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Resumo 

 

 

O presente relatório refere-se ao estágio que realizei no Teatro da Cornucópia, desde o 

primeiro ao último dia de ensaio, e incide sobre o processo criativo e a direcção de 

actores no espectáculo Ifigénia na Táurida, numa encenação de Luís Miguel Cintra. 

Através da experiência que obtive nesse período e do registo dos ensaios no Diário de 

Bordo, procuro descrever os trabalhos desenvolvidos. Apesar de concluir que não existe 

propriamente um método, é possível falar de uma procura em conjunto e de um trabalho 

individual do encenador com cada actor, baseado na exaustiva leitura da peça à mesa e 

no levantamento do “pensamento” dos personagens, que constituirá o fio orientador da 

interpretação dos actores. 

 

Palavras-chave: Teatro da Cornucópia, Genética, Processo Criativo, Direcção de 

Actor, Interpretação
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Abstract 

 

 

This is an internship report on the work I carried out at the Teatro da Cornucópia, from 

the first to the last day of rehearsal, and it focuses on the creative process and direction 

of actors as regards the play Ifigénia na Táurida [Iphigenia in Tauris], as directed by 

Luís Miguel Cintra. Based on the experience acquired during that period and on the 

records of the rehearsals I kept in the Logbook, I seek to describe the work developed. 

Although I conclude that there is not, properly speaking, a method, it is possible to 

speak of a joint research and of the director’s individual work with each actor, based on 

an exhaustive table reading of the play and survey of characters’ “thinking”, which is 

the guiding principle of actors’ interpretation. 

 

Keywords: Teatro da Cornucópia, Genetics, Creative Process, Direction of Actor, 

Interpretation 
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1. Introdução: razões para um estágio 

 

Teatro e Literatura são artes diferentes. É preciso redefinir a especificidade de cada uma delas. 

As diferenças relativas do teatro e da literatura hão-de ser procuradas na análise das matérias- 

-primas e nos processos específicos de transformação de cada uma dessas práticas.  

(Mateus 2002: 213) 

 

1.1. Motivação pessoal 

 

Ao terminar a audição que fiz para integrar o Grupo de Teatro de Letras da Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa, senti-me realizado como não tivera talvez a 

oportunidade de me sentir até aí, nem na entrada para a Universidade, nem ao longo do 

meu percurso no ensino secundário. Foi fulminante para mim a descoberta das 

possibilidades de jogo (brincar) na expressão de uma emoção, de um sentimento, de 

uma frase, enfim de um texto. A sensação de prazer e de liberdade que obtive foi 

extraordinariamente única, avassaladora e inaugural. Levou-me a ficar durante sete anos 

a trabalhar nesse grupo de teatro como actor ao início e depois também como produtor. 

Nos últimos anos de trabalho com esse grupo, comecei a sentir algum desânimo. O eco 

da imensa descoberta do teatro em 1998 e do amor, entrega e paixão que, entretanto, lhe 

dedicara começara a encontrá-lo na profunda e grave verdade que sentia sempre que 

assistia a um espectáculo do Teatro da Cornucópia. E fui assim desenvolvendo um 

extremo desejo e vontade de me aproximar do grupo e perceber como trabalhava, ao 

mesmo tempo que decidi aprofundar os Estudos de Teatro e inscrever-me no mestrado 

homónimo. 

Quando me dirigi ao encenador Luís Miguel Cintra no final do espectáculo A 

tragédia de Júlio César, à saída dos artistas do Teatro São Luiz, pedindo-lhe que me 

permitisse assistir à criação de um espectáculo, este disponibilizou-se prontamente a 

acolher-me desde que eu me comprometesse a estar presente em todos os ensaios. 

Também acrescentou que não prometeria nenhum outro tipo de participação na criação 

do espectáculo. Logo se veria como decorreria o processo e, à partida, não se poderia 

comprometer com nenhum tipo de avaliação do meu trabalho académico. 

Disponibilizando-se, no entanto, para ler e comentar o que eu viesse a escrever. 
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Ficámos então de marcar o período mais adequado para este estágio, uma vez que teria 

de decorrer no Verão, durante as minhas férias.  

Os dois espectáculos seguintes, que foram ensaiados no período de Verão, foram 

criações de encenadores convidados: O construtor Solness por Carlos Aladro e Os 

Gigantes da Montanha por Christine Laurent. No entanto, não desisti do meu objectivo, 

mantivemos contacto, e acabei por ter disponibilidade, dois anos depois, no Verão de 

2009, para acompanhar o espectáculo Ifigénia na Táurida, uma recriação poética de 

Frederico Lourenço, a partir da peça de Johann Wolfgang von Goethe. O elenco do 

espectáculo foi constituído pelos seguintes actores: Luís Miguel Cintra, Beatriz Batarda, 

José Manuel Mendes, Paulo Moura Lopes e Vítor d’Andrade. O cenário foi desenhado e 

realizado por Cristina Reis. Durante esta assistência criei um Diário de Bordo com 

notas minhas baseadas na evolução do processo criativo do espectáculo
1
. 

 

1.2. Campo de estudos 

 

Pouco tempo depois de iniciar o mestrado e de ter manifestado à Professora Maria João 

Brilhante a minha vontade de estudar o teatro “por dentro”, ou seja, a partir da criação 

dos próprios espectáculos, descobri o número especial da revista Theatre Research 

International sobre “Genetics on Performance”. O presente relatório insere-se no campo 

de estudos da Genética Teatral, adoptando os métodos seguidos por especialistas nesta 

área. Segundo Josette Feral, neste campo de estudos existem dois grandes grupos de 

documentos: os esboços textuais (“textual drafts”), que reúnem “everything that relates 

to the text proper: the initial annotated text or manuscript with all the layers of 

corrections, modifications, cuts, adaptations, rewritings and so on that alter the original 

text” (Feral 2005: 224); os esboços cénicos e visuais (“scenic and visual drafts” [Feral 

2005: 224]). Em relação a este grupo, a mesma estudiosa afirma que ele engloba todos 

os documentos escritos, visuais e orais relacionados com o trabalho dos ensaios. É neste 

grupo que vamos encontrar os cadernos de notas dos encenadores, as notas dos 

assistentes, as notas dos actores, cadernos de figurinos, desenhos de cenários, indicações 

dos encenadores para os actores, desenho de luzes e modelos e esboços de cenários.  

                                                           
1
 Na observação dos ensaios concentrei-me sobretudo na direcção de actores e na dramaturgia (o trabalho 

que é feito nos ensaios decorre destas disciplinas).  
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Mas estes documentos são complementados por outros registos ligados a métodos 

de anotação ou de gravação (em vídeo, áudio, notas tiradas por observadores). Segundo 

Josette Feral, para além do texto, os únicos registos que se podem constituir 

individualmente como base de investigação são as notas do director, os registos de 

vídeo e as notas de ensaio. Como sustenta Feral (2005: 227-231), quando nem as notas 

de encenação nem as gravações dos ensaios se encontram disponíveis, o trabalho dos 

estudiosos pode basear-se em notas que os próprios tiraram durante a observação de 

espectáculos, desde que o encenador e os actores o tenham autorizado. O estudo que 

apresento insere-se neste caso: apresentei-me como observador exterior para 

acompanhar o processo criativo. 

 

1.3. Critérios do trabalho: a prática e a proximidade 

 

A redacção deste relatório acabou apenas por se realizar já depois de eu ter passado pela 

experiência de colaborar enquanto actor-estagiário num espectáculo do Teatro da 

Cornucópia
2
. Esta experiência foi determinante para melhor compreender o que eu 

próprio testemunhei no processo do espectáculo Ifigénia na Táurida, sobretudo 

relativamente ao sentido de responsabilidade exigido ao actor, assim como a noção de 

desenvolvimento pessoal quando se está mergulhado num processo criativo como o 

deste espectáculo – aprende-se a viver mais ou, pelo menos, a lidar com maior 

proximidade com a vida. Porque é afinal com essa noção que se fica, de que o material 

com que se trabalha, quando experimentamos o primeiro ensaio de pé, no palco de 

ensaio, é a vida (a relação com os outros e com o inesperado). 

Seguindo uma ordem cronológica, organizámos a estrutura do diário de bordo em 

cinco momentos principais: os primeiros ensaios à mesa, da mesa ao palco, da sala de 

ensaio ao palco, montagem de luzes e últimos ensaios, ensaio geral e estreia. O enfoque 

principal foi dado ao trabalho de actor e ao que isso nos foi revelando, como veremos. 

Antes, fazemos uma breve apresentação do repertório da companhia, da utilização que 

faz dos clássicos, para além de um levantamento de várias versões de Ifigénia no final 

do século XVIII e de uma pequena introdução à Ifigénia de Goethe. 

                                                           
2
 Ai Amor sem pés nem cabeça, em 2013. 
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2. Os Clássicos na história do Teatro da Cornucópia 

 

2.1. Um repertório personalizado 

 

Marie-Amélie Robilliard (2007: 79-87), no estudo que dedicou ao Teatro da 

Cornucópia, referiu os três sentidos do termo repertório: o primeiro, trazendo a marca 

de Luís XIV, surgiu como necessidade de assegurar a sobrevivência dos textos que 

eram apresentados na Comédie-Française, designando assim a soma dos espectáculos aí 

apresentados e que, precisamente porque constituíam um repertório, viriam a ser 

repostos. Na segunda acepção, depara-se-nos o sentido mais lato e geral de lista e de 

inventário, sem necessidade de reposição. Seria o que hoje em dia se designa como 

“programação” de um teatro, onde a lista de espectáculos a apresentar é anunciada antes 

da temporada e pode incluir obras clássicas, modernas e contemporâneas. No site da 

companhia encontra-se uma justificação clara quanto a isto, permitindo perceber porque 

é que o Teatro da Cornucópia não é uma companhia de repertório (no sentido 

tradicional), preferindo antes investir na via da reflexão sobre a sociedade que integra:  

 

O Teatro da Cornucópia tem levado à cena alguns dos grandes clássicos de todos 

os tempos (Gil Vicente, Shakespeare, Wycherley, Tchekov, Strindberg, 

Beaumarchais, Lenz, Hölderlin, Kleist), e tem abordado textos de muitos géneros 

mas a sua orientação não é a de uma companhia de reportório. Pretende intervir 

culturalmente na sociedade portuguesa e não abdicar do teatro como terreno 

privilegiado da criação artística e grande instrumento de pensamento das 

sociedades
3
. 

 

Num terceiro e último sentido da noção de repertório, precisamente aquele no qual 

Robilliard insere o Teatro da Cornucópia, coexistem os dois significados anteriores com 

a possibilidade de também se apresentarem peças de repertório, mas com a distinção de 

que, neste caso, o sentido que os une apenas será definido a posteriori. A este propósito, 

a autora cita Georges Banu: 

 

                                                           
3
 <http://www.teatro-cornucopia.pt/htmls/conteudos/EEuEZkAZlEzmnDiOEf.shtml>, consultado em 

Janeiro de 2013. 
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Le metteur en scène, à travers le temps, rencontre un certain nombre de textes. A 

posteriori ne forment-ils pas son répertoire, son œuvre qui permet de déchiffrer des 

entêtements, des refus, des accords, des contraintes? Ils dressent l’esquisse d’un 

autoportrait. (Banu apud Robilliard 2009: 80) 

 

 Acrescenta (2007: 80) ainda, que no programa de Trilogia da guerra, de Edward Bond, 

Luís Miguel Cintra confirma que a noção de repertório é por ele questionada, tal como o 

fizeram Jacques Copeau ou Louis Jouvet, e sublinha a criação de um repertório 

personalizado: 

 

[...] Tantas vezes o repetimos, não fazemos peças por acaso, somos contra o 

reportório, o teatro de “Qualidade” não nos interessa, se o nosso reportório passou 

por muitos grandes textos do reportório universal é porque a memória da história 

do teatro convive com uma paixão pelo ofício do actor e pelo “ofício de viver”, por 

uma necessidade de habitar grandes amores. Daí que de um espectáculo para outro 

tenhamos vindo a transportar bocados de cenários, que aquela continuidade que a 

vida acaba sempre por ter se traduza numa muito longa viagem, numa sensação de 

que por mais que se mudem os textos sempre falamos do mesmo
4
. 

