J. B. da Costa (Org.). Actor/Actor (pp. 11-56). Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian e Cinemateca Portuguesa.
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é. Conseguir num almoço, uma coisa assim, enquanto ele não anda aflito lá com a
produção e com aquelas coisas. Tentar que ele tire um bocadinho para nós.
Perguntar-lhe: «quem é? Como é que queres que seja?», umas informaçõezitas.
Decorar o texto e depois chegar lá e fazer. é necessária uma técnica muito grande
de concentração. Porque, enquanto num teatro nós preparamos um espectáculo
durante dois meses, dois meses e meio, e depois há todo um tempo de preparação
e vai-se uma hora antes para o teatro, e a gente concentra-se, e a gente entra em
cena num determinado estado, ali não. Chega-se, há muitas raparigas, muitos
rapazes, muitos carros, há muitas máquinas, muitas luzes, há cabos pelo chão, a
gente tropeça imenso. Há uns homens que nunca vi e não volto a ver, a não ser
quando no filme seguinte, às vezes, encontramos o técnico... Há um técnico de
som... O Joaquim Pinto vem cá, não vem?

JN: Sim, vem cá na próxima semana. 
mf: Sim... é que é uma coisa que é um dos pesadelos dos actores... Às vezes

consegue-se que o realizador dê um bocadinho de atenção aos actores. Por
exemplo, uma cena com o Luís Miguel, começamos a tentar perceber o que é a
cena, fazemos uma vez, duas vezes, perguntamos ao Paulo Rocha: «é isto que tu
queres?» E quando nós estamos... – aquela cena, ainda por cima, naquele filme,
O Desejado, em que eu tenho que saltar por cima de um buraco, ele tem de me
agarrar para eu não cair, portanto há também uma questão de risco – e quando
estamos... «Vá, agora vamos fazer a cena», vem o técnico de som. [risos da
assistência] Vem o técnico de som com umas máquinas e põe-nos uns microfones,
e umas coisas, e para não falar da maquilhadora que também vem com umas
coisas. é um inferno. é um inferno! 

Os casos da minha carreira cinematográfica que não foram um inferno foram
com o João César Monteiro. De facto, acho que o João César Monteiro sabia o que
eram actores. Com os que eu trabalhei, tirando o Jorge Silva Melo, nenhum deles
faz a mais pequena ideia, e posso dar-vos o exemplo disso que é pedirem coisas
do género: «Esta cena é como se fosse uma cena de alta comédia, aquelas cenas
entre o Cary Grant e a...» Pensam que não sabemos o que é ou que não sabemos
fazer. Fazemos, mas depois: «Não... não... por amor de Deus, não é nada disso.
Parece uma cena de alta comédia, parece uma cena do Cary Grant com...» «Não
foi isso que pediu?» Outra vez: «Isto aqui, Manuela, agora imagina que és uma
múmia, morta, que és de pedra.» E eu, claro, fiz a cena. «Não pode ser Manuela,
pareces uma múmia, morta...» [risos da assistência] «Então, mas o que é? Não foi
isto que pediste?»

O César sabia o que era um actor. Sabia o que era um actor e acho que não
é só isso. O próprio acto de criação do César Monteiro tinha a ver com isso da
presença. O César tinha o guião escrito, o César tinha tudo marcado. íamos ali,
àquela hora, fazer aquelas cenas, mas era ali que ele as fazia. Enquanto nos outros
realizadores, eles vão para o plateau só confirmar o que já viram na cabeça deles
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em casa, e portanto vão só conseguir que o câmara ponha a câmara, não sei o
quê, e a luz não sei que mais, para ficar como eles já têm na cabeça, o César criava
os filmes ali. Aconteciam naquela altura. E posso dar-vos alguns exemplos, além
das próprias cenas que eram improvisadas, como aquela cena minha com ele nas
Recordações da Casa Amarela na cozinha, em que eu estou com uns rolos – não
sei se viram o filme – e depois acabo a comer bombons. Como a cena do banquete,
em que ele pediu aos figurantes para comerem, comerem, comerem... Os
figurantes não comeram nada, comemos nós. De maneira que acaba a cena
comigo e com ele a comermos tudo. Improvisámos. Aquilo era criado naquela
altura. Desde que soubéssemos qual era o objectivo da cena, o que é que se
pretendia e estivesse muito bem definido quem eram os personagens. quando,
por exemplo, também nas Recordações da Casa Amarela, a velha da pensão de
repente arranca um fado do Marceneiro, aquilo saiu-me. [cantando] «Limpa as
mobílias com óleo...» Aconteceu. Porque era feito naquela altura. Às vezes podia
ser que ele dissesse: «Ah, disso não gosto.» Mas quando gostava, ficava. 

No cinema, o actor tem que merecer o acaso. O que é horrível. Porque estamos
à mercê do acaso. Estamos à mercê das condições de produção. Estamos à mercê
da chuva, se está a chover ou não está a chover. Estamos à mercê daquela máquina
toda. E depois: «Venha cá e faça aí a cenazinha.» E a gente vai fazer, o melhor que
sabe e o melhor que pode, sem ter trabalhado como deve ser e, portanto, nas
brechas daquele horror, tentar que saia alguma coisa de jeito. é isto. Há uma espécie
de cegueira, não se sabe o que se está ali a fazer. Está-se a tentar dar o que se tem.
Mas é solidão total. [aponta a imagem o cartaz que anuncia a sua conferência] é
uma forma de exílio, de facto. que já está a acontecer no teatro, também.

E há uma frustração horrível. Por exemplo, na cena da Francisca que eu faço
com o Diogo Dória, ao repetir a cena – porque a gente aproveita quando há um
projector que não está bem ou um não sei quê que não está bem, aproveita-se
um cantinho para ir ensaiando e repetindo – comecei, vagamente, como acontece
no teatro, a entrar no ambiente... e portanto inventam-se coisas. Porque à medida
que se vai conhecendo melhor a cena, à medida que se vai entrando mais na
personagem (como diz o mestre Stanislavski: «A inspiração é uma grande dama
que só entra numa casa bem arrumada.»), nós vamos arrumando e, portanto,
acontecem coisas. À segunda ou terceira vez que eu fiz a cena, eu acabei de lhe
dar um beijo, naquela cena que aparece nos cartazes, em que eu estou assim a
falar com o Diogo Dória, e tinha uma raposa, e quando saí, fiz assim à raposa, e
vim a arrastar a raposa pelo chão. O Manoel de Oliveira achou genial. Achou que
dizia completamente que a raposa era o Diogo Dória. E era. quem vir aquilo vai
achar que foi pensadíssimo. Saiu-me... e ficou bem. E é significante. Acontece que
calhou. Naquele intervalinho ali, tive aquela ideia. Podia ter tido mais... 

é essa sensação de que o cinema não pode, não quer, não sabe utilizar o
actor. Pois, utilizou ao longo da História. E houve realizadores que utilizaram, e
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como! E como utilizaram outro tipo de actor. Pode-se perguntar, quando o Gary
Cooper diz aquilo, quando o Humphrey Bogart diz aquilo?... é uma maneira de
utilizar actores que não são actores que representam. São actores que são
personagens. O John Wayne, o Cary Grant: são grandes actores? é uma
classificação esquisita. De cinema, são! Mas não representam. Não são actores,
como a Ingrid Bergman, o De Niro, o Marlon Brando. São personalidades que
servem uma imagem e que se tornam, como o Jorge diz nesse artigo, «actores
ponto de vista». O filme vê o mundo através do olhar daquele homem, daquele
cowboy que é o John Wayne. Ou daquele homem que é o Humphrey Bogart. Ou
daquela mulher que é a Marilyn. Ou daquela mulher que é a Marlene Dietrich.
Em que não há representação, no sentido da arte de representar.

E depois há os modelos, como é o caso do Bresson, que encontra umas
pessoas na rua e percebe que a câmara pode atravessar aquela pessoa, aquela
imagem e ir direita a uma alma qualquer. Aí temos um caso: o actor que faz o
L’ Argent do Bresson308, que é um arquitecto, e que um dia bateu à porta do
Bresson para pedir um saca-rolhas. Ele estava a preparar o filme e olhou para ele
e convidou-o para fazer o filme. E ele fez. Não era actor, nunca foi. O Jorge Silva
Melo convidou-o e ele é o protagonista do Agosto. é péssimo. Porque aí foi usado
como actor, para representar, e é insuportável. No L’ Argent é extraordinário. é
como a Dominique Sanda que vem da Femme Douce do Bresson, onde é
absolutamente transcendente. E depois, quando começa a representar, não... não
acontece nada.

O Manoel de Oliveira faz um bocado o mesmo, usa os actores como imagem.
quando eles representam ele agradece e usa. Como aconteceu n’O Passado e o
presente. Não sei se ainda é o plano mais longo da história do cinema português,
mas na altura era. Aquele plano grande que se passa em duas salas. Sou eu e o
António Machado. Não é por acaso – ou será? – que são dois actores de teatro que
fazem aquela cena. Um plano que dura um quarto de hora e em que passamos de
uma sala para a outra, e... não é nenhum dos outros actores – que não eram actores
– que fazem aquela cena. Talvez porque ele percebeu que era preciso saber
representar. Mas o Manoel de Oliveira usa os actores como usa o cenário e o texto. 

O que é que eu posso dizer-vos mais deste inferno?
que acho que os filmes que eu tenho visto recentemente têm a ver com isto.

Os actores que aparecem não são actores e influenciam a própria narrativa dos
filmes. é tudo muito rápido, é tudo muito vazio. Aparecem uns rapazes e umas
raparigas numas boîtes e depois vão para casa, depois fecham a porta, depois
acendem o cigarro. Porque é este o estereótipo do actor, neste momento, que
está a funcionar. Porquê? Porque é a televisão que está a dar trabalho aos actores.
Hoje ser actor é trabalhar na televisão. Por isso é que não percebo porque é vocês
que me convidaram para vir aqui. [risos da assistência]

308 Christian Patey.
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é a televisão que dá sentido a esta profissão, agora. Esta profissão já não tem
qualquer sentido fora da televisão. Representar é na televisão. A televisão utiliza
pessoas normais que aparecem nuns programas e que, portanto, podem aparecer
também numas telenovelas e numas séries. Utiliza modelos que passam das
passerelles para a arte... não é arte de representar, aquilo é «ar de representar».
Parece mesmo que é representar, mas não é. São bonitos, são bonitas e é o que está
a passar para o cinema. Umas raparigas muito bonitas, uns rapazes muito bonitos.
Despem-se mais ou menos, não se despem, há umas cenas de cama e é tudo muito
rápido. E eu acho que é tudo muito rápido porque, se for lento, nota-se muito.

Eu fui ver alguns espectáculos de teatro, porque às vezes vou ver, ainda com
esperança de poder gostar de alguma coisa. E também os espectáculos de teatro
são muito rápidos. Por exemplo, aqui há pouco tempo, além de uns espectáculos
que vi, vi uma prova final do Conservatório. E aquilo era muito rápido. Eu estava
sentada e aparecia um rapaz ali e dizia uma frase. Aparecia outra e dizia uma coisa.
E depois aparecia um por baixo. E não percebi absolutamente nada. Sobretudo,
percebe-se que é uma maneira de fugir a qualquer coisa. Porque se fosse rápido
só por ser rápido, se calhar era alguma coisa. Mas não, porque quando eles se
colocam à nossa frente para dizer qualquer coisa, se a gente olha para eles, eles
fogem. Portanto, é mentira. Portanto, é só ausência de confrontação real. é fazer
de conta que nos estão a confrontar. Avançam para o meio do público e viram-se
para uma pessoa para dizer uma coisa: «O que estás aqui a fazer? Onde foste
jantar? E vieste agora?» E se alguém – experimentem fazer isso – os olha nos
olhos, eles piram-se. Ou estão a olhar-nos assim, sem ver, que também é muito
fácil. Fazer de conta que se está a olhar e não estar a olhar. Ou olhar para o ombro.
Fazer de conta que se está a olhar, só para dar a imagem. Predomina a forma sobre
o conteúdo e, portanto, é tudo muito rápido. Para que é que é rápido? E depois
saltam e despem a camisola e depois atiram-se para o chão... Eu acho que é para
fugir a qualquer coisa. 

O teatro, a arte de representar é um ser humano, são vários seres humanos
que se põem do lado daqui para confrontar os outros seres humanos... Como dizia
o Tchekov: «Eu escrevo as minhas peças para vos dizer como nós vivemos mal.»
Eu acho que o teatro é para isso que serve. O teatro foi feito, foi inventado há
milhares de anos, para a comunidade se juntar nuns sítios e aparecerem uns
senhores deste lado que pensaram, que construíram uma história. E que vos vão
contar uma história e que vos dizem: «Venham cá hoje às nove e meia que a gente
vai contar-vos uma história.» E essa história tem a ver com a gente. E daí que
vocês, público, sejam co-criadores do espectáculo. Não são gente passiva que vai
lá olhar a ver se está bem, se o cenário é bonito, se tem muitos fumos, se sobe o
palco, se desce o palco, se a senhora tem a voz bem colocada e se está bem
penteada, se o vestido é bonito... Não. O teatro, tal como eu o entendo – mas isso
sou eu que estou aqui hoje, amanhã outra pessoa dirá o contrário –, o teatro é
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uma emanação da comunidade e eu, como membro da comunidade, partilho das
mesmas inquietações, das mesmas aflições, das mesmas perguntas, das mesmas
dúvidas, das mesmas paixões e, portanto... 

é a minha profissão. Aprendi a contar uma história. Aprendi. Tenho uma
técnica que me permite contar bem uma história. Vocês sentam-se e eu... Assim
como vocês, que vão ser arquitectos, ou alguns já são, quando eu precisar de uma
casa, não sou eu que a vou fazer, peço a vocês para a fazerem. Para contar uma
história, vocês pedem-me a mim para contar. Porque eu aprendi, percebe-se o que
eu digo, ouve-se o que eu digo. Também já não é preciso, porque no teatro já se
usa microfone... Descobri que, se calhar, na Medeia vou ter um microfone aqui
[aponta para a testa]. Não percebo muito bem como vai ser, com tantos saltos eu
acho que se vai desligar, mas eles lá sabem. Portanto, até no teatro já há isso que
é parecido com o cinema, uns microfones que nos põem e umas coisas. Mas,
pronto. Mas eu sei, aprendi. Sou uma profissional... Era, porque agora já não sou
profissional. Agora sou profissional da Cinemateca, sou funcionária, se precisarem
de alguma coisa, digam... [risos da assistência] E nas horas vagas, de três em três
anos, há um projecto que me desagrada menos do que os outros e eu aceito, como
é o caso da Medeia. Mas... sou profissional no sentido em que foi para aquilo que
eu estudei. Tirei cursos, aprendi, tive vários mestres e ao longo dos anos fui
tentando perceber o que era isto de ser actor. Portanto, eu sei contar uma história,
sei dar um grito e não ficar rouca, sei atirar-me pelo ar e não partir uma perna, sei
colocar as emoções nos sítios certos, sei ligar o pensamento e a emoção para que
a história passe não só pela inteligência, mas também pela emoção. Aprendi.
Aprendi a não tropeçar nos móveis, aprendi a decorar as deixas. Aprendi a olhar
em frente... Até isso que agora não aprendem muito, porque a gente vê que, às
vezes, eles tentam dar um plano fixo e as raparigas e os rapazes não conseguem...
piscam muito os olhos, porque é verdade que aquilo faz aflição, a luz... Aprende-se,
também, a maneira de não piscar muito os olhos. Eu aprendi e, portanto, ao
aprender isso tudo, tenho a noção de para que é que isto devia servir: para
qualquer coisa de útil numa comunidade, para inquietar, para confrontar. Só para
entreter acho fraco. Para contar mal uma história ainda acho mais fraco, porque aí
é que as pessoas, depois, não voltam lá e preferem que não lhes contem histórias
nenhumas. O que é que querem que eu diga mais? Isto é um inferno. [ri-se]

Portanto, o meu papel no cinema... é isto. Nunca recusei fazer um filme de
um realizador que eu admirasse. E nunca recusei fazer uma primeira obra. quando
um rapaz ou uma rapariga acaba a escola de cinema – fiz um de que gostei imenso,
que foi de um finalista da escola de cinema de Londres309 – e quer fazer a primeira
obra, nunca recuso. À segunda é que é mais complicado. Depende se gostei da
primeira. Mas a primeira obra faço sempre. E com os realizadores que eu, ao longo

309 Lance Kneeshaw (Realizador). (1997). Radio.
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da minha vida, fui admirando e achando que, se eles me querem lá, eu vou. Vou
contribuir com aquilo que sei para fazer o melhor possível, mas é com essa
consciência de que sou uma página de um livro escrito por um senhor e de que
não domino o que ele está a dizer com o livro. Enquanto no teatro há a noção de
autoria, há a noção de responsabilidade. quando vou para cena, num espectáculo,
eu domino o que se está a passar, domino o meu tempo, domino a minha relação
com o público. Há energia, há uma aura que o actor tem, que no teatro tem a ver
com a presença e que no cinema é totalmente anulada. Não faço a menor ideia
do que vai sair dali, não há essa energia. 

Há uns técnicos que estão espalhados assim, há uma máquina e há o
realizador que diz «Acção!» e a gente faz a cena, depois «Corta!». E depois não
sabemos o que ele vai fazer da cena. Não sabemos se entra no princípio do filme,
se no fim do filme, se é cortada... Acontecem coisas extraordinárias: por exemplo,
eu estar a fazer uma declaração de amor para aquela parede. Acontece que há
planos entre um actor e outro actor, onde eu posso estar a dizer «Meu amor, meu
amor, eu gosto tanto de ti, mas vou-te matar.» E ele não está lá, porque não tem
filmagens naquele dia [risos da assistência]: «Manuela, agora é aquele plano em
que tu dizes: meu amor, vou-te matar.» E eu vou para ali, uma luz, uma
maquilhadora, um som e qual é o texto? «Meu amor, meu amor, gosto muito de
ti, mas vou-te matar.» «Como é que olho?» «Olha para ali. Não, é para ali. Um
bocadinho mais para cima, um bocadinho mais para baixo.» «’Tá.» E depois eu
tenho que conseguir inspirar-me em cinco minutos, concentrar-me e imaginar que
está ali o outro actor ou alguém a quem eu gostaria de dizer aquela frase, naquela
parede. Às vezes é o dedo do assistente de câmara. «é para aqui, Manuela, é para
aqui.» E a gente olha e está a olhar para o dedo e a dizer: «Nunca vi ninguém tão
bonito como tu.» [risos da assistência] é, tem graça, mas é um bocado... é mesmo
isto, é isto. [apontando para a imagem do cartaz] 

é bonito e é redimido por isso. Não me arrependo nada dos filmes que fiz, tenho
a maior honra, mas não me pertence. Nas peças, sim, faço coisas comprometida com
que história é que eu vou contar àqueles senhores, porque tenho a noção da peça.
Depois às vezes não gosto do espectáculo que resulta no final. Mas isso é o que eu
digo, cada vez mais o teatro está mais parecido com o cinema, portanto eu já não
domino o que vai acontecer. Eu não sei que Medeia é que vocês vão ver no Teatro
Nacional em Maio, não me responsabilizo. E é isso que acontece no cinema. Não faço
a menor ideia do que é que dá o filme, o que é que vai acontecer. Depois vejo, há
uns de que gosto, outros de que não gosto. Tenho a maior honra de ter partilhado
com o Manoel de Oliveira os primeiros anos da sua segunda fase, a partir de O
Passado e o presente. Tenho a maior honra e a maior saudade da minha participação
na obra do César Monteiro. Gostei muito de trabalhar com o Paulo Rocha, com a Rita
Azevedo Gomes. Mas com essa noção de que dei essa coisa que eu tinha, de que
precisaram, ainda bem, ficou lá, dentro da lata.
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Pronto, agora não sei, façam-me perguntas. Não sei se não tenho aqui alguma
coisa que me esqueci... 

Ah! E depois... O cinema também tem esse problema: no cinema, os actores
reproduzem-se, não evoluem. Há uma reprodução porque a gente não tem tempo,
porque a gente não tem... é isso, não há tempo para trabalhar, não há tempo para
inventar nada. E como é imagem o que fica, sobretudo trata-se de conseguir criar
uma imagem que funcione. Isto impede qualquer evolução mais profunda do
actor. Enquanto no teatro nós vamos encontrando diferentes formas de nos
exprimirmos, de fugirmos ao cliché, o cinema puxa-nos para isso. 

A televisão, então, nem falar. Não só porque na televisão é tudo ainda mais
rápido, porque as pessoas recebem na véspera, ou às vezes no próprio dia, os
textos que têm que dizer nos diálogos. Às vezes estão a representar e os diálogos
estão escritos pelas paredes, porque as pessoas não tiveram tempo para decorar
e porque aquilo é muito fraco, aqueles textos são muito fracos, aqueles contextos
são muito fracos, aquelas mensagens, aquelas histórias, aquelas parvoíces que
eles contam nas telenovelas, nunca sabem se a filha é deles, esta eu acho genial.
[risos da assistência] Não sei onde é que eles foram buscar aquilo. Se calhar é um
problema que a gente tem, mas eu nunca dei por isso «é minha filha? Não é a
minha filha?» E descobrem sempre que afinal é filha de outro. E aquilo é tudo
muito rápido e é muito pobre. Portanto, qual é a saída que os actores têm? é criar
clichés que funcionem e é defenderem-se com o que no teatro se chama
«bengalas» e, se vocês repararem com atenção quando estiverem a ver uma série
de televisão, as raparigas têm isto [passando as mãos no cabelo]. Não se sabe o
que se há-de fazer às mãos e então é isto. Depois levantam-se e vão apalpar tudo
quanto é móvel. E depois há aquelas cenas, quase todas sentadas nos sofás, e
depois, quando se levantam não sabem o que hão-de fazer às mãos e é assim
[pondo a mãos atrás das costas] ou assim [cruzando os braços]. E andam ali,
coitados. Isto não seria grave, até teria graça, se não destruísse os actores.

Ao longo dos anos, conheci vários, sobretudo actrizes, de grande qualidade
e de grande talento, e ao longo dos anos vê-se a destruição desses actores. E
porquê? é muito simples. O actor é o instrumento de si próprio. Um violinista toca
violino. Eu tenho um sobrinho violinista e eu vejo os cuidados que ele tem que
ter com o violino. Tem que ter o violino dentro de uma caixa especial, não pode
estar ao sol, o instrumento tem que estar afinado, tem que estar em boas
condições e, quanto melhor é o material do instrumento, melhor ele toca. Ora, o
actor é o seu próprio instrumento, é com este instrumento [apontando para o seu
corpo] que o actor toca, conta, se exprime, emociona, diverte os outros. Se este
instrumento não estiver bem afinado, é evidente que não sai coisa boa. Portanto,
o actor tem que ter técnica, tem que apurar a sua técnica corporal, a voz, os seus
sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos, tem que ler, tem que ver,
tem que ver cinema bom, tem que ouvir música boa, porque é este instrumento
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que vai para cena. São estes olhos que vão para cena, são estas mãos que vão
para cena. E é isto que eu vou dar ao público. Este instrumento tem que estar em
boas condições. Ora bem, se eu meti o instrumento na banheira, apodreceu e
desafinou. E é o que acontece com os actores. A telenovela devia ser só para
velhos actores. Sobretudo para aqueles que nunca foram grandes actores e que,
agora, em vez de estarem na Casa do Artista ou estarem, coitadinhos, com o
salário mínimo ou com aquelas coisas que o Sócrates dá aos velhos agora... E eu
às vezes até os vejo lá e penso que para isso é que aquilo serve, fazem lá aqueles
papéis, fazem de pescadores, fazem de umas coisas e está bem. E, de facto, para
uns modelos, para umas raparigas e uns rapazes que querem ser apresentadores
de televisão e que querem triunfar na capital e que querem ganhar dinheiro.
Porque ganha-se muito bem, é verdade que se ganha muito bem, e portanto...
Agora, os actores deviam ser proibidos – os verdadeiros actores –, porque eu já vi
grandes actores serem estragados. Porque, é evidente, a repetição daqueles
clichés, a ausência total de transcendência daqueles papéis, aquilo vai destruindo.
E os actores vão-se transformando em estereótipos, em que se repetem
pobremente e vão destruindo o seu talento. Porque o talento cultiva-se, mas
também se estraga. E não tenho mais nada a dizer. Se me perguntarem alguma
coisa a que eu saiba responder...

assistÊNcia (ass): Na sessão anterior com o Pedro Costa, a primeira
questão que se pôs, de que se falou muito depois de ele apresentar o filme Onde
jaz o teu sorriso?...

mf: que é uma grande aula sobre o actor e sobre a história do cliché.
ass: ...ele falou sobre até onde é que ia a realidade e até onde é que ia a

ficção. Eu reformular-lhe-ia a pergunta da seguinte forma: para si, o que é um
actor? E dou-lhe três hipóteses...

mf: Obrigada! [risos da assistência]
ass: ...é a pessoa que, teoricamente, despe tudo o que é como pessoa e que

se limita a vestir, muito bem, a pele de uma personagem? é aquela pessoa que
beneficia das suas vivências, daquilo que passou, de toda a sua experiência, alia-a à
personagem e tira partido disso? Ou, tal como o Pedro Costa também nos
transmitiu a propósito do último filme dele, limita-se a fazer o que é realmente?
Neste filme que ele está a filmar agora, os actores são aquilo que são, são pessoas
e limitam-se a isso. Depois disto, queria também saber se, depois de vermos um
filme seu, vemos a Manuela de Freitas ou vemos uma grande interpretação da
personagem X, Y ou Z? 

mf: Pois. Há filmes, como esses do Pedro Costa, em que há pessoas que vão
ali ser como são e ele filma-as. quando se trata de um actor, o que é que
acontece? Um actor é aquele que investiga tudo o que é. é um ser que resolve ter
como profissão conhecer-se totalmente, saber tudo o que tem, o que podia ter, o
que é, o que poderia ser, do que é capaz, do que não é capaz. é a história do Gil
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Vicente, o «Todo o mundo e Ninguém». O actor é toda a gente e ninguém. O actor,
através de técnicas, investiga tudo o que tem, confronta-se com todas as suas
capacidades, grandezas, baixezas, vícios, virtudes. E para que é que isso serve? é
uma espécie de base de dados a que, perante uma personagem concreta, vai
buscar tudo o que serve esta personagem. Portanto, quando você me vê num
filme, não é a Manuela de Freitas... é a Manuela de Freitas e é uma personagem.
quando eu faço de prostituta, na Comédia de Deus, é a Manuela de Freitas, é o
lado de prostituta da Manuela de Freitas. quando na velha da Casa Amarela,
aquela velha sinistra, meio padre, meio reitor fascista, é a Manuela de Freitas.
Meio padre, meio reitor fascista, judaico-cristã, mas é o que há disso na Manuela
de Freitas. Não há uma imitação. Portanto, quando eu vou fazer a Judite da
Comédia de Deus, eu não vou imitar, eu não vou andar por aí pelo Intendente a
ver Judites para as copiar. Eu vou perceber, naquele contexto, com aquela história,
quem é a Judite/Manuela de Freitas ou quem é a Manuela de Freitas/Judite. E
isso com todas as personagens.

Para mim, uma personagem é o encontro daquilo que escreveu o autor com
a personalidade do actor. Portanto, é-me totalmente alheia a teoria, a ideia de
que «gosto muito de fazer teatro ou cinema porque me escondo atrás de uma
personagem.» Acho exactamente o contrário, acho que a personagem me revela.
é-me totalmente absurdo ouvir dizer: «Esta personagem não tem nada a ver
comigo.» Então não percebo como é que se consegue fazer. Por um lado, porque
acho que um actor nunca pode dizer esta frase: «Isto não tem nada a ver comigo.»
é porque ainda não descobriu, porque ainda lhe falta descobrir. Vou fazer uma
assassina, agora, na Medeia, vou matar os meus filhos. Nunca matei ninguém,
nem sequer tenho filhos. Então, não posso fazer o papel. Não é verdade! Não é
verdade, porque há em mim qualquer coisa de mãe. Já fui mãe, sou mãe de
qualquer coisa. O que é preciso é uma investigação sobre o que é ser mãe, o que
é o amor de mãe. E encontrar aí o paralelo com o que é que existe disso em mim.
O que é assassinar? Nunca matei ninguém, assim com uma faca. Mas nunca senti
estas coisas? Já matei alguém? Aonde? quando? E isto é nos ensaios, por isso é
que demoram dois meses e tal. é em cada linha, sobretudo quando se está a fazer
um grande autor, como o Eurípides310, descobrir em cada linha do texto o que está
por trás daquilo, da nossa humanidade. Porque a base disto tudo é o que aqueles
senhores escreveram sobre o que é o actor e a arte de representar, como o Gordon
Craig ou o Stanislavski ou o Artaud, «viajantes aflitos das almas». As pessoas que
não são actores têm mais que fazer, têm a sua vida. O actor é aquele que ocupa o
seu tempo a investigar a sua humanidade. E, portanto, quando vai contar uma
história para cima de um palco, tenta conseguir que essa humanidade tenha o

310 A tradução do texto da Medeia era de Sophia de Mello Breyner, publicado na mesma altura com o
título de Medeia, recriação poética da tragédia de Eurípides (Lisboa, Caminho, 2006), com prefácio
de Frederico Lourenço.
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maior leque possível de tudo o que diz respeito aos seres humanos. E além disso
que isso saia do âmbito do quotidiano, do «real» – e falo do «real» entre aspas –, e
se torne arquetípico. Porque é que o João César Monteiro me vai buscar a mim
para fazer aquela velha da Casa Amarela? Se pensarmos em termos de cliché,
deveria ser uma actriz mais velha e com um ar mais popular. Ora, ele foge ao
estereótipo para ir para o arquétipo. Não é a colagem ao real, ao falso real.

A telenovela é uma cópia pobrezinha do real. No teatro ou no cinema, na
obra de arte, há uma transposição poética que permite que a gente veja muito
mais para além daquela coisinha pequenina, da historinha falsamente real. O que
é real? Entra-nos um engenheiro, um arquitecto pela porta dentro e começa a
falar: qual é o mundo todo que está por trás disso, daquela situação, daquele
homem? Isto não está ali. Se eu der isto primariamente, com o estereótipo do
arquitecto, que tem óculos, uma pasta, que tem uma gravata, eu estou a falsear
o real. quando eu vou fazer uma personagem, eu tenho que ir, eu vou à procura
do essencial daquela personagem. O que é que esta personagem tem de
essencial? quais são os vectores que estão aqui presentes? Na Medeia, o que é
que está aqui? O que é que é mais importante? é uma mulher que tinha noção do
absoluto, que é atraiçoada, que não suporta a traição e que, então, vai matar o
que para ela é mais sagrado: «Eu não deixo nas mãos do inimigo aquilo que é mais
sagrado para mim.» Numa telenovela, isto resumia-se a: «A mulher a quem o
marido pôs os cornos e ela matou os filhos»…Estamos a falar de… porque é que a
arte é inquietante, porque é que a Medeia é um mito inquietante. E como isso
vamos ver a Comédia de Deus, se virmos aquilo como: «é uma prostituta e uma
mulher que tem uma casa de gelados e não sei quê.» Não é nada! Mas se virmos
como é que o César pôs em cinema e porque é que ele me vai buscar a mim para
fazer aquela personagem. é a Manuela de Freitas proxeneta, prostituta. Porquê?
Aonde? Em quê? E, portanto, essa relação das personagens com os actores, para
mim é isso, é uma mistura. é sempre a Manuela de Freitas, porque eu não me
estou a esconder nem estou a imitar ninguém, sou eu. Sou eu, mas com a parte
de mim, com aquela lista que agora vai servir para esta personagem. é o encontro
das duas coisas. Também não é só: «Estou sempre a levar a Manuela de Freitas
para as personagens todas, e em todas as personagens lá está ela.»

E por isso vocês vêem e, graças a Deus, isso faz com que eu não tenha carreira
nem no teatro nem no cinema, porque as pessoas nunca me reconhecem de filme
para filme nem de peça para peça. Porque eu não levo isto, a imagem
estereotipada que eu fui criando ao longo da vida da Manuela de Freitas. é mais
ou menos... a gente habitua-se a vestir umas determinadas coisas, a ter o cabelo
de uma determinada maneira... E, portanto, há uma imagem que ao longo dos
anos a Manuela de Freitas tem. é normalmente isto, quem me conhece ao longo
dos anos, é isto: clássica e tal, umas coisas assim, o cabelo sempre assim, loura,
agora é um louro reconstruído porque é branco, mas continua a ter exactamente
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a cor que tinha há trinta anos. E portanto é isto. Isto é a Manuela de Freitas, a
máscara, o estereótipo que a sociedade criou para mim ou que eu criei para
funcionar na sociedade. Agora até tenho assim uns óculos, agora que sou da
direcção da Cinemateca [risos da assistência] há um lado executivo e aparecem
uns senhores: «Como está, passou bem?», e mostram-me umas coisas e tenho
que assinar. Portanto, há um lado executivo que eu tinha menos há uns anos
quando era actriz e usava umas saias compridas e ia para o teatro com um saco
assim, com a peça assim. Isto é um estereótipo que a sociedade construiu para
mim. E eu cá ando, sou uma senhora séria, não tenho nada que se me possa
apontar. E pronto. Isto é uma personagem. Isto não é verdade. Portanto, essa ideia
de que isto é a verdade da Manuela de Freitas... qual verdade? Esta que está agora
aqui, muito séria, a fazer uma conferência na Faculdade de Arquitectura é mais
verdade, é mais real, do que aquela senhora que vocês viram há bocado com
aquela vela na mão ou na Judite da Comédia de Deus ou na velha da...? qual é a
mais verdadeira? Até o cabelo... Na Francisca tenho o cabelo preto. «Ah, mas não,
ela é loura.» Mentira, tenho o cabelo completamente branco, agora está pintado. 