 

2.2. A importância da Vida nos espectáculos de Luís Miguel Cintra 

 

É, contudo, através da convocação de valores estéticos e éticos, “que se cruzam e 

mutuamente se justificam”, que é definida a escolha de repertório do Teatro da 

Cornucópia, segundo Maria Helena Serôdio (2001: 129). Baseando-se nos textos sobre 

a encenação de cada espectáculo que integram o programa, verifica que neles se 

questiona “não só a transformação de um dado texto em espectáculo, mas o seu lugar no 

conjunto do repertório e, por conseguinte, do percurso artístico da companhia” (2001: 

129-186). É desta maneira que Maria Helena Serôdio organiza o repertório do Teatro da 

Cornucópia em três declinações: “Do cómico e da comédia (entre as regras da arte e o 

sonho de uma vida maior)”, “O universo trágico (sofrimento e saudade da 

transcendência)” e “Um cânone português”. Para além da divisão formal e estética 

indicada nos títulos, os subtítulos dos dois primeiros grupos revelam que a organização 

                                                           
4
 <http://www.teatro-cornucopia.pt/v2/historial-lista/140-32-vermelhos-negros-e-ignorantes-e-as-pessoas-

das-latas-de-conserva>, consultado em Janeiro de 2013. 

http://www.teatro-cornucopia.pt/v2/historial-lista/140-32-vermelhos-negros-e-ignorantes-e-as-pessoas-das-latas-de-conserva
http://www.teatro-cornucopia.pt/v2/historial-lista/140-32-vermelhos-negros-e-ignorantes-e-as-pessoas-das-latas-de-conserva
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se refere também a critérios éticos. Porque, afinal, são éticos e morais os critérios com 

que mais vezes Luís Miguel Cintra se justifica, perante as escolhas que faz e que 

coincidem com os valores de verdade e sinceridade, e que nos parecem ser dos traços 

mais distintivos da companhia: 

 

A ideia de verdade e sinceridade é obsessivamente reiterada como a marca de um 

processo que envolve actores e encenador em corpo inteiro e que se traduz em 

significativas apreciações dos espectáculos feitos: “torre de sinceridade” (para 

Oratória); “fé de que as imagens que construímos para suporte deste texto sejam 

falsas, mas criem verdade” (para A Missão, 1984); “nunca tanto a companhia 

trouxe para os ensaios tanta verdade de si” (para Simpatia, 1984); “Para que exista 

verdade, a única coisa para que trabalhamos, uma relação verdadeira com o 

público, a sinceridade, a transparência” (em Páscoa, 1985). (Serôdio 2001: 130)  

 

Quando é confrontado com a pergunta sobre quais as recordações ou memórias que 

guarda dos espectáculos que faz, Luís Miguel Cintra responde não ser possível 

distinguir entre espectáculos e vida. A entrega e o investimento com que prepara, ensaia 

e apresenta cada trabalho “são vividos” plenamente, com total exigência e 

responsabilidade, sem distinção, entre vida fora e dentro do teatro. O destaque que Luís 

Miguel Cintra dá à Vida no seu teatro é primordial: 

 

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: 130) 

 

2.3. A utilização dos Clássicos  

 

Embora, por vezes, para falar Verdade sejam necessárias estratégias, como o foi no 

início da companhia, para furar as malhas da censura, recorrendo a argumentos como a 

qualidade estética dos “clássicos”, num segundo momento os textos clássicos foram 
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usados sobretudo com uma preocupação pedagógica, no sentido de instruir e criar um 

público através da apresentação de textos capazes de questionar pertinentemente uma 

burguesia instruída e urbana. Para acompanhar a vontade de aprofundar as questões 

levantadas pelos clássicos, a companhia organizou vários ciclos temáticos: 

 

O programa inicial, condicionado pela censura fascista, centrava-se no reportório 

clássico (Molière e Marivaux). A partir de 1974 centrou-se na dramaturgia 

contemporânea com a intenção de construir um teatro de reflexão com uma função 

activa na realidade cultural portuguesa. Teve um primeiro ciclo sobre o tema 

(pequena burguesia-revolução-dominação ideológica) e[,] logo a partir daí, muitas 

vezes a companhia tem criado ciclos temáticos como propostas de reflexão. Assim 

dedicou ao cómico e à comédia outro ciclo [...]. A partir de 1983 com o 

espectáculo Oratória (montagem de textos de Gil Vicente, Goethe e Brecht) a 

companhia centra o seu reportório num tema a que chamou “O mal estar do nosso 

tempo” [...]. É uma tendência eminentemente reflexiva e poética que se vai 

acentuando na programação posterior a 1985 com espectáculos como Ricardo III 

de Shakespeare, um ciclo de 3 espectáculos de Strindberg ou a Trilogia da guerra 

de Edward Bond. A reflexão sobre diferentes temas acabou por estender-se ao 

próprio teatro como representação da vida. Assim a companhia dedicou a esse tema 

mais um ciclo
5
. 

 

Trata-se de uma prioridade que é atribuída à relação com o real e que constitui a 

espinha-dorsal da organização destes ciclos. Tais ciclos vão constituindo um repertório 

personalizado, composto por textos clássicos, modernos, contemporâneos e pertencentes 

ao cânone, numa “coerência dinâmica” com a sociedade e a história: 

 

Percebam por favor que apesar de tudo há razões para estarmos sempre a pensar na 

relação, ou falta de relação, do que fazemos num teatro com o que se passa na 

“terra e no mar” e nas ruas das cidades. [...] O teatro é um lugar de sonhos, de 

acordo. Mas esses sonhos não sei se encantam e não nos magoam. É o lugar da 

consciência. E numa ética de amor ao real de que não abdico e que resulta em fé, 

me provoca a mais contraditória das sensações, como ao poeta da Tabacaria olhar 

a porta da loja em frente. Fartei-me de dizer pela vida fora que fazendo teatro vivia 

mais que os outros [...] a questão da relação com o real. (Machado 1999) 

                                                           
5
 <http://www.teatro-cornucopia.pt/htmls/conteudos/EEuEZkAZlEzmnDiOEf.shtml>, consultado a 21 de 

Janeiro de 2013. 

http://www.teatro-cornucopia.pt/htmls/conteudos/EEuEZkAZlEzmnDiOEf.shtml
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O repertório do Teatro da Cornucópia resulta destas escolhas que o encenador faz, com 

a cumplicidade de Cristina Reis, para falar sobre os assuntos e temas que lhe interessa 

viver e “habitar”, para usar uma expressão do encenador. A Ilha de Ricardo Aibéo, 

projectado em Outubro de 2013 na Cinemateca Portuguesa, é um filme que mostra a 

visão do realizador sobre o funcionamento do grupo. Da obra de Aibéo sobressai o 

ambiente de trabalho da companhia e as relações que se estabelecem entre os actores na 

construção do espectáculo A Tempestade, de Shakespeare. No final do debate que se 

seguiu à projecção do filme, Luís Miguel Cintra afirmou que já não sabia se a 

companhia utilizava grandes textos para falar do mundo, ou se, pelo contrário, fazia uso 

de grandes textos do mundo para falar apenas deles próprios, dos indivíduos que 

constituem aquele grupo propriamente dito. Algumas semanas depois da projecção do 

filme, Cintra escreveu o seguinte nas notas de encenação do espectáculo 4 Ad Hoc: 

 

Agora a relação com a vida real, como se costuma dizer, perdeu-se. Quase 

completamente. Mas ficou ainda o retrato da relação dos homens uns com os 

outros, ficou o interesse da contracena, do viver em sociedade e isso sim bem me 

interessa. [...] Falamos sobre quê no teatro? Mas no fundo isso que interessa? Do 

teatro que fiz só me lembro de coisas sem sentido. E que vivo com os outros. O 

resto esqueceu. E que peças interessam a quem? Ou, para ser ainda mais claro, que 

peças me interessam a mim? Já que nestas celebrações dos 40 anos de vida teatral 

estamos numa de “perdido por cem perdido por mil” vou confessar-vos: a mim não 

me interessam as peças, por mais terrível que seja dizê-lo, interessa a vida que elas 

me permitem criar ou que tenho a ilusão de criar: a minha relação de trabalho com 

a Cristina, o que sinto (e que não quero nem por nada nomear, não me vá aparecer 

o fantasma da palavra “poder”) pelos actores...
6 

 

Neste trecho, o encenador esclarece que o que faz é, essencialmente, viver a vida 

através do teatro. Há que salientar, a este respeito, como o próprio faz, o papel dos 

colaboradores. Com efeito, ajudando a esculpir o repertório da companhia, intervêm 

também as relações que mantém com encenadores convidados (jovens colaboradores de 

dentro ou de fora da casa), assim como a interlocução com tradutores e poetas 

convidados ao longo da história da companhia. E assim surgiu a colaboração com 

                                                           
6
 <http://www.teatro-cornucopia.pt/v2/historial-lista/231-118-4-ad-hoc>, consultado a 17 de Novembro 

de 2013. 

http://www.teatro-cornucopia.pt/v2/historial-lista/231-118-4-ad-hoc
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Frederico Lourenço. Frederico Lourenço sugeriu a Luís Miguel Cintra, após a escrita da 

“recriação poética” de Ifigénia na Táurida, de Goethe, a encenação do respectivo 

espectáculo, na sequência de duas anteriores colaborações: a recriação poética de 

Filoctetes de Séneca, no ano de 2006, e de Dom Carlos, Infante de Espanha de Schiller, 

em 2008. Logo em 2006, Luís Miguel Cintra escreveu: “Fazemo-lo agora, antes que 

seja tarde demais, primeiro porque encontrámos um tradutor [...] porque o Frederico 

Lourenço com alegria e generosidade no-la recriou”
7
. 

 

2.4. Ifigénia: versões e re-escritas 

 

Sendo esta uma obra do repertório ocidental, interessámo-nos sobre quantas versões da 

peça Ifigénia da Táurida terão existido ao longo do tempo. Esta investigação teve como 

base as seguintes obras: Heitner (1964), Sadie (1992) e Sartori (1994). A partir destes 

trabalhos elaborámos uma lista exaustiva das diferentes versões literárias e respectivas 

apresentações que existiram, entre o final do século XVII e o século XVIII, da Ifigénia 

na Táurida, focando sobretudo a Itália (cf. Anexo 1). Através deste estudo foi possível 

identificar uma nova versão de Ifigénia no século XVIII, ausente da listagem de 

Heitner, mas presente em Sartori, bem como discriminar versões de diferentes autores 

musicais sobre o mesmo autor literário, identificar algumas versões representadas 

através do cruzamento de informações e ordenar as datas das várias representações (que 

estavam dispersas). A acompanhar esta investigação realizámos uma breve reflexão 

sobre as particularidades das várias versões que encontrámos na investigação, 

nomeadamente na versão de Goethe. 

Da investigação realizada sobre os dados encontraram-se as seguintes 

denominações de espectáculos: dramma per musica, tragedia, tragedia lirica, cantata. 

A esmagadora maioria dos espectáculos foram apresentados como dramma per musica: 

trata-se de um título muito utilizado em libretos italianos e refere-se a um texto escrito 

expressamente para ser encenado por um compositor e, por extensão, também para ser 

musicado. O termo foi o mais utilizado para várias óperas sérias italianas do 

século XVIII. Encontrámos também variantes como dramma in musica (referindo-se à 

encenação em vez de ao texto verbal) ou dramma musicale. Isto explica que para cada 

                                                           
7
 <http://www.teatro-cornucopia.pt/v2/historial-lista/205-95-filoctetes>, consultado a 18 de Novembro de 

2013. 
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uma das versões literárias que registámos existam várias versões musicadas por 

diferentes compositores (como melhor se pode observar na lista que mais à frente se 

apresenta).  

A maioria das versões utilizou seis personagens, embora tenha também 

encontrado muitas referências a espectáculos em que apenas se utilizaram cinco. Os 

personagens que se encontram em praticamente todas as versões são os seguintes: 

Ifigénia, Oreste, Toante, Pilades e Dori. Os outros personagens que aparecem ao longo 

das várias versões são: Ismeno, Costanzi, Teonoe, Almireno, Philoctetes, Hermione, 

Adrasto, Tomiri, Merodate e Diana. Estes quatro últimos aparecem na segunda metade 

do século XVIII, sendo observável que os personagens Tomiri e Merodate passaram a 

ser utilizados depois da versão de Mattia Verazzi. Este é um indicador de que as versões 

seguintes foram muito influenciadas pelo texto de Verazzi. Também em Heitner, o autor 

chega à conclusão de que muitas das “introduções” ou “inovações” já estavam presentes 

na versão de Verazzi. 

 

2.4.1. A Ifigénia de Goethe 

 

A Ifigénia de Goethe destaca-se das versões anteriores por duas razões: o 

aprofundamento dos personagens e o “impulso para a verdade”.  

Frederico Lourenço, autor da recriação poética realizada para o Teatro da 

Cornucópia, demonstra que “a transformação mais radical que é operada na peça alemã 

derivada da grega é justamente a personagem de Toas, na qual Goethe investe uma 

profundidade humana e uma grandeza de alma que a tornam irreconhecível face ao 

modelo helénico”
8
. Esta opinião dá razão a Theodor W. Adorno quando afirma que na, 

peça de Goethe, “Toas, o bárbaro, dá mostras de maior generosidade do que os Gregos, 

que, com a conivência da tradição poética, pensam estar moralmente acima dele”
9
. Toas 

em Eurípedes era apenas um bárbaro. 

A segunda razão, que é apontada por João Barrento
10

, embora também esteja 

relacionada com o aprofundamento do personagem, tem uma natureza diferente: ao 

colocar “o impulso para a verdade no centro da peripécia desta ‘tragédia’, assim 

tornada impossível. Ainda de acordo com Barrento, Goethe faz dela um dos mais 

                                                           
8
 In programa do espectáculo Ifigénia na Táurida (2009: 25-27). 

9
 In programa do espectáculo Ifigénia na Táurida (2009: 37-38). 

10
 Tradutor da Ifigénia na Táurida de Goethe. 
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acabados testemunhos poéticos de ideia de uma utopia humana activa no Classicismo 

Alemão”
11

. Ifigénia, considerada, desde o século XIX, parte do cânone literário alemão, 

relaciona-se com vários ensaios onde Kant (no final do século XVIII) antecipa as 

normas de verdade e honestidade e define a mentira como um crime contra a própria 

pessoa e contra a humanidade. Encontram-se vários apontamentos que confirmam a 

centralidade dos valores morais e éticos da peça: desde logo, Goethe teve a capacidade 

sintética de, através da correspondência com Schiller, declarar que, “se tivesse de 

resumir numa palavra os méritos desta peça, essa palavra seria alma”
12

. O autor alemão 

dá expressão ao pensamento emancipatório e crítico da sua época afirmando, através de 

Ifigénia, a autonomia do humano face às determinações teológicas. Nesta versão não há 

intervenção dos deuses. Também Nicholas Boyle afirma que “the answer comes not 

from the gods, but from a man”
13

. Por outras palavras, a verdadeira humanidade resume 

e prefigura o divino. Ifigénia, descendente de Tântalo, rejeita a ideia de um deus 

prepotente. Acredita que os deuses “só falam connosco dentro do nosso coração”. 