Essa noção de real e de verdade, que a vida é verdade e que o teatro copia a
vida, é mentira. O teatro e o cinema dão-nos outra... é isso que é genial. é a gente
perceber como um grande cineasta consegue dar uma imagem que vale por todas
as palavras. é isto! [apontando para a imagem do cartaz] Se tivessem tirado uma
fotografia à Manuela de Freitas sozinha, com uma cara de estúpida, no meio de umas
filmagens, não se percebia absolutamente nada. Esta imagem diz tudo! Isto é a
Manuela de Freitas nas filmagens. Está aqui tudo! A fragilidade, a solidão, perdida,
frio, neve... Mas ao mesmo tempo há qualquer coisa de bonito. Ninguém a obrigou,
ela aceitou ir para lá. Há uma transcendência. Portanto, a verdade, essa verdade que
a televisão tenta vender e de que o cinema também está contaminado, está a tentar
vender-nos umas verdades com uns rapazinhos e uns miúdos que fogem de casa e
os pais e umas coisas... é falsa verdade. O meu mestre, o meu primeiro mestre,
Fernando Amado, dizia, numa conferência recorrente: «O Teatro não é a Vida: a Arte
é que nos faz ver mais fundo a verdade.» é a Arte [que nos faz ver a verdade].

Eu espero que em duas horas de Medeia, eu vos conte uma história muito
mais forte e muito mais real sobre as razões por que eu não faço teatro, do que se
eu estivesse agora aqui três horas a explicar-vos porque é que não faço teatro. Eu
espero que, naquelas duas horas que dura a Medeia, vocês percebam porque é
que a Manuela de Freitas mata os seus filhos. E os meus filhos são: representar,
fazer papéis. Eu não tenho filhos, filhos da carne. Os meus filhos foram, ao longo
de quarenta anos, os papéis que eu fiz, estar em cena, e eu vou matá-los, estou a
matá-los e mato-os. «Ah! Manuela, mas porque é que não representas?» «Não
entrego os meus filhos nas mãos dos inimigos.» Há uma frase que eu às tantas digo
na peça: «que pode a vida dar a filhos meus?» E eu acho que hoje eu não posso
representar em condições minimamente respeitáveis. Eu não sei que Medeia é que
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vocês vão ver. Eu vou fazer o melhor que sei e que posso, mas, para começar, eu
também estou condicionada. Eu não faço a menor ideia de que espectáculo vai ser
aquele. E se calhar é muito mau. E se calhar não se percebe absolutamente nada.
E se calhar não tem graça nenhuma e não tem força nenhuma. E anda para lá a
mulherzinha, coitadinha, a esmifrar-se toda, mas a coisa não se dá. Portanto,
voltando ao que estava a dizer, para um actor, a personagem é uma forma de
revelação. Em cada personagem um actor revela uma parte de si. Se isto não for
assim, não percebo o que estamos ali a fazer... Acho uma coisa ridícula, se querem
que vos diga. Acho que o actor que não está assim em cena é ridículo, é uma
exibição, é uma forma de prostituição. Tenho o maior desrespeito pelos actores
que vão para ali assim. O teatro tem que ser qualquer coisa que vos desperte,
qualquer coisa que vos aflija, que vos comova, que vos divirta. Porque eu passei,
durante dois meses, por toda a espécie de experiências emocionais. Fui buscar as
minhas memórias, fui... fui abrir feridas. E estou ali à vossa frente, com as feridas
abertas, naquele momento. Não estou a imitar ninguém, não estou a imitar-me a
mim própria, não estou a repetir nada, cada dia estou ali toda. Não sendo assim,
acho uma profissão assaz desinteressante e ridícula e não tenho o mínimo respeito.

Portanto, sobre o que me estavas a perguntar. As personagens são uma
espécie de focos sobre a personalidade de um ser. E, focando o lado da prostituta,
da assassina, da mãe, da apaixonada, da drogada, da infeliz, da feliz, da deprimida,
da eufórica, da histérica, está cá tudo! O actor tem a noção de que tem tudo e tem
como obrigação cada vez saber mais o que é que tem. Portanto, confrontado com
uma personagem, dizer: «Eu sou... eu era capaz de matar alguém, não era? Era.
Era. Não sei... Era! Era! Tum, tum, tum...» e ir até ao fim desse horror! Um actor
não pode ter medo de olhar para si. Porque se tem medo de olhar para si, o que
vai fazer é de uma vulgaridade sem fim... Não sei, acho que não interessa nada...

Mas isto é a minha escola, que já não há, que já não encontro em lado
nenhum. Isto é a minha escola. E foi assim que eu aprendi. Os meus mestres deram
cabo da minha carreira! [risos da audiência] Mas é verdade, inteiramente verdade.
Ensinaram-me estas coisas, eu gostei, experimentei, resultou, é que o problema é
esse... é que ensinaram-me estas coisas, gostei, experimentei e resultou. E resultou!
Então, não sei fazer de outra maneira. Não gosto, não respeito, faz-me impressão.
Tenho uma pena infinita daqueles actores e daquelas actrizes que vejo na televisão
a fazerem aquelas coisas... Aquilo, para que é que serve? que gozo é que dá? E não
dá! Porque eu acho que não dá e por isso os vejo infelizes! Não dá, aquilo não dá
felicidade. Não tem graça nenhuma. Dura uns tempos... E por isso é que eles depois
saltam das telenovelas para apresentadores e, de vez em quando, vão fazer uma
peça séria para poderem dizer que gostam de teatro. é uma tentativa de se
agarrarem a qualquer coisa. é tudo fraco, é tudo muito... Acho eu! Mas eu sou
assim, vocês estão a falar comigo... Por isso vocês não me vêem a fazer telenovela,
por isso vocês não me vêem a fazer qualquer filme... Não vêem, porque eu não
aceito, porque eu não gosto, recuso... E já nem me vêem a fazer teatro.
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A última vez que eu tinha feito teatro tinha sido há três anos, na Comuna, a
Jornada para a noite. E saí de lá a dizer: «Nunca mais me apanham.» E depois a
Fernanda Lapa convidou-me para fazer a Medeia, mas foi há dois anos, e eu achei
que era daí a muito tempo, disse que sim. Pensei que... Havia uma coisa
sentimental, porque a Fernanda Lapa começou comigo, também no Fernando
Amado. «é a Medeia... talvez... talvez...» E disse que sim, e depois... quando
chegou a altura, pronto, já está. E eu fui fazer. Portanto, não sei daqui a quantos
anos voltarei a representar. Porque acho que a arte de representar é uma grande
responsabilidade. [longa pausa] é lindo. Devo dizer-vos que é lindo. é lindo.

ass: Para si, como actriz, na investigação da sua humanidade, como você
própria disse, na construção de uma determinada personagem, é para si possível
identificar a fronteira onde acaba como actriz e começa a sua personagem? Ou
isso, para si, não é possível?

mf: Como? Vamos lá ver se eu percebo...
ass: é possível nós sabermos onde é que começamos e onde acabamos?
mf: Não! Não temos fim. quer dizer, ao ir com a personagem, eu vou descobrir

as minhas coisas, aquilo que eu sou que tem a ver com a personagem mas que sou
eu. Portanto, se você me perguntar: «E a Manuela de Freitas, quem é?» Olhe! Veja!
é tudo aquilo [aponta para o ecrã onde tinha sido projectado o fragmento de À Flor
do mar]. Eu acho que ninguém me conhece melhor do que quem me vê representar.
Porque é a Manuela de Freitas. Agora, a Manuela de Freitas tem várias facetas. Nas
Bodas de Deus é uma madre superiora, com autoridade sobre o João César
Monteiro, que ele bem precisava... Aí está, por exemplo, aquilo de que eu vos falava,
de merecer o acaso. Numa cena que nós temos, no bosque, começámos os dois a
brincar e a falar e, de repente, houve um raio de Sol no meu cabeção. E foi filmado
assim. E quem vir aquilo pensa que aquilo foi trabalhadíssimo. Não foi. Merecemos
aquele acaso. é isso, é ir criando condições...

JN: No teatro também acontece?
mf: No teatro é preparado. No teatro, a gente prepara para que no dia... é

evidente, é a história de que «a inspiração entra numa casa bem arrumada». Tu
arrumas a casa, de maneira a que depois aconteçam umas coisas. Cada dia de
espectáculo é o desconhecido. Mas aquilo está tão bem arrumado que não tens
medo de esquecer o texto, não tens medo de cair do palco abaixo, portanto podes
atirar-te na inspiração, na criação. No cinema não há tempo nenhum. Mas às vezes
consegue-se... 

Por exemplo, na Comédia de Deus, uma cena em que eu desço uma escada e
que parece que saio de um boneco. Inventei aquilo naquela altura. Eu estava ali
muito aborrecida à espera que começasse a filmagem. O César estava muito
aborrecido, que o César também detestava estar no meio daquela gente toda e
daquelas máquinas, e andava lá pelos cantos a fumar um cigarro. «ó Manuela,
quem são?» Eu disse: «Não sei, César. Vamos conversar os dois e depois, quando
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for para filmar, a gente...» «Mas está tanta gente, mas quem são estas pessoas?»
«Não sei, César, são da produção, não sei...» E estávamos nisto, a conversar, e eu,
de repente: «ó César, vem cá.» Vocês quando virem o filme vejam, é uma cena em
que vou descer uma escada. Saí do boneco! Porque estava um boneco num azulejo
e ele disse-me: «Vai lá para cima, que o plano é tu a desceres as escadas.» E eu fui
lá para cima e encostei-me ao boneco… «ó César!» «que é?» «Olha!» E ele:
«Eeeh!» E ficou. Por exemplo, no À Flor do mar é espantoso, porque eu comecei a
fazer uma personagem e acabei a fazer outra. Porque a actriz italiana311 não fez
nada do que o César queria. A personagem dela era uma mulher apaixonada e eu
era uma mulher que estava fechada no quarto com uns óculos a ver ao
microscópio... Ela não queria desmanchar a figura. E, portanto, quando o César
dizia para se despentear, para correr, ela não... Por isso, na minha relação com ela,
e ao longo do filme, o César foi-me pedindo coisas para suprir... Por exemplo, há
uma cena em que estamos as duas a conversar na praia e em que ela fugia e eu ia
atrás dela, devagarinho. Porque eu é que era a chata... às escuras... não sei quê...
Ela era a mulher cheia de vida, sensual. Ela não quis correr, fui eu que corri. 

Esta cena aqui [aponta para o ecrã] foi porque o César começou a sentir
necessidade de dar alguma sensualidade àquelas irmãs. A italiana não dava... A
Teresa Villaverde também não, então ele começou a puxar por mim e eu é que
comecei a... uma louca, quer dizer... alterou-se a personagem. Senão eram três
monos que ali estavam. [risos da assistência] A Teresa era para ser uma miúda
que se chamava Rosa, cheia de vida, cheia de energia, que ia buscar a tia ao
quarto, estava eu fechada às escuras. E vinha a Rosa, abria a janela: «ó tia, venha
comer o robalo!» E eu: «Não vou, não vou.» Nada disto acontecia, portanto aquilo
foi mudando. Para vocês perceberem como vai acontecendo. O César, ao dizer:
«Manuela, tens que puxar um bocado mais pelo lado de louca», eu vou buscar o
meu lado de louca. Não vou imitar não sei quem. Eu tenho essa parte e vou lá
buscar à gaveta. Vou buscar ao ficheiro. 

O actor é uma espécie de ficheiro. Vai registando as suas emoções, as suas
memórias. E gosta imenso. Como é que diz o Cesário Verde?... «Este desejo
absurdo de sofrer.» Por isso é que nem toda a gente gosta de ser actor. é verdade,
porque vai-se buscar... vai-se abrir feridas que estavam cicatrizadas. E, de repente,
quando se vai fazer uma personagem, quando se vai fazer uma peça ou um filme,
tem que se ir buscar aquilo ali, que na minha vidinha já estava arrumadinho. Estava
resolvido, estava tratado. Mas que naquele dia, há vinte anos ou há dez anos,
despertou uma emoção qualquer de que eu preciso para usar naquele papel,
naquela peça, naquela cena. «O que é que se pretende aqui? O que é que se quer
aqui?» «quer-se que ela sinta não sei quê.» «Como é que eu vou sentir isto? Ah,
já sei. Naquele dia, às tantas horas, com o não sei quê, falei com não sei quem, foi
quanto soube que tinha morrido não sei quem, foi quando entrei no hospital, foi
311 Laura Morante.
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quando estive doente …foi...» Então, lá vou eu voltar àquela emoção. E, depois,
às vezes, tem que se deitar fora, não funciona. «Olha, afinal este assunto está
mesmo arrumado, não consigo, está morto, está morto.» Mas às vezes vai-se
descobrir que, mesmo uma coisa que se passou há quarenta anos, ainda está lá,
e então vou buscar e uso. é uma coisa perversa, se vocês quiserem, é uma
profissão muito esquisita, é. Mas tem um sentido. Para mim faz todo o sentido...
A minha dor tem um sentido, é para pôr ao serviço. é para eu perceber que... Olha,
eu gosto disto! Deu-me para gostar disto, desta profissão tão esquisita. E aprendi
técnicas para, perante uma deixa da peça, reviver essa memória emocional que
vou aplicar naquela cena. é a escola que deu origem ao Actors Studio, ao Método,
é o Stanislavski. Resulta. Há outras, com certeza, há muitas maneiras de fazer as
coisas. Eu faço assim e resulta-me lindamente e é-me saudável. Devo dizer-vos
que nunca precisei de ir ao psiquiatra. E já uma vez quis servir de cobaia para um
psiquiatra e ele assustou-se e não quis mais. [risos da assistência]

Porque é verdade que, se vocês me perguntarem que é que eu sou, eu não
sei responder. Mas ao mesmo tempo tenho uma noção de uma grande inteireza,
de saber muito bem quem sou. Tenho, porque não me assusto com nada que me
acontece. Até, pelo contrário, vou logo meter na base de dados. No outro dia estava
a falar com uma amiga minha que me contou que ia na rua, muito deprimida, e
um homem meteu-se com ela e disse-lhe uma ordinarice qualquer. E ela, de
repente, sentiu-se completamente desfeita e olhou para o homem e disse: «Se
tivesse uma arma, matava-o.» E foi para casa completamente destruída a pensar:
«que horror, eu sou capaz de matar uma pessoa.» E eu disse: «Eu já sei que sou
capaz há muitos anos.» [risos da assistência]

O actor tem essa segurança e simplicidade. Nós somos uns seres
extraordinários e temos tudo cá dentro. E quem julga que não tem, está enganado.
E um dia destes assusta-se. Mais vale não se assustar e começar a reparar que tem.
O problema é de administração. quando eu dou aulas de teatro, o que eu explico
aos meus alunos é: «Vocês têm que abrir as portas, não há barba azul, não há
quartos fechados na casa de um actor. O actor tem que abrir as portas todas. E olhar
e ver tudo. E depois, aquele quarto fica fechado, abre aqueles três. Mas não há
quartos fechados.» Agora, para a vida, claro que há. é evidente que não vou para a
cinemateca em Judite, dizer aquelas frases que digo ao João César Monteiro nos
filmes. é um problema de administração. Ainda por cima estamos numa época de
«gestão, administração e competitividade». [risos da assistência] é uma questão de
«gestão», é. Mas é bom gerir, sabendo o que se tem e não havendo coisas que a
gente não sabe que tem.

Isso foi uma das coisas que aprendi com um dos meus mestres312: transformar
os fantasmas em monstros. A maior parte das pessoas, na sua vida normal, tem
312 Adolfo Gutkin.
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fantasmas. E aparecem-lhes umas coisas e: «Nem quero saber... enfrentar... será
que...» O actor enfrenta. E às vezes são monstros e enfrenta. Agarra no monstrinho,
fecha-o à chave, depois tira-o nesta peça e aí vem ele. E, portanto, isto é muito
saudável. E digo-vos uma coisa: nunca fico tão bem disposta como depois de fazer
uma peça horrorosa. Como vou ficar, todos os dias, depois da Medeia, vou cear...
Não sei se alguém viu uma peça na Cornucópia, aqui há uns anos, A Primavera
negra, do Raul Brandão... Era uma coisa horrível, o público saía completamente
destruído, a chorar baba e ranho. E depois, com as pessoas conhecidas ainda era
pior, porque acabava e eu ficava muito bem-disposta. é uma espécie de uma
lavagem, é uma catarse, despejámos ali todo o horror e acabamos muito frescos.
E depois as pessoas, à saída, a chorar, abraçadas a nós, convulsivamente... E já sei
que me vai acontecer o mesmo na Medeia. Porque... é uma limpeza, é um
autoconhecimento e é muito saudável. Por isso é que não precisei nunca de
psiquiatras. Porque me habituei a olhar para a humanidade com esta naturalidade
com que a olham estes senhores: Eurípides, ésquilo, Tchekov, Strindberg,
Shakespeare. Estão-nos a contar a história da gente e não é nada de extraordinário.

Somos todos muito parecidos uns com os outros. E temos coisas horrorosas
e temos coisas lindíssimas e é um desconchavo a maior parte das vezes, é um
desacerto, e as nossas vidas são muito esquisitas e então no estado em que o
mundo está agora, em que fazem tudo para a gente não reparar em quem somos
nem no que somos... Inventam umas coisas para nos distrair. Somos muito infelizes
e não sabemos porquê. E o actor é o que tem por missão, tem por objectivo, tem
por prazer, por vocação, juntar assim a malta e dizer: «Venham cá e tomem esta
história. O que é que isto tem a ver com a gente? quem somos? Porquê? Porque
é que a gente nunca mais sai disto? Nunca mais saímos da cepa torta? Porque é
que continuamos a fazer coisas tão esquisitas, contra nós, contra os outros?
Porque é que não paramos os ciclos de violência, que não são só os E.U.A., o Irão,
o Iraque e não sei quê, mas são lá em casa, são a prima, são o amigo? Porquê?
Porquê? Porquê?» E o actor é isso. quando transformam um actor num boneco
exibicionista, que mal-empregado e que coisa tão triste.

JN: Agora há imensa gente a querer fazer perguntas...
mf: Mas olhem que eu tenho ensaio às oito e meia. [ri-se]
JN: Prometo-lhe que às oito e meia em ponto estará no Teatro Nacional.
ass: Sei que fez a Bérénice do Racine. Eu lembro-me de ir no ano passado

ver ao Teatro D. Maria, com a Beatriz Batarda, e eu saí com vontade de... fiquei
arrepiada... e com vontade de ir a correr ter com a Beatriz Batarda e abraçá-la. E
eu não a conheço de lado nenhum... E achei... Achei... Não sei... Fiquei mesmo
arrepiada, como já disse, e...

mf: é uma grande peça de teatro.
ass: ...gostava de saber, sobre a sua experiência, nessa peça de teatro

específica, em que eu fiquei...
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mf: Eu tive a experiência extraordinária de fazer a peça no original. Em
França. E o que é que quer que lhe diga...? Todas as grandes peças são uma coisa
extraordinária e, quando é no original, ainda mais. Para além da riqueza do sentido
das palavras, há a música da frase, há tudo aquilo que uma tradução não tem.
Portanto, a minha experiência foi fazer uma grande peça, uma grande
personagem. E o desaforo de fazer Racine em França. Estava com medo que me
apedrejassem, mas não. 

Não vi cá. Não me apeteceu nada ver. Não me apeteceu nada ver em
português, tive muito medo que me desse dores de cabeça. O que me acontece
é que vou ao teatro e começo a ficar com muitas dores de cabeça... Algumas vezes
já tomei aspirinas a seco e faz mal à saúde. [risos da assistência]

JN: Mas não se esqueçam, por favor, que isto é uma conferência sobre
cinema... [risos da assistência]

mf: Pois é, é sobre cinema. Mas o que é que queres? é sobre o actor no
cinema e o actor no cinema não tem muito para dizer. [risos da assistência]

ass: Fiquei um bocado arrepiado com as coisas que disse, arrepiado no
sentido em que são coisas que me fazem... como se estivesse a olhar para dentro
de mim... A Manuela estava a falar do actor e dos problemas que o actor hoje em
dia encontra na indústria do cinema e se, apesar de tudo, se consegue ser um
bocadinho actor.

Eu ouvia isso e pareceu-me que podia substituir a palavra actor pela palavra
arquitecto. No entanto, apesar de a nossa linguagem não ser a mesma linguagem
que o actor, não temos acesso a essa metalinguagem que vocês têm, temos a
nossa coisa do desenho e tal e cada vez somos mais objectivos e concretos naquilo
que estamos a fazer. E fico desiludido quando cada vez me vejo mais, aliás, cada
vez nos vemos mais como o homem da telenovela, o actor da telenovela, neste
caso o arquitecto da telenovela. O prostituto da telenovela. Não vi assim, dentro
das coisas que a Manuela disse, grande esperança em que isto venha a melhorar... 

JN: Lá vamos sair daqui todos destruídos... [risos da assistência]
mf: Pois, pois...
ass: Antigamente, o arquitecto, e também a Manuela, trabalhava com

grandes realizadores. Hoje em dia, trabalha-se com a televisão. Nós também
temos um bocado esse problema...

JN: Podemos sempre dizer não.
ass: Antigamente faziam-se projectos para clientes que tinham aspirações a

coisas... Hoje, os nossos clientes são os patos-bravos do Cartaxo.
mf: Mas que esperança é que eu posso dar? Eu não estou no governo. Se

estivesse ainda dava menos esperança. [ri-se] é que, ainda por cima, aquilo que
eu teria para dizer do cinema aqui há uns anos e dizia: «Não, mas o teatro é
diferente...» O teatro está igual! Estou a ensaiar uma peça, ensaio por turnos, já
não estão os actores todos juntos, já não domino o que é que vai ser o
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espectáculo. Há um cenógrafo, há um músico, não sei o que é que aquilo vai dar.
Portanto, o teatro está parecido com o cinema. Portanto, eu não vos posso dar
esperança nenhuma. A única coisa de que vos posso dar de esperança é como
membro da direcção da Cinemateca. é que, enquanto o Dr. João Bénard da Costa
lá estiver, na Cinemateca podem ver-se grandes filmes e pode-se comprar uns
livros bons sobre cinema. Mas não vos posso dar mais esperança nenhuma.

ass: A não ser estas brechas, estas...
mf: Por isso é que a gente também está aqui. Porque senão não tinha vindo

aqui. E fartei-me de dizer ao Zé: «Mas eu vou lá dizer que isto é horrível?» Mas é
bom, porque pode ser que a gente tanto se enerve que aconteça alguma coisa.

Eu acho que estamos um bocado enervados, não nos conformamos muito
com o que está. Acho que estamos, como diz a Hannah Arendt, a viver em tempos
sombrios313. Acho que há uma plastificação disto tudo, isto está um bocado fraco.
Eu acho. A gente liga a televisão e aquilo é um bocado fraco. Além da propaganda...
Parece que o Salazar ainda não morreu. A maior parte de vocês não sabe o que é,
mas eu sei. Além de uma máquina de propaganda violentíssima para nos fazer
aceitar uma série de coisas como verdadeiras, que não são, à parte disso, é foleiro.
Estão-nos a atirar para cima com uma visão do mundo, com uma grande pobreza
de espírito. que não nos ajuda nada a ser felizes, acho eu: o Levanta-te e ri, as
telenovelas... Nem os que fazem nem os que vêem. Mas a gente vai deixando, essa
é que é essa. E de vez em quando encontramo-nos assim, para nos enervarmos.
Eu espero que seja para nos enervarmos, e não para nos deprimirmos. Por isso é
que eles só falam na gripe das aves, só nos contam desastres, para a gente ficar
deprimida, e pensar que: «Ao menos ainda não tenho nenhum pato doente lá em
casa, nem tive um grande desastre...» [risos da assistência] Vocês reparem no
telejornal, que é só desastres, desastres, a gripe das aves. Eu acho que é só para a
gente dizer: «Ao menos tenho saúde e cá estou na minha vidinha.» [risos da
assistência] Eu acho que é de propósito, acho que é uma encenação para que a
gente dê graças a Deus por estarmos ainda vivos e continuarmos a aceitar que esta
vida seja tão foleira. Mas é sempre tempo de a gente se enervar. E em relação ao
cinema português e ao teatro português, alguma coisa há-de acontecer. Alguma
coisa há-de acontecer, não? Isto não vai ficar assim, era o que faltava. 

ass: Tinha uma pergunta mais ou menos organizada mas já me conseguiu
baralhar...

mf: Ora bem, isso é que é bom!
ass: Fez-me enervar. Neste momento, tenho imensas questões e estou a

tentar perceber qual delas lhe quero perguntar. 
Então, já agora, retomo a questão do cinema, porque estava a ouvi-la falar e

estava a reconstituir completamente o discurso em que se falava do actor e se fala

313 Arendt, H. (1991). Homens em tempos sombrios. Tradução de Ana Luísa Faria. Lisboa: Relógio de
Água.
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destas relações com o mercado, com as expectativas, etc. Estava a trocar as
palavras por «arquitecto», «arquitectura»... e a reconhecer muitas conversas com
os meus amigos e companheiros. E gostava, em primeiro lugar, de lhe expressar a
minha enorme solidariedade com aquilo que expressou e que tem, pelo menos,
a capacidade de me permitir bouleverser, como dizem os franceses.

Começou por fazer uma intervenção que tinha um certo desencanto face à
representação em cinema. Pareceu-me que, tal como descreveu, o cinema
retiraria uma certa centralidade ao actor, no sentido de ser o teatro uma forma
muito mais viva e participada. 

Então, o que eu queria dizer é que, independentemente de os actores
sentirem que perderam o centro absoluto no objecto filme e de poderem controlar
tudo isso, o que acontece é que há uma outra mente exterior que, neste momento
queremos acreditar que é o realizador, e que é quem controla essa percepção
global do que há-de ser a obra e que nos devolve no fim, depois de montada. O
que quer dizer que essa perda de centralidade por parte do actor remete para
uma maior responsabilidade, poder de controlo do sentido da obra do actor, para
o realizador. O realizador é uma espécie de arquitecto. O único que tem uma visão
antecipada global do que há-de ser a obra. Estou a falar do Realizador, estou a
falar de Actor, estou a falar de Arquitectura, tudo com letra maiúscula. Esta era
uma questão que eu lhe deixava para comentar um bocadinho. 

E já agora pegava na outra questão: do ponto de vista da sua experiência
nesta relação entre cinema e teatro, nesta perspectiva, como é que entende o
sentido de poder do encenador face ao poder do realizador do filme?
Aparentemente, o que diz, nesta perspectiva do teatro, é que há uma obra mais
colectiva entre o encenador e o actor, e que, nesta perspectiva do cinema de autor,
há um controlo maior da autoridade, uma obra menos colectiva, apesar de tudo.

mf: Em relação à primeira questão é isso mesmo. é evidente que... por isso
é que digo que nunca me recusei a fazer filmes com realizadores que respeito. é
isso que está aqui de entrega e de redenção. [apontando para o cartaz] Ninguém
a obrigou a estar aqui. quando eu vou fazer um filme com o Oliveira ou com o
César ou com o Paulo Rocha, é porque eu acho que o objecto final – filme – é
muito importante. E eu contribuí com o que sabia e o que podia, sem saber muito
bem em que termos, mas há essa noção, e por isso é que eu fiz filmes e faço filmes
quando me convidam, alguns só, aqueles que eu respeito e para cuja obra quero
contribuir. E depois vai aparecer um filme em que eu estou, nem sei onde nem
sei em que altura. Filmei tudo seguido e apareço aos bocados ou filmei aos
bocados e aparece tudo seguido. Portanto, não controlo nada. Mas há essa noção
de que o cinema é uma grande arte. é filha do teatro, eu acho, e portanto ainda é
muito recente. Tem cem anos, cento e poucos anos. O teatro tem milhares e por
isso o cinema foi beber tanta coisa ao teatro. Mas é evidente que quando a gente
vê isto diz: «Abençoado.» quer dizer, só um senhor que consegue ver para além
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do nosso olhar é que nos dá coisas como esta. Como o César Monteiro, o Manoel
de Oliveira ou o Griffith ou o Fritz Lang ou esses grandes senhores que nos dão
coisas tão extraordinárias e que mudam as nossas vidas.

Em relação a essa outra questão... é isso, no teatro, o que está a ficar muito
parecido com o cinema é que um encenador de teatro era um coordenador de
um trabalho colectivo que era feito diariamente, com os actores, o cenógrafo, o
músico. «Como é que nós vamos contar esta história? O que é que nós queremos
dizer ao contarmos esta história? E, portanto, como é que o cenógrafo contribui
para isto? Como é que o músico contribui para isto?» E o actor começa a trabalhar
e o encenador está sentado. «Isto não... isto não se percebe… aquilo não... cuidado
com aquilo...» E há um trabalho diário de construção de um objecto final que é
um trabalho colectivo, em que o actor, quando vai para cena, domina totalmente
a situação. E o cenário veio servir o trabalho e o que ele foi inventando naquela
troca, naquele jogo com o encenador e com os outros actores. A roupa também,
porque ele foi pondo coisas e foi inventando umas coisas que o figurinista, a olhar,
veste de uma determinada maneira. E não uma roupa que é imposta, totalmente
alheia, e naquela cena eu fazia assim e, de repente, quando vem o figurino já não
posso fazer, porque a manga já não dá. Era um trabalho de conjunto em que tudo
servia e era um jogo. 

No cinema, não. No cinema não há tempo para isso. A questão do tempo.
Não é só, claro que há também a noção da visão do actor, do que é que se quer
do actor. Eu penso que o Manoel de Oliveira, mesmo que tivesse tempo, não tinha
muita paciência para trabalhar com os actores. Por exemplo, o Jorge Silva Melo,
eu fiz dois filmes com o Jorge Silva Melo e ele gostaria de ter tempo. E trabalhei
com o Jorge mais do que com qualquer outro realizador de cinema, porque
tivemos ensaios, tivemos sessões de análise do texto... Mas não há muito tempo.
Aquilo é uma máquina que não permite esse tempo. Portanto nesse trabalho,
cada um está para seu lado. 

JN: Mas não será que há cinema que ainda procura isso, de alguma maneira?
Dou o exemplo do Straub que trabalha imenso, imenso, imenso com os actores.

mf: Exactamente! Sim, mas eu acho que o Straub é um exemplo
extraordinário. E aliás, acho que aquele filme do Pedro, o Onde jaz o teu sorriso?,
é uma aula para um actor. é uma aula, aquelas coisas que o Straub diz. E depois é
isso, vai-se ver o Sicília!, ele trabalha com um grupo de actores amadores, e...
Como o Bergman. O Bergman fazia isso. Os filmes do Bergman não são senão a
emanação do grupo de teatro dele. Como aconteceu com outros. Li nesse artigo,
que é fabuloso, do Jorge Silva Melo, em que ele disseca isso tudo, escola a escola,
época a época. Os filmes do Dreyer são uma emanação de um grupo de teatro
que o Dreyer tinha, como o Bergman.

JN: Já agora, o Pedro Costa dizia – e voltando ao que o António perguntava
logo no princípio – que uma das razões porque ele trabalhava com estas pessoas
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– claro que não será só por isto – era poder estar a trabalhar com elas durante
dez meses ou um ano e não ter que estar a trabalhar com um actor que só pode
pagar durante um mês porque a produção não sei quê... E esta questão do tempo
tem imenso a ver com o que o Pedro Ravara dizia, ainda há pouco, porque é uma
questão, como para a arquitectura, que é fulcral: o tempo que é preciso para fazer
um projecto, para trabalhar, neste caso não é o personagem, mas é o programa,
é o território, é o cliente, etc. E é uma das questões que, evidentemente, no estado
em que o mundo está, é muito difícil...

ass: E a própria linguagem. A Manuela focou muito a questão da
emotividade. «A forma como eu – usando as suas palavras – domino o público,
domino e transmito as minhas emoções.» Nós não sabemos fazer isso, mas vocês,
actores, sabem, e é a vossa profissão. Nós não sabemos fazer isso e lembro-me
sempre daquele filme sobre o Louis Khan314 que tem aquela cena do filho ao
telefone a falar com um tipo terrível, para quem ele estava a fazer um projecto, e
o dono da obra que representava a cidade depois a dizer que ele era um
incompetente, que o projecto estava todo ao contrário. A única coisa que o Louis
Kahn se lembrava de dizer era: «It is the most expressive... It is the most
expressive...» Estava a falar noutra linguagem, o outro não percebia nada do que
ele estava a falar. Era uma coisa que o ultrapassava.

mf: Mas eu acho que a maior esperança é ver o filme, o Fountainhead315.
JN: Farto-me de brincar sobre isso com os meus alunos. [ri-se] 
mf: Porquê?
JN: Porque é uma ideia do herói que...
mf: Não é nada do herói, é da resistência! ó Zé, por amor de Deus, é a

resistência. Resistir é vencer. Completamente...
JN: Mas é uma resistência sem tomar em conta a complexidade das coisas e

do mundo...
mf: Não é nada. é um homem que quer uma coisa de uma determinada

maneira e que não se vende.
JN: ... mas é um filme belíssimo.
mf: Belíssimo! quando eu fui convidada para fazer um ciclo meu na

Cinemateca, no ano passado, foi o filme que eu escolhi para abrir. Porque tem a
ver com a minha posição no teatro. Há uma coisa que se quer de uma determinada
maneira e não há nada que nos afaste dali. E é isso que eu vejo naquele filme.
Depois acho que há imensas coisas... O próprio texto do programa da Cinemateca
não é nada do que eu acho do filme. Eu vi naquele filme, de repente, essa questão:
«Naquilo eu não transijo, ninguém me leva a trair aquilo que eu mais gosto, aquilo
em que eu mais acredito e que eu acho que é assim. Nem que eu acabe com a
britadeira a furar pedra.»