Nicholas Boyle entende que: 

 

[...] [A] única coisa que nos afasta da perfeição moral é, para Ifigénia, a crença de 

que há qualquer coisa que nos afasta da perfeição moral. Assim como uma mulher 

boa e pura acredita nos deuses com boas e puras intenções, também um homem 

atormentado pela culpa e pelo remorso acredita em deuses vingativos e 

martirizantes, e, pelo contrário, um homem que acredita que foi libertado das 

correntes de bronze de uma maldição divina é um homem que a si próprio se 

libertou
14

. 

 

Ifigénia representa, assim, mais do que uma visão de uma humanidade perfeita, um 

carácter indicador e regulador, um guia, como sublinham Martins e Eric Swales
15

.  

                                                           
11

 In programa do espectáculo Ifigénia na Táurida (2009: 28-30). 
12

 In programa do espectáculo Ifigénia na Táurida (2009: 26). 
13

 In programa do espectáculo Ifigénia na Táurida (2009: 35-36). 
14

 In programa do espectáculo Ifigénia na Táurida (2009: 35-36). 
15

 In programa do espectáculo Ifigénia na Táurida (2009: 33). 
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3. Processo criativo e trabalho de actor 

 

3.1. Primeiros ensaios à mesa 

 

O acompanhamento da criação do espectáculo iniciou-se com a observação do trabalho 

de interpretação do texto à mesa. Esta primeira fase do trabalho, que nomeei 

provisoriamente “o que lá está”, consistiu na interpretação do texto Ifigénia na Táurida, 

de Goethe, à luz do contexto literal e teatral das palavras do autor e de uma análise 

filosófica e temática. No dia 8 de Junho de 2009, no primeiro dia de ensaios e também 

primeiro encontro e reunião à volta da mesa da sala de ensaios do Teatro da 

Cornucópia, juntou-se toda a equipa artística que participou na construção do 

espectáculo: o encenador e actor Luís Miguel Cintra, o tradutor Frederico Lourenço, os 

actores Beatriz Batarda, José Manuel Mendes, Paulo Moura Lopes e Vítor d’Andrade, a 

cenógrafa Cristina Reis, o assistente de encenação e contra-regra Manuel Romano, os 

assistentes de cenografia Luís Miguel Santos e Linda Gomes Teixeira e o coordenador 

técnico Jorge Esteves. Ao partilhar e discutir as suas ideias com os actores e restante 

equipa, Luís Miguel Cintra revelou o que mais lhe interessou tratar na leitura da peça e 

consequentemente no espectáculo. O que o encenador ali apresentou foi o resultado de 

muita investigação que já tinha feito a propósito da construção do espectáculo: leituras 

da peça, de textos sobre a peça e sobre o autor (nomeadamente da autoria do tradutor e 

recriador poético Frederico Lourenço), sobre a época em que foram escritas ambas as 

peças (de Eurípedes e de Goethe), e procura de imagens e músicas. Cintra referiu que 

Goethe fundou um novo teatro alemão com a peça Torquato Tasso e que isto aconteceu 

também na reescrita desta tragédia grega. Esclareceu que, ao reescrever-se a Ifigénia na 

Táurida, surge uma nova imagem da Grécia, a ideia de uma Grécia re-imaginada. 

Goethe iria inspirar-se também na tradição romana para “corrigir” e actualizar os ideais 

gregos. Enquanto referência imagética para a construção do personagem Ifigénia, Luís 

Miguel Cintra mencionou a imagem de Santa Ágata. Foi ainda lembrado que, nesta 

versão de Ifigénia, os personagens das Fúrias não foram utilizados. 

Esta é uma peça sobre a vida interior e o encenador; para motivar a reflexão 

dramatúrgica, começou por questionar se tal seria possível. A reforçar a ideia de vida 

interior, citou Goethe quando diz que: “A Alma é a melhor palavra para definir esta 
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peça”. Outro tema salientado foi o confronto entre a vontade dos Homens e a vontade 

dos Deuses. Que Liberdade existirá perante o Destino e perante a “Desumanidade dos 

Deuses”? O personagem Ifigénia vai questionar a ideia de Destino e de Desumanidade 

dos Deuses, apresentando outra interpretação. Ifigénia, ao ousar uma outra e nova 

interpretação, definirá e constituirá a noção de Responsabilidade Humana. No texto 

serão repensados valores morais como o amor, o ódio e a amizade. E irá mais longe. 

Goethe, através de Ifigénia, uma mulher, apresentará a defesa de um ideal para a 

sociedade. Ifigénia, ao descrever-se, fará uma descrição dos seres humanos, apresentará 

uma declinação da humanidade. Para o encenador, nesta descrição estará implícito que 

será imprescindível que os actores mostrem (façam) o que não será dito, ou seja, que se 

mostre aquilo que, através da expressão dos actores, completará o sentido do que será 

dito. Trata-se daquilo que será mostrado emocionalmente e através do comportamento 

dos personagens (afinal o que também é específico do ser humano e especialmente 

visível na interpretação de teatro). Por isso, segundo Luís Miguel Cintra, será muito 

importante, na encenação deste espectáculo, proporcionar boas condições para o 

contacto do público com a qualidade humana dos actores.  

O primeiro encontro proporcionou, para além da questão dramatúrgica de 

interpretação do texto, indicações que tiveram a ver com o cenário e que demonstram 

como os vários trabalhos de interpretação, dramaturgia, cenografia e encenação não 

funcionam isoladamente no processo de trabalho desta companhia. O encenador 

perguntou, mas deixou ainda sem resposta, qual seria a disposição do palco e se seriam 

utilizadas as habituais bancadas para o público (ou não, no sentido de permitir uma 

maior aproximação entre público e actores). Um elemento dramatúrgico, que tanto 

apoia o trabalho dos actores quanto o da equipa de cenografia, é o facto de se tratar de 

uma peça quase sem acção, ou seja, sem acção física. Como mais adiante veremos, na 

peça e no espectáculo reconheceremos muita acção interior, acção que remete para uma 

transformação interior. No texto praticamente não existem indicações cénicas, apenas 

uma muito concreta: “no bosque em frente” do santuário de Diana. Na verdade, quando 

este primeiro ensaio aconteceu, a cenógrafa e directora da companhia, Cristina Reis, já 

tinha definido com o encenador que no cenário estariam presentes os seguintes 

elementos: uma pedra, um tronco e mais alguns a decidir. Tratando-se do santuário de 

Diana, espera-se que a aura do espaço aponte para dimensões de pureza e virgindade. 

Na procura de interpretação do personagem Ifigénia destaca-se o facto de ele 
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desempenhar a função de Sacerdotisa. Em alternativa (para alguns momentos de 

introspecção do personagem) deixa-se em aberto a questão de Ifigénia manter uma 

postura informal para o público do espectáculo. O espaço será, sem dúvida, o sítio de 

Ifigénia, o templo. O encenador chamou a atenção para um aspecto dramatúrgico: todos 

os actos começam com os personagens já num bosque.  

A primeira sessão de trabalho contou ainda com esclarecimentos muito 

importantes trazidos por Frederico Lourenço. Referiu, por exemplo, três relações 

diferentes, que coloca em paralelo e cujo conhecimento lhe parece indispensável para 

melhor compreensão e leitura da peça: a relação de Ifigénia com o Rei Toas, a relação 

de Goethe, em Weimar, com o monarca e a relação do personagem Rodrigo com o Rei 

(no D. Carlos de Schiller).  

Esta troca de perspectivas durante a primeira leitura colectiva do texto foi muito 

importante no trabalho da companhia. Beatriz Batarda disse ao grupo que, para se 

inspirar, para construir o personagem de Ifigénia, se lembrou do personagem Joana 

D’Arc do filme de Luc Besson, e a partir daí estabeleceu a relação entre Ifigénia, a 

deusa Diana e a atitude de ambas perante o Amor. Também a cenógrafa Cristina Reis 

salientou que, enquanto o cenário do espectáculo D. Carlos implicava um lugar 

fechado, soturno, Ifigénia na Táurida pedia um lugar aberto, onde fosse possível um 

movimento (interior). Imaginou, por isso, um lugar com arejamento, ao ar livre, mas 

que era ao mesmo tempo um lugar de exílio. Acrescentou ainda que o exílio é um lugar 

onde se olha para dentro, num movimento introspectivo, e que por isso, quando depois 

se desloca o olhar para fora, para o exterior, se vê mais longe. Luís Miguel Cintra 

referiu que Diana (deusa da caça) sacrifica os seres humanos, enquanto Ifigénia põe isso 

em causa. 

Após a leitura do I acto colocou-se a seguinte questão: Toas ama Ifigénia ou quer 

garantir a descendência? Sobre o encontro destes dois personagens é possível avançar a 

existência de um choque entre os seguintes dois objectivos: por um lado, Ifigénia, triste, 

quer regressar a casa; por outro, Toas, ou ama Ifigénia, ou quer garantir a descendência 

através dela. A análise do personagem permite perceber que Ifigénia expõe uma vontade 

própria, mas que, no que toca à acção, está entregue aos desígnios divinos. Ao longo 

dos ensaios surgiram referências a outras artes ou textos. Neste primeiro dia foi referida 
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a composição do personagem Ifigénia, por Maria Callas, na ópera encenada por 

Luchino Visconti. 

Relativamente ao II acto, surgiram imediatamente questões muito práticas, tais 

como saber como seria a entrada em cena dos personagens acorrentados e saber depois 

como se libertariam. A leitura que prepara a representação está atenta a aspectos que a 

encenação e o trabalho dos actores terão de resolver. Orestes, neste momento da peça, 

personifica o sofrimento perante a contradição que existe entre o destino que os deuses 

lhe dão e a sua capacidade de o suportar. Foram identificados dois temas: a amizade 

masculina entre Orestes e Pílades e o papel da mulher, referindo-se à acção de Ifigénia. 

Pílades mostra que tem uma inteligência muito prática, que no fingimento copia Ulisses 

na Odisseia. No final desta primeira leitura concluiu-se que existem três personagens 

com características contraditórias mais relevantes: Ifigénia, Toas e Arcas. Orestes e 

Pílades são menos contraditórios e mais claros nos objectivos. 

A observação dos trabalhos, após o primeiro ensaio, foi-me revelando a 

importância de um tempo de leitura do texto que é, por vezes, acompanhada por 

excursos acerca do autor e do seu tempo ou de análises críticas sobre a obra. Luís 

Miguel Cintra falou, por exemplo, da viagem de Goethe a Itália, da importância desta 

viagem para o desenvolvimento da sensibilidade artística de Goethe, e foram lidos 

alguns textos e apresentados alguns desenhos sobre este assunto. Pela forma como são 

escritos os textos e pelo visionamento do traço dos desenhos acedemos ao pensamento e 

sensibilidade deste autor. Também foi lida uma carta que Schiller enviou a Goethe, em 

que este referia que a peça Ifigénia não “aguentaria” ser uma tragédia. Noutro texto 

ainda, Ackerman nomeia Ifigénia como “a filha da dor”, mas descreve-a, no entanto, 

como “tranquila e calma”. Na procura do ponto de vista e do carácter deste personagem, 

vislumbra-se que será necessário uma busca de um estado interior que seja elevado. 

Aliás, a elevação dos personagens ao longo da peça leva-os a serem mais simples (no 

sentido de se tornarem cheios de vida, humanos). Mostrou-se fundamental fazer um 

trabalho dramatúrgico sobre o carácter dos personagens Ifigénia e Orestes. De forma 

superficial, mas novamente para permitir que nos aproximássemos dos personagens, foi 

referido que Ifigénia teria uma aparência “Zen” e Orestes, de forma oposta, seria um 

“Vórtice” de movimento. A ideia de coincidência entre identidade e missão do 

personagem revela um problema, expresso na seguinte formulação: “A minha 

identidade só pode ser idêntica à minha missão”. Surgiu a questão: no personagem 
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Ifigénia apenas existirá resistência normal, ou algo mais (outra motivação) move o 

personagem? Recordo-me que foi Cristina Reis que nos lembrou de que a relação entre 

mentira e verdade, no exílio, pode ser diferente. 