314 Kahn, N. (Realizador). (2003). My architect.
315 Vidor, K. (Realizador). (1949). The Fountainhead. [Vontade indómita.]
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ass: O Belmiro de Azevedo também diz isso...
mf: E consegue ou não consegue? Na guerra dele triunfa. é a nossa

esperança de conseguir triunfar, como o Belmiro de Azevedo, nas nossas coisas.
Nas nossas coisas. é verdade. Porque é que o inimigo ou porque é que o adversário
há-de ganhar e a gente há-de perder? Temos de começar a aprender com eles! O
Belmiro, como é que ele ganha? Ver se aquilo serve para as minhas coisas. Essa
ideia de que somos pobrezinhos é que não! A gente pensa que o que defendemos
é melhor do que o que eles defendem. Faz as pessoas mais felizes. Eles acham
que é aquilo, a gente acha que é isto. Porque é que eles hão-de ganhar e a gente
há-de perder? Temos que aprender um bocado com eles. Ah, eu acho que sim.
Completamente. Eu olho para eles imenso para ver se percebo como é que eles
fazem [risos da assistência], para ver se ainda hei-de ter um teatro, em vez de uns
supermercados... Com certeza que ainda hei-de ter uns teatros, para fazer o teatro
que eu acho bom.

ass: é quase inevitável não fazermos referências à conferência da semana
passada, porque são pessoas que são muito apaixonadas por aquilo que fazem e
em que se sente que há uma revolta... Para nós que ainda estamos numa fase
muito inicial da nossa formação, somos logo bombardeados com a realidade ou
pela visão que nos dão dessa realidade, porque para nós é quase um retorno às
origens... O Pedro Costa também falou muito aqui da televisão...

JN: Deviam estar todos presos, não era? [risos da assistência]
ass: Exacto, deviam estar todos presos... Eu perguntava-lhe se tem alguma

referência... Uma referência, sem ser de tudo o que de mau que se faça agora,
mas daquilo que se faz de bom. Um bom exemplo recente que não seja só... 

JN:... desgraças. [risos da assistência]
mf: Então não há? Se não houvesse não estávamos aqui, não é? Isto é a

primeira coisa. Eu estava em casa e vocês se calhar também. Ou estavam aqui a
ouvir uma modelo que fez uma telenovela giríssima e que vos convida a ir à festa
de promoção a seguir.

JN: A gente tentou... [risos da assistência]
mf: Eu acho que quando vocês ouvem pessoas mais velhas que estão um

bocado fartas disto, a primeira pergunta é: «Eu também acho isto ou não? Eu sou
feliz? Eu gosto das aulas que tenho? Eu gosto dos professores que tenho? Eu gosto
do ensino que tenho? quando vou ao hospital sou bem tratado?» Eu acho que há
duas maneiras de fugir à questão. Uma maneira é: «Lá estão os velhos a chatear
agora a dizer que no tempo deles é que era bom.» Ou dizer: «é verdade, eles têm
razão...» Uma conferência é para a gente conferir. [risos da assistência] Portanto, tu
estás-me a ouvir dizer isto, começa a pensar: «Eu gosto do teatro que vejo? Eu gosto
do cinema português que vejo? Eu gosto da telenovela? Eu gosto dos programas de
televisão?» Começa a perguntar. «Eu gosto?» Não? «Então, porque é que não há
melhor? O que é que não está bem?» Começa a confrontar-te com as perguntas.
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Eu não acho nada que há não sei quantos anos as coisas fossem melhores.
Havia umas coisas melhores e que eu quero salvar. E que me estão a querer tirar.
Eu consegui fazer grandes espectáculos de teatro. Consegui ter uma intervenção
no teatro durante alguns anos seguidos. E agora não consigo. Porque não há
condições, porque a verdade é que, mesmo na Cornucópia, o Luís Miguel é
obrigado a ensaiar por turnos. Porque um tem dobragens, o outro tem telenovela,
o outro vai não sei para onde e, portanto... «quem é que está terça-feira?» «Está
não sei quem e não sei quem.» «E na quinta?»

é verdade. Porque a vida das pessoas foi construída assim. Porque o mercado
de trabalho está assim. Porque as pessoas já não conseguem viver com pouco
dinheiro. Porque a televisão é, de facto, uma sedução! Porque se ganha muito
dinheiro. Numa das vezes em que me convidaram, ofereceram-me dois mil contos
e eu percebi que, se eu dissesse: «Eu só vou por cinco mil», eles davam-me. Aquilo
é sedutor. Porque eu vi o que é que aconteceu àquelas raparigas e rapazes que
foram para lá a dizer: «Eu só vou lá para fazer aquilo porque preciso agora de um
bocado de dinheiro.» Ganharam muito dinheiro durante aqueles seis meses,
compraram casa, compraram carro, mudaram os filhos de escola e, de repente,
quando aquilo acabou estavam apanhados. Tinham um empregozito que dava um
dinheiro, mas como aquilo exige de manhã até à noite tiveram que largar o
emprego, acabou a telenovela e eles ficaram sem nada. Com uma casa para pagar,
uma escola dos filhos mais cara, com o carro para pagar. E então entram na
segunda e entram na terceira, até que os deitam fora. Porque depois também são
usados e deitados fora. 

Vocês sabem, por exemplo, que quando abrem concurso de casting para
essas coisas, vão pais com crianças desde um ano, dois anos, porque há bebés nas
telenovelas – os tais que são filhos de não sei quem [risos da assistência] – e
escrevem nas fichas «livres a qualquer hora do dia ou da noite». Porque as pessoas
vivem muito mal. As pessoas têm ordenados horríveis, as pessoas estão
desempregadas. Têm um filho, é mão-de-obra barata, mas rende. E então, levam
um filho de um ano, um filho de dois, um de dez, de doze. Vocês vejam como as
telenovelas estão cheias de miúdos. Aquilo é exploração, é trabalho infantil.
Aqueles miúdos vão para a escola? Como é que podem ir para a escola se as
filmagens na televisão começam às nove da manhã e acabam às sete da tarde?
Há casos terríveis, trágicos, de destruição de miúdos com aquelas coisas. No outro
dia suicidou-se uma miúda... Concorreu aos Morangos com Açúcar, com o pai e a
mãe a excitarem a miúda e não sei quê, não foi aceite… Como aqueles programas
sinistros das Operações Triunfo para crianças. Pronto, para adultos é bem feita,
quem é que os manda? Mas, agora, crianças? Miúdas todas pintadas com uns
brincos, uma coisa sinistra. A venderem-se ali, coitadinhas, com dez anos, com
oito anos. Passagens de modelos de crianças! Portanto, isto está feito para dar
cabo da gente desde pequeninos. Aqueles miúdos vão naquela caminhada... 
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Portanto, a gente resiste ou não resiste. Ou se gosta daquilo. Acho muito bem
gostar daquilo. Eu acho que tudo tem a ver com sermos felizes ou não. Somos
felizes assim? óptimo. O Belmiro é feliz? Não sei se é, mas deve ser. O filho é que
já não deve ser tão feliz, porque era lindíssimo e está velho. [risos da audiência]
Não, é verdade. O filho do Belmiro era lindíssimo. Vão perguntar às mulheres do
meu país se o viram há três anos, era deslumbrante. No outro dia quando foi da
OPA, eu bem andava a ver se via o filho do Belmiro e lá o vi e não, não... [risos da
audiência] Mas está bem, também se não é feliz... quem corre por gosto não
cansa. Agora, a pergunta é: «Nós somos felizes?» 

ass: A Manuela disse que, de certa forma, não há nada que a puxe agora a
não ser que haja um realizador com um bom filme. A minha questão é se este
cenário todo não a motiva a fazer mesmo qualquer coisa em que acredita...

mf: Eu não posso fazer nada sozinha! O problema é que eu tive uma
formação muito de colectivo. O teatro é uma arte colectiva. Se eu fosse realizadora
de cinema, se calhar... Olha o Pedro Costa, safa-se perfeitamente. Agarra nas
coisas, lá vai ele, está ali e faz aquilo. Eu não, eu aprendi montes de coisas com
outros. Não consigo fazer nada sozinha. A não ser conferências. [risos da
assistência] Percebes? Não dá. Não posso. Eu estou a fazer a Medeia, tenho mais
sete actores, tenho uma encenadora, um cenógrafo e tenho agora um director do
Teatro Nacional que ainda não conheço muito bem. Não é nada que eu possa fazer
sozinha, portanto estou à mercê. Onde estou tento fazer o melhor possível. E tento
ser o mais feliz possível e fazer as pessoas o mais felizes possível.

Agora, acho que cada um no seu sítio deve acordar. Acho que estamos um
bocadinho hipnotizados. Acho que há um certo sonambulismo que anda por aí,
dá-me ideia. Acho que há uma certa ideia de impotência que me enerva, porque
ninguém é impotente. E é isso que um actor também aprende, é que nós temos
em nós todas as coisas do mundo, temos as forças todas. E somos preguiçosos,
somos muito egoístas, julgamos que nos safamos sozinhos. Julgamos que se
tratarmos da nossa vidinha talvez a coisa fique muito melhor. Não, acho que
acabamos depois numa solidão impotente, que me faz muita confusão. Porque
acho que é isso que eles querem, os que querem manipular a nossa vida, querem
que nós sejamos impotentes. Não somos. Não somos. Deixamo-nos é andar. Mas
eu acho que há grandes provas de resistência. 

Uma das grandes lições que eu tive, foi há muito pouco tempo, foi em Timor.
quando cheguei a Timor, para a festa da independência, e percebi que meia dúzia
de homenzinhos muito pequeninos tinham resistido durante vinte cinco anos nas
montanhas. Tinham ganho a um dos maiores exércitos do mundo. E se vocês
repararem bem na cara daqueles homens e no que eles dizem, sobretudo dois,
Xanana Gusmão e Matan Ruak, ficaram com uma serenidade e uma... Não ficaram
nada estragados pelo sofrimento. A não ser no corpo, têm sequelas gravíssimas no
corpo. E aqueles homens viveram vinte e cinco anos a comer raízes, a beber água
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de poços que no fundo tinham cabeças, como eles nos contaram. E a verdade é
que durante vinte cinco anos eles resistiram, e foi daí que saiu o nome do disco do
José Mário Branco – Resistir é vencer –, porque era o lema deles: resistir é vencer.
E eu, antes de ir a Timor, achava que isso era um bocado esquisito. «Resistir é
vencer» dá uma ideia de ficar parado à espera de qualquer coisa. Mas não é. Resistir
é vencer é nesse sentido. Resistir é impor as nossas coisas. Resistir é fazer as coisas
à nossa maneira. E acabamos por ganhar. Eu acho que a gente há-de acabar por
ganhar. Eu acho que vai haver outra vez teatro como deve ser em Portugal. Acho
que os actores de cinema, verdadeiros, vão outra vez tomar o seu lugar no cinema
português e conseguir que os filmes portugueses contem com isso para o seu
enriquecimento. que os arquitectos portugueses... E que isto tudo é uma fase um
bocado foleira que estamos a passar. é verdade, é uma fase um bocado foleira, que
tem a ver com muita incultura, tem a ver com muita superficialidade. 

Eu olho para os homens que andam aí e a sensação é: quem é este homem?
A gente dantes olhava para os fascistas e eram pessoas com princípio, meio e fim,
com uma personalidade. Agora parecem imagens virtuais, dá ideia que não
existem, que não se sabe do que é que gostam, quem são. Eu não sinto identidade
no Sócrates. quem é aquele homem? quem é? quando a gente olhava para –
mesmo os que ainda existem – o Almeida Santos, para o Mário Soares, para uns
homens assim, a gente tinha ideia de uma personalidade. Um homem, com uma
vida, com um passado, fez isto, fez aquilo, não concordo com isto, não concordo
com aquilo. Não tem nada a ver se a gente gosta, se não gosta, se são bons, se
são maus. São pessoas. Eu olho para estes homens e agora não consigo perceber.
Nem são novos nem são velhos, não são bonitos nem são feios, dá ideia que
andam à mercê de umas «conjunturas». Há umas «conjunturas», há um «mercado
de capitais», há uma «competitividade». E, depois, vocês reparem naquele
discurso constante, todos dizem as mesmas coisas, a gente já nem percebe do que
eles estão a falar. «O plano tecnológico para implementar uma renovação e uma
inovação para dar aos jovens uma oportunidade para a competitividade e
desenvolvimento do nosso sistema. [risos da assistência] Porque a produção...
Nós precisamos de competitividade, porque todos os anos o país... Porque o
problema é o desenvolvimento, não é o défice, é o desenvolvimento. Nós temos
que nos desenvolver e para isso tem que haver uma inovação. Os jovens têm que
ter possibilidades na escola para desenvolver...» E eu podia estar aqui meia hora.
Fazia uma improvisação e fazia-vos um discurso igualzinho ao do Sócrates e
daqueles homens. De que é que eles estão a falar? Mas isto não é uma conferência
sobre política, é sobre cinema.

JN: é sobre acção, portanto... 
mf: é sobre acção, isso é. Eu acho que estamos um bocado inactivos. Estamos

um bocado conformados. Eles fizeram tudo para nos meter na cabeça que nós
não podemos fazer nada. que eles é que mandam. Mas é mentira.
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ass: Voltando um pouco atrás, a uma pergunta que já tinha sido feita há
algum tempo, entretanto já fui pensando noutras coisas, mas queria manter a
pergunta. Gostava de perguntar se a Manuela de Freitas representa fora dos
palcos, no dia-a-dia, seja na Cinemateca, seja aqui, seja em casa, seja...

mf: Sim. Claro. Então, a gente tem que representar. Mudamos de roupa
consoante o sítio onde vamos, não é? Todos nós, nesse sentido de representar
com letra pequena. é compor um estereótipo que serve para aquela situação.
Nesse sentido pobre e vulgar da palavra representar, sim. quando eu vou ao
ministério falar com a ministra vou muito arranjadinha e vou muito séria e levo
dossiês e digo «Srª. Ministra, Vossa Excelência...» e tal. quando vou a outro sítio
qualquer vou de outra maneira. Portanto, nós todos temos umas personagens
para as situações, para resultar melhor. 

ass: Mas qual é a relação entre essa e a outra representação?
mf: Essa transposição, tornar universal a minha história tão estúpida,

simples, tão de trazer por casa: «Manuela de Freitas, nasceu não sei quando, não
sei aonde, foi actriz, fez os papéis... e agora está a fazer a Medeia e está na
Cinemateca Portuguesa.» Transformar esta historinha tão simples num arquétipo
que faça com que um arquitecto diga: «Isto tem a ver comigo»; uma médica diga:
«Isto tem a ver comigo»; um carpinteiro diga: «Isto também sou eu.» é isso
mesmo. Portanto, sinto-me muito contente se da minha aflição presente, da
minha inquietação presente, se eu consegui transmitir-vos alguma coisa, que da
simples história de uma actriz vos fique alguma coisa que tem a ver com a vossa
vida. Percebem o que quero dizer? é a única coisa para que eu acho que servem
estas conferências, estas coisas, é confrontar-nos com qualquer coisa que a gente
diga: «Eu tenho a ver com isto.» E não: «Tomei nota, fiquei a saber que a Manuela
de Freitas representou não sei onde, que acha que o cinema é uma seca e que
agora o teatro também está um bocado seca.» Isso é documentação. Isso é
historinha pequena, que não serve para nada. O actor é exactamente aquele que,
ao apresentar-se perante vocês, quer seja no teatro, quer seja no cinema – no
cinema, quanto a mim, mais limitado –, vos faz dizer: «Isto tem a ver comigo, isto
é a minha história, eu também tenho a ver com isto.» é essa a função do actor. é
só isso que o dignifica.

ass: Como a Marta disse há bocado, estamos aqui a relembrar algumas das
conversas que tivemos na semana passada, aqui com o Pedro Costa, sobre o filme
que vimos. E ia citar uma coisa de que o Straub fala no filme do Pedro Costa. Há
uma altura em que, a propósito da técnica de representação, defendia aquilo que
ele chamava a «abstracção teatral» como sendo capaz de ir mais fundo na
representação do real. E eu aqui presumo que, por contraposição a esta ideia de
«abstracção teatral», teríamos uma outra dimensão que era a suposta
naturalidade...

mf: O naturalismo.
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ass: ...e, no entanto, ser mais natural não tem a ver com essa mimesis
específica do real mas sim, como o Straub defendia nesse filme, a capacidade de
ir mais longe exactamente com essa técnica que é a da abstracção teatral...

mf: Exactamente, tem a ver com isso, com a criação de arquétipos. Aquele
exemplo que eu dei há bocado da velha d’ As Recordações da Casa Amarela, a
minha maneira de fazer aquele personagem, até a maneira como eu estou vestida,
aquilo não é naturalista. Naturalista seria uma mulher... oohhh... e com umas
coisas... com um ar... dona da pensão...

JN: Mas isso seria naturalismo ou o cliché? 
mf: é quase a mesma coisa. Vai dar ao mesmo. é primário, é o cliché, é do

que se está à espera, é a cópia da realidade. A única diferença é que no
naturalismo, mesmo que não se vá para o cliché, não há concentração, não há
condensação de uma série de dados. Eu, numa coisa naturalista, tenho que fazer
vários gestos para ser real: «Eu agora abri a garrafa e bebi, mas não bebi por aqui,
bebi por aqui...» E há uma série de coisas que eu tenho que percorrer para dar a
cópia da vida.

O arquétipo é eu condensar num gesto, eu condensar numa acção, o que só
daria com muitas acções. Naquela mulher — o que eu acho genial da parte do
César é ele ir-me buscar a mim e fazermos daquela maneira e fazermos aquelas
cenas… Aquela mulher, ao estar vestida daquela maneira, ao estar vestida de
padre, com um vestido completamente preto – que é um padre! –, dá-nos essa
condensação arquetípica do que é aquela mulher, a repressão. Aquela cena em
que o César entra no quarto, arranca o soutien à rapariga e atira, e há um plano
meu que apanha o soutien assim [faz um gesto com a mão], acho que diz mais do
que trinta cenas em que se visse eu a perseguir a minha filha e a ralhar e não sei
quê. Está ali uma imagem do nazismo, do fascismo, da minha determinação.
Aquele meu apanhar do soutien não dá margem... não há ali cedência nenhuma.
é aquela personagem que é cortada à faca, é o Salazar, é o Papa, é o reitor316 que
todos nós tivemos um dia, é a imagem de qualquer coisa implacável, repressora,
e isso é o arquétipo de que o Straub fala.

Eu tenho que saber encontrar, tecnicamente, qual é o gesto, como é que
posso condensar numa coisa só que vos dê tudo. E isto é um trabalho técnico e é
um trabalho de aprendizagem e é um trabalho que se faz nos ensaios, no teatro,
exactamente. Eu agora, a fazer a Medeia, estou horas a fazer uma cena. Depois
sou eu própria que vou condensando ... e andar à pancada com o Jasão e dar
murros e pontapés e conseguir que tudo se concentre num único gesto que vocês
quando virem... eu desfaço o homem... Concentrar-me numa coisa só. No cinema
não há tempo. Não há tempo para... Portanto, essa procura do arquétipo vem
muito mais do encenador, do director.

316 Referência ao cargo de «reitor» nos liceus do salazarismo.
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JN: Não acha que o realizador pode escolher esse arquétipo no «naturalismo»
de um actor? Estou a pensar naqueles actores americanos que parece que
estiveram a ensaiar a vida inteira aquilo que fizeram, por exemplo, o John Wayne.
O realizador vai buscar exactamente isso e no filme passa a ser um arquétipo.

mf: Como, de certa maneira, o Oliveira faz. O Oliveira, ao ir buscar a Leonor
Silveira ao longo dos filmes, é uma imagem já de qualquer coisa que ele quer,
independentemente da Leonor Silveira. Mas que eu acho que no Oliveira não é
tanto como o Bogart ou a Marlene, a Leonor Silveira é como um cenário. é como
ele usa o cenário, a luz, o enquadramento. No Oliveira, eu acho que o actor é uma
das partes, tanto faz aquele como outro qualquer. 

Como, aliás, ele infelizmente me disse: estava à espera da resposta do
Mastroiani, mas que se não fosse o Mastroiani era outro qualquer. A Viagem ao
princípio do mundo é uma história que foi vivida por mim e pelo João Bénard da
Costa, quando estávamos a filmar O Desejado, do Paulo Rocha. Estávamos no
Norte e um actor francês disse-nos: «Eu tenho uma tia em Castro Laboreiro, o
meu pai era daqui» e pediu-nos para o levarmos... A história que o Oliveira contou
no Viagem ao princípio do mundo foi a história que eu e o João Bénard da Costa
lhe contámos dessa ida a Castro Laboreiro, às montanhas perdidas, com um actor
francês que encontrou uma mulher – que foi dos papéis mais bonitos da Isabel
de Castro. Eu, o João Bénard da Costa e esse actor francês batemos à porta e
apareceu-nos uma mulher com olhos azuis e a falar com o sobrinho (e é o que o
Oliveira pôs no filme). Portanto, ele convidou-me para fazer. Nós já não estávamos
com muito boas relações, mas ainda me convidou para fazer a Viagem ao princípio
do mundo, porque eu era uma das pessoas que tinham vivido a história. E depois
disse essa frase infeliz e eu... é isso, é o actor como essa peça descartável: «Se não
for ele é outro qualquer.» O Mastroiani... Estamos a falar de um grande actor! E
ouvir dizer com esse ar: «Se não for ele é outro qualquer...» Por acaso foi, porque
ainda não tinha morrido, parece que estava muito doente, mas ainda aguentou,
fez o filme. Esse desrespeito pelo actor... 

ass: Eu não resisto a fazer outra vez de uma espécie de tradutor simultâneo.
Eu reconheço, de novo, aquilo que corresponde ao nosso universo da arquitectura
e essa ideia de arquétipo tem muito a ver com este tema da abstracção em
arquitectura e da metáfora. Ainda agora, com os meus alunos, fizemos uma
viagem ao Sul e comparávamos duas coisas: a Malagueira, em évora, e a nova
Aldeia da Luz, enquanto intervenção, mais ou menos com uma forma de neo-
-vernacular ou de imitação do vernacular. E acabámos, naturalmente, por concluir,
esse poder extraordinário que a Malagueira tem, junto às muralhas de évora, por
oposição ao outro que, reproduzindo «naturalisticamente», acaba por ganhar esse
sentido de cenário, um bocadinho cenário de papelão.

JN: Como o novo edifício na Cinemateca. 
mf: Pois... Não há... São os clichés...
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JN: Aí, é um somatório de clichés daquilo que seria uma certa nostalgia
arquitectónica... E, além disso, é mal engendrado.

mf: Pois, não é arquetípico. Ao entrares ali não sentes que estás numa
Cinemateca. Aquilo que tu me dizias: «A Gloria Swanson nunca desceria aquela
escada...»

JN: Já me lembrei disso, aqui hoje... A Manuela de Freitas tinha-me
perguntado: «Mas porque é que aquilo é tão mau? Explica-me lá que eu não sei,
porque não percebo nada de arquitectura.» Foi mais ou menos isto: «Explica lá
como é que é.» Então, eu tentei explicar, assim a balbuciar dificilmente e depois
disse: «Imagine a Gloria Swanson a descer aquelas escadas como descia no Sunset
Boulevard.» E a Manuela de Freitas ficou assim calada a olhar e disse: «Não é a
Gloria Swanson que não consigo imaginar, é a mim!» [risos da assistência]

mf: Não, é que nunca mais subi e desci aquelas escadas sem me lembrar...
Mas é isso. é que é o cliché, de facto. E outra coisa de que eu também gostava
imenso e de que tu me tiraste o gosto foi a entrada de calçada portuguesa e tu
me disseste que é um cliché, é a entrada do supermercado, e eu já não gosto nada
daquilo. [risos da assistência] 

Porque isto também tem a ver com a gente aprender a ver... Há uma frase
do João Bénard da Costa: «Os gostos não se discutem, educam-se.» E é verdade,
é verdade que a gente aprende a ver cinema, a gente aprende a ver arquitectura,
a gente aprende a ver teatro. Essa coisa de que se é bom a gente percebe logo,
eu acho que não é verdade... Ou se é mau! Fartei-me de pedir ao João Bénard da
Costa um ciclo sobre falsos bons filmes. Aqueles filmes que as pessoas dizem que
são extraordinários e que são péssimos. E ele deu-me uma justificação para não
o fazer: «Não. Porque eu não tenho o direito de fazer isso às pessoas. Um filme
que uma pessoa viu e que a marcou imenso, que adora, que chora cada vez que
o vê... E eu vou para lá dizer-lhes que isto não é nada, isto é uma porcaria. Eu não
faço isso.» Mas eu... faz-me um bocado de pena, porque acho que ensina a ver...
Assim como eu aprendi com ele e, sobretudo, com as folhas da cinemateca.
Porque eu costumo ler as folhas para perceber porque é que hei-de gostar do
filme... Aprendi a ver coisas que nunca tinha visto na vida. Porque a gente olha e
não vê. Por exemplo, uma coisa que eu descobri há pouco tempo foi que a
personagem da Rebecca não tem nome. Eu nunca tinha reparado. Aquela mulher
vai viver através da outra, a Rebecca é que existe, a descida da escada vestida de
Rebecca, Rebecca, Rebecca. A personagem – e já vi o filme 50 vezes –, de repente,
nem nome tem. quer dizer, a mulher tanto vive à sombra da outra que nem nome
tem. Até os guardanapos têm o R. O lençol, tem tudo R, R, R. E ela não tem nome.
Eu nunca tinha reparado que ela não tinha nome. E como isto há outras coisas
que eu aprendo a ver. Eu acho que se aprende. E aprende-se a olhar para a
arquitectura, como ele me ensinou a olhar e a ver porque é que aquilo não presta.

JN: Tem sempre o edifício do lado...
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mf: Eu estou, estou mais no do lado. Mas, de facto, quando ele me diz isto:
numa cinemateca há arquétipos cinematográficos. E, de facto, uma escadaria, eu
começo a pensar, uma escadaria em cinema é uma coisa que tem uma força... da
história do cinema, dos arquétipos do cinema, das actrizes a descerem a escadas.
Portanto, se há duas escadas na cinemateca, ao menos que uma fosse
cinematográfica. [risos da assistência] E eu percebi isto que ele me explicou. Como
acontece às vezes, quando vou com alunos meus ao teatro e gostaram de uma
peça que eu acho péssima. E depois começo a perguntar-lhes: «Divertiram-se?»
«Não...» «Emocionaram-se?» «Não...» «Aprenderam alguma coisa?» «Não...»
«Então, desculpem. Onde é que está a graça? O que é isto? O que é que vocês
viram? Para que é que serviu?» Aprende-se, aprende-se. E eu acho que estamos
com muita falta de formação nesse aspecto. Aprender a olhar para a arquitectura,
para a pintura, para a música, para o teatro, para o cinema. Gostava que houvesse
mais coisas que nos ensinassem a ver.

ass: No teatro, o actor tem a percepção daquilo que está a acontecer, tem o
público, está a ver na cara do público o reflexo do seu próprio trabalho e das
emoções que transmite. Se no cinema isso não acontece, pela distância, pelas
gravações, pelas várias cenas que não são sequenciais, como é que é a percepção
do filme quando...?

mf: Ai, é horrível! Exactamente, porque no teatro a gente está a sentir, está...
ass: Ao ver-se, no cinema, emociona-se com o seu próprio trabalho e

descobre coisas que não tinha percebido?
mf: No teatro, acontecem coisas, depende da maneira como o público está

a reagir, o que é que está a acontecer naquele dia, a temperatura da sala, o que é
que se está a passar, o que está a acontecer naquela altura. No cinema, não. O
cinema é uma coisa completamente... Depois vai-se ver e é: «Aqui não está mal,
aqui era um bocadinho mais para esquerda, aqui não se percebe o que eu estou
a dizer, estou lindíssima, aquela luz ali beneficia-me imenso...»

ass: Isso é pelo facto de ser espectadora? 
mf: Pois, se calhar. Mas na altura em que estou a fazer é muito a seco,

percebes? Aprendi uma coisa, tentei perceber o melhor possível... «Acção!» E eu
faço como sei, como já fiz antes. Por isso é que não há evolução, porque a gente
não evolui. Porque não experimenta novas coisas. Porque não investiga mais nada.
Vai, com os dados da base que tem, tentar fazer. Como se podia fazer no teatro...
Chegar lá, decorar o texto e fazer mais ou menos a Medeia... «Espera aí, o que é
que eu já fiz parecido com isto... Fiz aquele personagem, fiz a Longa jornada para
a noite, fiz a Blanche DuBois, fiz mais não sei quê...», misturar tudo e pronto:
«Posso estrear amanhã.»

ass: E isso, na representação, não se vê?
mf: No teatro ou no cinema?
ass: No teatro e no cinema.
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mf: No teatro, completamente. O teatro é mesmo estar a viver aquilo, em
todo o seu esplendor e toda a sua... No cinema é muito rápido, percebes. é muito
difícil. Claro que se tenta, por isso há uma série de técnicas que se têm que
aprender, conseguir uma grande concentração no meio daquela confusão toda,
nada é propício à concentração, como eu vos contei logo no princípio, as
máquinas, os microfones, a maquilhagem, aquelas coisas... «Vamos filmar, silêncio,
motor, acção.» quando há cenas mais prolongadas, quando há cenas
improvisadas, permite mais, porque a gente vai filmar e há um bocadinho de
teatro. quando é mesmo só um grande plano... Há uma cena entre mim e ela
[aponta para uma rapariga na assistência] e eu estou a representar com ela...
Depois é um plano dela e um plano meu. E é: «Manuela, é aquela parte em que
tu dizes: nunca mais te falo.» E agora grande plano e ela já não está lá e é só aquela
frase. é muito desumano. Mas há quem goste. Até há aquelas pessoas que não
fazem teatro, só fazem cinema e gostam imenso disso, dessa coisa esquisita. Não
sei, não sei explicar-vos. Para mim é uma coisa muito desumana, muito contrária
ao que para mim é representar.

ass: E como espectadora nunca consegue esquecer isso?
mf: Não, não. Fico impressionada a olhar para aquilo.
ass: Nem em filmes em que não representa? Com outros actores.
mf: Com outros actores, sim. Gosto e não gosto, tenho a minha opinião. Há

grandes actores que eu vejo no cinema a representar, de que eu gosto imenso.
Mas é verdade que mesmo os grandes actores, como a Ingrid Bergman, como o
De Niro, não evoluem no cinema. Nisso eu concordo com o Jorge Silva Melo. Acho
que, enquanto no teatro, nesses grandes actores que a gente vai vendo a evoluir,
que vimos há uns anos e depois vemos mais tarde, há uma sabedoria, e a gente
quando vai ver sente que há ali um amadurecimento da arte de representar e é
cada vez mais misterioso, mais extraordinário; no cinema, não. No cinema... não
se nota essa evolução. Por exemplo, eu acho que o Al Pacino está a ficar cheio de
clichés, cheio de estereótipos, coisas que funcionam e que ele vai reproduzindo –
e fica insuportável. Então nos actores ingleses, isso é insuportável. O Hopkins, o
Michael Caine, ao princípio eram actores extraordinários, e eu agora acho-os
insuportáveis, são sempre os mesmos tiques... O Malkovich, então! Tirando a
Maggie Smith e poucos mais que conseguem escapar àquela reprodução de
tiques, de truques, de coisas que resultam, tornam-se insuportáveis.

JN: Mais uma vez a arquitectura tem imenso a ver com isso. O Vitor
Figueiredo, um colega nosso, usava esta expressão que era «a mala dos truques»
e dizia que, para nós arquitectos, o trabalho maior que temos é libertarmo-nos
da «mala dos truques».

ass: é a diferença entre os arquétipos e os estereótipos.
mf: Exactamente. é que é isso mesmo. Então agora com a televisão, essa

contaminação é... O que eu acho que se nota entre o De Niro e o Pacino é que o
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De Niro ainda está a conseguir escapar e eu acho que o Pacino não está. Está
completamente estereotipado. Faz à Marlon Brando, com aquela voz rouca,
sussurrada, que o Marlon Brando inventou no Padrinho e funcionou tão bem que
eles agora quase todos imitam...

ass: Entretanto, vou defender o cinema, porque se calhar gosto mais de
cinema do que de teatro, porque se calhar é mais fácil ver cinema de boa
qualidade do que teatro. O que eu gosto muito no cinema é que existe uma certa
densidade. Se calhar uma cena foi representada assim em cinco minutos, o actor
chegou lá e debitou o texto e foi ele próprio. E na cena a seguir... Lembro-me da
cena do À flor do mar, em que existe o acordar, e ela chega e diz: «New York Herald
Tribune.» Diz-se que precisou de repetir a cena setenta vezes... Essas duas
maneiras de filmar é uma das coisas que gosto num filme. E se calhar no teatro...

mf: Pois... Mas, por exemplo, na cena em que ela reage, eu dei-lhe uma
bofetada que combinei com o César, porque se não lhe desse a bofetada ela não
reagia. E eu disse: «César, põe aí a máquina a funcionar que vais ver se ela reage
ou não.» E trás! Dei-lhe uma bofetada. Dei-lhe a bofetada e ela... é a minha
experiência teatral a dizer: pronto, ela precisa de alguma coisa para... eu bato-lhe. 

ass: E aquela repetição, um dia inteiro numa cena só...? 
mf: Um actor tem que utilizar tudo. Também n’ O Passado e o Presente, há

uma cena em que vamos de uma sala para a outra, e filmaram aquilo não sei
quantas vezes, porque ele queria que se visse não sei quem e não sei o quê. é
evidente que com a minha formação teatral, ao longo daqueles trinta e tal takes
que se fizeram, eu fui inventando representações diferentes. Como na história da
raposa, na Francisca, tive que fazer dez vezes, por causa da luz, por causa do som,
por causa do texto, por causa de não sei o quê, porque eles queriam que eu
estivesse «...assim, para ficar bem, é melhor mais assim...». Tantas vezes tive de
repetir que houve uma altura em que já estava farta e, como o Diogo Dória
também é um actor de teatro, nós fomos mudando a maneira de dizer e fomos
entrando mais dentro daquilo, e eu, quando acabo a dizer: «...não sei quê, e
espero que não sei que mais...», fiz assim à raposa como se fosse ele, como quem
diz: «Filho, estás arrumado.» E vim com a raposa a arrastar e ficou assim. 

Era o que eu queria explicar. quanto mais tempo há, mais coisas se inventam.
Há é muito pouco tempo. Há muito pouco tempo. Não é porque os realizadores não
queiram, é porque não podem. De facto, é uma indústria. Cada dia de filmagens são
milhares de contos. Cada vez que a máquina dispara, já me disseram os números,
são não sei quantos contos de reis, cada vez que se diz «acção!», mesmo que se
corte logo a seguir. E cada dia de filmagem é um dinheirão. Portanto, o realizador
não tem condições para trabalhar com os actores. Os actores também estão a
receber, os actores recebem à sessão. São as máquinas, é aquilo tudo. Portanto, não
há tempo. Não há tempo para se trabalhar mais e, portanto, para poder tirar riqueza
de todos os materiais de que o cinema se serve. Enquanto no teatro é só ali, é o
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actor e acabou-se. Depois há os cenários e umas coisas. No cinema há aquilo tudo
e há a luz, há o enquadramento... Há as filmagens. E depois vai haver a montagem...
Isto escapa ao actor. Isto escapa completamente ao actor e portanto é uma espécie
de: «Eu tenho um diamantezinho.» é por isso que eu acho esta imagem espantosa
[apontando para o cartaz], não há agressividade nenhuma aqui, «...mas eu tinha
uma coisa tão linda, mas não me deixam usar, não posso dar. Pronto, e estou aqui,
não posso, mas eu podia fazer melhor.» Há aquela noção: «Eu podia fazer melhor.»
Porque não há ensaio, porque não há preparação. Agora nos novos realizadores, a
sensação que me dá é que fazem umas coisas assim para não se reparar bem... 

JN: Como é que se chama aquele filme recente com a Monica Calle?
mf: Antes que anoiteça.
JN: A cena em que entra não foi muito ensaiada? Não foi muito trabalhada?
mf: Passámos umas vezes. Ah, sim! Porque depois há a história dos interiores

e dos exteriores. Não se esqueçam dessa parte. quando são exteriores é
insuportável. Estamos dependentes de uma série de coisas, desde a estrada que
é preciso ser cortada, tem que se filmar tudo naquele dia, da chuva, do sol.
Interiores é mais fácil, é mais controlado, é aquele espaço, é aquela sala, eu sei
que tenho que ir para aquela cadeira e depois daquela cadeira para ali. é mais
fácil ensaiar. Dá mais possibilidades... Nesse filme do Luís Fonseca ensaiámos um
bocadinho. Mas é limitado. E é mais fácil cairmos no cliché, cairmos nos truques.
Às vezes sai-nos uma coisa a mais, conseguimos limpar... No fundo, o teatro o que
é? Não sei quem dizia que o escultor é aquele que pega num bloco de pedra e tira
a pedra que está a mais para descobrir, lá por trás, a estátua. No teatro, o actor é
isso, o actor é como um bloco de coisas, de emoções, que tem que descascar para
dar aquela personagem, naquela peça. é limpar, é um trabalho de limpeza. No
cinema não há muito tempo para limpar. Portanto a gente vai com aquilo tudo,
com aquela carga toda. quem viu, por exemplo, esse filme do Luís Fonseca...
aquela cena, é um pastiche do que eu fazia na Longa jornada. Se algum dia alguém
quiser fazer um estudo sobre a Manuela de Freitas, verá que aquilo coincidiu com
a Longa jornada. Na Longa jornada, era uma mulher desequilibrada, drogada,
sozinha, infeliz... Ou porque o Luís Fonseca foi ver a Longa jornada e foi por isso
que me convidou para fazer aquele papel e é porque estou a fazer aquela peça e
tenho aquela bagagem à mão, tenho a caixinha dos truques à mão, que eu levo
para o filme, para aquelas duas cenas com a filha, o que fiz na Longa jornada. é
uma das coisas de que o Jorge fala, os actores chegam ao plateau com um
saquinho com as coisas que têm à mão. 

E, de facto, o que é extraordinário no César? Não havia caixinha nenhuma que
me servisse ou me interessasse. quando eu vou fazer a Fausta do Vai e vem – é a
última coisa que fizemos juntos –, conversámos muitas vezes sobre aquela mulher
e sobre a personagem, sobre a minha relação com ele. Eu percebo... Eu sabia que
ele estava muito doente. Eu percebia que aquilo era quase uma despedida, que
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aquilo era um testamento. Eu percebo que está naquela mulher, naquela Fausta,
um bocado o resumo de tudo o que eu fui na vida e na obra do César e portanto
as perguntas que eu faço ao César são só de pormenor: «Pronto, César, eu levo um
fato bonito, e não sei quê... Achas que leve um computador?» São perguntas de
pormenor. E a gente vai limpando até ao pormenor. E ainda pensámos que eu ia
de computador [risos na assistência], para a aula que vou dar à Assembleia da
República, mas chegámos à conclusão que era um bocado demais. Porque aquilo
que havia de genial no César é que o César tinha aquele ar de louco e de fazer uns
disparates e de dizer uns palavrões, mas era de um rigor que nunca encontrei em
mais nenhum realizador. Era de um rigor e de uma poesia... E isso é que é
extraordinário. Era de um rigor, de uma poesia e de uma beleza sem fim. No meio
daquelas coisas, como se vê no Vai e vem, a minha conversa com ele e a aula que
ele me dá sobre a aula que eu vou dar. Era genial. Porque era arquetípico, aí está.
Portanto, eu era uma professora que estava a receber aulas de um... E isto tinha a
ver com a nossa relação. E se vocês pensarem bem na nossa despedida no cimo
da escadaria... Foi o último filme que a gente fez. Ele vai descer, ele vai para baixo.
Eu vou subir a escada. Para onde? Havia no César uma ideia de que eu estava feita
com o poder. Ele tinha aquela relação agressiva com o poder. Defendia-se assim
das agressões dos poderes. Portanto, de certa maneira, havia essa dupla relação
entre a actriz Manuela de Freitas e a Manuela de Freitas que agora estava na
direcção da Cinemateca. Portanto, não é por acaso que ele constrói aquela
personagem que vai para a Assembleia da República, que está feita com os
senhores, que recebe dinheiro dos senhores, que usa as suas habilidades para
sobreviver com o poder. E, depois, não é por acaso que a última cena do filme –
não é a do filme, a última cena que ele filma – é a nossa conversa... O filme acaba...
A rodagem, não o filme... Lá está, eu ainda não consegui ver o filme. Faz-me
impressão. Não consigo ver. Sei que o filme acaba com o olho, mas não sei antes
do olho o que é que acontece. Mas, cronologicamente, o último dia de filmagem,
o último plano, é a nossa conversa, em que estamos quase na sombra, naquele
cafezinho, em que ele está a falar dos remédios, dos medicamentos. Percebe-se
naquela personagem que ele me pôs a fazer como eu servi ao longo de trinta anos
de confidente dele. Ele contava-me as coisas... Aquele chorrilho de remédios de
que ele fala nesse plano é uma espécie de... comigo é que ele conversava, comigo
ele era cúmplice, comigo ele desabafava. Portanto, a minha trajectória é: «Velha
Fausta, cá estás tu» e fazemos aquela pequena viagem de autocarro e depois: «De
onde é que é que tu vens?» «Eu vou para o meu emprego na Assembleia da
República.» E ele dá-me uma pequena explicação de como é que devo ensinar. Mas
tudo isto é arquetípico, não é estereótipo: «Lá vem a velha prostituta, não sei quê.»
Por isso eu estou vestida como uma senhora doutora que vai para... uma deputada!
Eu entro na Assembleia, se vocês repararem, na maneira como eu estou vestida...
Eu sou uma deputada, eu vou para a bancada parlamentar do PS ou do CDS ou
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assim. Não há ali o cliché da prostituta que vai fazer o seu trabalhinho à Assembleia
da República. Não. Uma senhora com uma carteira de crocodilo e bem vestida.

Aliás, eu tenho o prazer, e é uma das minhas private jokes, sempre que vou
a alguma coisa oficial, levo aquele fato. [risos da assistência] A gente tem que se
defender. E ficou-me essa. quando há coisas oficiais, eu estou com aquele fato.
Hão-de reparar. Faz parte da minha resistência.

JN: E da sua alegria.
mf: Faz parte do meu gozo, e da minha alegria de dizer: «Não sabem, mas o

João César Monteiro não morreu, está aqui.» E eu estou com o fatinho do filme.
Portanto, um dia que forem àquelas coisas oficiais da Cinemateca, eu estou com
o fatinho do Vai e vem. é para se perceber que nem tudo é um terror e que temos
armas e que eles levam com a gente. é preciso é a gente também saber o que é
que quer. E lutar pelas coisas de que gostamos. E não nos deixarmos nem
adormecer nem que estraguem o nosso instrumento: para uns é lápis, para outros
a caneta, para outros é o computador, para outros o corpo, para outros é o piano,
para outros é o martelo. é não nos estragarmos e não nos deixarmos vender.
Porque eles compram-nos para nos estragar. Aquela ilusão de que eles nos
compram para nos pôr lá em casa, em cima do piano… eles compram-nos para
nos estragar.

E eu já tive provas. Eu já tive cenas de confrontação e vi muito claramente a
irritação e o ódio de: «Mas porque é que a senhora não se rende?» Não foi dito
desta maneira, mas ofereceram-me dinheiro e a mistura de sedução e de ódio era
extraordinária. «Mas, Manuela de Freitas, porquê? Nós gostávamos tanto...» é
extraordinário, não sei se algum de vocês já lá foi, a essas fábricas de filmagens...
onde se fazem as telenovelas, porque eles expõem as fotografias dos actores e é
espantoso, porque estão as fotografias dos maiores actores portugueses nas
paredes e aquilo tem um ar de troféus de caça. De troféus de caça. E de tal maneira
eu senti isso que o senhor me disse: «quando é que vai estar aqui a sua
fotografia?» E eu disse: «quando me apanharem!» E a cara do homem... E eu
apanhei-o, era mesmo isso que ele estava a pensar. Não respondeu: «Disparate,
Manuela, não é nada disso.» O homem foi apanhado! E ficou... Zarpou pelo
corredor fora e foi-se embora. O homem que me tinha recebido com um
cafezinho, whisky, cigarros: «Manuela de Freitas, que prazer...», quando eu lhe
disse aquilo foi-se embora, com um ódio de morte. Como quem diz: «Esta já me
viu.» Porque é verdade. Aquilo é sinistro! Atenção! Aquilo não é brincadeira
nenhuma! Apanham as pessoas pelo lado do dinheiro, pelo lado da sedução e do
triunfo e pronto, coitadinhos, passam a aparecer nas revistas, a ser alguém... E
também há muita coisa facilitada, para estarem bem e conseguirem trabalhar
bem. Portanto há muitos jovens actores que estão ali agarrados. Têm que estar
«speedados», porque aquilo é muito trabalho, atenção. Portanto, é um mundo
um bocado perigoso. Um mundo um bocado perigoso. E é aquela fábrica daquelas
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coisas. Mas eles têm noção de que há pessoas que eles não conseguem apanhar.
Fazem tudo. O Luís Miguel Cintra é outra pessoa que eles sabem que não apanham
e o ódio também é de morte. E usam os truques mais extraordinários.

Uma das coisas que eles usam, por exemplo, é nomear-nos para prémios.
Uns globos de ouro e umas coisas que eles fazem. Eles nomeiam-nos e depois
telefonam-nos e insistem muito para lá irmos. Digo sempre que não, que não
tenho tempo, que não posso, nunca digo que não gosto... digo que não posso:
«quando é? Oh! Não estou cá.» E não vou nunca. E nunca tinha os prémios.
Explicaram-me que eles só davam os prémios aos que lá estavam, senão era uma
chatice: «Agora o globo...» Às vezes mandam o neto ou o filho, o primo. Mas um
vazio, sem ninguém para receber o prémio, é um buraco muito grande. Mas um
dia eu decidi mentir-lhes e disse que ia e ganhei o prémio e não estava lá... nem
eu nem ninguém por mim... criei um buraco muito grande.

Há coisas sinistras, que é bom que saibam. Por exemplo, em alguns contratos
dos actores das telenovelas e das séries, os actores são obrigados a fazer umas
coisas, incluindo uns jantares que há e uma viagens ao Brasil, umas parvoíces, a
gente não percebe o que eles estão a fazer naquelas figuras. São obrigados por
contrato. Há muitos que, coitadinhos, gostam imenso, mas na maior parte são
obrigados por contrato a irem a umas festas, a uns jantares, a umas coisas nas
boîtes, são obrigados por contrato a ir com a namorada ao Brasil e a aparecer em
Copacabana a dar uns beijinhos e depois vêm na primeira página da Nova Gente
e da ¡Hola! e de não sei quê... Está no contrato! Há um certo lado de escravatura
naquilo que se passa ali naquelas televisões. Há um certo lado de escravatura
terrífica.

JN: Talvez eles acabem na prisão, de facto.
mf: Espero bem! Mas pronto, é bom vocês saberem estas coisas, porque às

vezes não se sabe. E para começarem a topar certas coisas que se vêem às vezes
até nas publicidades. Comecem a reparar como uma série de actores estão a
passar da televisão para os anúncios e que aparecem já nos anúncios, sobretudo
dos bancos... Até o Abrunhosa, reparem no Abrunhosa no Millennium BCP, o
Abrunhosa que foi um símbolo da resistência ao cavaquismo nos anos 80. Agora
o Cavaco é Presidente e ele está ali no Millennium. Está tudo certo... Um em
Belém, outro no Millennium. [risos da assistência]

Mas nem toda a gente se vende e, portanto, não acabamos por sair daqui
destruídos. quem se quer vender que se venda. E há muito quem queira comprar.
quem não se quer vender, vai fazendo a arquitectura de que gosta, a que pode
fazer, e vai tentando – desculpa lá –, mas como o Gary Cooper, vai continuar a
lutar e a resistir para fazer aquilo que317...

JN: Nesse sentido, sim, claro.

317 No filme The Fountainhead, que referiu anteriormente.
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mf: Mas é só assim que eu vejo esse filme, não consigo ver de outra maneira.
E às vezes andava muito aborrecida no meu emprego, e pensava: «Lá estou eu
aqui...» Mas pronto, antes isto do que estar a trair aquilo de que eu... E é isso que
eu acho: é que se nós não temos esta convicção muito forte, além de ficarmos
tristes porque não fazemos o que gostamos, ficamos tristes connosco e é o
princípio do fim, eu acho. quando não gostamos de nós. Bem basta já não se ter
respeito pela maior parte das pessoas que andam aí: se perdermos o respeito por
nós, estamos tramados. Se ficarmos com o respeito por nós, se a gente gostar do
que faz, temos uma arma qualquer. Acabamos por encontrar cúmplices. Há
sempre qualquer coisa a acontecer de extraordinário, nalguma parte do mundo.
E vale a pena. Vale! Se perdermos o respeito por nós, aí é que começa o desastre.
E é o que eu vejo em colegas meus, que eu encontro ao longo dos anos, sempre
entre: «A coitada da Manuela que não representa, coitada da Manuela que está
ali num emprego em vez de ser actriz.» E o chorarem-me no ombro: «que horror,
que horror, que horror, o que me aconteceu?» Telefonam pessoas que vocês não
imaginam, a justificar-se... a justificar-se: «Eu entrei naquela telenovela, mas sabes
o que é que foi, é que tive de pagar a renda e tive que pagar não sei quê, mas foi
só isto e eu não volto a fazer.» E eu fico muito atrapalhada. Digo: «Está bem, fizeste
bem, eu é que não sou capaz...» Não sei o que hei-de dizer... Não podemos perder
a noção daquilo de que gostamos, para não deixarmos de gostar de nós. Enquanto
gostarmos de nós, enquanto acreditarmos naquilo de que gostamos, eu acho que
a vitória é difícil, mas é nossa!

fim de um (percurso): «Na margem da alegria» [2006]

[Texto inédito, escrito a duas mãos com José Mário Branco, e enviado aos alunos da segunda
edição do Mestrado em Educação Artística, no final do 1º ano do curso (Faro, Universidade
do Algarve, julho de 2006).]

14 canas empunhadas por 14 seres humanos vestidos de igual, não pode
deixar de fazer pensar no «Para onde is?». O primeiro espectáculo da COMUNA
(1972), em que se consubstanciou toda a aprendizagem, do Professor Fernando
Amado a Peter Brook, passando por Gutkin, Artaud, Carl Rogers, Eliade, Gordon
Craig, Grotowsky, etc.,etc., etc., pela Vida, pelo Teatro que é e não é a Vida – e
nós, nós, Nós318…

34 anos depois, a re-invenção de gestos e sinais significativos e deter -
minantes? Negação obstinada de uma derrota? Tentativa desesperada de
recuperação do irremediavelmente perdido? Procura incessante de «essa coisa

318 Título do Exercício Final dos alunos, a cuja primeira cena alude a primeira frase do texto.
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que é linda»319, sempre a mesma e sempre diferente? Convicção de que «nada há
de novo debaixo do céu a não ser o antigo»320? Homenagem a João Mota? Tudo
isso, nada disso, também isso.

E «para onde is?» continua a ser pergunta oportuna e pertinente a fazer, no
princípio e no fim do exercício. E, sobretudo, no fim do curso. Aos alunos. Porque
os professores é suposto estarem sempre a fazê-la. 

Daqui, eles ficam a olhar para aqueles 14 seres humanos tão diferentes uns
dos outros, numa pequena sala da Universidade do Algarve, que hoje têm tão
diversos sentimentos em relação ao que lhes aconteceu: uns temendo a adaptação
a uma nova vida «sem aquilo», enquanto outros respiram aliviados porque
«aquilo» já acabou; uns pensando já em como continuar «aquilo», enquanto
outros vão tentar esquecer rapidamente «aquilo», perdoando o incómodo que
lhes causou pelo benefício que lhes trouxe ao curriculum. Porque uma coisa se
confirmou: esta maneira de sentir, pensar, fazer o Teatro é implacável como os
deuses, perigosa como uma lâmina afiada, cruel como uma criança. Avisem-se,
pois, os incautos «não rocemos por ela nem a orla das nossas vestes»321…

No Teatro, como talvez em mais nenhum outro lugar, quem agradece é quem
deu. Chegados aqui, não sabendo quem deve agradecer a quem, agradeçamos
todos uns aos outros. Com a alegria que vem «do antiquíssimo de nós/onde têm
raiz essas árvores de maravilha/cujos frutos são os sonhos que afagamos e
amamos»322. E com um mal dissimulado sorriso, confessemos. Perversidade que
também o Teatro consente.

Entrevista escrita [2008]

[Entrevista escrita conduzida por Dina Gusmão e originalmente publicada no nº 20
(Outubro-Dezembro de 2008) da revista Autores, da Sociedade Portuguesa de Autores]

1. tornar-se cooperadora desta casa (sPa) significa muita obra feita e
reconhecida. balanço possível?

Há muito tempo que faço letras para fados e canções. Grandes intérpretes
pegaram em algumas e tornaram-nas parte das suas obras (José Mário Branco,

319 Verso de um poema do Cancioneiro, de Fernando Pessoa: «Dizem que finjo ou minto/Tudo que
escrevo. Não./Eu simplesmente sinto/Com a imaginação./Não uso o coração.//Tudo o que sonho
ou passo,/O que me falha ou finda,/é como que um terraço/Sobre outra coisa ainda./Essa coisa é
que é linda.//Por isso escrevo em meio/Do que não está ao pé,/Livre do meu enleio,/Sério do que
não é./Sentir, sinta quem lê!».

320 «O que foi será, o que se fez se tornará a fazer: nada há de novo debaixo do sol!» (Eclesiastes, 1, 9).
V. também a citação de Fernando Amado, na primeira epígrafe deste livro.

321 Adaptação da frase d’ O Marinheiro, de Fernando Pessoa: «Não rocemos pela vida nem a orla das
nossas vestes.»

322 De «Dois excerptos de Odes (fins de duas Odes, naturalmente)», de Álvaro de Campos.
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Carlos do Carmo, Camané). Outros intérpretes também as quiseram. Balanço:
fazendo o que gosto e que me vem à cabeça, posso contribuir para o aparecimento
de coisas lindíssimas. que sorte!

2. o sucesso é um lugar solitário ou não necessariamente?
Se se tem sucesso como quem ganha um concurso (sem contar com os outros

ou contra os outros), é muito solitário. Se se tem sucesso porque um grande
número de pessoas recebe com prazer o que lhes damos, é uma agradável e
poderosa forma de partilha.

3. como é a sua relação com a celebridade?
quando se é célebre por grandes razões, não se dá importância à celebridade,

porque se está ocupado com as razões. quando é por pequenas razões, é uma
vulgaridade incómoda.

4. mário Viegas disse, um dia, de si, que era «a melhor actriz da sua
geração». fale-me desta geração e deste actor genial com fama de mau génio...

Uma geração que teve o talento e a força para renovar o Teatro português,
mas que (ainda não percebi bem porquê) não fez escola, não formou seguidores.
Do importante movimento do «teatro independente», restam talentos isolados
que estão agora, outra vez, dependentes das condições (materiais, artísticas,
sociais, institucionais) existentes e, por isso, forçados a desistir (em muitos
aspectos e cada um à sua maneira) do que tanto trabalho deu a construir e tão
bons resultados teve. Os que se referem a um génio como o Mário Viegas e falam
de mau génio estão a mascarar (com uma contradição nos termos) a vontade de
escapar à exigência a que obriga o simples facto de ele existir e, ainda mais, o
privilégio de com ele privar.

5. do teatro para o cinema, vamos encontrá-la como presença constante
nos filmes de outro enfant terrible e falo de João césar monteiro... trabalha bem
com pessoas difíceis, é isso?

Difíceis para quem? Difícil para mim é trabalhar com medíocres ou com quem
usa mal o talento que tem. Nenhuma destas coisas se aplica ao César ou ao Mário
Viegas. Muito pelo contrário.

6. qual o seu papel perfeito, feito ou por fazer?
qualquer coisa perfeita no Teatro já não é Teatro. Porque o Teatro é a arte

de transformar em vida, no palco, a grande consciência da imperfeição da vida
que vivemos no dia-a-dia. Fazendo dessa consciência matéria de criação artística,
tenta-se encontrar maneiras de a corrigir, de a ir ultrapassando. Assim o actor
caminha sobre as suas próprias imperfeições, humanas, técnicas, passo a passo,
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papel a papel. qualquer papel, espectáculo a espectáculo, é uma experiência para
testar até onde se corrigiram essas imperfeições e para descobrir novas
imperfeições. Caminhada sem fim. A não ser no Paraíso, onde já não haverá
Teatro.

7. E a peça ou o filme perfeitos seriam como?
A peça: dois grupos de pessoas que entendem o Teatro como uma partilha entre

seres humanos para compreender melhor a vida e a melhorar. Um cria o espectáculo
(os actores) e o outro aceita o convite para co-criá-lo (os espectadores). Há uma base
(a peça) e um encenador (que representa os espectadores na fase de criação e que
ajuda a transformar a matéria-prima de que se dispõe na proposta artística que se
faz ao público). Matéria-prima que tem de ter o máximo de qualidade humana,
técnica, artística. quanto ao filme: não faço a mínima ideia, porque o Cinema é outra
Arte que tem muitas componentes de que eu nada sei. No Teatro eu sou co-autora
do espectáculo. No Cinema, a minha participação é apenas um contributo, com aquilo
que sei fazer, para a Obra de um autor de quem gosto.

8. a sua participação como actriz, seja em cinema seja em teatro, é hoje
rara. isto acontece por falta de vontade ou de oportunidade?

quem ler a minha resposta anterior e souber de alguma oportunidade para
fazer Teatro assim diga-me depressa. quanto ao Cinema, havendo poucos
realizadores de quem eu gosto e tendo eles poucas oportunidades de filmar, é
cada vez mais raro coincidir a vontade com a oportunidade. Mas vou fazendo
letras, que é a forma que me resta de criação para quebrar o silêncio.

9. Não gosta de televisão ou é a televisão que não gosta de si?
Gosto imenso de televisão. Se a televisão gostasse de mim não se limitava,

como tem acontecido, a convidar-me para participar naquelas coisas que faz e
que eu não aceito, porque seria muito difícil para mim pelas razões que dei na
resposta 5.

10. Numa carta sua a um jovem actor não podia deixar de escrever o quê?
Uma adaptação do que Rilke escreveu ao jovem escritor323: «Faz Teatro só se

não puderes deixar de fazer.» E acrescentaria: «Arranja um ganha-pão que te
permita escolher o Teatro que fazes.»

11. funções presentes e projectos futuros?
Há 12 anos que trabalho na Cinemateca. Além do ganha-pão, é uma maneira

de contribuir com o que sei e posso, como nos filmes, para uma Obra de que gosto
323 Referência ao livro póstumo de Rainer Maria Rilke, Briefe an einen jungen Dichter (Cartas a um

Jovem Poeta), publicado em 1929.



292

ANTóNIO BRANCO

muito. Dou aulas num Mestrado da Universidade do Algarve. Acompanho e ajudo
um grupo de teatro amador (A Peste) formado em consequência das aulas que
dei num outro Mestrado de Teatro e Educação, na mesma Universidade, há dois
anos. Vou participar na Gulbenkian, como narradora, na Medeia de Cherubini, em
forma de concerto, em finais de Janeiro de 2009. Há por aí umas «tentações» de
participar nuns espectáculos em 2009, mas ainda não sei se arrisco. E vou
inventando letras. Maneiras de exercitar a criatividade para que, quando se der a
coincidência entre a oportunidade e a vontade de representar, eu a mereça.

12. Por último, para uma caixa que sempre acompanha a entrevista, alguns
dados biográficos que considere mais relevantes, episódios e/ou distinções
marcantes, coisa breve.

Manuela de Freitas começou a fazer Teatro com o Professor Fernando
Amado, na Casa da Comédia. Foi discípula de Adolfo Gutkin e de Peter Brook.
Formou a Comuna com o João Mota em 1972. Foi expulsa em 1979. Tentou
continuar a fazer Teatro em grupo, formando o Teatro do Mundo, que acabou
porque nunca encontrou um espaço próprio para trabalhar. Nunca se recusou a
ensinar a sua forma de fazer Teatro aos que a quiseram aprender. Tem participado
como actriz em vários espectáculos, de diferentes companhias, cada vez de uma
forma mais esparsa. Trabalha na Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema, como
assessora da Direcção. Não consegue estar sem fazer nada, mas só consegue fazer
aquilo de que gosta, da maneira em que acredita.

a esquerda e a cultura [2009]

[Texto publicado no Passa Palavra (http://passapalavra.info), em 16 de abril de 2009.]

Depois da Revolução dos Cravos, a 25 de Abril de 1974, desaparecida a
censura e abertas as estradas da comunicação, proliferaram em Portugal os grupos
de teatro e de música que, para «levarem a cultura ao povo», e salvo raras
excepções, beneficiavam de toda a espécie de apoios monetários, logísticos e
promocionais, com que produziam espectáculos e tinham a garantia de salas
cheias, fosse qual fosse a oferta que proporcionassem.

Vamos aqui falar daqueles que, embora não tendo conseguido ofuscar nem
perturbar os grandes exemplos que tivemos (e temos) de artistas revolucionários,
muito contribuíram para a sua descredibilização, o que teve, e ainda hoje tem,
nefastas consequências culturais e políticas. Líderes e militantes políticos, para
quem um acto cultural não era mais do que um panfleto para distribuir às massas;
oportunistas, para quem o povo era o alvo mais gratificante e o consumidor mais
rentável; gente ignorante e sem talento que tinha finalmente a oportunidade de
se exibir; activistas que se esgueiravam pelos palcos para contrabandear recados;
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burocratas que se desforravam dos artistas, «esses pequeno-burgueses
improdutivos e privilegiados», invadindo-lhes o terreno e criticando-os.

Algumas histórias vividas durante o PREC, de 1974 a 1976:

A luta de classes e a prisão
quando o actor entregou o dinheiro da bilheteira para apoiar a greve dos

operários da fábrica Tomé Feteira, de Vieira de Leiria, ao militante do MRPP, este
felicitou-o, dizendo que a peça era sobre a luta de classes. quando o actor lhe disse
que não sabia muito bem o que era a luta de classes, o militante explicou-lhe que,
quando tomassem o poder, o prenderiam. O actor limitou-se a avisar que, se o
prendessem, não poderiam contar com mais espectáculos nem com mais apoios
para greves.

O padre e o militante
Espectáculo no salão paroquial da aldeia. No intervalo, o padre, furioso,

tentou pôr fim à sessão, obrigando o público a abandonar a sala, enquanto o
militante do PCP de serviço explicava aos actores que era muito incorrecto ofender
os sentimentos do povo, que não estava preparado para aquelas coisas. Entretanto
os espectadores pegavam nas cadeiras e levavam o grupo de teatro para o largo
da aldeia, onde se fez a segunda parte à luz de lanternas que trouxeram de casa
e onde ficaram em debate até às tantas.

A leitura dos símbolos
«Naquela cena em que o Homem está hirto, aprisionado, e a Mulher lhe

passa as mãos pelo corpo, da cabeça aos pés, e depois as mergulha num pequeno
vaso de barro… Só quem percebe de teatro é que consegue apreender a
simbologia que permite aceder à leitura correcta dos sinais da encenação, não
acham?!», dizia o encartado delegado cultural ao público que enchia o celeiro de
Tarouca. Silêncio. Os actores tentaram desbloquear a situação, insistindo que o
que interessava era que falassem sobre o que tinham visto. «Eu de teatro não sei
nada, mas naquela altura vi como nos prendem ao trabalho para dele podermos
fazer a massa do pão», comentou timidamente uma mulher na primeira fila. «Só
sei que somos troncos de onde se tira a seiva», murmurou um homem, olhando
de soslaio para o entendido delegado.

O sabão
Após o espectáculo na Herdade da Torrebela ocupada, os actores tiveram de

pedir ao camarada para se calar e deixar falar os espectadores. Ressentido,
começou a fazer críticas que o Grupo pôs à discussão de todos, o que muito o
indispôs e fez aumentar a provocação. Foi então que um dos presentes se levantou
e lhe disse: «Não vale a pena discutir consigo. é como lavar o focinho a um porco:
gasta-se sabão e chateia-se o porco». Às gargalhadas se acabou o debate.
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A vara da azeitona
No pavilhão repleto de camponeses, de uma vila do Alto Alentejo onde uma

das fontes de sustento é o varejo da azeitona, o jovem militante entusiasmado
incitava o povo a falar, porque já havia liberdade e todos podiam dizer o que
quisessem. «ó amigo, você onde é que esteve? Não assistiu à peça? que
liberdade? Agora já ninguém me manda calar mas, se eu falar, parte-se-me a vara
da azeitona.»

Algumas frases escritas, ditas ou cantadas por militantes da UDP:
• «Diante da montra de Natal cheia de goluseimas, uma criança pobre vomita

porque o povo não gosta daquelas porcarias dos meninos ricos.»
• «Agora vamos apresentar música popular para mostrar que o povo tem a

sua própria música e não precisa dos senhores dos concertos antigos.»
• «Casas para o povo, barracas para a burguesia!»
• «O espectáculo é muito fraco para apresentar em Lisboa. é bom para o

Norte.»
• «Devem tirar da peça aquela cena em que um trabalhador caminha curvado

sob o peso de uma grande carga. O povo nunca se verga.»

Mas a frase mais ouvida era: «Este espectáculo é muito bom mas o povo não
o entende», logo seguida de grandes elucubrações político-ideológicas. quer se
estivesse numa sala citadina, na cantina de uma fábrica ou num terreiro de uma
aldeia. O que deu lugar a algumas situações embaraçosas:

• «Ali aqueles camaradas, que estiveram pouco atentos ao espectáculo e até
nos perturbaram, agora vêm dizer que a gente não percebe e mais não sei
quê dos trabalhadores… Nós percebemos a peça, não percebemos é nada
do que eles dizem.» (Numa sala em Lisboa, onde metade eram operários e
metade estudantes).

• «Oiça lá… está a chamar-nos estúpidos?!» (dirigida a um jornalista local de
esquerda, em Pinhel, Beira Alta).

• «que isto não serve para a Província?! Então nós aqui estamos onde? Vocês
é que parece que estão na Lua!» (Miranda do Douro, Trás-os-Montes).

• «Aqueles camaradas disseram que vocês, os artistas, não têm nada a
ensinar aos operários. Não concordo nada e quero agradecer-vos, em nome
dos que trabalhamos aqui, por nos trazerem estes espectáculos que falam
das nossas vidas. Porque vocês têm tempo e meios para pensar nestas
coisas e mostrá-las muito claramente em pouco tempo, o que é muito
importante para nós que não temos tempo nem cabeça para pensar sobre
elas» (Refeitório da Lisnave, estaleiro naval na margem sul do Tejo,
vanguarda das lutas operárias).



295

VISITA GUIADA AO OFíCIO DO ATOR: UM MéTODO

Felizmente para a esquerda e para a cultura, muitos daqueles militantes (a
que chamávamos «limitantes») desapareceram ou, para seu descanso e nosso,
estão instalados onde sempre deviam ter ficado. E, quanto aos resquícios daquela
esquerda, mal os artistas e intelectuais, imprudente e generosamente, se
aproximam, logo renasce a tentativa, agora mais cuidadosa e tímida, de os
manipular e de os utilizar como chamariz para as suas proclamações ou como aval
e amplificador dos seus pequenos projectos.

quem não compreende o papel da cultura na libertação dos povos – porque
não sabe do que fala quando fala de cultura, de libertação e de povos – nunca
poderá contribuir para que haja cultura de esquerda. Nem esquerda.

as campanhas de dinamização cultural (1974-75) [2009]

[Texto publicado no Passa Palavra (http://passapalavra.info), em 24 de abril de 2009.]