Nos seguintes ensaios, serenos e determinados, fomos avançando, 

progressivamente, no aprofundamento da leitura da peça. Coube a Luís Miguel chamar 

a atenção para o carácter distinto de Ifigénia, para a particularidade de uma 

sensibilidade extraordinária, com uma integridade e uma pureza bastante distintas. O 

personagem começou aqui a ser esboçado. Foi sugerido que Ifigénia podia ter receio de 

ceder ao amor. Nesta leitura, que foi realizada à mesa, foi solicitado aos actores que 

tivessem em mente a distribuição dos personagens: Luís Miguel em Toas, Beatriz 

Batarda em Ifigénia e Paulo Moura Lopes em Orestes. Apontou-se um confronto entre 

noções de humanidade e de responsabilidade por parte de Toas e Ifigénia. Toas está 

preocupado em assumir o seu destino individual, enquanto Ifigénia se preocupa com o 

destino de todos. Mesmo após poucas leituras, mas com a preparação e o estudo que o 

encenador viria a trazer para os ensaios, já se consegue perceber que só no final da peça 

Ifigénia será capaz de se relacionar com Diana e com os deuses de uma forma mais 

humanizada. Isto irá acontecer em simultâneo com o momento em que são encontradas 

as soluções para resolver as relações com Toas e com o irmão Orestes. Será nesse 

momento que conseguirá relacionar o entendimento humano com a acção dos deuses. 

Ifigénia desejará que o rei esteja à altura da situação para compreender o desenlace, para 

aceitar. 

Wagner e o texto “Approaches to Goethe Classical Dramas” foram outros 

importantes contributos para melhor compreender a ideia do espectáculo. Através dos 

comentários feitos à mesa a cada passo da leitura que pareça importante, o trabalho 

começa a ter outro ritmo e dinâmica. E surgem bastantes interrupções na leitura, com o 

objectivo de interpretar e clarificar o que se está a ler. Luís Miguel Cintra neste trabalho 

à mesa desenvolveu também uma cumplicidade com os actores relativamente aos 

pontos de vista sobre a peça e sobre os personagens. Conforme se vai aprofundando o 

trabalho e esclarecendo o que está em causa, mais livres e confiantes os actores ficam 

para o momento em que vão começar a contracenar no “palco de ensaio”
16

. Após alguns 

ensaios à mesa, permanece a questão sobre até onde, na peça, se prolonga o conflito de 

                                                           
16

 Designo deste modo o lugar onde decorrem os ensaios antes da passagem para o palco propriamente 

dito. 
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desacordo, em Ifigénia, entre a função que exerce no templo e a pessoa que é. Pareceu- 

-me então que se prolonga até ao momento do encontro e reconhecimento do irmão, 

momento em que ela reconquista confiança e começa a compreender o desenlace final.  

A análise da estrutura da peça constituiu outro momento importante durante a 

leitura à mesa. Luís Miguel Cintra indicou que a mudança de actos aconteceria como as 

elipses no cinema, recorrendo a black-outs. Outros elementos viriam juntar-se a este 

para marcar a estruturação do espectáculo a partir da estrutura da peça. 

A leitura que se vai fazendo à mesa é uma leitura dramatúrgica em função daquilo 

que se lê na peça, em função da interpretação hermenêutica e em função do que se 

consegue reconstituir do que será o pensamento dos personagens. Por exemplo, ao 

acompanharmos Ifigénia no IV acto – momento de aflição e incómodo ao ter de 

defender e esconder o plano de fuga de Orestes e Pílades do Rei Toas –, verifica-se que 

esta lida mal com a falsidade, colocando-se assim numa situação confrangedora de 

mentira perante Toas, situação análoga àquela para a qual, durante os três primeiros 

actos, tenta captar a atenção e sensibilidade do rei – o valor da verdade. Este 

confrangimento do personagem é muito interessante que se represente. Estas zonas 

comportamentais mais sensíveis, ambíguas e pouco resolvidas são nucleares para serem 

exploradas e representadas em palco.  

Assim, faz-se uma leitura em que se procura, neste caso no personagem Ifigénia, a 

contínua compreensão do mundo, porque, como Cintra deixa entender, estamos a 

representar pessoas e não ideias literárias. É bastante importante esta indicação de que o 

pensamento do personagem está em movimento, em procura. Ifigénia diz: “Deixa-me 

vacilar!”, reclamando assim o direito e o espaço para a procura e para o entendimento, 

mesmo que tenha de passar pelo erro. Neste IV acto, Ifigénia evidencia também um 

desejo grande de encontrar uma solução para o mal-estar que desde que chegou ao 

templo sente, quando diz: “Se a felicidade e a força vital acabam por esmorecer, não 

pode uma maldição esmorecer também?”. O personagem conclui que não consegue 

resolver aspectos do seu passado, que pretendera resolver através de um forçado 

esquecimento: “Que eu esquecera porque quis esquecer”. O personagem não se 

conforma e é através do pensamento sobre os sentimentos de desconforto, mas também 

de esperança e de procura de verdade, que vai tentar encontrar uma solução para a 

situação em que se encontra, nomeadamente através de duas acções: uma reservada pelo 
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destino, o encontro com o irmão, e outra configurada pela sua interioridade, o confronto 

de Toas com a sua própria vontade. As dificuldades que Ifigénia tem para confrontar 

Toas terão a ver com sentimentos de afecto, mas também com questões de ética e de 

“consideração do outro”. 

É enorme a atenção investida em cada passo do que é lido e estudado. Aprofunda-

-se o sentido do passo lido, em função do sentido geral da peça, do momento específico 

que se está a estudar e do pensamento do personagem. É assim que se consegue realizar 

uma dramaturgia do que está a acontecer: ir verificando e analisando as subtis 

transformações dos personagens. Por isso, no final de um ensaio levámos para casa uma 

questão: será apenas por amor que, no final da peça, o personagem Toas permitirá a 

partida de Ifigénia, ou se será também pela existência de outros valores, como por 

exemplo o reconhecimento no “outro” do amor à pátria ou de outros valores? 

O dia 15 de Junho foi um dia importante, pois surgiu a proposta de cenário. Os 

directores da companhia, o encenador Luís Miguel Cintra e a cenógrafa Cristina Reis 

explicaram-nos que são as relações entre personagens que definem a estrutura (as 

posições e localizações) do cenário. Ou seja, as relações que se vão construindo através 

da interpretação do texto e das leituras pelos actores à mesa e no palco de ensaio são a 

matéria que se vai colocar em cena e a que se vai dar destaque. A imaginação, o 

desenho e a construção do cenário, ao mesmo tempo que preservam esse “teatro” que 

começa a ganhar forma, adensam, aprofundam e potenciam os ensaios e, mais tarde, o 

espectáculo, como complemento materialista do que até aqui apenas tinha sido 

experienciado. As relações entre personagens ganham também materialização através 

de significados, por exemplo, nos figurinos, com os jovens a utilizarem cores brancas, 

como sinal precisamente de juventude, e os velhos a utilizarem cores cinzentas ou 

negras, em sentido oposto. Fica também definido que Ifigénia utilizará um azul celestial 

em referência a uma divindade. 

 

3.2. Da mesa ao palco de ensaio 

 

Os ensaios de leitura começaram por decorrer à mesa, mas na segunda e sobretudo na 

terceira semanas já passaram a conter trabalho também no palco de ensaio. Nesta fase, 
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muitas vezes, esclareciam-se ideias e sentidos à mesa e depois repetia-se, mas já no 

palco de ensaio. Importa explicar que aquilo que nomeio “palco de ensaio” é, no Teatro 

do Bairro Alto, um espaço amplo que se situa imediatamente em frente à ampla mesa de 

leitura. Isto faz com que a passagem da mesa para o palco seja suave, ainda que 

importante e fazendo sentir a noção de responsabilidade que comporta. Esta ampla e 

larga sala de tábuas corridas, cujas paredes estão forradas por armários que contêm 

adereços de cena, está situada, paredes-meias, do lado esquerdo, com uma outra sala 

onde são armazenados e mantidos os figurinos e, do lado direito, com uma sala 

convertida em camarins de teatro. Esta localização da sala de ensaio, na cave da sala de 

apresentação de espectáculo, constitui de facto o centro de criação do espectáculo, 

assegurando, todavia, uma atmosfera de intimidade com o teatro e a companhia, ao 

mesmo tempo que contém, também, uma atmosfera de responsabilidade e de liberdade 

criativas.  

A passagem progressiva da mesa ao palco manteve, todavia, durante algum 

tempo, a leitura no centro dos trabalhos. Para além de o encenador continuar a trazer 

para os ensaios referências de outras artes, tal como a do filme de Pasolini 

Apontamentos para uma Oresteia Africana, neste caso como um bom exemplo de uma 

Oresteia diferente “da nossa”, sem construção de personagens e de contracenas (excepto 

na montagem do realizador), Luís Miguel Cintra nunca abandona a metodologia que 

consiste em ler várias vezes cada cena. Neste momento dos ensaios, anunciou que 

provavelmente seriam criados espaços de silêncio entre os textos. Luís Miguel já se 

tinha referido de outra forma a esta intenção, quando revelou que provavelmente a 

passagem de actos seria assinalada, como no cinema, através de elipses. Mais tarde, 

como veremos, estes momentos serão ainda reforçados com uma banda-sonora. 

Todavia, a par das leituras, continuariam a fazer-se vários ensaios de aproximação às 

cenas, no palco de ensaios. Proponho chamar-lhe “ensaio de aproximação à cena”, em 

vez de improvisação, porque, após as leituras realizadas à mesa, me parece que o que 

acontece no palco de ensaio é sobretudo uma procura, a continuação da procura que 

aconteceu na leitura à mesa, mas agora, acrescentando ao jogo (cujas “quase regras” já 

foram definidas à mesa), o corpo e a contracena no palco. O encenador pediu ainda aos 

actores para, nestes ensaios, iniciarem as cenas em silêncio, sem se falar, para 

começarem, passados alguns segundos, em qualquer altura que lhes parecesse melhor. 

O objectivo deste pedido, a meu ver, relacionava-se com a criação da atmosfera e 
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relação certa da cena, ao mesmo tempo que induzia uma maior concentração nos 

actores. Luís Miguel Cintra referiu também que, no espectáculo, se deverá ficar com a 

noção de que o discurso é compactado e com diferentes ritmos, com cenas mais rápidas 

a alternarem com cenas mais lentas.  

A peça inicia-se com um monólogo de Ifigénia, o que levou o encenador a 

esclarecer que, para a interpretação dos vários monólogos da peça, sobretudo de 

Ifigénia, mas também de Orestes, importa definir logo à partida se é interior ou se tem 

um destinatário (contando, claro, que antes de “falar” o actor deve já “existir”, ou seja, 

ter uma presença já construída). O encenador recordou várias vezes que, para a 

composição dos personagens, se deveria avançar no texto, primeiro pela clarificação e 

pela “fixação de ideias”. Apenas numa segunda fase é que se avançaria para a 

construção dos pormenores. Isto foi relembrado, por exemplo, a propósito da construção 

do personagem de Ifigénia, mas é relativo a todos os personagens que estão em cena e 

que proferem texto. 

Assim, é o trabalho de construção do personagem Ifigénia, baseado na 

interpretação à mesa e na colocação em prática do pensamento do personagem no palco 

de ensaio, que leva a concluir que se trata de um ser especial e bizarro e que quando é 

abordado tem de o ser de forma preparada, especial também. 

Num dos ensaios em torno da terceira cena do I acto, Ifigénia interpretou a cena 

com um sentimento de amor familiar a Toas, que, constrangido, por esta leitura, reagiu 

com pouca fluidez. Ora Ifigénia, no seu discurso, prefere desenvolver o assunto da sua 

própria descendência, evitando, assim, o tema que lhe provoca mais incómodo, a 

intenção do Rei de casar consigo. 

Foi neste momento dos ensaios que me apercebi de um dos aspectos que 

considerei mais relevantes no estágio que realizei. Apercebi-me de que a análise 

interpretativa, ou dramatúrgica, para o actor criar o personagem é distinta da análise 

dramatúrgica da peça através da qual o encenador concebe o espectáculo. Ambas 

interferem uma com a outra e em muitos aspectos coincidem naturalmente, mas é muito 

importante que não se confundam, sobretudo que os actores as não confundam, porque é 

através da defesa da compreensão do seu personagem que o actor melhor pode 

contribuir para um melhor entendimento do espectáculo. Dito isto, importa salientar que 

não se trata aqui de propor fazer duas análises separadas, porque se beneficia da análise 
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conjunta, uma vez que se influenciam mutuamente, mas de saber distinguir sobretudo 

aquelas indicações que são muito importantes para a interpretação do personagem e que 

não se devem confundir com outras indicações.  

Por exemplo, na quarta cena do I acto, em que Ifigénia faz uma prece à deusa 

Diana, a ideia ou intenção principal do pequeno monólogo poder-se-ia resumir na 

seguinte interpelação: “Ajuda-nos porque eu sei que tu nos ajudarás”. Este método de 

recorrer a um aforismo que sintetiza uma ideia através de uma intenção é, aliás, muito 

comum à mesa de ensaio para transmitir oralmente a toda a equipa, e sobretudo aos 

actores, o propósito de uma ideia principal. 