Saíam de Lisboa, em carros do exército, os militares do MFA e os actores.
Chegavam à cidade e instalavam-se todos no quartel, onde ficavam durante uma a
duas semanas. Dali partiam diariamente para as várias vilas e aldeias da zona onde
se realizavam as sessões. Montavam o palco e preparavam a sala. Depois iam pelo
povoado, chamando as pessoas, com quem, no café, nas ruas, conversavam e as
convidavam para o encontro dessa noite. Não se sabia quais as vedetas que mais
atraíam a atenção das populações: se os protagonistas do teatro, se os
protagonistas da Revolução dos Cravos.

quando a peça acabava, estabelecia-se o debate. O público começava por
falar com os actores sobre o espectáculo e, a propósito dele, os militares
explicavam quem eram e o que estavam ali a fazer: depois de terem libertado
Portugal do fascismo, queriam saber o que era preciso fazer para reconstruir o
país e melhorar a vida das pessoas. E ali ficavam a responder a perguntas, a tomar
notas, a ouvir as queixas, as esperanças, as dúvidas, os medos: «Construam-nos
um cemitério porque o mais perto é a 20 quilómetros e, no Inverno, quando
levamos um de nós a enterrar, morrem mais dois ou três pelo caminho.»
«Precisamos de uma ponte.» «Uma estrada dava muito jeito.» «Façam escolas
para podermos aprender a ler.» «O que é que vão fazer aos patrões?» «Limparam
mesmo os fascistas todos?» «E vocês, que ainda por cima têm armas, como é que
nos garantem que não vão fazer pior?»

Altas horas voltavam, actores e militares, para o quartel. E, no dia seguinte,
iam fazer o mesmo noutra vila ou aldeia próxima.

Assim foi na primeira campanha (Beira Alta), na segunda (Douro) e na terceira
(Trás-os-Montes), ao longo de 1974 e nos princípios de 1975.

Os MFA fizeram o cemitério, a estrada, a ponte. Mas, a pouco e pouco –
confrontados com a pesada herança de 48 anos de fascismo, com o atraso, as
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carências, a situação social, o caciquismo –, esvaía-se-lhes o ânimo voluntarista e
emergia uma frustrante consciência da sua total ausência de preparação política.
A generosa energia dos «salvadores» dava lugar à apreensão e ao pessimismo dos
«responsáveis pelo cumprimento das promessas de Abril». Confessavam começar
a perceber que só com espingardas não conseguiriam levar a bom termo a difícil
tarefa – que o povo deles esperava porque a ela se tinham comprometido – de
construir um país novo. Seria, por isso, necessário apoiarem-se em quem tinha
competência e experiência dessas coisas. Embora com algumas reservas, só o PCP
lhes parecia estar em condições de os ajudar, porque era a única força de esquerda
com uma poderosa organização e uma sólida formação política.

E assim, progressivamente, se assistiu à invasão e ao controle, pelo PCP, da 5ª
Divisão (instância das Forças Armadas encarregue das Campanhas de Dinami zação
Cultural).

Aquele grupo de actores começou a tornar-se incómodo e desajustado às
circunstâncias. Porque não aceitou que lhe censurassem os textos do programa;
porque se recusou a fazer o espectáculo em condições que considerava atentatórias
da qualidade e da boa recepção por parte do público; porque, nos debates, assumiu
posições contrárias aos agora mentores do povo e porque, obviamente, não
simpatizava com o PCP… voltou para Lisboa a meio da quarta campanha (Minho).
E nunca mais foi solicitado para participar em nenhuma, se é que as houve.

Seguiu-se uma afincada e habilmente programada descredibilização, política
e cultural, do que tinham sido as Campanhas de Dinamização: «Os militares do
MFA andaram pelo país a catequizar o povo, a colonizá-lo politicamente, acolitados
por um grupelho de Lisboa que, em total desrespeito pela identidade cultural
própria das comunidades, lhes impingia produtos artísticos que elas recusavam
porque lhes eram totalmente alheios.»

Esta versão dos acontecimentos foi sendo repetida ao longo dos anos pelos
militantes do PCP, em toda a parte e por todas as formas, ora com argumentos
culturais ora com argumentos políticos, conforme a quem se dirigiam. E assim –
encontrando na má-fé, no sectarismo, na inveja ou na simples ignorância, o terreno
propício para criar raízes –, esta foi a verdade sobre as campanhas que ficou para
a história.

é dificil encontrar quem não a repita ainda hoje. Francisco Martins Rodrigues
(um dos mais prestigiados e influentes mentores da esquerda), na pág. 23 do seu
livro, O Comunismo que aí vem (Abrente Editora, 2004), escreve: «Na realidade, as
comissões do ‘poder popular’ que mais tarde vieram a reunir sob a presidência
benévola dos oficiais, vinham na linha de continuidade das campanhas de
‘dinamização cultural’, que tinham percorrido a província, a explicar às populações
o que era bom para elas. Eram uma reminiscência sublimada da ‘acção psico-social’
em África» [artigo que fora antes publicado no nº 1 da revista Política Operária,
Setembro-Outubro de 1985].
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Se, nos bastidores daquela experiência, havia intenções e vontades ocultas
e o que se passou no terreno foi, afinal, um desvio indesejado que escapou ao
controle dos seus promotores, espera-se que historiadores credíveis o revelem,
documentadamente.

Se, apesar das boas intenções dos intervenientes, aquela não foi a melhor
forma político-cultural de fazer as coisas, espera-se que políticos e ideólogos
credíveis a critiquem e, analisando-a, tirem conclusões para o futuro.

A quem a viveu, cabe tão-só testemunhar o que se passou.

o teatro e a censura [2009]

[Texto publicado no Passa Palavra (http://passapalavra.info), em 16 de abril de 2009.
Originalmente redigido para uma sessão pública sobre a Censura, realizada na Fundação
Mário Soares.]

O acto teatral é um acto de liberdade por excelência, sem outros limites que
não sejam os da imaginação e do talento. Um espectáculo de teatro é um ritual
integrador de todos os presentes numa corrente que une as entidades separadas
num único corpo vivo. Por isso, representar para meia-dúzia de espectadores que
ali estão expressamente só para julgar, castrar ou matar é uma aberração, como
tantas outras impostas pelos que «onde passam se faz silêncio e escuro/seu manto
sepulcral varre os espaços/e arrasta por entre os estilhaços/a crença antiga e os
germes do futuro»324. Assim foi durante o fascismo em Portugal, nos chamados
«ensaios de censura».

Os espectáculos eram submetidos a três censuras: a censura do texto, a
censura do espectáculo e a censura depois da estreia, de acordo com as reacções
do público, mas que os censores evitavam porque fazia parte da censura fingir
que não havia censura. Por isso, preferiam proibi-los antes da estreia e era proibido
dizer que tinham sido proibidos.

Para a censura do texto, enviavam-se as peças que eram devolvidas com
cortes ou proibidas. A peça O Amante, de Pinter, não pôde ser representada, não
porque a tivessem proibido, mas porque a retalharam, tornando-a incompreen -
sível e portanto irrepresentável. Como não se podia dizer a palavra «amante» por
ser contra os bons costumes, cortaram o título, depois a primeira fala «O teu
amante vem hoje?» e assim até ao fim da peça.

Havia depois a censura do espectáculo, nas vésperas da estreia. Represen tava-se
para os censores que, no fim, iam deliberar para um café vizinho do teatro.
quando regressavam, davam a sentença. Às vezes de morte, como no Teatro

324 Das Odes Modernas, de Antero de quental («VIII. Et coelum et virtus»): «Onde passou fez-se silêncio
e escuro./Seu manto sepulcral varre os espaços./E arrasta, entre os celestes estilhaços,/A crença
antiga e os gérmens do futuro!».
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Experimental de Cascais, em que se ensaiou durante dois meses a peça A noite
dos assassinos, de José Triana, e, no ensaio de censura, foi proibida. No dia
seguinte, que seria o da estreia, os jornais anunciavam que, por razões técnicas,
o espectáculo tinha sido cancelado.

Em 1972, vários actores formaram um Grupo, a Comuna, para «emergir da
noite e do silêncio e, livres, habitarem a substância do tempo»325. Para isso, tinham
de enganar a censura. E conseguiram – o que lhes valeu, ironicamente, a suspeita
de que estavam feitos com o poder, porque faziam espectáculos totalmente
impossíveis de serem autorizados e os apresentavam internacionalmente, «dando
uma imagem falsa do fascismo que, assim, pareceria não ser tão repressivo como
isso»… Criavam à base de textos não censuráveis – Gil Vicente, poemas, textos da
Bíblia e do Corão – e, nos ensaios de censura, alteravam a encenação e a
interpretação de forma a eliminar tudo o que podia não agradar aos censores.

Um dos casos mais significativos foi o espectáculo A Ceia, estreado em
Fevereiro de 1974, dois meses antes da Revolução dos Cravos, numa cave da
Sociedade Central de Cervejas. Enviaram para a censura o guião com uma colagem
de textos da Bíblia, Antero de quental e Pedro Homem de Melo. Foi aprovado.

Como foi o ensaio de censura? O palco, que era uma grande mesa coberta
com uma toalha branca, não tinha toalha. A mesa parecia assim um estrado de
madeira, retirando qualquer conotação de banquete. Os dois actores, nos topos
da mesa, que representavam a Igreja e o Estado, não estavam maquilhados nem
vestidos de vampiros. O actor que servia à mesa, uma espécie de mordomo, em
vez de prender o Homem debaixo da mesa, ajudava-o a descer da mesa e ele ia
sentar-se na bancada. A Mulher não ficava atravessada no meio da mesa: ia
também para a bancada e os senhores, em vez de jogarem com uma bola
vermelha que lhe era arrancada do ventre e que ficava presa por um cordão a uma
faixa que lhe envolvia a cintura, jogavam com uma bola de pingue-pongue. O
terceiro actor não era torturado e ouvia agradado o poema de elogio ao povo que
os senhores recitavam, não com crueldade e sarcasmo, mas com deleite e
convicção. Os textos do coro eram ditos naquele tom declamatório «à Teatro
Nacional» que retira qualquer sentido às palavras. No final, depois de um poema
que termina «Não disputeis, curvado o corpo todo, as migalhas da mesa do
banquete. Erguei-vos e tomai lugar à mesa»326, os três actores juntavam-se sobre
a mesa e, em vez de avançarem decididos contra os senhores e de aí se suspender
a acção com um blackout, faziam uma alegre dança de roda e acabavam com uma
vénia a agradecer os aplausos.

325 Adaptado do poema «25 de Abril», de Sophia de Mello Breyner Andresen: «Esta é a madrugada
que eu esperava/O dia inicial inteiro e limpo/Onde emergimos da noite e do silêncio/E livres
habitamos a substância do tempo».

326 Antero de quental, «Alarga os teus horizontes».
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Durou 30 minutos. Dos censores, dois eram sempre os mesmos: o Dr. Beckert
da Assunção e o Dr. Coelho Ribeiro. quando saíram para deliberar, o Coelho Ribeiro
voltou atrás, como sempre fazia, para tentar que os actores se descaíssem e
«confessassem». Era o quinto espectáculo do Grupo e os actores já conheciam o
processo, por isso lhe chamavam «o Pide bom». Dizia que os outros não percebiam
nada de teatro mas que ele se interessava imenso por essas coisas… «O espectáculo
não é nada disto, pois não? Vocês estão a enganá-los.» Os actores garantiam que
não. que não tinham tido possibilidades de fazer melhor. Nessa noite, como de
costume, depois de mais uma tentativa falhada, foi ter com os outros e, quando
voltaram, o Beckert da Assunção pediu ao Grupo para dar a palavra de honra de
que o espectáculo era mesmo assim. Disseram convincentemente: «ó Senhor
Doutor, pelo amor de Deus! é uma encomenda, para levar às escolas textos
clássicos.» Acreditaram, autorizaram e o espectáculo estreou.

Dias depois, a administração da Sociedade Central de Cervejas reservou 12
bilhetes para o espectáculo e deu um jantar para os convidados, entre os quais o
ministro da Cultura e Informação, Pedro Pinto, e o Director da Censura, Caetano
de Carvalho. Os directores da Companhia foram ao jantar. Saíram às 20.30 «porque
tinham de se ir preparar» e disseram que o espectáculo começava às 22h, em vez
das 21h30, hora para que estava marcado. Os espectadores sentavam-se em duas
bancadas, uma em frente da outra, de cada lado da mesa. O Grupo reservou uma
fila inteira bem à vista no meio de uma das bancadas. Com a sala já
completamente cheia, só com aquela fila vazia, o público, às 21h45, começou a
agitar-se e quando eles entraram, às 21h55, foram vaiados. No final, quando o
público se pôs de pé a aplaudir, hesitaram, mas já se tinham tornado tão notados
no princípio que não tiveram outro remédio senão levantar-se também e aplaudir.
Estava combinado com jornalistas tirarem fotografias que, no dia seguinte, saíram
com grande título no jornal República: «A Ceia da Comuna aplaudida de pé pelo
Ministro e pelo Director da Censura». Também isso valeu acusações ao Grupo:
«que gente é esta que está tão orgulhosa por ser aplaudida pelos fascistas!» O
plano tinha resultado: como é que agora podiam proibir o espectáculo?!

Começaram a aparecer, nas sessões, informadores que tomavam notas. Os
directores da Comuna foram chamados à Censura para interrogatório. Ensaiaram
as respostas. Para eliminar qualquer conotação esquerdista, a actriz foi de capeline
e óculos escuros, e sentou-se meio triste, meio enfastiada a fumar de boquilha. O
encenador, de fato (terno) e gravata, andava para trás a para diante com um ar
alucinado, enquanto ela ia dizendo «acalma-te, tudo se resolve» e ia murmurando
para o censor: «Tem de lhe dar desconto, já temos tantos problemas, tantas
dificuldades.» E responderam ao interrogatório sobre as diferenças entre o
espectáculo que estava em cena e o ensaio de censura: – Há uma toalha branca
dando a imagem de um banquete em que o povo é servido à mesa dos senhores –
é porque havia poucos projectores e o branco reflecte melhor a luz. E como o
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espectáculo se chama A Ceia (um nome bíblico!) fica bem uma toalha. – Os actores
nos topos da mesa têm capas e maquilhagem parecendo vampiros – é que, com
pouca iluminação, assim sobressaem melhor contra as paredes escuras da sala. –
O mordomo prende o homem e mete-o debaixo da mesa – é porque o actor é
inexperiente e o encenador, que faz o mordomo, tira-o do palco quando está a
arrastar demais a cena e põe-no debaixo da mesa porque, com a sala cheia de
espectadores, não há lugares na bancada. – A mulher fica deitada na mesa com a
bola, agora vermelha, presa à cintura por um cordão – Com público, era muito
desagradável a bola rolar para debaixo da bancada e a actriz ofereceu-se para ficar
lá com a bola presa por um cordão. Já não podia ser de pingue-pongue porque
sobre a toalha branca não sobressaía. – E o final? Como os actores não tinham jeito
para dançar, o encenador optou por darem só uns passos e suspender a acção.

O censor tomou nota de tudo e no fim pediu para suspenderem o
espectáculo. Prometeram que iam ver as marcações que havia e que acabariam
logo que possível. Começaram a chegar recados: «Seria melhor para todos se
suspendessem o espectáculo.»

quando, no 25 de Abril de 1974, foi ocupado o SNI (Secretariado Nacional
de Informação, sede da censura), encontraram na secretária do ministro um
recorte de um jornal alemão, com um círculo vermelho à volta de uma notícia que
dizia «a revolução numa pequena sala de teatro em Lisboa» e uma nota para que
os responsáveis fossem chamados à PIDE. Já não foram a tempo…

Mas também houve censura depois da Revolução dos Cravos. Menos de dois
meses depois, a 10 de Junho, no Mercado do Povo, em Belém, enquanto os
pintores pintavam um grande painel alusivo à liberdade, a Comuna fez uma cegada
(forma de farsa popular) que era uma paródia ao fascismo. Estava a ser transmitido
em directo pela televisão. A actriz que fazia de Américo Tomaz, o Presidente da
República deposto, vinha com um fatinho à maruja, de calções, com uma caravela
numa mão e uma bóia na outra e inaugurava a exposição. Mariz Fernandes, o
oficial do MFA (Movimento das Forças Armadas, que conduziu o golpe de Estado)
que dirigia na altura a RTP (televisão pública, então a única), quando ela apareceu
deu um salto na cadeira e exclamou: «Um oficial superior nesta figura!!!» e deu
ordem para cortar imediatamente a transmissão. A equipa que estava a filmar
recusou-se. O espectáculo continuou. Alarme e alarde entre a RTP e o ministro da
tutela, Dr. Raul Rego (do Partido Socialista). Até que veio a ordem definitiva do
ministro e a transmissão foi proibida. O corte caiu em cima de um discurso do
actor que fazia de cardeal Cerejeira (o Patriarca de Lisboa, chefe da Igreja Católica
no regime fascista) que ia abençoando as vendas, as mordaças e as algemas com
que Marcelo Caetano (chefe do governo deposto) condecorava os artistas. Claro
que isso serviu para que – na boa tradição da censura – depois os responsáveis
justificassem o corte com o argumento de que o espectáculo «ofendia os
sentimentos religiosos do povo português».
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Também se voltou a ouvir falar do Dr. Coelho Ribeiro quando o actor João
Grosso, em 1986, foi julgado em tribunal, porque num programa de televisão,
cantou o hino nacional em ritmo de rock. E quando o humorista Herman José, em
1988, viu proibidas as Entrevistas Históricas porque num dos programas entrevistava
a Rainha Santa Isabel e… «ofendia os sentimentos religiosos do povo português».
Nestes dois casos, era presidente da RTP o Dr. Coelho Ribeiro, o ex-censor, «o Pide
bom» que, quando morreu, em 2004, teve direito a um voto unânime – «de
profundo pesar pela morte de um Grande Homem» – dos deputados da
democrática Assembleia da República.

Estas histórias, se podem ser um pequeno contributo para a história da
censura, são, com certeza, uma grande homenagem ao Teatro. Uma audiência
vive no Teatro uma experiência que só pode ter lugar e sentido naquele momento
e nas circunstâncias especiais daquele espectáculo que depende das inter-relações
dos intervenientes. A história de A Ceia trata de uma só peça, mas foram
realmente cinco espectáculos, pensados e ensaiados conforme as circunstâncias
e os intervenientes: o ensaio de censura; o espectáculo com os convidados para
comprometer o ministro e o Director da Censura; o interrogatório (em que foram
ensaiadas as respostas, os comportamentos e até o guarda-roupa); o espectáculo
feito diariamente para o público até ao 25 de Abril, e depois o espectáculo (A Ceia
2) apresentado já em liberdade, em que a primeira parte era o ensaio de censura,
para que o público compreendesse o que se tinha passado. E se divertisse, porque
além do mais era hilariante.

Perguntar-se-á: como é que foi possível? Foi possível porque os actores
tiveram em conta as circunstâncias em que estavam inseridos. Citando Peter
Brook, «o actor é um analista do Instante. Uma experiência teatral é a revelação
da totalidade do instante». Tiveram em conta: o mau teatro – que leva a que se
ache normal assistir a coisas que não fazem qualquer sentido; o mau público
(neste caso os censores), preconceituoso, paternalista e ignorante, para quem o
teatro não existe fora das grandes salas e sem vedetas. A má crítica, para quem o
teatro não existe sem grandes textos e para quem as «criações colectivas» não
eram para ser tidas em conta e que por isso ignorou e levou a que fosse ignorado
que aqueles espectáculos eram apresentados internacionalmente ao lado de
Ronconi, Bob Wilson, Grotowsky, Living Theater, Dario Fo. Tudo isso fez com que
aqueles actores pudessem passar despercebidos, fazendo crer que eram um
bando de atrasados mentais indigentes a fazer palhaçadas numa pequena cave
cedida por um empresário que achava graça à rapaziada. E assim puderam fazer
o teatro que queriam.

Hoje, 35 anos depois, para poder manter a coerência e ser livre, em certas
circunstâncias, o segredo também pode estar em perceber o que se passa e passar
despercebido.
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o teatro e a televisão [2009]

[Texto publicado no Passa Palavra (http://passapalavra.info), em 20 de fevereiro de 2009.]

Cada sociedade tem o teatro que merece.
FEDERICO GARCIA LORCA

O actor é o membro da comunidade que, partilhando as suas inquietações e
paixões, tem como profissão contar histórias que interessam a todos, comovendo-
-os, divertindo-os, inquietando-os e confrontando-os. Para as contar bem, aprende
técnicas, como qualquer profissional. Exercita o corpo e a voz, para que se oiça e
se perceba o que diz; para que se apreenda todo o sentido do que diz; para
incorporar os textos e não os papaguear (etimologicamente, decorar significa
«aprender com o coração»); para poder gritar e não ficar rouco, atirar-se pelo ar
e não se magoar, correr e não cair do palco abaixo, agredir e ser agredido sem
ferir nem se ferir.

Para que o público receba com a inteligência, os sentidos e a emoção o que o
actor lhe propõe, este vai buscar às outras artes, às ciências, às filosofias, aos rituais
religiosos e a todas as formas de cultura, as técnicas que o ajudam a conhecer-se
melhor e a melhor utilizar o seu pensamento, os seus sentidos e emoções, fazendo
deles matéria de criação. Vivendo e convivendo com o que é, o que recusa, o que
teme, o que deseja, é atento como uma antena e nada lhe é estranho ou alheio.
Confronta-se com as suas capacidades e incapacidades, vícios e virtudes e torna-se
uma espécie de base de dados a que vai buscar tudo o que serve para dar vida a
cada nova personagem. Do seu encontro com ela, o actor cria uma terceira
entidade, única e irrepetível. Procurando o que a personagem tem de essencial,
quais os mais significativos e universais vectores de humanidade que nela se
manifestam, é sempre também ele e não outro, com o seu corpo, emoções,
inteligência, memórias, experiências e opções. Não se esconde nem imita ninguém.
Vive até às últimas consequências a parte de si que dá forma à personagem e os
conflitos em que ela se inscreve. Não aceitando como a «sua verdadeira
personalidade» a imagem estereotipada que a sociedade criou para ele, ou que
ele criou, consciente ou inconscientemente, para funcionar na sociedade, passa
por toda a espécie de experiências físicas, mentais e emocionais para, em cada dia,
poder estar à frente do público, inteiro e em carne viva. Tão humano e ao mesmo
tempo tão fora do quotidiano, do «real» estereotipado, que se torna arquetípico
representante da humanidade que com ele se identifica e se põe em causa.

Se tudo isto implica uma permanente vigilância e disponibilidade, um estar
sempre a começar do princípio, a percorrer caminhos desconhecidos de
autoconhecimento, de relacionamento e de expressão, implica também uma ética.
Matéria-prima de criação artística, instrumentista virtuoso cujo instrumento é ele
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próprio, o actor sabe que tem de se enriquecer como ser humano, tem de fazer
escolhas e de se exprimir cada vez melhor. Para ter coisas importantes a dizer aos
outros e dizê-las bem para que eles as aceitem e as utilizem. Para contar tão
verdadeira e profundamente uma história que a torne universal. Para «acontecer»
– estar presente inteiramente num espaço e num tempo – e saber levar o público
a «acontecer», não assistindo, passivo, a uma exibição, mas sendo co-criador de
um acto de vida único e irrepetível. Vendo, ouvindo, sentindo e pensando o que
lhe diz respeito e, assim, aprendendo, tomando partido, transformando-se.

O teatro, como qualquer forma de Arte, não é uma cópia da vida. é uma
transposição poética da realidade, condensando-a e permitindo que se veja para
além da pequena história que se conta. Mergulhando a fundo na representação
do real, desmascara as aparências que o falseiam e faz com que cada um que
assiste possa pensar: «Isto tem a ver comigo. Perante isto, a minha posição é esta.»
A força do teatro reside no facto de tornar presentes as misérias e as grandezas
dos seres humanos e os consequentes conflitos que originam, levando o público
a tomar partido.

Pelo contrário, a telenovela, pretendendo ser uma cópia fiel da vida, na sua
forma redutora de a representar utiliza códigos de identificação política, cultural
e moral que fazem dela uma eficaz máquina de propaganda de uma determinada
visão do mundo. Com o ar inocente de mero entretenimento, instila-a num público
que passivamente a digere e inconscientemente a assimila.

Mas não é só essa a sua função perniciosa. E voltamos aos actores.
As telenovelas utilizam modelos e apresentadores que se querem exibir e

promover; velhos comediantes medíocres que, em vez de estarem asilados ou a
passar fome, assim se divertem e vivem um pouco melhor; pessoas que querem
aparecer na televisão para serem conhecidas na rua; jovens que querem sair nas
revistas, ganhar dinheiro, sentir-se alguém. E também utilizam crianças, que são
mão-de-obra barata. quando abrem concursos de casting, vão lá pais com crianças
de um ano, de seis, de dez, e escrevem nas fichas «livre a qualquer hora do dia ou
da noite». Porque o filho pode render algum dinheiro ou até ser artista, ter alguma
hipótese de futuro e sair da cepa-torta. Muitos destes miúdos deixam a escola ou
não conseguem estudar, porque as filmagens começam de manhã e acabam à
noite. Há muitos a recorrer a psiquiatras e já houve casos de suicídio, porque não
se conseguiram reintegrar na escola ou porque concorreram e não foram aceites.

E claro que também utilizam actores profissionais. Hoje, a profissão de actor
já não existe fora da televisão. quer como carreira, quer como meio de
subsistência. Na televisão, um actor ganha, em média, 6000 euros mensais (a mim
ofereceram-me 10000 há oito anos), com a garantia de trabalho pelo menos
durante 6 a 8 meses. No teatro, quando é pago, o actor recebe em média entre
1000 e 1500 euros mensais, durante um máximo de 3 meses. Vai fazer a primeira
novela pensando: «Vou só lá fazer isto porque preciso agora de algum dinheiro.»
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Ganha muito bem durante 6 a 8 meses, tem de largar o emprego que tinha,
porque tem filmagens todo o dia, paga a entrada e as primeiras prestações de
uma casa, compra carro, muda os filhos de escola e, quando acaba a novela, fica
sem nada, com a casa e o carro para pagar, a escola dos filhos mais cara. Agora
está nas mãos da televisão. Faz a segunda novela, a terceira, aceita tudo o que
lhe oferecem, por qualquer preço e em quaisquer condições, das novelas às
dobragens, dos sketches à publicidade.

E assim, ao longo dos anos, vamos assistindo à destruição dos actores, alguns
de grande qualidade e talento. Porque, se o actor é o instrumento de si próprio,
tem de ter os cuidados que um violinista tem com o seu violino. Com um
instrumento em más condições, desafinado, nem o melhor executante consegue
tocar boa música. A repetição daqueles clichés, o primarismo daquelas perso -
nagens e a industrialização da produção destroem-nos a pouco e pouco.
Representam muitas vezes a olhar para os diálogos escritos pelas paredes porque
não tiveram tempo para os decorar. Porque aquelas histórias são muito fracas,
tudo muito pobre e muito parecido, vão-se transformando nos estereótipos que
criam para funcionar naquelas situações. Defendem-se do vazio gesticulando,
sentando-se e levantando-se, cruzando e descruzando os braços, passando as
mãos pelos móveis ou pelos cabelos – para parecerem «muito expressivos». E já
não sabem fazer-se ouvir numa sala de teatro sem microfones, porque se
habituaram ao linguajar naturalista e sussurrante da novela em que o que se diz
não tem qualquer sentido nem importância, a não ser causar a impressão de que
é igual à vida quotidiana. Ao contrário do teatro – em que as palavras têm todas
um peso e um significado, são matéria com carne, emoção e pensamento –, na
novela, o texto é apenas pretexto e as palavras tanto podem ser aquelas como
outras. E os actores vão perdendo a noção do sentido das palavras por causa da
«naturalidade» e da vulgaridade com que se habituam a falar sem dizer nada.
Apanhados nas armadilhas do cliché, procuram ser «verdadeiros» e desaprendem
(e os mais jovens nem chegam a aprender, porque os cursos de formação de
actores já só visam essa única saída profissional: a televisão) o que qualquer artista
sabe: a força da obra de arte é a capacidade de dizer, condensando num gesto,
num traço, num som, numa palavra, o que nem todas as cópias da realidade
conseguem dizer. Nem juntando todas as fotografias saídas nos jornais e todas as
reportagens televisivas conseguiríamos apreender tanto sobre a guerra civil de
Espanha como vendo a Guernica de Picasso que, para além disso, nos confronta
ainda com as consequências de todas as guerras acontecidas e por acontecer.

E assiste-se também à destruição do público. Habituado a ouvir contar
histórias que não lhe exigem reflexão nem o confrontam com nada de importante,
de uma forma que não lhe reclama concentração, nem tempo, nem atenção, o
público não aguenta um teatro que não seja apenas entretenimento superficial e
fácil, onde vai para fazer a digestão ou para apreciar ao vivo as vedetas da novela.
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Com maus actores e mau público, não pode haver teatro. Nas salas
aveludadas, vão-se exibindo espectáculos desfrutados apenas por uma elite
intelectual que «deixa a novela para a plebe» e que, sem inquietação, se compraz
com formalismos esteticistas decadentes ou com experimentalismos pós-
-modernos que também não são teatro. Porque o teatro, como qualquer arte, se
não se compadece com a vulgaridade, também não se compadece com o efeito
por mais bem elaborado que seja, ou com o enfeite por mais bom gosto que exiba.
Não é um passatempo nem um luxo para servir a convidados.

Estará então a televisão a acabar com o teatro? Nos seus muitos séculos de
história, o teatro tem sido alvo dos mais variados atentados: tirando-o da praça
pública e restringindo-o aos salões aristocráticos, ou às salas burguesas «à italiana»
que separam o público dos actores e transformam o acto teatral numa exibição
pseudo-mágica que leva à passividade do público; confinando-o em contextos que
seleccionam a assistência segundo as classes sociais; utilizando-o como instrumento
de propaganda populista e imediatista, tanto à direita como à esquerda.

E a estes como a outros atentados o teatro tem sempre sobrevivido. é cíclico.
Persistem pequenos focos de resistência marginais que não se deixam subjugar e
que ciclicamente emergem, restituindo ao teatro o seu lugar na comunidade. Há
sempre quem não aceite a privação, entre outras coisas, deste poderoso
instrumento milenar de enriquecimento e de libertação.

manuela de freitas entrevistada por José manuel marques [2010]

[Entrevista originalmente integrada no Anexo I de Marques, José Manuel Gonçalves (2010).
Dioniso entre cena e mito. Dissertação de mestrado em História e Cultura das Religiões.
Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.]

manuela de freitas (mf) – O que é o dionisíaco e o apolíneo? Portanto… falo
de Gutkin, na medida em que ele foi o meu professor. Fernando Amado foi quem
me deu a visão apolínea do teatro e do actor e, depois, o Adolfo Gutkin, a visão
dionisíaca. 

José gonçalves marques (Jgm) – é possível falar com ele? 
mf – é possível falar com ele, porque ele trabalha naquela coisa que se

chama … é uma escola, ele tem uma escola, uma coisa cultural ali no Castelo, que
é o… como é que se chama?327

Jgm – Não está a falar da antiga escola de circo, antiga, não, actual?
mf – Não, não, não é o Chapitô, mas eu tenho para aí o telefone dele e sei

que ele está no activo, não morreu nem fugiu, porque o vi na televisão anteontem
na Câmara clara… 

327 I.F.I.C.T. (Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral, fundado em 1982).
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Jgm – Ah, óptimo. Bom, eu vou entrar naquilo que importa directamente à
minha questão e que é o seguinte: o estado dionisíaco, no entender de Nietzsche,
supõe ser um olvido de si mesmo, isto é, alguém que esteja numa celebração de
tipo ritual, orgiástica no sentido que isso tem, no contexto que é, não
propriamente umas peças de um desvario qualquer, mas sim no sentido de um
frenesim, isto é, duma situação de entrega total a alguma coisa, supõe-se que o
indivíduo perde algo… 

mf – O que eu percebi, eu vou-lhe dizer o que eu percebi: o dionisíaco é o
colectivo, oposto ao individual do apolíneo… 

Jgm – é um pouco mais do que isso, é a perda do individual…
mf - é a diluição do individual no colectivo.
Jgm - é quando eu realmente me esqueço quem sou, é quando eu me

esqueço das minhas contingências, dos meus constrangimentos, quando eu me
esqueço dos meus medos ou das minhas ambições e me diluo completamente
em alguma coisa.

mf – Exactamente, em algo.
Jgm - Neste caso, o exemplo que ele dá é o do dançarino, cujos pés ao bater

ao ritmo do Universo, ao ritmo do Uno universal, fazem com que o dançarino se
esqueça da sua própria individualidade, enfim, de todo o conjunto de medos, de
receios, de expectativas que possa ter e se torna de facto um todo.

mf – Parte do todo.
Jgm – Ele diz mesmo mais, isso pode-se talvez representar esteticamente

pelo Hino à Alegria, como uma quebra do princípio da individuação, a diluição no
todo, em que a moda insolente e as exigências da individuação perdem sentido
e, portanto, durante algum tempo, pelo menos, eu sou parte dum todo no qual
me diluo, mas me diluo não no sentido de deixar de ser...

mf – Não de deixar de ser, mas para ser.
Jgm - A minha intuição, que é uma intuição de que eu profundamente ando

à procura, é de que vocês entendem a representação cénica como uma entrega. 
mf – Exactamente.
Jgm – Isto não tem nada de novo, mas não é só uma entrega. é uma estética

que é uma ética… 
mf – que é uma técnica… 
Jgm – A primeira questão que lhe queria colocar, se me permite, é que me

comentasse esta trilogia: estética que é uma ética e uma técnica. Esta era a
primeira questão. Outra questão. O professor Amado, segundo a sua citação teria
dito: «O teatro é a alma humana revolvida até às entranhas.» Bom, você já me
respondeu no seu texto porque é que não representa mais vezes, porque, pelos
vistos, o seu grau de exigência com o trabalho de autor, com o tal trabalho que é
uma estética, e que é uma ética, não se compadece com determinados
constrangimentos a que estaria obrigada. 
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mf – Exactamente.
Jgm – E queria-lhe pôr esta questão: se o actor é alguém de corpo inteiro, no

seu caso é muitas personagens, como você própria diz, tal assume-se como uma
experiência religiosa? Isto é, você quando é muitas pessoas é ainda você? E estou
a falar na representação cénica, no acto de representar. Você quando representa
ainda é a Manuela de Freitas, ainda é a pessoa que é, ainda se lembra de quem é,
ainda sabe onde está, isto é, como diria a Fernanda Lapa, ainda tem um pé cá e
outro lá ou já está completamente lá, e «lá» será a diluição no espectáculo?

mf – Não.
Jgm – Se você me disser que sim, ou seja, eu diluo-me completamente, então

é fácil de considerar que você tem uma experiência dionisíaca. Se me disser
redondamente que não, então eu tenho que admitir que, por muita entrega que
haja, que, por muita assunção de seriedade com o personagem que você está a
fazer, o frenesim não é suficiente para a levar a esquecer aquilo que é. Não sei se
estou a ser claro…

mf – Mas é por isso que A origem da tragédia328 é uma das bases da minha
ética, estética e técnica: porque no teatro há mistura do dionisíaco e do apolíneo.

Jgm – Claro que sim, claro que sim. 
mf – Há essa junção, portanto há o individual e há o colectivo, há o instinto

e o frenesim, mas há o espírito, a beleza, o apolíneo, há essa mistura.
Jgm – Mas o apolíneo, como você sabe, é um distanciamento. Isto é, num

certo sentido, o apolíneo é a assunção de que a estética é a única maneira de
suportar a vida. O horror da vida que está presente…

mf – Senão eu em cena matava mesmo o meu colega… 
Jgm – Exactamente… que está presente na encenação, nomeadamente nas

peças antigas, em que o coro dizia: «Oh, horror! Oh, tragédia! Oh, dor!»
Exacerbava muito este sentido do horror, da dor, da angústia, abria a ferida cada
vez mais, até ela sangrar abundantemente, numa espécie de quase embriaguez
daquilo que é terrível, do que é doloroso, mas por outro lado dá-me a impressão
que o teatro é o mergulhar nesse mundo, mas é simultaneamente guardar um
determinado espaço para que esse mundo não nos destrua, ou seja, ele está um
pé cá e está um pé lá. Ou seja, a Manuela de Freitas encarna, vamos supor…

mf – A Medeia.
Jgm – A Medeia que mata os filhos e que não perdoa a traição, e que mata

aquela malta toda, mas que, simultaneamente, você tem consciência, há uma
parte de si que tem consciência do papel que está a representar e a dizer «Cuidado
com este horror».

mf – E não só… eu cairia do palco abaixo. Eu matava o Creonte, matava …e
eu não mato. Uma das coisas que o Gutkin dizia era que o crime do actor é muito
mais completo do que o crime do criminoso. O criminoso faz o acto, mata a pessoa.

328 Referência à obra de Nietzsche identificada na Bibliografia.
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O actor vive aquilo tudo sem matar realmente, mas é todo o painel de sentimentos,
de emoções, de pensamentos do acto de matar. Eu não me posso entregar…

Jgm – Nem mesmo nos ensaios? 
mf – Eu sei que eu não me posso magoar, que eu não posso partir os vidros

da sala dos ensaios. Há uma coisa que eu aprendi com o Gutkin, a que ele chamava
o «companheiro seguro», que é uma técnica que o actor desenvolve… manter
sempre um «companheiro seguro» que lhe permite, nos ensaios, desarvorar e
perder-se, mas manter uma consciência que está ali, que permite que eu não me
magoe, que eu não parta a cabeça contra a parede, que eu não destrua. Nos
ensaios em que eu estou a fazer uma improvisação sobre o Creonte (que fiz
durante um mês com a Fernanda Lapa), em que eu solto tudo o que eu cá tenho
dentro sem reservas, em que tento eliminar todos…

Jgm – Sente nessa altura ódio físico? Sente raiva? 
mf – Completamente. Há aqui uma mistura de várias coisas, aquilo a que o

Stanislavski chamava a memória emocional…
Jgm – Onde é que vai buscar esse…
mf – Às minhas memórias. Sou eu, Manuela de Freitas. Eu vou buscar às

minhas vivências reais a correspondência daquela situação. Eu nunca matei os
meus filhos. Para já, nem tenho filhos, portanto, de quem é que eu sou mãe? O
que é que eu considero que são meus filhos? Por exemplo, na Medeia muito
concretamente, eu fui buscar o teatro, os meus filhos são os personagens, são
aquilo que eu gerei durante anos quando era actriz. Eu criava personagens e eu
agora não crio. Eu desisti de fazer isso, porque não posso, porque, tal como a
Medeia… portanto eu fui buscar à história da Medeia a correspondência com a
minha verdadeira história, da Manuela de Freitas, e, portanto, nos ensaios, na
preparação da personagem (aquilo que eu falo nesse artigo aí, a junção de duas
coisas de que nasce uma terceira), aquela Medeia é a Medeia do Eurípides e a
Manuela de Freitas que… está a matar os seus filhos. Porquê? Porque acha que
os seus filhos não podem viver …

Jgm – Naquelas condições.
mf – De acordo com… Creonte, para mim, é o teatro que há. Neste teatro

traíram. Fui traída. Desde miúda que queria ser actriz, é a coisa que eu mais gosto
de fazer. Estudei para isso, trabalhei para isso, aprendi, tenho talento para isso,
reconheço, e, de repente, este é o teatro onde vou meter os meus filhos. Não
quero! Então, o ódio, a revolta, o desgosto, o sofrimento da Medeia, de repente,
é o sofrimento da Manuela de Freitas. Portanto, quando eu estou a fazer um
monólogo a despedir-me dos meus filhos, eu estou a despedir-me do teatro. Eu
estou no Teatro Nacional, no palco do Teatro Nacional, cada noite, estou a falar
com o público, estou a explicar ao público, estou a explicar aos cidadãos, estou a
explicar à cidade. Aliás eu entro em cena a dizer: «Eu venho aqui para vos dizer…
(é o primeiro monólogo da Medeia) eu venho aqui para vocês perceberem qual é
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o meu problema. Eu vim aqui hoje, ao palco do Teatro Nacional, dizer-vos porque
é que eu não faço teatro.» E quando eu me estou a despedir dos meus filhos é
«eu gosto muito… que… a coisa que eu gosto mais na vida é fazer teatro, mas não
posso fazer, isto não é vida, não é, eu não quero entregar-vos nas mãos os meus
filhos, eu não entrego nas mãos dessa gente, portanto eu vou matá-los.» O que é
que acontece nos ensaios? Os ensaios são a procura física, mental, emocional
dessa relação, dessa cena, dessas frases. Onde é que isto corresponde à minha
vivência real? Vou encontrando as imagens, as pessoas, as situações que
correspondem. A pouco e pouco, ao longo dos ensaios, isso começa a ser
misturado, portanto já não me chamo Manuela, chamo-me Medeia. Já não me
chamo não sei quem, chamo-me Jasão, já não me chamo não sei quê, chamo-me
Creonte. Portanto o processo de ensaio, o processo de criação da personagem é
de eu ir encontrando. Isto é uma técnica, é uma técnica porque é tecnicamente
que eu faço isto, vou para casa ler a peça e encontrar as correspondências com a
minha vida, com a minha personalidade. é técnico, portanto…

Jgm – é uma técnica que também remete para uma componente de grande
envolvimento emocional.

mf – Pois, quando eu vou para o palco, quando o encenador me diz «agora
vai fazer aquela cena», eu tenho preparado tecnicamente e vou experimentar com
o corpo, com a alma, com tudo…

Jgm – E nesse momento em que você experimenta há algum momento em
que se perca? 

mf – Completamente. Nos ensaios, evidentemente, e mesmo depois…
Jgm – Isto é, há-de haver alguns segundos ou minutos, não importa agora a

questão temporal, em que você deixa de ser a Manuela e passa a ser a Medeia?
mf – Completamente, nem sequer sei o que fiz. 
Jgm – Então a resposta é sim.
mf – E o que é que acontece? Isso faz com que, quando volto para casa e

pego na peça, eu corrija coisas, porque, de repente, no meio de uma coisa
horrorosa (eu estou a chorar desalmadamente), surgiu-me uma situação que eu
não tinha pensado em casa e estou racionalmente a dizer: «isto aqui é quando eu
não sei quê»… Volto novamente e vou outra vez à peça e digo: «apareceu-me não
sei quem, uma pessoa em quem eu não tinha pensado»…

Jgm – Portanto, se eu bem entendi, você induz a dimensão do seu próprio
envolvimento com a personagem como que um vestido, não apenas da
personagem mas das emoções, da carga emocional da personagem, que você
própria faz sua…

mf – Sim…
Jgm – que a faz perder durante algum tempo a consciência do seu eu, da

sua individuação. Você dilui-se de algum modo nesse todo que é o personagem,
que é o contexto do personagem…
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mf – Sim…
Jgm – Mas, obviamente, que não se coloca uma situação dessas

infinitamente. Há um momento em que tem de parar … para sobreviver, para não
se magoar, para não magoar ninguém…

mf – Exactamente. 
Jgm – E para tecnicamente resultar.
mf – Exactamente, para tecnicamente resultar. 
Jgm – Recupera o seu próprio estudo do personagem.
mf – E para me submeter ao colectivo. Esta noção de colectivo em que o

encenador diz: «Manuela, atina»… 
Jgm – Mas é uma submissão ao colectivo absolutamente racional.
mf – Racional, exactamente…
Jgm - Não tem nada a ver com esta diluição ou terror… ou «como os deuses

são cruéis», etc. Assumido como a tal ferida que se rasga e se abre e mostra as
entranhas, em que só ficam as entranhas, ou seja, aquilo que me parece é que
existe uma identidade, uma identificação entre a maneira como representa e o
próprio espírito da tragédia. E se a tragédia servia para alguma coisa era mostrar
que o horror tinha se ser algo bem ilustrado, bem vivido, mas, simultaneamente,
tinha que deixar espaço para alguma coisa diferente. A crítica subjacente ao horror,
a crítica aos caprichos dos deuses, até pôr em causa os próprios deuses. 

mf – Exactamente. O que o Tchekov diz: «Eu escrevo as minhas peças para
mostrar aos meus contemporâneos, meus senhores, como nós vivemos mal.» Eu
tenho a noção de que sou um instrumento da comunidade para que a comunidade
se reveja na medida de como isto aconteceu. O teatro para mim não é um
psicodrama para eu resolver os meus problemas pessoais e fazer um tratamento,
uma catarse. é, na minha ética, para que é que isto serve, é isso que eu começo
por dizer aí. Eu sou uma contadora de histórias, a minha profissão é contar
histórias. Contar histórias em que o instrumento sou eu. Eu sou igual aos outros
seres humanos, faço parte de um colectivo, faço parte de um todo, a Humanidade,
e portanto como vou contar uma história, essa história é universal, mas é feita do
meu particular, da minha individualidade. 

Jgm – Diga-me uma coisa. Desse ponto de vista, qual lhe parece ser a
actualidade da tragédia?

mf – é a alma humana revolvida até às entranhas.
Jgm – Posso-lhe dar uma pista a ver se concorda comigo. Na peça que estou

a trabalhar – As Bacantes, de Eurípides –, ocorre um caso curioso. Penteu persegue
o estrangeiro que anda a desencaminhar as mulheres da cidade, porque isso
perturba a ordem estabelecida. Ele só quer governar a sua cidade segundo um
modelo em que foi educado. Contudo, acontece-lhe algo que tem o seu quê de
irónico: ao perseguir os representantes da irracionalidade é ele próprio presa da
irracionalidade. Faz-me lembrar alguém que lança para longe de si uma lança



311

VISITA GUIADA AO OFíCIO DO ATOR: UM MéTODO

perigosa e esta descreve um arco e vem cravar-se no seu próprio peito. Ou seja,
vamos ao teatro para assistirmos às situações que nos aterrorizam ou nos
intimidam, porque podíamos ser nós a passar por elas e, contudo, não fomos, no
entanto, vivemo-las no momento em que elas são vividas no palco sem os riscos
do real.

mf – Exactamente.
Jgm – Muito obrigado. Foi um imenso prazer conversar consigo.

manuela de freitas entrevistada por levi martins [2011]

[Entrevista inédita concedida a Levi Martins, aluno de cinema da Escola Superior de Teatro
e Cinema de Lisboa, realizada no âmbito de um trabalho escolar, em novembro de 2011.]

iNtrodução

Antes de iniciar a minha conversa com a actriz Manuela de Freitas, expliquei-
-lhe brevemente o objectivo do trabalho e manifestei a minha vontade de abordar,
sobretudo, aspectos relacionados com a sua experiência em cinema. Em vez de
esperar pelas minhas perguntas, a actriz decidiu tentar resumir aquilo que lhe
pareceu mais relevante para este trabalho, daí a inexistência de perguntas na
primeira parte da entrevista. 

ENtrEVista

Sou actriz de teatro. Cinema só faço quando gosto dos realizadores. é muito
diferente fazer teatro ou fazer cinema. Ao fazer teatro há uma co-responsa bilização
de tudo, portanto sou incapaz de ir para cima do palco sem me sentir co-autora do
espectáculo. O que é que aquele espectáculo diz às pessoas, como é que diz. Em
cinema é um bocado diferente, porque eu não sei o que é o filme, não controlo
absolutamente nada. Há um realizador em que eu à partida confio, porque gosto
do trabalho dele, como o caso do João César Monteiro sobretudo, que chega ao
pé de mim e diz: «Manuela, no próximo filme fazes o papel de não-sei-o-quê.» 

A gente não sabe o que é o filme. Faz umas cenas, mas não sabe o que vai
acontecer antes, nem depois, portanto não há controle nenhum. A minha atitude
em relação aos cineastas é: confio naquele senhor, Manoel de Oliveira, Pedro Costa,
João César Monteiro, Paulo Rocha, Solveig329 (assim uns em quem confio) ou então
primeiras obras. Aceitei sempre fazer primeiras obras, depois a segunda já posso
dizer que não gostei da primeira. E há uma confiança absoluta, tem que haver uma
confiança absoluta, de que estou a entrar numa obra de uma pessoa. Enquanto
eu, no teatro, sinto que aquela obra também é minha, no cinema não, a obra é

329 Nordlund.
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daquele senhor ou daquela senhora, que vai fazer um filme que eu não sei o que
é. Posso ler o guião, mas nem isso me interessa muito. Isso interessa-me quando
há assim uma pessoa que não conheço, que me manda o guião e eu não acho muita
graça, não gosto. Tem-me acontecido. Não me apetece nada fazer isto, não conheço
o rapaz, não sei. Mas quando é um realizador de que eu gosto, ele manda-me o
guião e eu tanto me faz. Se formos ler o guião d’O passado e o presente, que é
sempre um exemplo que eu dou, aquilo não tem pés nem cabeça, aquela história,
aqueles diálogos. No entanto, o Manoel de Oliveira faz um filme que eu acho
extraordinário. Portanto, qual é o meu método de trabalho no cinema: é saber
muito bem o que é que o realizador quer daquela personagem. Leio o guião, leio
as minhas cenas, quem é, e quero saber do realizador quem é aquela pessoa. que
idade tem, onde é que vive, o que é que pensa, o que é que gosta. Vamos dar um
exemplo mais concreto, mais recente: no Vai e vem a personagem da Fausta. quem
é, ela conhece-o, quando se encontram no autocarro há um passado entre aquelas
pessoas? Ter a história muito concreta de quem é aquela mulher. Ainda é prostituta,
já não é prostituta, o que é que ela faz? Portanto, faço as perguntas todas ao
realizador. E daí eu começo a contribuir com ideias (no teatro, que é ao vivo, há
ensaios, mas no cinema não há ensaios): como é que eu vou vestida … Falemos
então da Judite, na Comédia de Deus. quem é a Judite? Portanto eu começo a
contribuir com como é que vou penteada, como é que vou pintada, como é que
vou vestida. quando eu vou com o realizador experimentar as roupas há umas
coisas com que me sinto melhor, outras com que me sinto pior, mas aí é ele que
diz «não, isso não». Há uma obediência total à vontade do realizador. é ele que
sabe. No teatro é a minha presença, sou eu que estou ali. No cinema há uma coisa
que é a imagem e eu não sei nada de cinema. Há uma série de coisas que eu não
domino e que é ele que sabe. Ele quer-me ali e eu tenho é de saber quem é este
ser que vai aparecer a determinada altura no ecrã. A partir daí eu começo a estudar
as cenas para saber profundamente, em cada palavra que eu digo, cada frase que
digo, o que é que aquela mulher está a sentir. Porque é que diz aquilo e não diz
outra coisa. O cinema é uma coisa muito mais rápida, não é como no teatro em
que a gente está ali duas horas e aquilo vai evoluindo. No cinema vai evoluindo,
mas vai evoluindo no filme. Primeiro dia de filmagens: «Manuela, às nove da manhã
é a cena 35.» Ora bem, eu tenho que ir para lá com o conhecimento absoluto do
que aquela mulher, naquele dia, o que está a sentir naquela cena, o que é que está
a acontecer. Como eu, na minha escola de actriz, há uma mistura muito grande
entre a Manuela de Freitas e a personagem, de que nasce um terceiro ser, peço ao
realizador informações sobre aquela mulher, quem é, que idade tem, tem filhos,
não tem filhos, é feliz, é uma infeliz, e depois isto começa a misturar-se comigo.
Onde é que aquilo tem correspondência com a minha própria vida. Eu não vou para
lá imitar ninguém. Para lhe dar um exemplo, a Judite, que é uma prostituta
profissional, uma grande profissional. Eu não vou imitar uma prostituta, nem vou
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aí para a rua ver como é que as prostitutas se comportam. Eu vou é perceber, eu,
Manuela de Freitas, na minha relação com a vida, com os homens, com as
mulheres, em que é que eu sou prostituta. Em que é que eu me vendo e é aí que
eu encontro essa correspondência. Não há imitação de ninguém, sou eu própria
que encontro essa correspondência (como o Stanislavski diz). Eu nunca fui
prostituta realmente, nunca andei a vender o corpo, mas já vendi o corpo noutras
coisas: a aparecer em sítios… Eu começo a ter, perante aquelas frases que estão lá
escritas, a correspondência real com aquilo que eu sinto. Com o César isso era
muito evidente, nós chegávamos a improvisar porque havia uma relação
Manuela/César Monteiro. Por exemplo a personagem Judite, que tinha aquela
relação com o João de Deus, ou n’As bodas de Deus, a freira, há ali uma coisa que
é a Manuela com o César, há uma mistura muito grande, portanto aquilo é real, é
uma ficção tornada real. 

Depois há o problema do cinema, o cinema é uma violência muito grande para
um actor, para já porque temos de nos levantar muito cedo, como dizia o Vasco
Santana, e depois porque aquilo não tem sequência. Portanto, eu tenho de dominar
completamente, como se aquilo fosse uma vida vivida. Lendo o guião, sei
perfeitamente a vida daquela personagem ao longo do filme e depois dizem-me:
agora vais filmar aquela cena. 

Depois há coisas muito importantes que são: o problema da concentração,
que no cinema é fundamental, porque tudo aquilo serve para desconcentrar a
gente, aquelas equipas enormes, os cabos, os projectores os «Vamos filmar!». A
sensação que eu tenho é que eu levo a personagem já feita, e a personagem está
sentada lá num canto. Portanto dizem: agora venha cá Dona Judite, agora venha
cá Madre Superiora, agora venha cá Noémia, e eu já tenho que ter a personagem
quando estou de lado a fumar um cigarro, a maquilharem-me… à espera que
digam «vamos filmar a cena 32, acção!». Há um problema físico também: um
actor, no cinema, tem que ter uma grande capacidade física, porque aquilo é
extenuante. Se, por um lado, eu tenho que integrar aquilo tudo e aquilo fazer
parte da personagem, eu não posso estranhar nada. O actor, na minha opinião,
nada lhe pode ser estranho, tem que integrar tudo. Se nós estivéssemos agora
aqui a filmar esta cena, nós estamos aqui muito sossegados, de repente tínhamos
aqui trinta homens à volta, cabos, projectores, não-sei-quê, eu tinha que conseguir
integrar isso, para que não me fosse estranho e não me perturbasse. Pelo
contrário, achar que é normal eu estar a falar com o Levi Martins e que temos
uma quantidade de projectores à volta, e que há umas pessoas a assistir. Isso altera
a cena, muda o tom da cena, até, muda tudo. O actor não pode rejeitar nada. A
começar por si próprio, não pode rejeitar nada. Eu não posso ir fazer o papel de
Judite ou de Fausta e dizer «eu não sou puta». Não posso. Umas das frases que
eu às vezes ouço dizer aos actores que me arrepia imenso é: «Esta personagem
não tem nada a ver comigo.» Não percebo então como é que o podem fazer. Claro
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que tem a ver, sou eu naquela situação, naquele contexto, sou eu. Como eu muitas
vezes digo, ninguém me conhece melhor do que os que me vêem representar.
Muito mais do que os que me conhecem. Porque a gente na vida disfarça,
esconde, e a representar está lá tudo desmascarado, está o meu lado de freira, o
meu lado de puta, o meu lado de proxeneta, está tudo. Isto no cinema é mais
difícil de fazer, de certa maneira, por isso. Não há ensaios, portanto o que é que
eu procuro? Procuro que haja um bocadinho de ensaios, mais que não seja para
o realizador dizer: «Não é isso, Manuela, estás muito nervosa e esta mulher não
é tão nervosa, é nervosa mas não é tanto.» E depois há outra coisa que é o rigor
quase geométrico que há no cinema, que é uma coisa extraordinária. que é
aberrante, quase. Tu estás a conversar com o Levi, mas estamos a filmar um grande
plano e o Levi nem está lá. Isto exige uma concentração enorme, uma capacidade
de imaginação enorme, porque eu tenho que imaginar que o Levi está ali. Tenho
que olhar muitas vezes para o Levi e tenho que conversar muitas vezes com ele
para me lembrar dos olhos dele, para que, quando estou a conversar, o esteja a
ver. Ele está lá, eu imagino-o, é uma coisa mágica, um actor é um mágico. São
todas estas coisas, por um lado, tornam isto tudo mais difícil, é preciso uma
ginástica extraordinária, mas ao mesmo tempo é fascinante. E o mais fascinante
para mim, em última instância, é estar a contribuir para a obra de alguém de quem
eu gosto muito. Portanto eu quero dar o melhor. quero dar o melhor, mas não
sou eu que me vou impor ali para aparecer a actriz Manuela de Freitas no filme
de não-sei-quem. Não, eu sou uma página, eu sou uma linha do texto que aquele
senhor escreveu. Por isso, nunca tive qualquer problema em fazer papéis grandes,
papéis pequenos, figuração, o que for. Sou um mero instrumento, como as luzes,
como o enquadramento, como a máquina, como a película. Por isso nunca tive
preocupações em exigir coisas, exigir mais cenas, exigir que me filmem de lado
ou de frente, exigir que me pintem de determinada forma. Não faz parte da minha
participação num filme a defesa da minha imagem. O que é essencial é o que
aquele senhor quer dizer e usa-me, às tantas, para o dizer. Eu não tenho que pedir
exigências dessas. Posso estar lindíssima como na Francisca ou posso estar muito
feia como no Agosto, do Jorge [Silva Melo], em que no fim estou toda pingada,
com o cabelo todo molhado: é o que o realizador precisa. Agora, isto tem um
reverso, que faço questão de dizer: não suporto a falta de respeito pelos actores
e há realizadores que a têm. Porque uma coisa é ser instrumento igual à película,
à máquina, ao cenário, outra coisa é o realizador não ter a noção do que é um
actor. Já tive grandes desgostos com alguns realizadores que se nota que tratam
os actores como se fossem o cenário e não é a mesma coisa. é muito raro o
realizador de cinema que sabe dirigir actores, que é uma coisa importantíssima.
Já me aconteceram casos extraordinários, posso dar um exemplo sem dizer
nomes: «Nesta cena, Manuela, eu quero que tu sejas como se fosses de pedra.»
O actor sabe fazer, cria condições de ficar de pedra. Depois vamos filmar: «Corta!
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Não, Manuela, pareces de pedra.» Mas não era isso que me era pedido? Pensam
que a gente não sabe fazer… Há um problema que é alguns realizadores de cinema
não saberem o que é um actor e isso é a pior coisa que há. Eu tenho que saber ao
certo o que é que querem. Se querem que eu fique invisível, eu vou tentar ser
invisível, e o mais que me podem dizer é: «Ainda não estás suficientemente
invisível, ainda está um bocadinho opaca.» quando me pedem qualquer coisa, eu
faço tudo para conseguir chegar lá. A personagem que o realizador pediu, eu faço
tudo para chegar lá. No teatro ainda se vai corrigindo, temos ensaios e o
encenador, mas no cinema fica feito, é naquela altura, acção, corta, está feito. E a
gente vai às vezes ver e podia ser melhor. é preciso medir a intensidade da emoção
dentro dos limites geométricos. Tens que olhar assim e levanta assim e baixa
assim. E a gente tem que conseguir que isto não estrague, que isto não tire nada
do que se quer dar. Às vezes é quase conseguir que a máscara ganhe vida, porque
há alturas, no cinema, em que é quase máscara, mas não podemos consentir que
essa máscara tire a vida. O cinema, às vezes, parece-me quase uma forma de
tortura para ver até onde é que a gente consegue, mesmo assim, representar. Por
isso, se não há uma grande cumplicidade com o realizador, se o próprio realizador
está perdido, é horrível. Se o realizador não tem noção disto, que o actor é um
bicho muito esquisito, é um ser muito estranho que pode ser tudo, se o realizador
não tem essa atenção e esse cuidado, é horrível. A tortura torna-se mesmo um
inferno. Se souber, é uma tortura gira, uma tortura engraçada 

Uma vez, lembro-me de uma cena extraordinária em que tinha de fazer um
monólogo a descascar uma cebola. E comecei a descascar a cebola e fazer o
monólogo, cortei-me e continuei a fazer a cena e eles não cortaram. O realizador
ia desmaiando, porque era sangue por todo o lado. E ficou. E eu cheguei ao fim e
perguntei: «Ficou bem?» «Esta mulher é doida!» «Está bem ou não está?» E ele
não conseguiu ver. E eu disse: «Vocês não sabem o que é um actor, de facto.» Se eu
me tivesse magoado mesmo, parava eu a cena. Mas não, aquilo fazia parte. Eu estava
a insultar o homem, estava a separar-me do marido ou não sei quê, piquei-me e a
cebola ficou cheia de sangue e o realizador fugiu. Isso eu acho que os realizadores
deviam aprender. Deviam aprender a ter respeito pelos actores. Já ouvi frases
muito tristes como «quem faz o papel é não-sei-quem, se não for ele é outro
qualquer». Nisso o César era espantoso, ele percebia o que era um actor e tinha
um respeito enorme, sabia que podia pedir umas coisas a uns que não podia pedir
a outros. Nós tínhamos muitas cenas improvisadas. Às vezes, a gente ficava ali a
fazer disparates e a dizer disparates e eles não cortavam. Depois, há outros
realizadores que é outro tipo de cinema, em que há um rigor, o rigor da palavra,
do texto, é aquela palavra e não outra, é aquele olhar e não outro, e isso também
faz parte. 
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como é que se faz para estar ali, ter consciência das limitações, mas ao
mesmo tempo não ter? Porque se estiver demasiado consciente, não consegue
fazer nada. o que é que se faz?

Aprende-se. é uma técnica que o actor tem que ter como tem no teatro. O
actor sabe uma cena no teatro mas não pode cair do palco abaixo. Há, no actor,
uma grande consciência do plano. Há um lado dele que está vigilante e que tem
noção de tudo. Isto aprende-se e trabalha-se, pratica-se. Há uma consciência
vigilante que diz: não te esqueças que o projector está ali, não te esqueças do texto,
não te esqueças que há ali aquele risco amarelo e tens que ir até lá e depois virar
à esquerda, [uma consciência] que dá liberdade. Perante este duplo que está a
vigiar tudo, que racionalmente estudou o texto muito bem estudado, sabe muito
bem as marcações, sabe muito bem em que altura é que pára, em que altura é que
anda, o actor é livre. Isto não se consegue explicar assim, só fazendo. E isso é uma
das coisas que um realizador deve perceber num actor. A capacidade que um actor
tem de, por um lado, estar completamente livre e, por outro, manter uma
vigilância. Mas isto é uma técnica, aprende-se. Ser actor é uma profissão, que é
uma coisa que as pessoas às vezes se esquecem. é uma profissão que se aprende:
a memória, o corpo, a voz, como se joga com a emoção. Como é que eu consigo,
apesar das limitações todas, ser livre para fazer uma cena em que parece que eu
perdi a cabeça. Como essa cena da cebola. Parece que eu perdi a cabeça, mas eu
não perdi cabeça nenhuma. Há um lado meu que está a vigiar a coisa. Não corto
um dedo, isso não acontece. Chama-se a isso concentração integrada. é uma
concentração em que eu assumi tudo o que está à volta. Há uma dupla consciência,
mas isto aprende-se. 

O maior respeito que podem ter por mim como actriz é tratarem-me como
uma principiante. Cada coisa que eu faço é pela primeira vez. Se me disserem que
está sempre tudo muito bem, é a pior coisa que há. Porque, de facto, nós somos
capazes de tudo. quanto melhor o actor for, mais difícil é de dirigir, porque mais
possibilidades há.

disse-me, atrás, que quando se prepara para uma personagem, tenta
procurar em si o que tem em comum com essa personagem. isso normalmente
é um exercício muito consciente?

Começa por ser muito consciente, faço uma correspondência entre mim e a
personagem de uma forma completamente consciente. quando é que isto me
aconteceu? quando é que eu estive numa situação semelhante? A que é que eu
posso fazer corresponder isto, que tenha em mim ressonâncias emocionais? Por
exemplo, por falar em teatro, a coisa mais recente que fiz foi a Medeia e não tenho
filhos e muito menos matei filhos. A Medeia mata dois filhos. O que é que é para
mim matar filhos? Tive de arranjar uma correspondência na minha vida. O que é
que são filhos? Para já não tenho filhos de carne e osso, portanto o que é que são
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os meus filhos? O que é que eu considero que são meus filhos? que relação de
maternidade é que eu tenho com o quê? E depois quando é que eu matei algum?

mas é mais uma questão apenas de preparação ou depois no momento
ainda há uma correspondência muito directa?

é uma questão de preparação racional. Essa preparação racional leva depois
a que, ao começar a trabalhar a personagem, começa a dar correspondência
emocional. Começo a sentir como senti daquela vez. quando faço uma cena com
um actor, aquele actor começa a representar para mim não-sei-quem. Esta
situação é igual àquela que vivi com fulano assim-assim. Aquele actor começa a
transformar-se naquela pessoa, para mim. O mais espantoso é quando consegue
ser directo, como acontecia com o César. Muitas das coisas que eu digo ao César
nos filmes era a Manuela que dizia ao César. Por exemplo no À flor do mar, aquele
filme lindíssimo, há uma altura em que ele vem com uma arma e assalta-nos a
casa. Ele vem com a metralhadora e está tudo cheio de medo, ele encosta-me a
metralhadora às pernas e eu digo que ele já tinha idade para ter juízo. é a Manuela
a dizer ao César. Ele próprio, quando punha certos textos entre mim e ele, usava
a nossa relação. Por exemplo no Vai e vem, as minhas cenas com o César são uma
despedida entre a Manuela e o César. A última cena, que não é a última do filme,
mas foi a última cena que ele filmou na vida, no dia em que acabou o filme, em
que é ele a contar-me coisas, é a minha relação pessoal com o César durante trinta
anos, em que ele me contava muitas coisas e fazia confidências. é a Manuela que
é Fausta. Porque é que o César me põe a fazer a Fausta, que é uma velha
prostituta? Porque havia no César um certo lado de achar que, por eu estar na
Cinemateca, havia [em mim] um lado de puta feita com o poder. Há o lado da puta
que sabe muito, com quem ele tem uma cumplicidade, mas que ao mesmo tempo
manda nele, que é o caso da Judite (d’A comédia de Deus) e se vai safando. Isso
tudo está lá. Ele acha graça e gosta que eu ao mesmo [tempo] ande aqui no meio
do poder, nos corredores com os ministros. Ele acha graça, respeita, mas é uma
puta de quem ele gosta imenso. Havia uma ternura muito grande entre nós. Ele
escreveu essas personagens para mim, aproveitando essa mistura. 

Então, regra geral, dá-lhe mais prazer se isso acontecer, se houver essa
mistura.

Se houver uma relação directa é muito melhor, porque escuso de ir buscar
uma recordação, uma memória, é directo. 

acha que isso afecta o resultado?
(pausa) Isso talvez, talvez. Talvez o público sinta a cumplicidade entre a

Manuela e o César. Se for com outro actor…
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se calhar o actor está mais sozinho, nesse caso…
é, exactamente, ele não sabe o que é que me vai na cabeça, não há

cumplicidade nesse aspecto. Eu estou com umas imagens e ele está a milhas: está
lá na dele e eu na minha. Não há a graça de sabermos «isto é contigo, eu estou a
dizer-te isto a ti». 

Normalmente tentam criar essa ligação?
Não sei, já há muito tempo que não… No teatro que eu fiz quis sempre isso,

por isso é que deixei de fazer. 

No teatro, imagino que seja mesmo muito importante a relação entre as
pessoas que estão a trabalhar juntas.