Através deste processo de análise dramatúrgica, trata-se de conseguir perceber 

aquilo que o personagem pensará quando passar a ser interpretado por um actor e deixar 

de ser um personagem literário de uma peça de teatro. E este é outro dos aspectos que 

considero mais relevantes, senão mesmo aquele que é mais relevante no trabalho de 

actor tal como é desenvolvido na Cornucópia, tendo em conta, obviamente, o tipo de 

peça de que se parte para a criação de um espectáculo: faz-se um trabalho (na mesa, mas 

depois também no palco de ensaio) que aponta para o pensamento dos personagens. É 

em função daquela que será a forma de pensar de cada um dos personagens que se lê, 

analisa, interpreta e se imagina. Ler a imaginar o que pensará o personagem, como se 

comportará, o que pretenderá, e de quem, são, sem dúvida, indicações muito úteis para 

qualquer actor que inicie o seu trabalho nesta companhia. Ler a imaginar, em 

cumplicidade, à mesa com toda a equipa, e sobretudo com o encenador e com os 

actores, é um dos fortes traços distintivos do trabalho de actor desenvolvido nesta 

companhia. 

Para este espectáculo preciso, o encenador recordou também aos actores que seria 

necessário “existir antes de falar”. Sobretudo porque esta peça e o espectáculo remetem 

para uma forma de pensar e de existir diferente da dos dias de hoje. E, por isso, o texto 

tem de ser bem preparado, os actores não podem ir para o palco apenas jogar com os 

seus sentimentos. Esses sentimentos e pensamentos já vão coordenados e orientados 

pelas leituras (nesta peça em particular). Deve seguir-se a matriz desenvolvida durante 

as leituras. 

Nesta metodologia de trabalho com os actores, baseada na leitura dramatúrgica, 

um texto crítico pode ser inspirador. Como já acontecera em ensaios anteriores, um dos 
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ensaios começou com uma referência a uma leitura paralela que veio apoiar a 

interpretação do texto: o encenador apresentou-nos o texto “Notes sur la littérature”, de 

Adorno (1984: 353-357), um texto que encontrei ao investigar sobre a peça, e depois 

mostrei ao encenador, e do qual um excerto acabou por integrar o programa do 

espectáculo, com tradução minha (cf. Anexos 2.1 e 2.2). Nele se explica, entre outras 

coisas, que a civilização permite a libertação da culpa. Deixa de se lidar apenas com 

forças irracionais e passa-se a contar também com a parte mais racional, a inteligência 

das pessoas. Adorno faz também referência a uma “outra natureza”, o encontro com 

uma natureza sem desregramento (de Orestes com Ifigénia). Depois do desregramento 

do Romantismo, surge um Romantismo Clássico. É isso que comprova o superior 

talento de Goethe. O encenador acrescentou que, na peça de Goethe, o mito não se opõe 

à humanidade. Mas imediatamente lembrou que os actores não podem condicionar a 

interpretação a essa ideia; o público é que terá de perceber isso ao assistir ao 

espectáculo (não constitui, portanto, uma indicação dramatúrgica para a interpretação 

do actor, mas sim para a dramaturgia da encenação, da construção do espectáculo).  

 

DRAMATURGIA DE MESA... 

 

No intervalo de um dos ensaios aproveitei para conversar com Luís Miguel sobre 

um aspecto da sua maneira de fazer teatro – a dramaturgia de mesa. O encenador 

tinha recebido um e-mail do autor da recriação poética, Frederico Lourenço, no qual 

este lhe falava da importância da não “literalidade” na leitura da peça. Através da 

sua prática, Luís Miguel recorda-nos a existência dos sentidos ocultos na leitura. 

Fala-nos do que seria o subtexto, ou de segundos níveis de leitura (sem dúvida, um 

entendimento contrário ao do texto pós-moderno com os seus processos de leitura 

literais, rápidos e imediatos). Pergunto também a sua opinião sobre como treinar o 

actor para que mostre o que lhe vai no pensamento. Porque Luís Miguel, como 

actor, faz isso: é genuíno no que mostra e pensa. Parece-me que nesta companhia, 

mais do que em qualquer outra, os actores actuam (no sentido de “jogar”) com a sua 

própria personalidade. O actor referiu-me os exercícios que fez em Inglaterra, 

quando tirou o curso, em que treinavam vários ritmos de corpo. 
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Com os ensaios avançando, outras questões do trabalho do actor foram sendo 

destacadas a propósito da procura individual, ainda que guiada pelo encenador. Beatriz 

Batarda e Luís Miguel Cintra salientaram a dada altura a extrema importância para a 

leitura e interpretação de descobrir qual é o impulso, o ponto de vista do personagem.  

Ficou evidente que é central o actor saber quem é o personagem e o que pensa ou 

como pensa: “O que eu penso e o que eu sou”. Decifrar a perspectiva do personagem é 

uma questão nuclear: tudo está condicionado pelo pensamento dos personagens. Por se 

saber quem se é. E, depois, o que se pensa em relação aos outros personagens. Será 

necessário, diz-nos o encenador, escutar e depois escutar outra vez. Mas diz-nos ainda 

que é também muito importante ousar representar (reagir) quando o outro está a falar. E 

“fazer verdadeiramente acontecer coisas em cena”. Por exemplo, em Shakespeare, o 

teatro é o que se diz, o texto é já o corpo dos personagens, porque no texto estão já todas 

as dúvidas, todas as hesitações. 

O encenador, certo dia, chamou-nos a atenção para a grande diferença que pode 

existir entre aquilo que os actores fazem e o que é visto pelos espectadores. A este 

respeito, penso que não se trata apenas de exprimir correctamente o que vai na cabeça 

dos actores, porque os espectadores também podem estar a pensar ou ver coisas 

diferentes, em função da história pessoal de cada um. 

Após uma pausa de duas semanas nos ensaios, o grupo ficou a saber que o espaço 

cénico ficaria localizado muito próximo da plateia, acentuando a ligação com o público, 

e também ficou definido que o templo seria o núcleo agregador de todas as cenas. Por 

isso, nos ensaios utilizou-se uma estrutura no meio da sala de ensaios, para substituir o 

templo. Apesar de, à mesa de leitura, se entrar na terceira fase do processo de 

“direcção” de actores (em que a primeira fase seria a dramaturgia do espectáculo, a 

segunda fase seria a dramaturgia através do pensamento dos personagens, ou seja, o 

motor dos actores intérpretes, e a terceira fase seria a “direcção” de actores mais 

minuciosa, quando, uma vez apreendidas as ideias principais do espectáculo, do texto 

dos actores, se passa a uma fase de pormenor), Luís Miguel Cintra continuaria a 

“dirigir” os actores, através do pensamento dos personagens, na leitura, análise e 

discussão do texto. Aliás, Beatriz Batarda utilizou mesmo a expressão “cozinhar a 

resposta” para dizer que, para estar em cena, se tem de perceber muito bem o que se 

passa e estar muito atento à escuta do texto para ir preparando a resposta. 
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As primeiras leituras de pé, no palco de ensaio, são muito importantes porque 

definem os traços, os passos mais importantes, nas relações que começam a ser 

construídas, no “teatro” que se constrói. No palco, são os alicerces a partir dos quais se 

começa a construir a movimentação em palco. Nesta fase do processo de trabalho, no 

palco de ensaio, faz-se um trabalho que incide (principalmente) sobre a prática. Sobre o 

que se vê, o que se faz e sobre a leitura que se faz disso também. Repete-se aqui a 

importância da consciência de dois planos: um que se passa na cabeça dos actores e 

outro que corresponde ao que se mostra (passa-se muita coisa na cabeça dos actores, 

“tudo o que se analisa e descobre nas discussões e análise da mesa”). O que se mostra é 

outra coisa. São seres que existem e que pensam, mas mantêm algum mistério. A 

atenção recai sobre eles. 

É preciso “pensar as manifestações externas”. Refiro-me ao facto de que é o 

pensamento que configura aquilo que será visto. Os sintomas estão no texto e depois no 

pensamento. O público deverá conseguir adivinhar o que vai na cabeça daqueles 

personagens (alimentando um subtexto). Por exemplo, Ifigénia, porque talvez não tenha 

muita facilidade em se relacionar com os outros, visto estar há bastante tempo fechada 

no templo e no bosque, deverá ter uma atitude de corça, reservada, tímida, esquiva e 

ágil.  

Alguns exemplos deste trabalho de construção pelo actor dos dois planos referidos 

são a procura do “tom da cena” nos ensaios em pé do I acto e das primeiras cenas do 

II acto. No I acto, procurou-se uma Ifigénia mais reservada, a falar muito para ela 

própria, mantendo uma certa distância dos outros personagens. Arcas, nem muito 

paternal nem muito duro, deve conseguir mostrar mais racionalidade e sensibilidade. 

Toas não deve entrar zangado, nem mostrar o objectivo que traz de forma tão vincada. 

Melhor será que entre mais calmo. Relativamente ao ritmo da cena, em primeiro lugar 

deve ser Toas a interpelar Ifigénia e depois Ifigénia a interpelar Toas. Quanto ao II acto, 

a leitura da cena de Orestes com Pílades e o encontro entre Ifigénia e Orestes 

permitiram reter que, quando observarmos Orestes, deverá ser possível perceber que 

existem algumas ideias que lhe afloram o pensamento, mas sem que ele se mostre 

demasiado espontâneo ou directo. O actor deve ainda mostrar que Orestes está a sondar 

Ifigénia. A procura por parte do actor exige que se faça uma análise quase frase a frase, 

para perceber os pontos de vista de Orestes. Faz-se uma dramaturgia do personagem. 
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Que se passa então neste processo criativo? Acontece uma espécie de “descrição 

da imagem”, ou seja, da cena. É este material que vai ser o motor do actor. Estamos 

todos à mesa, a ler e a imaginar a cena. O que nos une é aquilo que conseguimos 

imaginar em conjunto relativamente ao comportamento do personagem. Fazemos isso 

através da imaginação daquilo que o personagem está a pensar, e assim conseguimos 

imaginar como age, como reage, o que pode acontecer em cena entre os personagens. 

Este trabalho é acompanhado por todos os actores, mas é feito sobretudo entre o 

encenador e os actores intervenientes. 

Parece um simples trabalho de dramaturgia, mas é um trabalho mais específico, 

que segue a linha do pensamento do personagem. Por causa da atenção que é dada ao 

intérprete, nomeei este trabalho como “intérprete-turgia”. Privilegia a capacidade de 

desenvolvimento do personagem, pelo actor, enquanto propulsora da cena, da situação 

descrita no texto e a ser criada pelos actores. Por exemplo, Orestes, para conquistar 

Ifigénia, terá de largar a estratégia que geralmente tem, o habitual contínuo relato das 

suas desgraças, e conseguir captar a atenção dela. Terá de acompanhar os 

acontecimentos, quer dizer, acompanhar o que Ifigénia lhe vai contando e o que vai 

acontecendo entre ambos e depois, naturalmente, abandonar a estratégia, porque já não 

será necessária. Apesar do rumo dos acontecimentos, Orestes conseguirá levar os seus 

objectivos a bom porto. 

Tanto o encenador como os actores falaram das suas experiências e metodologias. 

Nesse sentido, Luís Miguel Cintra referiu que os ensaios de leitura mais tarde acabam 

por ser esquecidos; a actriz Beatriz Batarda aludiu ao imenso trabalho que o actor faz 

em casa em torno da biografia dos personagens. É muito importante que esteja bem 

claro na cabeça dos actores quem são aqueles personagens, o que pensam e, como já 

mencionei, qual é o seu ponto de vista. O encenador afirmou que as pessoas na vida real 

não fazem o exercício (ou fazem pouco) de pensar qual o ponto de vista, do pensamento 

do outro, que as leva a agir de determinada forma. Conclui-se que o trabalho durante o 

ensaio não é suficiente para fixar tanta informação. É necessário consolidar o 

conhecimento e informação descobertos no ensaio, no trabalho de casa.  

Mesmo durante os ensaios aconteceu, por vezes, voltar-se atrás e começar a ler a 

peça do início. Geralmente o ritmo dos ensaios seguiu a seguinte forma: foi-se 

avançando na leitura e progressão do texto e repetindo, mas tendo sempre em atenção a 
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necessidade de voltar atrás, ou avançar, para não se deixar as cenas abandonadas, 

durante muito tempo, ou seja, sem serem trabalhadas.  

Importante no processo de criação do espectáculo foi também o momento em que 

o encenador mostrou a música que antecederia a primeira cena, para nos dar a medida 

do tempo, do clima do arranque do espectáculo, antes do início da cena (e que seria 

utilizado pela actriz também para aprofundar a sua concentração). O tema apresentado 

foi “Adagio Rubato” do álbum Sérénade pour violoncelle, de Hans Werner Henze, 

interpretado por Emmanuelle Bertrand. A banda sonora do espectáculo seria constituída 

pela integralidade dos nove temas do álbum, cuja ordem coincide no álbum e no 

espectáculo. 