Mas já não há, quer dizer, eu nunca mais encontrei e, portanto, agora a gente
vai lá e faz umas peças…

mas porquê?
Isso não sei. Eu tenho esta escola, trabalhei em grupo, a importância da relação

pessoal, a importância da descoberta de cada um, o trabalho colectivo. Mas há
outras maneiras de fazer teatro e as pessoas gostam mais de outras maneiras,
pergunte-lhes a elas. Só lhe posso dizer uma coisa, para você perceber como isto é
óbvio, na minha escola, comecei com o Fernando Amado há muitos anos no Centro
Nacional de Cultura, depois passei pelo Gutkin, depois fiz workshops, nunca tirei
curso nenhum. é uma escola que vem do Stanislavski, vem do Grotowski, vem do
Artaud. é uma coisa que implica um grande auto-conhecimento, implica pôr o que
se é naquilo que se faz.

manuela de freitas entrevistada por José fialho gouveia [2011]

[Entrevista conduzida por José Fialho Gouveia e emitida pela RTP2 em 15 de novembro de
2011 (programa Bairro Alto). Transcrição de Isa Mestre revista por António Branco.]

José fialho gouveia (Jfg) – São muitos os álbuns de Fado, principalmente
os de Camané, em que encontramos o seu nome como letrista, mas a convidada
do Bairro Alto de hoje não escreve apenas poemas para serem cantados. Foi uma
das fundadoras do teatro A Comuna e foi aos palcos que dedicou quase toda a
vida, ainda que, nem todo o Teatro, como ela própria explica, lhe dê prazer.
Manuela de Freitas está hoje aqui para uma noitada de conversa. Boa noite,
Manuela.

manuela freitas (mf) – Boa noite.
Jfg – Recentemente, depois de quinze anos como assessora de direção da

Cinemateca, foi obrigada a sair.
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mf – Fui. Fui, porque neste país há muito respeito pelos velhos, há uma
grande defesa da falta de discriminação pelo sexo, pela idade, por não sei quê.
Mas não é verdade, porque a lei obriga-nos. Chegamos aos setenta anos e dizem:
«Está velho, vá para casa.» Estive na Cinemateca quinze anos e, para já, quando
entrei confrontei-me logo com uma legislação em que, para ser [da direção]… Fui
convidada para a direção da Cinemateca pelo Dr. Bénard da Costa, fui nomeada
pelo ministro da altura, o Professor Manuel Maria Carrilho, e durante um ano e
meio pertenci à direção da Cinemateca. quando cheguei à altura de tomar posse,
descobriram que eu não tinha licenciatura e, então, não pude ser da direção,
porque é obrigatório ter uma licenciatura.

Jfg – qualquer que ela seja…
mf – Sim, podia ser licenciada em Veterinária…
Jfg – O que dá imenso jeito (ri-se).
mf – … e aí já podia ser diretora da Cinemateca. Eu ainda admitia que

exigissem uma licenciatura em História de Arte ou… Em Cinema, não, porque,
quando eu estudei, Teatro e Cinema não davam licenciatura. Agora já dá, mas na
altura não dava. Portanto, também não servia. Mas eu ainda admitia que me
exigissem uma licenciatura em Letras ou em História ou … Não.

Jfg – Numa área qualquer relacionada, não é?
mf – qualquer. Bastava eu ser licenciada em Veterinária, em Farmácia, no que

fosse… em Biologia, para poder ser da direção da Cinemateca. De maneira que não
pude ser da direção da Cinemateca. E depois, no fim, confrontei-me também com
a legislação. Portanto, trabalhar para o Estado tem estas coisas muito interessantes,
que é: não só fui obrigada a ir para casa, não podia trabalhar mais… também
admitia que eles me pedissem uma Junta Médica para ver se eu estava xexé…

Jfg – Ou não…
mf – «Setenta anos, está xexé, uma Junta Médica.» «Não está xexé, pode

continuar.» [Mas] não: fui obrigada a ir para casa porque tinha feito setenta anos…
e ainda por cima não posso trabalhar para o Estado. Por exemplo, eu dou aulas
na Universidade do Algarve, aulas de mestrado de Teatro, e tive de ser contratada
através do meu agente artístico, porque eu não podia fazer o contrato. Portanto,
eles mandam-nos mesmo para casa…ou para um asilo, para qualquer lado… «Não
pode, já não serve para nada.» 

Jfg – Tentou falar com alguém?
mf – Obrigaram-me a … Não, há uma exceção: se o diretor da Cinemateca

pede ao ministro, o ministro pede ao primeiro-ministro e o primeiro-ministro
autoriza. [Mas] eu não sei sequer onde é que parou o processo, não sei se a
direção da Cinemateca pediu, se foi a ministra Canavilhas que não pediu ao
primeiro-ministro ou se foi o primeiro-ministro que não autorizou. Não sei onde
é que ficou o processo parado. Também não me interessa absolutamente nada.
De maneira que me mandaram para a reforma. Eu oiço falar em reforma do Estado
e também espero que eles vão para a reforma, para ver se a gente muda isto.
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Jfg – Deixando agora esse assunto de parte…Há uma letra sua, uma letra de
um fado do Camané, que é o «Ponto de Encontro», que diz: «Ponto de encontro
da sorte/com o traçar da corrida/em que a coragem da morte/nasce do medo da
vida.» é verdade que sempre teve medos na vida?

mf – Sempre. Estou agora a tentar curar-me do medo.
Jfg – Mas medos de quê?
mf – De tudo. Fui criada num ambiente muito repressivo, muito opressivo,

muito depressivo…
Jfg – Em casa?
mf – Em casa. Uma família muito unida, com muito amor, mas fascismo, [em]

pleno fascismo, e com uma educação muito católica e muito repressiva. E havia
um permanente ambiente de ameaça. O desastre estava sempre… estávamos
sempre à espera de um desastre qualquer. E depois estive no Liceu Filipa de
Lencastre durante sete anos, que foi o fim de qualquer hipótese de eu me salvar
de uma neurose, porque o Liceu Filipa de Lencastre era uma espécie de campo
de concentração. Era uma coisa da Mocidade Portuguesa em que nos ensinavam
a ter medo de tudo, de tal maneira que eu acho que não aprendi absolutamente
nada. Durante os sete anos que lá estive não consegui aprender nada e tinha
medo, medo.

Jfg – Estamos a falar de uma disciplina demasiado rígida?
mf – Uma disciplina rígida e o medo, a ameaça permanente. [E] eu percebi

que vivi…
Jfg – [Medo do] castigo, [d]a ameaça de castigo?
mf – Do castigo, da perda, do não saber, de saber, de estar, de não estar…

Havia inclusivamente uma coisa que era: para sairmos do Liceu exigiam-nos um
cartão e eu tinha sempre medo de não ter trazido o cartão. E depois como é que
eu saía? Era uma coisa demente, demente. E isso fez-me perceber que eu vivi
perseguida pelo medo e agora estou a tentar libertar-me do medo.

Jfg – Ganhou essa consciência há pouco tempo ou…?
mf – Há pouco tempo. Agora que cheguei a um final, mais um final de um

ciclo da minha vida. Eu tive duas profissões na minha vida, que foi secretária e
atriz. Foram as duas coisas para as quais eu estudei. Acabei o liceu, tirei um curso
de secretariado…

Jfg – Mas queria Matemática não era?
mf – Eu queria Matemática, mas quando cheguei ao fim do liceu a situação

familiar estava economicamente muito difícil. O meu irmão mais velho estava no
Instituto Superior Técnico, o outro estava no curso de Direito, a minha irmã ainda
estava a acabar o liceu e eu percebi que, [como] tinha acabado o liceu, podia fazer
qualquer coisa para ajudar a melhorar as condições da família. Então tirei um curso
de secretariado e empreguei-me imediatamente. Tinha dezoito anos.

Jfg – E foi para arranjar um emprego rápido e para começar a ganhar
dinheiro…
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mf – Para arranjar um emprego e para conseguir ganhar dinheiro. Portanto,
fui secretária, depois fui atriz, depois voltei a ser secretária e agora não sou
secretária nem atriz. Estou a ver o que é que sou, o que é que vou ser. Mas percebi
que o medo é que me tem comandado, é que me tem…

Jfg – Condicionado as opções?
mf – Condicionado… e isso é que não pode ser.
Jfg – Mas quando diz que foi tirar secretariado para ajudar a família…

estamos a falar de uma família burguesa…
mf – Sim, o meu pai era engenheiro, mas tínhamos pouco dinheiro. Ele não

ganhava muito e éramos quatro irmãos e, portanto, era difícil. E eu percebi que
era melhor ajudar a família a viver melhor, a libertar… Uma das opções tinha a ver
com isso.

Jfg – Com a falta de dinheiro?
mf –E eu própria senti essa opressão. Lembro-me de no liceu não saltar à

corda, porque tinha os sapatos rotos, tinha a sola do sapato rota e não podia ser,
faziam troça de mim.

Jfg – Tinha vergonha, não é?
mf – Tinha vergonha, porque vivia num meio burguês. Vivia na Av. 5 de

Outubro, a minha mãe relacionava-se com pessoas da média e da alta burguesia.
Nós tínhamos uma… podia-se chamar quase «pobreza envergonhada». E isso fez
com que eu sentisse necessidade de me libertar dessa opressão também. Mas
havia muitas opressões: a opressão da igreja, a educação católica, a noção de
pecado, a noção de…

Jfg – Castigo?
mf – De castigo, de pecado, de … Fui perseguida por isso…
Jfg – E tinha fé ou não?
mf – Tinha. Tinha imensa. Tive fé até muito tarde. Mas percebia que isso me

condicionou e me…
Jfg – Essa fé?
mf – A fé, não, a fé eu acho que não me condicionou. A fé era uma referência

que eu tinha. O que me condicionou foi todo aquele sistema de educação, aquele
sistema de valores e de proibições e, sobretudo, de ameaça do desastre. Ainda
hoje tenho que me defender, porque sinto que há uma doença em mim, que é
tocar o telefone e o primeiro pensamento que tenho é que é uma má notícia.
Estou sempre preparada para a má notícia e isto não é normal.

Jfg – Mas tem vindo a combater isso… ou não?
mf – Sim, sim…Tem sido uma guerra, tem sido uma guerra aberta. quando

eu era atriz, isso estava tudo posto no Teatro. Portanto, o Teatro serviu-me para
eu me conhecer muito bem a mim própria, confrontar-me com a minha doença,
com todas essas deformações que me tiravam a liberdade.

Jfg – Nesse aspeto, foi… é terapêutico, o Teatro?
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mf – Não é bem… é terapêutico, na medida em que é partilhar, é servir-me
daquilo que é meu: é todas as minhas coisas boas e as minhas coisas más, toda a
minha saúde e a minha doença serem postas ao serviço, portanto não é…

Jfg – Da personagem?
mf – Portanto, não é um mal… não fiz teatro para me tratar. Fiz teatro, fui

atriz, para pôr tudo o que eu sou lá. Para que quem me visse representar pudesse
dizer: «Isto tem a ver comigo.» Para mim, o Teatro sempre foi isso: uma partilha
de uns seres humanos, que são os atores, a dizerem aos outros seres humanos:
«Isto tem a ver contigo. Vê lá se isto te serve para alguma coisa. Para te conheceres
melhor, para te modificares, para melhorares o mundo, para seres mais feliz.»

Jfg – Para funcionar como espelho, no fundo…
mf – Como espelho e como desafio. E como reflexão e escolha. Portanto,

não admito ir-se ao teatro só para se ver umas raparigas e uns rapazes e umas
senhoras com muito boa voz e muito bonitos e a dizerem umas frases. Para mim,
o Teatro é um ato de vida em que uns seres humanos estão vivos, estão a contar
uma história que tem a ver com toda a humanidade. 

Jfg – Esse processo de ir buscar aquilo que é, as coisas que são suas, lá
dentro, e pô-las ao serviço da personagem é um processo consciente?

mf – Completamente. é uma técnica… é uma técnica. A minha escola de
teatro começou com o Professor Fernando Amado, em que ele me ensina
fundamentalmente: «O teatro é a alma humana revolvida até às entranhas.» E
depois é com o Adolfo Gutkin, num curso que eu faço na Gulbenkian, em que ele
me ensina como é que isso se faz, como é que se revolve a alma até às entranhas,
como é que se põe isso em cena.

Jfg – São as chamadas memórias afetivas…
mf – Não é um psicodrama, não estou ali a fazer psicodrama. é transformar

a minha vivência ao serviço de uma personagem e de uma peça, com um
encenador que dirige isso tudo. Pôr a minha experiência ao serviço disso, para
mostrar uma parte da vida. Uma vida.

Jfg – Então, sofre-se em cima do palco?
mf – Como na vida. Claro que se sofre. O sofrimento da personagem é uma

parte do meu sofrimento. quando faço uma personagem, quando fazia, ia buscar
à minha experiência, à minha vida, uma parte que serve aquela personagem. Daí
que eu nunca… não percebo quando um ator diz «Esta personagem não tem nada
a ver comigo» e não percebo um ator que é sempre igual em todas as peças.
Porque nós temos em nós tudo. Temos todas as experiências, temos… somos uma
acumulação de muitos seres humanos, de muitas vidas e de muitos mundos… E o
ator é aquele que aprende a ir buscar a uma parte dessa experiência o que serve
para aquela personagem que vive. E durante aquele tempo em que eu faço aquela
personagem, estou a viver totalmente essa parte de mim. 
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Jfg – E há uma contaminação no outro sentido? As características da
personagem acabam por modificar o ator? Pelo menos durante o tempo em que
se faz aquele…

mf – Sim, porque se aprende... Como é um caminho, como é um percurso,
é uma viagem, eu aprendo mais coisas sobre esse lado de mim. Até posso não
gostar muito. quando eu faço a Blanche DuBois, não acho muita graça àquela
mulher. é um lado de mim a que eu não acho muita graça, mas que eu tenho.
Portanto, fica em mim aquela experiência vivida pela Blanche DuBois, fico a
conhecer melhor essa parte de mim. Para recusar ou para aceitar.

Jfg – E muitas vezes…
mf – E fico com frases. Ainda hoje digo frases em determinados momentos

que são daquela mulher que eu fui…. daquela mulher que eu fui.
Jfg – Portanto, não é um mito [aquilo de se levar] as personagens para casa?
mf – Não é um mito, mas é uma advertência para que isso não aconteça.

Porque eu ficar Blanche DuBois, não… porque isto é um processo muito consciente
e muito técnico. Aprendo durante aquele tempo a ser a Blanche DuBois. Mas na
minha vida eu tenho outra personagem. Tenho uma personagem que vem da
minha escolha, que vem da minha escolha ética, política, afetiva. Tenho uma
família, tenho amigos e não me vou comportar com eles como se fosse a Blanche
DuBois. Ou como se fosse a Mary, da Longa jornada para a noite, a tomar morfina
à noite, para aguentar a vida. Levar a personagem para casa é uma grande falta
de respeito pelo Teatro e pela Vida. E eu acho que um dos erros que cometi
durante estes trinta e tal anos, ou lá o que é que foi, [em] que eu fui atriz, é que
eu considerei que o Teatro era tudo para mim. Obcequei. Obcequei… Não gostava
da vida. Considerava que só estava viva no palco. E eu, isso, acho que fiz errado.
é por isso que agora estou a tentar outra coisa, estou a ver como é que vai ser
daqui para a frente. E não é por acaso que… porque estas coisas estão todas
ligadas, fazem todas sentido… que as últimas peças que eu fiz são a Longa jornada
para a noite e a Medeia. Na Longa jornada para a noite, tenho uma família e sou
profundamente infeliz e sou morfinómana. A morfina é o que me liberta do
sofrimento. Foi isto que me aconteceu, enquanto atriz. Era o Teatro que me
libertava do sofrimento.

Jfg – O Teatro era a morfina…
mf – Era a morfina. E depois a última peça é a Medeia, a Medeia, em que eu

digo: «Não, eu não quero que os meus filhos vivam neste mundo, eu sou
estrangeira aqui e, portanto, mato os meus filhos e vou-me embora.» E foi o que
eu fiz. Sou estrangeira. No Teatro que se está a fazer agora, no Teatro que há, eu
não gosto… não quero … Às vezes [dizem-me]: «Ai, a coerência e a coragem!» Não
há coragem nenhuma: não gosto, não sei, não quero.

Jfg – O que é que tem o Teatro que se faz agora?
mf – Não é «a alma humana removida até às entranhas».
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Jfg – é um produto de consumo mais rápido?
mf – é. Para já, é. Uma das coisas que eu ouço às vezes nos anúncios é: «Uma

peça muito divertida e muito curta», para chamar o público. que é [o mesmo que
dizer]: «Não se vão chatear muito.» Para mim, isso não é… para mim o Teatro é
um tempo e um espaço em que o público é convidado a ir para ser cocriador num
ato de vida.

Jfg – E para se confrontar consigo próprio…
mf – Consigo próprio. Os atores estão lá, prepararam uma peça, prepararam

o espetáculo e convidam o público a vir, e dizem: «Nós tivemos aqui a pensar umas
coisas, nós tivemos aqui a sentir umas coisas. Venham cá.» E o público vem e
comunga com os atores de um momento de vida muito importante. Para mim isto
é o Teatro. 

Jfg – Fora disso não se encaixa…
mf – Fora disso não, não. E, portanto, [sou] estrangeira, a Medeia

estrangeira…
Jfg – A Medeia foi…
mf – Pum! Acabou. Matar os meus filhos o que é? é dizer: «Aquilo que é

mais precioso para mim não pode viver nesta, neste, neste… aqui.» Portanto, a
Medeia mata os filhos… não é aquela versão telenovelesca que sempre me fez
imensa impressão, [a de] acharem que a Medeia é uma mulher a quem o marido
enganou e fica cheia de ciúmes e fica não sei quê e, para vingança, mata os filhos.
Não é nada disto. é não ser capaz de conviver com um mundo de que não se gosta,
que é adverso, em que se sente estrangeiro e que não quer deixar uma parte de
si, que são os filhos, ali. E, portanto, a única solução é matá-los e ir no carro do
Sol ter com o pai.

Jfg – A Medeia foi em 2006…
mf – Foi a última que eu fiz.
Jfg – Mas não rejeita voltar a fazer uma peça…
mf – Eu não rejeito nada, cada vez rejeito menos. Então na minha guerra

agora contra o medo, não rejeito nada. E se me disserem que há um sítio onde se
está a fazer teatro desta maneira…

Jfg – A revolver as entranhas humanas…
mf – A revolver as entranhas humanas, a partilhar com o público uma coisa

muito importante. Porque eu sempre tive essa noção [de que] há uma grande
responsabilidade… eu pedir às pessoas para estarem duas horas a olhar para mim,
para não lhes dizer nada com interesse? é um bocado como quando dou uma
entrevista (ri-se). Vou entrar em casa das pessoas, vou chamá-las a vir, tem de ser
para dizer alguma coisa muito importante, alguma coisa que lhes interesse. Não
é o que me interessa a mim ou, sobretudo, para me exibir, que é uma das coisas
que me faz muita impressão…

Jfg – é para comunicar…
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mf – é para comunicar, é para contar uma história, é para dizer: «O que é
que tu achas disto? Isto serve-te para alguma coisa? Já sentiste isto? Já pensaste
nisto? Como é que é?» Como dizia o Tchekhov: «Eu escrevo as minhas peças para
dizer aos meus contemporâneos ‘meus senhores, como nós vivemos mal’.» Eu
acho que no céu não há Teatro, não é preciso. No céu não há Teatro, os anjos não
fazem teatro. O Teatro é uma arte do nosso sofrimento. 

Jfg – No inferno há Teatro?
mf – No inferno há (ri-se), no inferno eu acho que há (ri-se), garanto que há.

Porque é o… é o… ou talvez não haja. Porque no inferno já não há esperança. E o
Teatro é para modificar, o Teatro é a dizer: «Nós somos muito infelizes, nós não
gostamos disto, há qualquer coisa aqui que não está certa. Como é que a gente
muda isto?»

Jfg – Para intervir, não é?
mf – Para intervir, para mudar. Portanto, no inferno também não há, porque

no inferno já não há esperança nenhuma, já não se muda nada.
Jfg – Ainda sente capacidade de estar virgem para ser mãe de personagens?
mf (ri-se) – Completamente. Isso é a minha leitura, a minha leitura da

virgindade de Nossa Senhora. Tudo isto me vem da minha educação católica e de
eu considerar que aquela historinha é a mais bonita que eu conheço, é a que me
serve melhor, a história de Cristo. Não me interessa nada se era Deus ou se não
era Deus, se Nossa Senhora era virgem… aqueles livros que há e aquelas coisas a
dizer que a Nossa Senhora não sei quê, que a Maria Madalena tinha filhos e… não
me interessa nada disso. O que me interessa é o essencial, que é a ideia da
divindade do Homem. é a primeira vez que se… acho eu… que se diz… Enquanto
havia os deuses gregos a dizer que havia os deuses e depois cá em baixo havia os
homens, a história de Cristo vem dizer: «Tu és Deus.» [é] a humanização da
divindade ou, ao mesmo tempo, a divinização do humano. Para mim é a história
que me serve melhor, para o caminho. E a ideia da virgindade de Nossa Senhora…
Descobri há pouco tempo que aquela ideia de estar virgem para ser mãe de Deus
é uma exigência de eu estar em condições [no caso] de chegar a oportunidade de
uma coisa boa. Portanto, continuo a ter cuidados com o meu corpo, a fazer
ginástica, a ter cuidados com a minha voz, porque pode ser que apareça…

Jfg – Alguma coisa para dizer…
mf – Alguém a dizer-me: «Agora vais fazer isto. queres?» E eu estou em

condições. Eu fui atriz porque gostava muito, sempre gostei muito. Aquela história
de que… desde pequenina… é completamente verdade. Fazia teatro no liceu, fazia
teatro na igreja, fazia teatro em casa.

Jfg – Para não comer a sopa (ri-se).
mf – Para não comer a sopa (ri-se). Representava, distraía os meus pais e os

meus irmãos à mesa, cantava, dançava, representava…
Jfg – Para ver se se esqueciam da sopa (ri-se)…
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mf – Recitava… Já escrevia nessa altura versos sobre… contava histórias em
verso e recitava. E acho que fazia aquilo bem. Eu era boa atriz.

Jfg – Porque é que fala no passado?
mf – Porque não sou. Porque agora já não sou. Pelo menos há cinco anos

que eu já não sou atriz.
Jfg – Mas pode voltar ao Teatro…
mf – Posso voltar. quando voltar, digo: «Agora sou atriz.» Mas agora não

sou. E acho que… estudei muito, trabalhei muito, tive grandes mestres e, o que
fiz, acho que foi bom. Acho que foi bom. Aliás, isso cria-me um problema de às
vezes encontrar pessoas que me dizem: «Então, mas tu já não representas? Mas
eu gostava tanto de te ver representar e era tão importante.» E sinto, às vezes,
essa questão, porque eu tenho essa noção, que deve ter vindo da educação
católica, a noção de missão, a noção de responsabilidade. E penso às vezes: «Eu
estou a privar as pessoas de uma coisa.» «Ah, porque se tu entrasses na peça, a
peça era melhor. E, portanto, tu, ao não fazeres a peça, estás a faltar». Estou, mas
a única defesa que tenho para isto é dizer: «Mas eu não faria bem, naquelas
condições. Os meus filhos não podiam viver bem naquela cidade.» é por isso que
a Medeia os mata. Sinto que estou a faltar, é verdade, estou um bocadinho a faltar.
Há pessoas que dizem que têm pena, que gostavam muito de me ver representar,
mas eu não sei representar naquelas condições. 

Jfg – Naquelas condições… é Teatro mais pronto a consumir, é isso?
mf – Não só. Mesmo o outro… eu preciso do grupo, eu preciso da equipa,

aquilo é um trabalho de conjunto.
Jfg – Da cumplicidade…
mf – Da cumplicidade, de identificação, de partilha, do trabalho conjunto

dos atores para chegarem àquele produto final. E, não tendo grupo, entrando
numa peça no Teatro Nacional ou na Cornucópia ou noutro teatro qualquer, chego
lá, faz-se a peça, ensaia-se e representa-se. Eu preciso de ser coautora do
espetáculo, de me sentir corresponsável pelo que vai ser oferecido ao público.
Não tendo um grupo, não sou corresponsável. é como nos filmes: entro, faço lá o
melhor que sei e venho-me embora.

Jfg – Mas os filmes também podem mexer com as entranhas humanas ou
não?

mf – Eu ponho lá tudo. quando fazia filmes, punha lá tudo o que sabia como
atriz, mas não sou coautora, não faço a menor ideia de qual é o produto final que
vai acontecer. Num filme, aquilo não tem uma sequência, a gente não filma a
história toda seguida, a gente filma… Não sei o que é que vai acontecer, não sei o
que é que o realizador está a fazer daquilo que eu estou a fazer. Por isso é que
também só fiz filmes com pessoas em quem eu confiava muito, nomeadamente,
o Manoel de Oliveira e, sobretudo, o João César Monteiro. Eles achavam que
aquela atriz, Manuela Freitas, servia para aquele papel. Eu ia lá e fazia o melhor
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que sabia. Mas entrava, fazia e vinha-me embora. Em teatro, eu não sei fazer isso.
Não gosto, não sei, não sei… não consigo.

Jfg – Nesse aspeto, os anos de maior satisfação foram os sete anos da
Comuna, de 72 a 79?

mf – Foram os anos em que tudo o que eu tinha aprendido, com o Fernando
Amado, com o Gutkin, com o Peter Brook, esteve ali durante aqueles sete anos.
Fiz exatamente o que eu achava, o que eu queria, o que eu acho, o que eu quero
do Teatro. Um grupo, um grande encenador, o João Mota. A criação dos atores
era feita em grupo, diariamente. íamos trabalhando, trabalhando, até chegarmos
a uma escolha de uma peça e depois representarmos a peça, depois convidarmos
o público a ir ver. E foi… era… é aquilo. Eu só volto a fazer teatro se voltar a ter as
condições que tive na Comuna. 

Jfg – Distingue entre comédias e dramas nessa avaliação do Teatro ou não?
mf – Não, não, é tudo. Depende do autor, portanto, depende da man[eira]…

mas é a mesma coisa. é o ser humano, o ator é o … Você vê um violinista. O
violinista toca muito bem, tem um violino, mas o violino tem que ser de boa
qualidade. O ator é o seu próprio instrumento, portanto o ator tem de ter boa
qualidade física, tem de estar em boas condições, tem de ter a voz em condições…

Jfg – E o encenador é o violinista?
mf – O ator também é, quer dizer, toca o seu próprio instrumento. O

encenador é o maestro. Mas o violino tem de tocar bem. Ora, o que eu não gosto,
quando os atores fazem coisas que eu acho que os estraga, que lhes dá clichés,
que ficam com truques, que ficam com máscaras, é porque estão a estragar o
instrumento.

Jfg – Estão a deixar mossas no violino?
mf – Estão a partir as cordas, estão a pôr o violino à chuva e depois, quando

se vai tocar, aquilo desafina. O ator tem uma obrigação de cuidar deste
instrumento e este instrumento é corpo, é alma, é espírito, é inteligência, é
conhecimento…. O ator tem que ler, tem que ir ao cinema, tem que ver coisas
bonitas, tem que pensar, porque quando vai para cena ele leva isso tudo. E, por
isso, o instrumento tem de estar em boas condições.

Jfg – Ainda não falámos de como é que passa de secretária para atriz.
mf – Foi com o Professor Fernando Amado. Como gostava muito de Teatro,

um dia peguei no Diário de Lisboa e vinha uma entrevista com o Professor
Fernando Amado em que ele dizia que tinha um grupo e que trabalhava no Centro
Nacional de Cultura.

Jfg – Isso com quê, com vinte anos mais ou menos, talvez?
mf – Tinha vinte e dois anos. E fiquei com aquilo… o Centro Nacional de

Cultura, o Professor Fernando Amado. Não sei… encontrei-me com aquilo, com o
que ele dizia que era o Teatro. O meu irmão mais novo estava na Faculdade de
Direito e um dia disse-me: «Há uma conferência do Professor Fernando Amado na
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Faculdade de Direito.» E eu fui. Era o Professor Fernando Amado com o grupo dele,
de que fazia parte a Glória de Matos, o Norberto Barroca, a Fernanda Lapa, a Maria
do Céu Guerra… Fui assistir e, no fim, fui lá e disse: «Sr. Doutor, eu queria…»

Jfg – Também quero fazer disso…
mf – Também quero. E ele disse: «Então, menina, apareça lá no Centro

Nacional de Cultura.» E eu tinha vergonha, era muito tímida, até que um dia fui
com a minha irmã, que estava na Faculdade de Letras, para aquela… ao sábado
havia uma coisa que era «o convívio»… e eu fui com ela e sentei-me lá. De repente,
eram os estudantes todos a conversar, a estudar, e eu comecei a olhar para aquilo
e a dizer: «Eu não tenho nada de meu, eu não tenho nada que eu goste.» Era
secretária, trabalhava, ganhava dinheiro e ajudava os meus pais e viajava com o
dinheiro que ganhava, mas…

Jfg – Não tinha paixão pelo secretariado, não é?
mf – Não, não tinha. «Eu não tenho nada de meu.» E, então, saí (lembro-me

perfeitamente), saí da Cidade Universitária, apanhei um autocarro, e fui para o…
sabia que era no Chiado, na António Maria Cardoso, no Centro Nacional de
Cultura. Mas pensei – uma coisa com esse nome, Centro Nacional de Cultura –,
pensei que ia chegar e que estava um grande prédio: «Centro Nacional de
Cultura». Desci o Chiado, entrei na António Maria Cardoso… nada. Não encontrava
nada. Via a PIDE ao fundo e… nada. Andei para trás, para a frente, para trás, para
a frente, desisti. Desisti. Vinha-me embora e, de repente, quando vinha outra vez
a subir a Rua Garrett, vinha um rapaz que eu tinha visto no espetáculo da
Faculdade de Direito. Fui atrás dele. Fui atrás dele, ele entrou por uns
degrauzinhos…

Jfg – Podia não estar a entrar no Centro Nacional de Cultura…
mf – Podia não estar, mas eu conheci-o e disse: «Ele se calhar vai para lá.»

Então subi os dois degraus, entrei e desemboquei na salinha do Centro Nacional
de Cultura, onde estava o Professor Fernando Amado. «O que é que a menina
quer?» «quero fazer teatro, Sr. Doutor.» «Ai quer? Então leve isto para casa,
estude e quando souber venha cá.» E deu-me um monólogo d’ A Castro, do
António Ferreira: «Ainda agora a minha alma se entristece, assombrada dos medos
em que estive.» (Os medos, lá estão.) E eu fui para casa e depois levei o livro e
punha nos papéis, no escritório, no meio dos dossiês e enquanto trabalhava e
escrevia à máquina e não sei quê ia estudando, estudando. Ao fim de três dias já
sabia o monólogo de cor, mas tive vergonha de voltar logo. Voltei para aí oito dias
depois. E comecei aí. Depois estava o João d’Ávila, a Isabel Rute, estavam a
preparar uma ida ao Brasil, com O Marinheiro, do Fernando Pessoa. Eu entrei, fiz
O Marinheiro, do Fernando Pessoa, e depois fiquei, fiquei ali com o Professor
Fernando Amado até ele morrer330.

330 Na realidade, foi até ele adoecer e deixar de fazer Teatro.
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Jfg – Depois há uma altura em que vai para o Brasil, não é?
mf – Sim, porque depois de ele morrer eu pensei: «Não vou encontrar este

Teatro em lado nenhum.» E, portanto, fui a um anúncio do jornal e havia um
pedido para rececionistas numa exposição de Portugal. Aquelas coisas fascistas,
propaganda fascista – isto é em 65 –, e eu correspondi e fui para rececionista de
uma exposição. O comissário era o Prof. Hermano Saraiva, o José Hermano Saraiva,
e eram aquelas exposições fascistas, a fazer propaganda dos diamantes de Angola
e dos Descobrimentos e aquela história do…

Jfg – … do Estado Novo.
mf – … do Estado Novo. E eu fui para lá e fui posta lá na secção dos

Descobrimentos. Tinha que explicar aquela coisa dos Descobrimentos… aquele
que está ali ao pé da Torre de Belém, aquela coisa…

Jfg – O Padrão?
mf – … o Padrão dos Descobrimentos. E eu explicava aos turistas e aos

brasileiros o que eram os Descobrimentos: «Portugal foi a Fé, o Império, o São
Jorge e o Politeama» (ri-se)331. Um dia, estava eu ali e vejo entrar uma pessoa e
disse assim: «Eu conheço esta cara.» Era o Luís de Lima, que eu tinha visto num
espetáculo em Lisboa, no S. Luiz, do Ionesco, As cadeiras e A lição. E que eu tinha
adorado. E então fui ter com ele e ele disse-me que ia montar um espetáculo
chamado Mestre Gil Quinhentão, que era sobre o Gil Vicente, lá no auditório da
exposição. E eu aí pedi à minha colega que estava no auditório para trocar comigo
e fui para rececionista do auditório…

Jfg – Para ficar perto daquilo…
mf – Então comecei a assistir aos ensaios todos. Às tantas, já era

contrarregra, ponto, engomava as roupas, fazia tudo aos quatro atores. Depois
estrearam, aquilo teve muito êxito e quiseram repor o espetáculo, mas a Glauce
Rocha, que era uma grande atriz brasileira (e que já morreu), não podia porque já
tinha um compromisso e, então, o Luís de Lima voltou-se para mim e disse: «Tu
sabes os papéis todos de certeza. queres experimentar?» Passámos uma noite
inteira a ensaiar os meus papéis: a Maria Parda, o Pranto da Maria Parda… eu já
nem me lembro o que é que era… E fiz e estreei. E pronto: e representei lá no
Brasil, com sotaque, porque, ainda por cima, eu tinha ouvido em brasileiro.