É notório que, quando passamos para a leitura em pé, no palco de ensaio, a cena 

decorre quase totalmente a partir da relação que se constrói entre personagens e que ela 

irá depender dos sentimentos e ideias que os actores consigam fazer acontecer, do 

desenvolvimento dessa relação. Foi o caso das cenas entre Orestes e Pílades ou Ifigénia 

e Orestes. Pílades age de forma bastante correcta com Orestes devido à compreensão 

humana que possui. Ao contrário de Orestes, na primeira cena do II acto, para Pílades 

está muito claro que ambos têm de ser fortes e aguentar o facto de estarem presos 

naquela ilha. Quanto a Ifigénia, ela é um personagem que revela uma personalidade 

forte e intrínseca como jovem e sacerdotisa. No seu discurso de sacerdotisa do templo, 

por vezes, irrompe o lado mais pessoal de jovem expatriada da Grécia. O seu ponto de 

vista altera-se nestas situações, de sacerdotisa para jovem ansiosa para regressar ao país 

onde nasceu. Estes momentos funcionam quase como um momento de autodenúncia, 

em que se expõe. Estes aspectos que o personagem deixa escapar são muito fortes, 

porque revelam a verdade sobre os seus sentimentos. Perceber-se-á que Ifigénia deseja 

confortar e ser confortada por Orestes. 
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Levantamento da cena 

 

No início dos ensaios fiquei surpreendidíssimo com a disponibilidade que Luís Miguel 

Cintra demonstrava para trabalhar com aqueles actores, aquelas pessoas. Em todo o 

momento de trabalho foram bastante explícitos o cuidado e a atenção que sempre teve 

com cada um. Afinal, os actores estão a entregar-se “de corpo e alma” à interpretação 

daqueles personagens. São conduzidos e orientados por este encenador cujo cuidado foi 

sempre extremo e, posso dizer, bastante carinhoso. Mas que não se pense que os 

desafios que coloca aos actores são menores. Pelo contrário, são desafios que 

constantemente os engrandece. 

Luís Miguel insiste que, em primeiro lugar, tem de se ver a mecânica da cena a 

funcionar: as intenções, os objectivos, como e quem são aqueles personagens – são 

aspectos que devem estar claros. Apenas numa fase posterior, quando estes elementos já 

estão consolidados, é que se aprofunda e complexifica ainda mais o trabalho com 

variações e acertos de pormenor. 

Ao referir de novo a necessidade de “inventar a cabeça do personagem” aludiu ao 

método de Stanislavski para construir o personagem, definindo o que faz, quem é e qual 

o objectivo principal. À semelhança dos métodos utilizados na escola inglesa. A razão, 

ou seja, aquilo que irá definir a cena, será o resultado do conflito entre o objectivo do 

personagem e os obstáculos que terá de enfrentar.  

Neste dia de ensaio [9 de Julho] almocei com o encenador. Tive assim 

oportunidade de abordar algumas questões: falámos da extrema importância do 

levantamento da cena, quase frase a frase, como havia sido realizado na cena de 

Orestes com Pílades, entre os actores Paulo Moura Lopes e Vítor d’Andrade. O 

encenador reforçou a importância deste trabalho, porque constitui a base para o 

trabalho dos intérpretes e para a construção de cenas. A partir desse ponto, o 

encenador pode “organizar, estilizar e fazer uma cena”. Não lhe passa pela cabeça 

levar os actores a fazer coisas forçadas, que nada tenham a ver com a sua 

especificidade pessoal. E tenta retirar o melhor dessa especificidade de cada um. 

Por isso é necessária muita prática, muita atenção, sensibilidade e disponibilidade. 

No fundo, existe uma “direcção” para cada actor, porque cada ser é diferente e 

único.  
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A ligação de Luís Miguel Cintra ao texto de Goethe em todo o processo criativo 

ficou evidenciada também quando lhe entreguei a comparação que realizei entre a 

tradução do texto da autoria de João Barrento e a recriação poética de Frederico 

Lourenço, em que assinalei, na primeira, tudo o que fora cortado na segunda. Penso que 

esta comparação terá sido útil para o encenador confirmar que não existiam algumas 

ideias ou sentidos do texto original que lhe estivessem agora a escapar, no momento em 

que estava totalmente envolvido na encenação. 

Perante alguma dificuldade com o funcionamento da cena, o encenador 

recordava-nos de que o trabalho de actor deve começar pela imaginação da situação 

concreta, da cena e não do significado do texto. Por vezes os actores começavam pelo 

significado das palavras. O trabalho que fazíamos então consistia na marcação, frase a 

frase, das intenções contidas no texto. Mas constatei que, fisicamente, não se faz uma 

marcação. Nem dos olhares, pois está-se numa fase de criação. Embora o encenador nos 

recorde a importância da direcção dos olhares, como no exemplo que nos descreve, do 

cinema do realizador Pedro Costa, em que o olhar certo, na direcção certa, faz toda a 

diferença. 

Todavia, encontrar os movimentos dos actores, para depois começar a nascer a 

cena, constitui uma parte fundamental do processo. Embora esta seja uma direcção que 

é sobretudo uma descoberta em conjunto. É uma direcção em função da dramaturgia do 

texto e dos actores que interpretam os personagens. Depois de existir uma estrutura de 

movimentos, começa-se a preenchê-la com mais significados que se vão descobrindo. O 

encenador recordou-nos que, ao contrário do que faz agora, no primeiro espectáculo que 

encenou marcou tudo. E assim os actores, com a sua inteligência, acabaram por 

preencher os movimentos com significados. Mas nada impede que depois possam surgir 

alterações a essa estrutura com significados diferentes. É um processo em 

transformação.  

Num determinado ensaio de leitura à mesa da segunda cena do II acto, entre 

Ifigénia e Pílades, o encenador disse aos actores que deviam responder a ideias com 

ideias. Explicou que a contracena é alimentada pela contínua concentração. Para que 

esta se mantenha é necessário estar-se sempre a pensar, a alimentar o pensamento dos 

personagens e a reagir ao que o outro está a fazer. Sempre com muita lucidez. Naquele 

caso em concreto, era Pílades quem conduzia a cena. Mas as palavras que são ditas pelo 
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No dia 15 de Julho iniciámos o ensaio com a leitura à mesa do IV acto. Beatriz 

Batarda referiu que na escola onde estudou, a Guildhall School of Music and 

Drama, em Londres, o texto é decorado pela organicidade que implica, pelos 

objectivos que integra e pelas movimentações que suscita. Antes da pausa para 

almoço, Beatriz Batarda ainda referiu a importância de existir tempo no processo 

de ensaios para assimilar emoções e ideias: “Às vezes é preciso sarar feridas”.  

 

personagem provocam um efeito no outro personagem. Nesta cena o que é importante é 

que é Pílades quem é o responsável pela cena. É ele que tem de fazer qualquer coisa, 

fazer a acção avançar. O personagem deverá ser mais denso, mais responsável. O actor 

Vítor d’Andrade terá de imaginar como será a cabeça do personagem. 

Percebemos a dada altura que o II acto é bastante emocionante devido à cena do 

reconhecimento entre Ifigénia e Orestes. A propósito disso, o encenador deu-nos mais 

algumas indicações sobre interpretação: não é necessário querer mostrar que se está a 

pensar. Não será preciso fazer nada. Basta deixar o pensamento aparecer. Os actores 

devem estudar as frases do personagem com que contracenam, em função do ponto 

vista do seu personagem. Trata-se de um processo animado pelo actor, em função da 

cena, da situação e da inteligência contida no texto. Luís Míguel Cintra chamou também 

a atenção para o perigo que é construir a parte emotiva da cena, sem ser baseada nos 

elementos específicos da frase. Ou seja, exclusivamente sobre o que está escrito no 

texto. Os actores vão construindo a contracena, numa espécie de “balanço que vão 

alimentando”, com o que lêem e com o que criam.  

O encenador explicou que, quando pede o pensamento dos personagens ao actor, 

não pretende ver o actor ou o personagem a pensar. O objectivo é dar sentido ao que se 

diz. E “existir” em palco. Essa existência em palco ocorre depois naturalmente, através 

do corpo e das sensações e emoções dos actores. Mas isso é o que “acontece” na cena, 

em contracena, em relação, é com esses elementos que se joga (“jouer”) ao teatro. Com 

os objectivos definidos e o pensamento dos personagens encontrado, é possível depois 

jogar-se então com o corpo e com as emoções. 

 

Decorar o texto 
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As maneiras de decorar o texto, nesta equipa, variaram de actor para actor, embora Luís 

Miguel Cintra gostasse de solicitar que não decorassem o texto demasiado cedo, antes 

dos ensaios de pé, para não automatizar ritmos, ideias e emoções cedo demais. Segundo 

o encenador, o texto deve ir sendo decorado nesta fase, acompanhando o ritmo dos 

ensaios, durante os quais os actores se vão libertando dos textos gradualmente, até ao 

ponto em que já não necessitam de os ter na mão, no ensaio de pé. Nesta fase, quando se 

esquecem de alguma palavra, frase ou ideia, são pontados pelo assistente de encenação 

ou por algum dos actores. É assim que Luís Miguel vai decorando o texto, mas, como 

também acumula a função de encenação, é um dos últimos a ter o texto decorado. Vítor 

d’Andrade, nos primeiros dias de ensaio, já tinha o texto todo praticamente decorado, 

preferindo assim libertar-se mais cedo das folhas. Paulo Moura Lopes foi decorando o 

texto, mas também preferia trazer já alguma segurança no início dos ensaios. José 

Manuel Mendes também foi decorando o texto durante os ensaios, aproveitando muitas 

vezes os intervalos e outros momentos livres. Beatriz Batarda teve imenso texto para 

decorar neste espectáculo e, quando retomámos os ensaios em Setembro, estava muito 

preocupada com receio de que já se tivesse esquecido de algumas partes do texto. Mas 

não tinha, já trazia trabalho de casa realizado. Torna-se muito evidente que o texto pode 

e deve ser trabalhado em casa, para ser decorado, mas é indispensável que apenas se 

fixe, no palco de ensaios, ao mesmo tempo que as relações das cenas, as contracenas 

começam a ser construídas. 

A preparação do espectáculo incluiu também um ensaio com a prova dos tecidos e 

cores para os figurinos e uma sessão de fotografias tiradas à equipa de actores do 

espectáculo. Mas é o trabalho diário de e com os actores que cria, a pouco e pouco, a 

percepção do percurso dos personagens: por exemplo, o personagem Ifigénia no V acto 

será uma mulher mais forte, mais combativa e que assume a verdade pessoal como 

única arma para enfrentar os obstáculos. Há uma consciência que vai evoluindo. A 

própria peça é a história da evolução desta consciência. O corpo de Ifigénia também 

começa mais preso e depois solta-se progressivamente.  

Com o avanço do meu estágio, constatei que, para este espectáculo, se revelou 

fundamental que o ensaio e o aprofundamento das cenas acompanhassem a ordem de 

surgimento de cada cena na peça. Ao longo das semanas de ensaios, apercebemo-nos de 

que apenas era possível compreender totalmente as cenas que se iam sucedendo, depois 

de passarmos por todas as etapas das cenas anteriores. Trata-se de uma peça cujo 
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sentido vai realmente progredindo e sendo aprofundado ao longo da acção dramática. 

Esta é uma necessidade que não existe em todas as peças ou espectáculos. Talvez por 

isso o encenador fez notar que, no final da peça, Toas, o rei bárbaro, configura a ideia 

de monarca ideal para Goethe. E, a propósito de Goethe, falámos à mesa da poesia de 

Ruy Belo, Gastão Cruz, Luiza Neto Jorge, Fiama Hasse Pais Brandão e de Os Lusíadas. 

Falámos de um sentido poético da vida. 

Verifiquei que, com os ensaios bem avançados, a importância de compreender o 

ponto de vista do autor, neste caso de Goethe, persistia. Luís Miguel Cintra afirmou a 

dada altura que, na sua opinião, nos textos de análise de espectáculos, de crítica de 

teatro, deviam discutir-se as várias opções que o encenador faz, perante a compreensão 

do texto. Acrescentou que, para isso, é necessário também conseguir ler e decifrar o 

espectáculo bastante bem. Na sua opinião, é muito raro existirem bons textos de análise 

de espectáculos. 

Com cerca de um mês de ensaios realizados, os períodos de leitura e, sobretudo, 

de ensaio em pé, começaram a ser mais prolongados. Por exemplo: avançámos para a 

leitura dos IV e V actos sem nenhuma interrupção. E, depois, fez-se um ensaio em pé 

desses IV e V actos. No final, o encenador ditou várias notas, referindo-se ao V acto: 

quando Orestes chega, Ifigénia protege ambos, mas sobretudo o Rei; a saída de Arcas é 

feita pelo lado onde está a sacerdotisa, mas a entrada acontece pelo lado da praia; o Rei 

Toas, por razões humanas, deixa Orestes partir com Ifigénia e Pílades e, ao permitir 

isto, Toas torna-se “mais” Rei; na realeza assume a humanidade e assume, no plano 

oficial, o plano privado: o egoísmo torna-se generosidade, mas essa generosidade é 

oculta por razões de estado. Este é o sentido final da última cena do espectáculo, que, 

por esta altura, já se consegue prever. 

Nesta fase dos ensaios, como se disse antes, primeiro faz-se uma leitura à mesa, 

para preparar a passagem das cenas de pé, neste caso de um acto inteiro. Funciona como 

um aquecimento, onde o texto é revisto e os objectivos principais são lembrados. O 

encenador chamou a nossa atenção para as imagens, que parecem desenhadas, por 

exemplo as que já foram criadas por Beatriz Batarda para Ifigénia. Surgiram de forma 

natural, na interpretação, mas parecem desenhadas e têm sentido. O encenador indica 

que é isso que é preciso procurar para os outros personagens.  
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A partir daqui as notas transmitidas pelo encenador ganham especial relevância. 

As suas notas (umas transmitidas oralmente, outras que vai anotando em folhas ou num 

caderno) são variadas. Registei algumas que mostram, creio, a atenção ao detalhe, que 

se justificará cada vez mais até à estreia do espectáculo. Referiu que numa certa 

passagem o texto estava muito dito, que parecia poesia. Com isto queria assinalar a falta 

de verdadeira comunicação entre os actores e que se sentia mais a coloquialidade dos 

textos, do que propriamente o diálogo. Ainda não se ouve muito bem o personagem 

Pílades, mais precipitado do que nos outros ensaios, sendo necessária mais serenidade. 

Beatriz Batarda estava bem nas reacções de Ifigénia às notícias da Guerra de Tróia pela 

voz de Pílades, apenas teria de subir um pouco a “temperatura”, uma vez que salva 

Pílades, ou seja, pode aumentar a intensidade desse momento, justificada pelo momento 

de salvação de Pílades. Ou ainda que a surpresa que Ifigénia tem ao ver Pílades deve 

acompanhar o momento em que fala. Ao actor Vítor d’Andrade pediu que transmitisse 

mais segurança ao personagem e mais concentração. Indicou-lhe também que tinha 

absolutamente de “actualizar” a cena com a contracena que Orestes lhe estava a dar, 

querendo com isto dizer que tinha de reagir “à altura”, porque em cada ensaio, em cada 

dia, as acções são ligeiramente diferentes, o que faz com que a disponibilidade do actor, 

a sua atenção, tenha de ser sempre enorme, para que as subtis diferenças, em cada 

ensaio, possam ser integradas. Na verdade, a reacção de Pílades, num dos ensaios da 

segunda cena parecia ser de impaciência para com Orestes, quando deveria ser de 

determinação em querer fazer o que lhe parece certo. O encenador acrescentou que 

parecia que Vítor estava a querer solucionar as cenas apenas através das intenções 

definidas à mesa. Mas, neste momento dos ensaios no palco, era preciso integrar a 

relação que se estava a construir em cena com o outro personagem. Esta relação é muito 

delicada e tem de se conseguir compreendê-la.  

Neste tipo de indicações que o encenador utiliza para dirigir os actores recorre 

muito à inteligência de cada um, indica-lhes o que está a correr menos bem, como 

imagina que deverá ser a cena e chama a atenção para a situação e para a qualidade do 

momento. É uma direcção que atribui a responsabilidade ao actor, porque indica-lhe o 

que deverá fazer, ou seja, o objectivo que pretende, mas são indicações que operam, 

sobretudo, na capacidade de compreensão e inteligência do actor, para que ele próprio 

mude o que for necessário na própria interpretação para atingir os objectivos definidos. 

Não é portanto uma direcção impositiva ou que treina os actores na maneira como 
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devem dizer ou fazer. Explica-se o que se passa na cena e com o personagem, transmite-

-se o que se espera dele, sublinha-se a relação que se está a construir, mas permite-se 

totalmente que o actor descubra como executar. Até porque é ele, o actor, que terá 

depois de repetir e voltar a atingir aquela situação, por si, em palco ou em ensaio. E 

muito importante e realmente notável é a capacidade que este encenador tem para 

apontar as dificuldades, sem retirar confiança ao actor. Nos momentos mais sensíveis 

dos ensaios, por exemplo após as primeiras passagens do espectáculo na íntegra e 

perante algum cansaço ou desânimo dos actores ou da equipa, assisti à magnífica 

sensibilidade do encenador que soube transmitir confiança perante os obstáculos, sem 

nunca fragilizar a cumplicidade e confiança já estabelecidas.  

No dia 21 de Julho, quando passei na sala de espectáculo que dá acesso à sala de 

ensaios, vi que as paredes do cenário já estavam a ser levantadas. Nessa tarde 

experimentaram-se novos tecidos para figurinos. E o método de alternar leitura à mesa 

de um acto na íntegra com ensaio de pé continuou, sendo fornecidas notas, durante o 

ensaio de pé, sempre que o encenador achou necessário esclarecer o sentido das cenas 

ou dos objectivos dos actores. E tornou-se, por vezes, evidente que se deveria ler outra 

vez o acto na íntegra à mesa. E assim era feito, num vaivém entre leitura e construção 

da cena em pé. 

Quando, um dia, saímos da sala de ensaio, a caixa negra do cenário (idealizado 

pela magnífica Cristina Reis e construído com a sua equipa) já estava fechada. Por 

justaposição ao que eu experienciara, ao repetirmos várias vezes o V acto na sala de 

ensaios na cave, por baixo da sala de espectáculos, senti que também aqui se fechava 

uma fase do trabalho. Senti uma impressão forte e inesquecível perante a altura das 

paredes dos cenários e perante a densidade do negro profundo contido naquela caixa. 

Foi uma sensação muito forte, embora sem definição possível, uma sensação de 

gravidade. O cenário também já continha a nuvem pendurada do meio da cena. Neste 

dia, de manhã o céu estava nublado e estava a chover, em pleno Julho. 

Alguns actores começaram a ir experimentar os figurinos. O cenário já tinha mais 

alguns elementos, dois pequenos desenhos: um barco pendurado na parede do lado 

esquerdo do cenário, referência ao barco dos Gregos atracado na praia, e uma casinha 

na parede do lado direito, referência ao palácio do Rei Toas.  
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Num dos ensaios do V acto, na minha opinião, o Rei Toas não devia ter-se 

mostrado tão furioso; parecia-me que Luís Miguel deveria fazer a cena sem mostrar 

tanto desgaste e tristeza perante o abandono de Ifigénia. Na repetição do ensaio desse 

V acto já de pé, Luís Miguel executou um Rei Toas mais brando. E ao fazer-se uma 

segunda repetição do V acto, em que o Rei Toas no início se senta na laje localizada no 

centro da cena, a dinâmica entre os dois, com Ifigénia à volta dele, funcionou muito 

melhor. A terceira cena também ia melhorando, porque se sentia que existia uma 

conversa. Ifigénia não enfrenta o Rei como se ele fosse um opositor mau, um inimigo, 

mas, sim, acreditando que existe nele alguma humildade para reconhecer a sua vontade 

e verdade de sentimentos. 

 

3.3. Da sala de ensaio ao palco 

 

Foi a 22 de Julho, no período da tarde, que passámos pela primeira vez para a sala e 

para o cenário onde iria decorrer o espectáculo. Começou-se por passar o I acto com 

música. Porque estávamos numa fase de adaptação ao novo espaço, repetiu-se a 

passagem. No final desta repetição, o encenador deu algumas notas aos actores. Indicou 

que o espaço fizera algum eco, que as flanelas não cortaram muito esse eco. Que as 

cenas que ocorreram mais próximo do altar (laje ao centro) foram mais íntimas. E as 

que se situaram mais longe foram mais declamadas. No início, a entrada da luz parecia 

puxar a entrada da música. E questionou-se se a entrada de Arcas no I acto deveria 

ocorrer ainda com música. Adiantou que a escuta atenta das músicas define o ponto de 

entrada. Isto permitiu, além de acrescentar sensibilidade ao espectáculo, estimular a 

concentração dos actores. 

Estas oscilações no trabalho, possibilitadas pela mudança de espaço e pela 

integração da música, são muito importantes para contextualizar e apurar os sentidos 

das cenas. O encenador aconselhou Beatriz Batarda a não fixar ainda as emoções, num 

momento em que se adaptava ao cenário e espaço do espectáculo. Deveria apenas 

explorar as emoções e mais tarde lidar e definir o que fazer com elas. 

As notas do encenador tornaram-se cada vez mais específicas, por exemplo sobre 

algumas frases. Tiveram quase todas a ver com a enfatização de alguns períodos do 



 

41 

texto. Luís Miguel Cintra vincou a necessidade de enfatizar certas frases. O encenador 

começou a operar sobre alguns detalhes, a afinar pormenores, sobretudo na passagem ao 

espaço do espectáculo. Notou também que os actores ainda não estavam muito certos do 

que estavam a fazer. Em estados emocionais muito fortes, tinham dificuldade em passar 

a comunicar com os outros. Ainda esteve a faltar a capacidade de fazer evoluir a 

estrutura da cena. Denunciou através deste comentário a ideia de um espectáculo como 

um todo, com organicidade. 

 Progressivamente, o cenário ia contendo mais elementos. Para além da laje 

situada no centro do palco em referência ao altar a Diana, da nuvem sobre a laje em 

referência às várias alusões no texto às nuvens e ao seu significado simbólico, dos 

desenhos do barco e da casa, na parte anterior do palco, ao fundo, foram colocados um 

cavalete à esquerda, uma árvore ao centro e uma gruta à direita. Também o desenho de 

luzes mereceu um tempo de conversa entre Luís Miguel Cintra e Daniel Worm 

d’Assumpção. 

Ao dar uma maior atenção ao detalhe, nesta fase dos ensaios, Luís Miguel 

forneceu algumas notas mais exactas sobre as cenas (como, por exemplo, quando 

indicou que “Orestes não foge, encolhe-se apenas”). Acrescentou ainda que o próprio 

estado de espírito dos actores, potenciado pela magnanimidade dos personagens que 

interpretam, poderá ser perigoso e induzi-los num caminho de interpretação exagerado e 

errado, “à antiga”. Os actores deverão fazer as cenas acontecer entre os personagens, 

com a sensibilidade de pessoas vulgares, para criar uma atmosfera de intimidade e 

sensibilidade no espectáculo. 

Fez também notar a necessidade da existência de ritmos diferentes, porque o ritmo 

era por vezes muito semelhante e muito lento, embora se estivesse a aproximar das 

áreas certas. Relativamente a uma cena (primeira cena do III acto) sugeriu que se falasse 

mais cara-a-cara. Era necessário que os personagens se encarassem mais de frente, 

ousassem ter a coragem de encarar emoções e sentimentos fortes, como quando Orestes 

diz a Ifigénia: “E foi o próprio sangue a dar-lhe a morte!”. Nesta passagem, existiu, 

segundo o encenador, um problema na exactidão das acções, no ritmo e na qualidade. 

Momentos houve em que a intervenção do encenador consistiu em imprimir 

confiança aos actores, como quando disse a Paulo Moura Lopes que ele poderia ser 

ainda “maior e melhor”, que não receasse a utilização da própria personalidade (nesta 
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fase dos ensaios surgiu o luminoso sorriso de Orestes). Depois disso, numa nova 

passagem do III acto, Orestes esteve fantástico. Penso que foi nesta passagem que 

agarrou a cena, e que conseguiu realizar o percurso de Orestes das “trevas” para a “luz”. 

Foi um momento singular e extraordinário. Os momentos em que se atinge ou se 

descobre a solução das cenas foram sempre singulares e extraordinários. Será a partir 

dessa singularidade que depois se procurará sempre, não para repetir, mas para voltar a 

fazer acontecer. Importa referir que Beatriz Batarda ajudou imenso a atingir esse 

patamar de realização. Nem poderia ser de outra forma, teria de ser a dois. Depois Paulo 

Moura Lopes “agarrou” a cena e avançou. Fez um monólogo lindíssimo, a ponto de o 

encenador se emocionar. O desfecho deste III acto, em que Orestes reconheceu a irmã 

Ifigénia e o amigo Pílades, já sem a sombra perturbadora das ninfas, e no final se 

abraçaram, constituiu um momento de invulgar luminosidade e felicidade. 

 Antes da partida da companhia para férias houve um almoço com todos os 

funcionários no jardim (um pequeno terraço nas traseiras do Teatro da Cornucópia). Foi 

bastante agradável com um ambiente bastante divertido entre toda a gente. Estavam 

presentes sensivelmente 30 pessoas. Na companhia, “nesta casa”, senti claramente que 

cada um tem o seu próprio espaço de trabalho e que, embora exista uma direcção e 

naturalmente uma hierarquia, existe uma alegria e uma forma de estar e trabalhar que, 

na minha opinião, apenas será possível porque a direcção não é exercida de forma 

coerciva, mas sim com responsabilidade e respeito da parte de todos. Portanto, as boas 

relações que existem são determinantes para o sucesso do trabalho, mas são já uma 

consequência da forma de dirigir o teatro. Durante o almoço, o actor José Manuel 

Mendes tomou a palavra e quis assim referir o papel preponderante que Cristina Reis 

teve na direcção da companhia e na realização do almoço. Mais à frente, Cristina Reis 

anunciou que, em acordo com Luís Miguel, seria a companhia a oferecer o almoço.  

A companhia foi de férias até ao dia 31 de Agosto. A equipa que estava a ensaiar, 

essa continuou a trabalhar durante mais uma semana. E assim, no primeiro ensaio dessa 

semana (a 25 de Julho), ouviram-se as músicas das primeiras cenas e “bateu-se o texto” 

do I acto. Esta expressão significa dizer o texto de cor em voz alta, com o objectivo de o 

decorar. Seguiram-se os II e III actos, sempre seguidos das notas do encenador sobre 

ritmos, tensões, reacções. 
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Aliás, a propósito da sua interpretação do personagem Toas, Luís Miguel Cintra 

referiu a sua hesitação acerca de tornar Toas mais ou menos inteligente e acrescentou 

que no final (V acto) teriam de se colocar mais subtilezas. Seriam subtilezas que se 

referem à interpretação dos personagens, intenções e pormenores que seriam 

acrescentados e que enriqueceriam o espectáculo. 