Jfg – Em português do Brasil, não é?…
mf – Em português do Brasil. De maneira que representei em brasileiro e

depois, pronto, depois aquilo acabou, vim-me embora e continuei a achar que,
pronto… Arranjei outro[s] emprego[s]: fui rececionista num salão de antiguidades,
fui secretária de um engenheiro que tinha um escritório no Porto e eu montei-lhe
o escritório cá em Lisboa… De repente, em 60 [e tal]… (Em 67? Já não me lembro
bem)… fui convidada pela Laura Alves para fazer um espetáculo. A Laura Alves e

331 Referência a uma frase de um espetáculo da Comuna (Brincadeiras, 1973).
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o Ruy de Carvalho e eu: «Não é bem…»332 No Monumental. «Não é bem…» No
Capitólio, foi no Capitólio, mas «Não é bem…» Mas depois começaram-me a dizer:
«Tem que ser, Manuela, tu és atriz e tens muito talento e tens que fazer.» E eu fui
fazer e além de ter tido o privilégio de representar com a Laura Alves, que era uma
atriz absolutamente genial, ensinou-me muito e, sobretudo, tinha a noção do que
é o Teatro e o respeito do que é estar em cena e o respeito do que é um teatro.
Ela tinha isso tudo. Só que depois a peça era muito fraquinha, o encenador era
inexistente e aquilo era assim um bocado… E eu, mais uma vez (ri-se), acabou
aquilo e disse…

Jfg – Mais uma vez desistiu?
mf – Mais uma vez arranjei um emprego qualquer e depois, a seguir… depois

já nem lembro bem… Depois a seguir vem um convite do Artur Ramos para fazer
O Fusível, com o Solnado. Eu também não queria, mas também me começam a
dizer que tem de ser e «tens que fazer e tens que aprender, é a tua vida, é a tua
carreira, é a tua vocação»… e eu lá fui fazer. Também não correu muito bem. Aí
por outros motivos. Alguns colegas meus, ao contrário da Laura Alves, não tinham
respeito nenhum por aquilo. Uma frase que me ficou para sempre foi, antes de
entrar em cena, ouvir dizer: «Vamos fazer arte com M grande.» O que para mim
foi um traumatismo um bocado grande (ri-se). E desisti mais uma vez. Lá fui eu
para outro emprego, já não sei para onde é que eu fui. Até que de repente, em
68/69, ouvi dizer que havia um curso na Gulbenkian com o Adolfo Gutkin e eu
concorri. Não fui aceite: eram só os primeiros atores e eu não era primeira atriz.
Entretanto, o Norberto convida-me para fazer o Fando e Lis. Fiz o Fando e Lis e
gostei imenso. Fiz o Fando e Lis na Casa da Comédia e no Villaret e fui para a porta
da Gulbenkian e: «Eu quero, eu quero.»

Jfg – quero entrar no curso…
mf – «Eu quero entrar no curso.» «Mas não há, agora está tudo cheio.»

«Então, mas quando alguém desistir, eu quero.» Até que desistiu uma atriz e
deixaram-me entrar e aí foi…

Jfg – Outro marco…
mf – Foi o marco, foi perceber: «é isto, é isto.» E aí aprendi como é que se

faz a técnica de revolver «a alma até às entranhas» e de as expor e de as
transformar em arte. Não é um psicodrama, não é para ali aos gritos: é saber
transformar a minha vida ao serviço de uma coisa que é uma obra de arte, que é
o Teatro. Porque o Teatro é uma grande arte muito antiga. Uma das coisas que eu
gozava na Cinemateca era: «Vocês são muito recentes, o Cinema só tem cem anos,
enquanto o Teatro já tem milhares (ri-se), o Teatro já tem milhares.» E pronto,
depois fiz esse curso e, mais, confirmei o que é que eu queria, o que é que eu …
Cada vez se confirmava mais o Teatro que eu queria. Depois ainda fiz uma peça
no Nacional com a Sr.ª Dona Amélia Rey Colaço. Também serviu para eu [dizer]:
«Não… não é isto, não é isto.» Até que, de repente, em 71…

332 Entenda-se: «Não é bem isto que eu quero.»
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Jfg – Surgiu a oportunidade de formar a Comuna…
mf – Os Bonecreiros. O João Mota vai trabalhar com o Peter Brook em 70,

ou assim, e em 71 volta e formam-se Os Bonecreiros. E ele convidou-me e eu fui.
Faz-se Os Bonecreiros. Ao fim de um ano de Bonecreiros separámo-nos e cinco
dos que tinham estado nos Bonecreiros formam a Comuna, no dia 1 de maio de
72. E aí é… a Felicidade.

Jfg – é o ponto alto?
mf – é o ponto alto. Aí passa-[se] aquilo que eu acho que é o Teatro. 
Jfg – Estamos quase a chegar ao fim, mas eu tenho de fazer uma pergunta:

é possível estabelecer algum paralelo entre o Teatro e o Fado? Nessa
comunicação?

mf – é muito parecido, é muito parecido, porque… cada vez mais eu percebo
a semelhança que há… O Fado… aquela música é quase sempre a mesma, pode-se
dizer que é pobre, não tem uma grande riqueza melódica, harmónica: (canta -
rolando) «perlimpimpim, perlimpimpim». Depois o que o fadista lá põe é um
bocado na linha do «teatro pobre», o chamado «teatro pobre» do Grotowski: é o
que o fadista lá põe. Portanto, o talento musical…

Jfg – Interpretativo…
mf – Interpretativo... que é por uma grande verdade, uma grande vida e o

estilo, que faz os grandes fadistas. A gente ouve o Carlos do Carmo e ouve-o cantar
um fado hoje e o mesmo fado oito dias depois e é outro fado. é recriação. Tal
como no Teatro, é sempre novo, é vital e está-nos a dizer coisas muito importantes,
que têm a ver… é uma coisa de Lisboa. A «canção nacional», essa ideia fascista da
«canção nacional»… [Não:] é de Lisboa, mas é tão forte, é tão genuíno – quando
é, claro! –, que é universal. Tal como eu experimentei no Teatro: o fazer uma peça
em português e representar para alemães, japoneses e, sem legendas, sem ser
preciso escrever nada, eles perceberem o que a gente estava a dizer. No Fado é a
mesma coisa. 

Jfg – Manuela, infelizmente, chegámos ao fim do nosso tempo. Asseguro-lhe
que estes quarenta e cinco minutos passaram, de facto, a correr. Podíamos ficar
aqui durante muito mais tempo. Muito obrigado por ter cá estado.

mf – Muito obrigada. 
Jfg – Até à próxima.
mf – Até à próxima.
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manuela de freitas no teatro e no cinema (1962-2006)
teatro (1962-2006)

ano Espetáculo
grupo/companhia/
Produtor

Encenação/
direção

1962 O marinheiro, de Fernando Pessoa333 Grupo Fernando Pessoa Fernando Amado

1962 O Morgado de Fafe, de Camilo Castelo
Branco

Centro Nacional de
Cultura334

Fernando Amado

1962 Dom Perlimplim com Belisa em seu
jardim, de Federico García Lorca335

Centro Nacional de
Cultura

Fernando Amado

1963 Verbo escuro, de Teixeira de Pascoaes +
Farsa chamada Auto da Índia, de Gil
Vicente + Três debuxos teatrais, de
Fernando Amado (O Pensador; Descobri
uma estrela; Véspera de combate)

Casa da Comédia Fernando Amado

1963 Deseja-se mulher, de Almada Negreiros Casa da Comédia Fernando Amado

1964 A reconstituição + As avestruzes, de
Francisco de Seara Cardoso

Casa da Comédia Francisco Seara
Cardoso

1964 Recital vicentino, de Gil Vicente (Índia;
Inês Pereira; Lusitânia)

Casa da Comédia Fernando Amado

1965 Antígona, de Jean Anouilh336 Teatro do Nosso Tempo Jacinto Ramos

1966 Mestre Gil Quinhentão, de Gil Vicente,
Martins Pena, António José da Silva,
Ariano Suassuna e Bertolt Brecht337

Rio de Janeiro,
Comemorações
Vicentinas

Luís de Lima

333 A primeira versão deste espetáculo estreou em 1961. Contudo, na segunda versão, em 1962,
estreada no Centro Nacional de Cultura, Manuela de Freitas substituiu Clara Joana, que não podia
participar na digressão ao Brasil então programada.

334 Rui Pina Coelho atribui este espetáculo à Casa da Comédia (2009, pp. 245-246). Contudo, sigo as
informações que me foram fornecidas por Manuela de Freitas, em mensagem de correio eletrónico
de 29 de abril de 2013: «Ainda não existia Casa da Comédia nessa altura. A Casa da Comédia tinha
sido em tempos um grupo do Professor Fernando Amado. O nosso grupo do Centro Nacional da
Cultura só passou a chamar-se Casa da Comédia quando fomos para o teatrinho que ficou com esse
nome [Casa da Comédia – Teatro de Bolso], construído pelo Osório de Castro numa carvoaria».
Efetivamente, segundo as fichas técnicas organizadas por Rui Pina Coelho, o primeiro espetáculo
estreado naquele novo espaço foi Verbo escuro + Regresso ao paraíso: encenação de poemas de
Teixeira de Pascoaes, em 19 de julho de 1963 (2009, pp. 247-248).

335 Este espetáculo não está registado em nenhuma fonte bibliográfica ou base de dados conhecidas.
Recorri à memória de Manuela de Freitas, que se recorda de que Fernando Amado fazia a
personagem de Dom Perlimplim e ela fazia a Belisa.

336 Manuela de Freitas substituiu Isabel Ruth, que pertenceu ao elenco inicial, no papel de Isménia.
337 Depois de ter exercido as funções de contrarregra e de ponto, na primeira temporada, em 1965, no

âmbito das comemorações vicentinas, Manuela de Freitas substituiu a atriz Glauce Rocha que, por
compromissos profissionais entretanto assumidos, ficou impedida de participar na segunda
temporada, em 1966.
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ano Espetáculo
grupo/companhia/
Produtor

Encenação/
direção

1966 A mulher do roupão, de Ted Willis Empresa Vasco
Morgado

Manuel Santos
Carvalho

1967 Mestre Gil, de Gil Vicente, Martins Pena,
António José da Silva, Ariano Suassuna e
Bertolt Brecht338

Grupo Cénico de Direito Luís de Lima

1967 O fusível, de Peter Shaffer Raul Solnado Artur Ramos

1969 A caixa de Pandora, de Fernando Amado Casa da Comédia Norberto Barroca

1969 A dança da morte, de August
Strindberg339

Casa da Comédia Jorge Listopad

1969 Fando e Lis (A caminho de Tar), de
Fernando Arrabal

Casa da Comédia Norberto Barroca

1969 Forja, de Alves Redol Empresa Vasco
Morgado

Jorge Listopad

1970 A Celestina, adaptação de Alejandro
Casona da Tragicomedia de Calisto y
Melibeia, de Fernando Rojas

Companhia Rey Colaço-
-Robles Monteiro

Cayetano Luca de
Tena

1970 A noite dos assassinos, de José Triana340 Teatro Experimental de
Cascais

Jorge Listopad

1971 O fim, de António Patrício Casa da Comédia Jorge Listopad

1971 O circo imaginário do Super-Basílio, de
Béatrice Tanaka

Os Bonecreiros João Mota

1972 Para onde is?, a partir de Inferno e Alma,
de Gil Vicente

Comuna - Teatro de
Pesquisa

João Mota

1972 Feliciano e as batatas, de Catherine
Dasté

Comuna - Teatro de
Pesquisa João Mota

1973 Brincadeiras, criação coletiva Comuna - Teatro de
Pesquisa João Mota

1973 Vamos para Maljukipi, criação coletiva Comuna - Teatro de
Pesquisa João Mota

1974 A ceia I, criação coletiva Comuna - Teatro de
Pesquisa João Mota

1974 A ceia II, criação coletiva Comuna - Teatro de
Pesquisa João Mota

1974 A cegada, criação coletiva Comuna - Teatro de
Pesquisa

João Mota

338 Reposição do espetáculo Mestre Gil Quinhentão, de 1965 (Rio de Janeiro), no âmbito da Semana
Cultural das Associações de Estudantes de Lisboa.

339 Manuela de Freitas participou neste espetáculo na qualidade de assistente de encenação de Jorge
Listopad.

340 O espetáculo foi proibido pela Censura na véspera da estreia.
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ano Espetáculo
grupo/companhia/
Produtor

Encenação/
direção

1975 Era uma vez..., a partir de um texto de
Alfredo Nery Paiva

Comuna - Teatro de
Pesquisa

João Mota

1976 Fogo, criação coletiva Comuna - Teatro de
Pesquisa

João Mota

1976 O muro, a partir de As Aventuras de João
Sem Medo, de José Gomes Ferreira

Comuna - Teatro de
Pesquisa

João Mota

1977 Em Maio..., criação coletiva Comuna - Teatro de
Pesquisa

João Mota

1977 A mãe, de Bertolt Brecht-Gorki-Comuna Comuna - Teatro de
Pesquisa

João Mota

1978 Homem morto, homem posto, de Bertolt
Brecht

Comuna - Teatro de
Pesquisa

João Mota

1979 A secreta família, criação coletiva Teatro do Mundo Adolfo Gutkin

1980 O guardião do rio, criação coletiva a
partir de um conto oriental e de textos
de Adolfo Gutkin

Teatro do Mundo Adolfo Gutkin

1981 Cogumelos, criação coletiva a partir de
textos de vários autores (Gertrude Stein,
Saint-John Perse, Fernando Pessoa, Henri
Michaux, Jorge Listopad, Alberto Pimenta
e Adolfo Simões Müller)

Teatro do Mundo Jorge Listopad

1981 Terramoto no Chile, a partir do conto
homónimo de Kleist

Teatro do Mundo Michel Mathieu

1982 A gaivota, de Anton Tchekov Teatro do Mundo Rogério de
Carvalho

1983 Anno IV D.C., a partir de Calígula, de
Albert Camus

Teatro do Mundo Manuela de Freitas

1983 O anúncio feito a Maria, de Paul Claudel Teatro Nacional D. Maria II Jorge Listopad

1984 A troca, de Paul Claudel Teatro do Mundo Jean-Pierre
Tailhade

1985 Ricardo III, de William Shakespeare Teatro da Cornucópia Luís Miguel Cintra

1985 Pílades, de Pier Paolo Pasolini Fundação Calouste
Gulbenkian

Mário Feliciano

1986 Pai, de August Strindberg Teatro da Cornucópia Anne Consigny e
Luís Miguel Cintra

1986 A sonata dos espectros, de August
Strindberg

Teatro da Cornucópia Luís Miguel Cintra
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ano Espetáculo
grupo/companhia/
Produtor

Encenação/
direção

1987 Um homem para qualquer pátria/Trilogia
dos heróis, de Miguel Rovisco

Teatro Experimental do
Porto

Mário Viegas

1988 Deus os fez... Deus os juntou, de Mário
Viegas e Manuela de Freitas, a partir de A
Gaivota, O canto do Cisne, O nome do
cavalo, Pedido de namoro, A corista, Uma
natureza enigmática, de Anton Tchekov

Mário Viegas Mário Viegas

1988 Material Medeia e Quarteto, de Heiner
Muller

Fundação Calouste
Gulbenkian

Jorge Silva Melo

1988 Final, de Samuel Beckett Companhia Teatral do
Chiado

Mário Viegas

1989 A pécora (Auto da paixão de Santa
Melânia), de Natália Correia

Comuna - Teatro de
Pesquisa

João Mota

1990 Um eléctrico chamado desejo, de
Tennessee Williams

Comuna - Teatro de
Pesquisa

João Mota

1991 A flauta mágica, adaptação da ópera de
Mozart, por Carlos Carvalheiro

Fatias de Cá Carlos Carvalheiro

1993 Primavera negra, colagem textual de
Eduarda Dionísio, a partir de Húmus, O
gebo e a sombra, A farsa, Os pobres, O
avejão, Os operários, O pobre de pedir, A
morte do palhaço e o mistério da árvore,
de Raul Brandão

Teatro da Cornucópia Luís Miguel Cintra

1993 Sete portas, de Botho Strauss Teatro da Cornucópia Luís Miguel Cintra

1994 A grande magia, de Eduardo de Filippo Companhia Teatral do
Chiado

Mário Viegas

1994 O ensaio de um sonho, a partir de Depois
do ensaio, de Ingmar Bergman, e de Um
sonho, de August Strindberg

Companhia Teatral do
Chiado

Mário Viegas

1995 Bérénice, de Jean Racine Théâtre de l’ Eclat Jean-Pierre
Tailhade

1998 Um sonho, de August Strindberg Teatro da Cornucópia Luís Miguel Cintra

1998 Quando passarem cinco anos, de
Federico García Lorca

Teatro da Cornucópia Luís Miguel Cintra

2001 A tempestade, de William Shakespeare Fatias de Cá Carlos Carvalheiro

2003 Jornada para a noite, de Eugene O’Neill Comuna - Teatro de
Pesquisa

João Mota

2006 Medeia, de Eurípides Teatro Nacional 
D. Maria II

Fernanda Lapa



336

ANTóNIO BRANCO

ano Espetáculo
grupo/companhia/
Produtor

Encenação/
direção

1962 Mensagem, de Fernando Pessoa Grupo Fernando Pessoa João d’Ávila

1962
a
1964

O teatro não é a vida, conferência de
Fernando Amado ilustrada por atores
com excertos de textos de teatro341

Casa da Comédia Fernando Amado

1963 Verbo escuro + Regresso ao Paraíso, de
Teixeira de Pascoaes

Casa da Comédia Fernando Amado

1964 Invenção da descoberta, de José d’Orey
[teatro-poesia]

Casa da Comédia Luís Sande Freire e
José d’ Orey

1981 Balanço 1, poesia de vários autores Teatro do Mundo Coletiva

1996 A margem da alegria, de Ruy Belo Teatro da Cornucópia Luís Miguel Cintra

1998 Austeros Sinais, poesia de Sophia de
Mello Breyner

Expo 98 Luís Miguel Cintra

2000 Emily Dickinson (Recital), com canções de
Aaron Copland e John Duke sobre
poemas de Emily Dickinson

Teatro da Cornucópia Nuno Vieira de
Almeida

2000 Breve itinerário da poesia portuguesa,
recital-concerto

Ministério da
Educação/Salon du
Livre (Paris)

Nuno Vieira de
Almeida

2000 Concerto-recital, com textos e música de
Chopin, interpretada ao piano por Jorge
Moyano

Tito Celestino da Costa,
para o Festival Chopin

Tito Celestino da
Costa

2000 Le Roi David, de Arthur Honegger, com a
Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro
do Teatro Nacional de S. Carlos.

Teatro Camões Ramón Encinar

Poesia, recitais-concerto e outros espetáculos similares (1962-2011)

341 «[A] dimensão oficinal do teatro e uma visão didáctica do trabalho artístico preside também à
palestra O Teatro não É a Vida, que Fernando Amado apresenta, a partir de 1960, em vários locais
do país. Para além da componente teórica, a cargo de Amado, a palestra incluía a apresentação de
excertos de peças que ilustrassem o que o autor ia dizendo, representados pelos actores que
trabalhassem ao momento com o encenador. O uso de excertos permitia escapar à censura e, assim,
apresentar textos que estavam proibidos, caso de A Excepção e a Regra, de Bertolt Brecht. Além
destes, foram representados excertos de Quando Ressuscitarmos de entre os Mortos, de Ibsen, O
Mentiroso, de Goldoni, A Sapateira Prodigiosa, de García Lorca, A Castro, de António Ferreira,
L’Annonce Faite à Marie, de Paul Claudel, e de peças de Gil Vicente, Ionesco e Strindberg.» (Coelho,
2009, pp. 158-159)
Foi por ter assistido a esta conferência em 1962, na Faculdade de Letras, que Manuela de Freitas
decidiu pedir a Fernando Amado para se juntar ao grupo (v. relato desse episódio em Gouveia,
2011). Depois de ter sido integrada no grupo, Manuela de Freitas passou a participar na conferência
com o monólogo da Alma, da peça homónima de Gil Vicente.
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ano Espetáculo
grupo/companhia/
Produtor

Encenação/
direção

2002 Letra e música, recital-concerto de João
Lóio e José Mário Branco

Vachier & Associados João Lóio e José
Mário Branco

2002 Mobile, recital-concerto com poemas de
Sophia Mello Breyner e música de João
Madureira

Teatro da Cornucópia Nuno Vieira de
Almeida

2002 Soirée Fernando Pessoa, poemas e fados
(com letras) de Fernando Pessoa

Vachier & Associados,
para o Palais des Beaux
Arts (Bruxelas)

Camané e Manuela
de Freitas

2005 Religação, poesia de Sophia de Mello
Breyner

Faro-Capital da Cultura António Branco

2009 Medeia, ópera em versão de concerto de
Luigi Cherubini

Fundação Calouste
Gulbenkian

Lawrence Foster

2009 Recital-concerto, com poemas de Eugénio
de Castro e Camilo Pessanha e música de
Fernando Lopes-Graça

Fundação do Oriente Nuno Vieira de
Almeida

2011 Melodramas, recital-concerto a partir de
«A despedida da terra», de Franz
Schubert, «O cantor cego/O monge
triste», de Franz Liszt, e «A minha solidão
vê-se melhor», de João Madureira

37º Festival do Estoril Nuno Vieira de
Almeida
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cinema (1972-2003)

ano filme realizador

1972 O passado e o presente Manoel de Oliveira

1974 Entremês famoso sobre a pesca no rio Minho Luís Galvão Teles

1975 Que farei eu com esta espada? João César Monteiro

1977 Fragmentos de um filme esmola, a sagrada família342 João César Monteiro

1978 Veredas João César Monteiro

1979 Amor de perdição Manoel de Oliveira

1981 Francisca Manoel de Oliveira

1981 Rita José Ribeiro Mendes

1982 Silvestre343 João César Monteiro

1982 Arábia344 Rosa Coutinho Cabral

1983 Dina e Django Solveig Nordlund

1983 Lisboa cultural Manoel de Oliveira

1984 O lugar do morto António Pedro Vasconcelos

1985 A mão fechada José Diogo Gonçalves

1985 Ninguém duas vezes Jorge Silva Melo

1985 O sapato de cetim Manoel de Oliveira

1986 À flor do mar João César Monteiro

1987 O desejado ou as montanhas da lua Paulo Rocha

1987 A bandeira nacional345 Manoel de Oliveira

1988 Agosto Jorge Silva Melo

1988 Três menos eu346 João Canijo

1989 Recordações da casa amarela João César Monteiro

1989 O sangue Pedro Costa

1990 O som da terra a tremer Rita Azevedo Gomes

1992 Rosa negra Margarida Gil

1992 Xavier Manuel Mozos

1993 Coitado do Jorge Jorge Silva Melo

1994 Longe daqui João Guerra

342 Filmado em 1973 e com antestreia em 1975, com o título provisório A sagrada família.
343 Só a voz.
344 Só a voz.
345 Curta-metragem com 8 minutos de duração.
346 Só a voz.
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ano filme realizador

1995 A comédia de Deus João César Monteiro

1995 Paraíso perdido Alberto Seixas Santos

1996 Corte de cabelo Joaquim Sapinho

1997 Le bassin de John Wayne João César Monteiro

1997 The Radio Lance Kneeshaw

1999 As bodas de Deus João César Monteiro

2000 A raiz do coração Paulo Rocha

2001 Frágil como o mundo Rita Azevedo Gomes

2003 Vai e vem João César Monteiro

2003 Antes que o tempo mude Luís Fonseca
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a Peste – associação de Pesquisa teatral: alguns dados

Nesta secção, apresento dois tipos de informação sobre a atividade d’ A Peste:
• Um quadro em que registei os nomes de todos aqueles que já fizeram parte

do grupo, com indicação da data da entrada e, em caso disso, a da saída,
desde setembro de 2006 até hoje, e que considerei útil para se compreender
como o grupo funciona e quem tem formado o seu núcleo mais estável
(nomes que coloco no início da lista, por ordem alfabética e a negrito);

• As fichas artísticas e técnicas dos espetáculos já realizados.

membros (2006-2015)

Nome Permanência no grupo: datas de entrada e saída do grupo

antónio branco setembro de 2006

fernando cabral setembro de 2006

Jorge carvalho Junho de 2007

márcio guerra setembro de 2006

sónia Esteves setembro de 2006

Aida Mascarenhas Setembro de 2006 a maio de 2007

António Guerreiro Setembro de 2006 a maio de 2007

Fúlvia Almeida Setembro de 2006 a fevereiro de 2009

Inês Porfírio Setembro de 2006 a setembro de 2008

Rui Andrade Setembro de 2006 a julho de 2009

Rui Mimoso Setembro de 2006 a julho de 2008; junho a novembro de 2009;
janeiro a julho de 2011

Elton Mota Junho a setembro de 2007

Ana Paleta Setembro de 2007 a julho de 2008

Elisa Almeida Setembro de 2008 a março de 2010

Antuan Mira Setembro de 2009 a março de 2010

Sandra Rios Setembro de 2009 a janeiro de 2010

Abel Ramos Setembro de 2011

Augusto Ramos Setembro de 2011

Alfredo Gomes Setembro de 2011

Cláudia Fontão Setembro de 2011 a dezembro de 2012

Natércia Martins Setembro de 2011a dezembro de 2012

Priscilia Gomes Setembro de 2011

Sílvia Pona Setembro de 2011

Susana Campina Setembro de 2011 a dezembro de 2012

Lília Parreira Setembro de 2014
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fichas artísticas e técnicas dos espetáculos

Páscoa
[Duração: 1h55, com intervalo]

Elenco 1 (espetáculos de abril e maio)
Elis ..........................................................................................Márcio Guerra
Eleonora ...................................................................................Sónia Esteves
Sra. Heist ................................................................................Fúlvia Almeida
Cristina..........................................................................................Ana Paleta
Benjamim ...................................................................................Rui Andrade
Sr. Lindqvist ...........................................................................António Branco

Elenco 2 (espetáculos de junho)
Elis ..........................................................................................Márcio Guerra
Eleonora ...................................................................................Sónia Esteves
Sra. Heist ................................................................................Fúlvia Almeida
Cristina..........................................................................................Ana Paleta
Benjamim ...............................................................................Jorge Carvalho
Sr. Lindqvist ................................................................................Rui Andrade

Texto Páscoa, de August Strindberg
Tradução Luís Miguel Cintra, com a colaboração

de Inga Gulander
Encenação, dramaturgia 
e direção de atores António Branco
Assistência de encenação 
e dramaturgia Rui Andrade
Aconselhamento artístico Carlos Carvalheiro, José Mário Branco e

Manuela de Freitas
Assistência de cena Inês Porfírio e Jorge Carvalho
Cenário, adereços e figurinos António Branco e Susana Duarte
Música François Jules Barcellini (genérico de O

meu tio, de Jacques Tati), Jules
Massenet (Werther), Giuseppe Verdi
(Requiem) e Wolfgang A. Mozart (Ave
Verum Corpus)

Desenho de luz, operação 
de luz e som Fernando Cabral
Foto do cartaz Fernando Cabral
Imprensa e relações públicas Fúlvia Almeida
Produção A Peste

Espetáculos (15)
Laboratório de Teatro e Artes Performativas (FCHS-Faro): ensaios com público
– 3, 4, 5 e 6 de abril; espetáculos – 26, 27 e 28 de junho de 2008
CAPA (Faro) – 11, 12 e 13 de abril de 2008
Espaço da Corredoura/Al-Masrah (Tavira) – 18 e 19 de abril de 2008
Museu Municipal (Faro) – 8, 9 e 10 de maio de 2008
total de espectadores: 403
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Fando e Lis
[Duração: 1h20, sem intervalo]

Elenco 1 (espetáculos de julho)
Fando......................................................................................Márcio Guerra
Lis .............................................................................................Sónia Esteves
Mitaro ........................................................................................Rui Andrade
Namur ....................................................................................Jorge Carvalho
Toso.......................................................................................António Branco

Elenco 2 (restantes espetáculos)
Fando......................................................................................Márcio Guerra
Lis .............................................................................................Sónia Esteves
Mitaro ...................................................................................António Branco
Namur ....................................................................................Jorge Carvalho
Toso.................................................................Fernando Cabral/Rui Mimoso

Texto Fando e Lis, de Fernando Arrabal
Tradução Norberto Barroca
Encenação, dramaturgia 
e direção de atores António Branco
Aconselhamento artístico Manuela de Freitas e José Mário Branco
Cenário, adereços e figurinos António Branco, com a colaboração de

Susana Duarte
Assistência de cena e de luzes Antonio Mira, Elisa Almeida e Sandra Rios
Música «Sat», de Boban Marković
Produção A PESTE e Reitoria da Universidade do

Algarve, no âmbito da celebração dos
30 anos da Universidade do Algarve

Espetáculos (14)
Laboratório de Teatro e Artes Performativas (FCHS-Faro) — 22, 23, 24, 29, 30
e 31 de julho de 2009
Grande Auditório da Universidade do Algarve — 8, 9 e 10 de outubro de 2009
Auditório do Colégio Bernardette Romeira (Olhão) — 12, 13 e 14 de
novembro de 2009
Pequeno Auditório do Teatro Municipal de Faro/Teatro das Figuras – 4 e 5 de
março de 2010
total de espectadores: 465
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Fala comigo
[Duração: 1h, sem intervalo]

Elenco
Homem.................................................... Fernando Cabral e Jorge Carvalho
«Blanche» .....................................................Sónia Esteves e Jorge Carvalho
Os outros....................................................António Branco e Márcio Guerra

Texto principal d’ A Peste, inspirado em Talk to me like
the rain and let me listen…, de Tennesse
Williams (1953)

Textos complementares citação de Fando e Lis, de Fernando
Arrabal; e de «Nada é impossível de
mudar», poema de Bertolt Brecht

Encenação, dramaturgia 
e direção de atores António Branco
Aconselhamento artístico Manuela de Freitas e José Mário Branco
Tapete e cama Tó quintas
quimonos desenho de Susana Duarte, confeção

de Augusta Lampreia
Música «Estrellita», de Manuel Ponce; «Cantiga

de levantar», de José Mário Branco
Cartaz Susana Nunes
Foto do programa e do cartaz de A Mãe, de Brecht-Gorki-Comuna

(1978)
Fotos para divulgação Tatá Regala
Produção A Peste

Espetáculos (17)
Local: Laboratório de Teatro e Artes Performativas da Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais
Lotação: 25 lugares
Datas: 16, 18, 19, 20, 25 e 26 de novembro de 2010; 2, 3, 9, 10 e 14 de
dezembro de 2010; 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de janeiro de 2011
total de espectadores: 335
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Gogo e Didi, cantata com prelúdio e fugas
[Duração: 1h45, sem intervalo]

Elenco
Gogo .......................................................................................Márcio Guerra
Didi .........................................................................................Jorge Carvalho
O Menino...............................................................................Priscilia Gomes
Ema .....................................................................................Natércia Martins
Mãe ..........................................................................................Sónia Esteves
Vi ..............................................................................................Sónia Esteves
Ru ........................................................................................Susana Campina
Flo ..........................................................................................Cláudia Fontão
Bam.......................................................................................António Branco
Pim .........................................................................................Augusto Sousa
Pam .............................................................................................Abel Ramos
Pum........................................................................................Alfredo Gomes

Texto d’ A Peste, a partir de textos de Samuel
Beckett

Encenação, dramaturgia 
e direção de atores (geral) António Branco
Encenação e direção de atores 
(Bam, Pim, Pam e Pum) Márcio Guerra
Aconselhamento artístico Manuela de Freitas e José Mário Branco
Conceção do cenário 
e dos figurinos António Branco
Árvore, pedra e lua Gustavo de Jesus
Cartaz Bloco D
Foto do programa e do cartaz Fernando Cabral
Fotos para divulgação Tatá Regala
Produção A Peste

Espetáculos (16)
Local: Laboratório de Teatro e Artes Performativas da Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais
Lotação: 12 lugares
Datas: 25, 25, 27 de outubro; 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 30 de novembro; 6,
7, 13, 14 de dezembro de 2012; 
total de espectadores: 168
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Na Leprosaria
[Duração: 1h, sem intervalo]

Elenco
Abel Ramos/Fernando Cabral*
Alfredo Gomes
Augusto Sousa/Lília Parreira*
Márcio Guerra
Priscilia Gomes
Sílvia Pona/Sónia Esteves*
(* em espetáculos alternados)

Texto coletivo, a partir de poemas de Alberto
Caeiro, António José Forte, António
Ramos Rosa, Eugénio de Andrade,
Herberto Hélder, João Miguel Fernandes
Jorge, Jorge de Sena, Mário Cesariny,
Miguel Torga, Natália Correia, Ruy Belo e
Sophia de Mello Breyner Andresen

Encenação, dramaturgia 
e direção de atores António Branco
Aconselhamento artístico Manuela de Freitas e José Mário Branco
Música Valzer del commiato (do filme El

Gattopardo, de Luchino Visconti), de
Nino Rota; Chanson Triste, de
Tchaikovsky; quarteto de cordas n.º 3,
de Shostakovitch (excerto); Tagharid
(segunda estância), Irmã Marie Keyrouz;
Sagração da Primavera. O Sacrifício.
Glorificação da Vítima Escolhida, de
Stravinsky. Selecção e montagem de
António Branco e José Mário Branco.

Conceção do cenário 
e dos figurinos António Branco
Cartaz    Gabinete de Comunicação da Univer -

sidade do Algarve
Produção A Peste

Espetáculos (13)
Laboratório de Teatro e Artes Performativas (FCHS-Faro) – 14, 15, 21, 22 de
maio, 4, 5, 11, 12, 25, 27 de junho de 2015;
Teatro da Cantina Velha, Lisboa – 4 de julho de 2015;
Convento de Sto. António, Tavira – 11 de julho de 2015
Teatro Municipal de Portimão – 18 de julho de 2015
total de espectadores: 232
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O tema central deste livro é o da autenticidade
na arte do ator, entendida como expressão
explícita da verdade individual. Sem a
descoberta dessa verdade — e segundo a
tradição corporizada num método que  se
apresenta neste livro —, nem o contrato teatral
se cumpre, nem a expressão individual
ultrapassa o patamar da exibição.
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