Com a partida para férias do assistente de encenação Manuel Romano, Luís 

Miguel Cintra perguntou-me se eu não me importava de ajudar aos ensaios, substituindo 

o assistente durante aquela semana. Fiquei bastante feliz com a possibilidade de poder 

colaborar de forma mais directa no trabalho prático da companhia, para além da 

colaboração nas traduções do texto de Adorno (cf. Anexos 2.1 e 2.2) e de Damien 

Saunal (cf. Anexos 3.1 e 3.2) e na comparação entre as traduções de João Barrento e de 

Frederico Lourenço. No ensaio anterior, Manuel Romano já me tinha mostrado como se 

operava o leitor de CD, para colocar os temas musicais entre as cenas, e onde se 

ligavam e desligavam as luzes da sala. Comecei então a colocar a música e a “pontar” 

os actores sempre que foi necessário, sempre que houve algum esquecimento ou troca 

de palavras, nas passagens das cenas. Nesse “meu primeiro ensaio” como assistente-

substituto, começámos com a passagem da primeira cena do II acto. Estava muito lenta 

ao início e, por isso, realizámos mais duas passagens.  

Ficámos com vontade de ver personagens diferentes uns dos outros, mais 

elaborados, através dos quais se conseguisse realmente ver pessoas e modos de ser 

diferentes. Percebemos também que Ifigénia se sentia mais protegida ao pé de Pílades, 

tendo uma relação mais complicada com Orestes. Na repetição da passagem ficou claro 

que se trata de uma cena entre um homem adulto e uma mulher frágil. Ifigénia 

interpretou toda a segunda cena do II acto baseada, correctamente, numa fragilidade 

muito grande. Orestes e Pílades agiram como dois adultos.  

Houve então o primeiro ensaio corrido do espectáculo. Eu estava bastante 

nervoso, porque tive de colocar a música e “pontar” os actores. Devido à enorme 

pressão que senti, por receio de falhar a entrada de alguma música ou atrapalhar os 

actores quando tive de os “pontar”, pareceu-me que não tinha corrido muito bem. Mas o 

encenador, com a sua habitual sageza, confirmou que tinha corrido bem e que a 

passagem apenas teria “pecado por defeito”, ou seja, já se poderia ter investido mais na 

interpretação, sem receios. Dirigiu ainda mais algumas notas aos actores para que 
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No final do ensaio fiquei a conversar com o desenhador de luz, Daniel Worm 

D’Assumpção. Entre vários assuntos, ligados à sua experiência no Acarte e à história 

do Teatro da Cornucópia e do edifício onde está instalado, falámos do respeito que 

Luís Miguel Cintra tem para com quem trabalha, ou seja, do respeito e consideração 

que coloca no trabalho, sem reclamar hierarquia alguma. Nos ensaios da Cornucópia, 

à mesa de leitura, na sala de ensaios, o que é privilegiado é o trabalho, o pensamento, 

são as pessoas. Quando alguém intervém, existe da parte do encenador uma genuína 

vontade e interesse em perceber o que queremos dizer. Isto faz com que a 

responsabilidade para intervir também seja maior, mas é, ao mesmo tempo, 

totalmente livre. Daniel comentou que o encenador parecia dar mais espaço e atenção 

às pessoas, o que não quer dizer que antes não tivesse também essa atenção, mas que 

naquele momento se manifestava mais, de forma mais evidente. A profunda 

humanidade com que trabalha e a enorme consideração pelo trabalho com os actores 

são características indiscutíveis no trabalho de Luís Miguel Cintra. 

confiassem em que se passavam realmente coisas em cena e assim parassem de as tentar 

simular. Acrescentou ainda que deveriam ter mais confiança em si próprios e que o 

espectáculo perderia quando os actores tentassem “puxar pelas palavras”, em vez de ser 

pelo sentido. Segundo disse, reforçar a forma como se dizem as palavras não adiantaria 

nada, se isso não fosse acompanhado pelo sentido, pelo pensamento certo que as 

precede. Aliás, o sentido e o pensamento certo é que contribuirão para a forma certa de 

dizer. 

Para mim, como já fiz notar, foi impressionante a forma como o encenador soube 

num momento tão delicado – a primeira passagem do espectáculo na íntegra – assinalar 

problemas, aspectos do trabalho a melhorar e transmitir, ao mesmo tempo, confiança 

sem fragilizar ninguém.  

 

Trabalhar sem hierarquias 

 

Desta primeira experiência, retirei alguns apontamentos sobre como deveria “pontar” os 

actores nos ensaios seguintes. Em primeiro lugar é indispensável “pontar” sempre com 
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um volume de voz alto e perceptível. Em segundo lugar, na leitura à mesa devo corrigir 

integralmente as lacunas de texto, com a leitura da frase completa. Em terceiro lugar, no 

ensaio corrido de cenas, de actos ou do espectáculo, “pontam-se” apenas os 

esquecimentos para os quais os actores solicitam ajuda, ou então enganos muito grandes 

que possam atrapalhar o desenvolvimento da cena. Por último, em ensaio corrido, devo 

acompanhar sempre a cena ao mesmo tempo que mantenho a atenção no texto, mas sem 

ficar demasiado nervoso. 

Nos últimos dias de ensaio antes da pausa para férias foram mais precisas as notas 

dadas pelo encenador. Referiu-se à relação da música com a acção e com as entradas 

dos personagens. Por exemplo, a entrada de Arcas na segunda cena deveria ocorrer em 

simultâneo com o final da música e, para cada trecho de música, existiria uma acção 

passada imaginada. Mas também insistiu em pormenores no jogo dos actores e, por 

exemplo, esta cena ganharia se nela fosse utilizada mais gravidade e seriedade. 

Uma das chamadas de atenção de carácter geral disse respeito ao ritmo. Era 

necessário que existisse um ritmo mais rápido, mais humano e mais simples, pelo que 

precisavam de repetir o texto muitas vezes, até o esquecerem: “Repitam 50.000 vezes 

até se esquecerem das palavras e fazer acontecer o que lá está contido”. Já fora dito, ao 

longo dos ensaios, pelo encenador, mas volto a anotar que um trabalho muito 

importante a fazer é estudar, não a maneira de dizer, mas a acção da cena e o objectivo 

do personagem. Assim como estudar o discurso do outro personagem com que se 

contracena. Definir o que é que se passa na cena entre ambos, na acção, e deixar 

acontecer e aparecer novas coisas. Por exemplo, Ifigénia quis ir-se embora da Táurida, 

não quis casar com Toas e ousou dizer que se queria ir embora. 

Nesta fase dos ensaios, o encenador sublinhou que a interpretação das cenas é 

como um croché que se vai adensando, aperfeiçoando, melhorando detalhe a detalhe. E 

por isso insistiu na repetição, por exemplo, do IV acto. Desta vez correu muito melhor, 

com Vitor d’Andrade mais seguro e Beatriz cada vez melhor. O encenador disse-nos 

que parecia que alguma coisa se tinha desbloqueado e Beatriz Batarda respondeu que 

tinha sido de manhã na cena entre Ifigénia e Orestes. Ao passarmos o V acto, o 

encenador afirmou que tinha encontrado finalmente a estrutura certa: “Ainda não sei 

fazer, mas agora é que a estrutura da cena está certa”. Acrescentou ainda que se trata de 

uma cena que exige uma esforçada luta, mas que tem de ser feita. Como também 
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desempenha o papel de Rei Toas neste acto, o actor e encenador refere-se à cena do 

ponto de vista da interpretação do seu personagem e da relação com os outros 

personagens. 

No dia 31 de Julho, último dia de ensaios antes da pausa para férias do Verão, 

iniciámos o ensaio com a passagem integral do espectáculo. Estiveram a assistir Daniel 

Worm d’Assumpção e Cristina Reis. Desta vez já consegui “pontar” melhor os actores, 

tendo tido apenas alguma dificuldade com Luís Miguel Cintra. Este ensaio correu 

melhor do que o primeiro. O encenador chamou de novo a atenção dos actores para a 

necessidade de terem mais atenção ao ritmo e aos pormenores.  

Como nota final, disse-nos que ainda não se ouviam bem as conversas, que não 

eram ainda bem aquilo que acontecia. Fazer acontecer em cena as conversas, aquilo que 

o texto representa como sintoma, é um dos objectivos principais. Terá de passar pelo 

corpo e pela cabeça dos actores para poder acontecer em palco. 

Com a data de estreia marcada para o dia 24 de Setembro, os ensaios foram 

retomados a 1 de Setembro. No início do primeiro ensaio, o encenador sublinhou 

algumas alterações, tais como a mudança de instrumento de interpretação da peça 

musical, de piano para violoncelo, e a mudança dos tecidos dos figurinos dos 

personagens “novos” e dos personagens “velhos”. Sobre a alteração do instrumento, 

comentou-se à mesa que o violoncelo era bastante mais emotivo do que o piano. No 

cenário também registei uma alteração: a finalização da pintura da laje situada no centro 

do cenário, em representação do templo de Diana. O encenador enumerou, sobretudo, 

os principais objectivos do trabalho dos actores para as últimas três semanas de ensaios: 

“desenvencilhamento” de personagens, fluição do espectáculo e investimento em “fazer 

acontecer as cenas”. Soubemos também que o desenho de luz começaria a ser montado 

e experimentado na semana de 7 a 8 de Setembro. 

Mas, antes do início da passagem do I acto, o encenador solicitou à actriz Beatriz 

Batarda que tivesse especial cuidado com o momento de abertura e lançamento do 

espectáculo. Sublinhou que importaria ter definido muito bem a natureza de cada cena, 

para depois poder ter segurança durante o espectáculo. Outra alteração dizia respeito ao 

início do espectáculo que se faria agora sem a utilização do tema musical previsto, 

sendo esse tema transferido para o “separador” entre a primeira e segunda cenas. No 

início haveria silêncio. 
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Neste momento do processo criativo, configurou-se o trabalho da seguinte 

maneira: realização de ensaios isolados de todos os actos, com cada passagem em palco 

a ser precedida de uma passagem de texto entre os actores. Esta prévia passagem de 

texto, para além de funcionar como aquecimento, ajudaria a melhor recordar as palavras 

e as relações de cena. No final de cada passagem em palco, o encenador reuniria, como 

habitualmente, com os actores para lhes transmitir notas de trabalho. E assim aconteceu 

no final da passagem do I acto. Fez três reparos principais, informando que Ifigénia, 

pesasse embora a consequente diminuição do rigor na composição do personagem, 

apresentou maior confiança e que, por isso, Beatriz Batarda ainda teria de definir 

melhor as várias fases do personagem; José Manuel Mendes teria ainda de aprofundar o 

trabalho sobre a estrutura da cena entre Arcas e Ifigénia e desenvolver as alterações no 

plano da relação entre os dois, variando ora entre momentos de maior intimidade, ora de 

análise da circunstância em que se encontra Ifigénia. 

Na maior parte das vezes, as alterações são mínimas, acontecendo ao nível das 

intenções e entoações do texto. Mas um exemplo que ajuda a compreender o que 

entende Luís Miguel Cintra por “actualização de cena” foi um momento em que Orestes 

acrescentou uma leve carícia ao pé de Pílades, provocando assim a necessidade de uma 

imediata integração deste momento na acção do outro personagem, que, ao reagir, 

actualizou a cena. Este foi um exemplo bastante expressivo, porque se referiu a uma 

acção física concreta. 

O encenador dá indicações aos actores, mas aprofunda também a interpretação da 

cena ao questionar, por exemplo na terceira cena do III acto, qual é o momento exacto 

em que Orestes acorda. Quando questiona, sugere que a resposta talvez se encontre no 

final da oração em que Ifigénia pede aos deuses para salvarem Orestes da loucura, 

imediatamente antes de Pílades perguntar a Orestes se reconhece o amigo e a irmã.  

Sobre a passagem do IV acto, o encenador referiu que, na primeira cena, Beatriz 

Batarda estivera muito bem a construir uma Ifigénia muito frágil, como se fosse quase 

uma menina. A última cena é que necessitaria de uma transformação para uma postura 

diferente, mais forte e determinada. A quarta cena, entre Ifigénia e Pílades, a nível de 

interpretação estava muito bem, mas faltava ainda resolver e definir algumas 

movimentações.  
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Em fase de preparação do programa do espectáculo, estive com o encenador a 

seleccionar o excerto do texto de Damien Saunal (1952: 5-15) que poderia traduzir para 

integrar o programa do espectáculo (cf. Anexos 3.1 e 3.2). Ao investigar sobre a peça, 

encontrei uma edição de 1952, assinada pelo autor e com uma dedicatória a Lindley 

Cintra, oferecida com o conjunto do seu espólio à biblioteca da Faculdade de Letras, 

pelo filho, Luís Miguel Cintra. Trata-se de um estudo sobre os primeiros esboços 

dramáticos de Almeida Garrett, nomeadamente da Ifigénia na Táurida, mas apenas o 

início da tradução da versão de Eurípides.  

O encenador indicou-nos que o texto de Adorno referia um sistema de valores 

arcaicos que prendia a verdadeira natureza das pessoas e cujo movimento Ifigénia neste 

espectáculo contraria. No final do espectáculo, este personagem torna-se numa 

verdadeira rapariga de sentimentos espontâneos. Existe um regresso a um sentimento 

natural, ou não fosse a “natureza” a grande referência de sempre na obra de Goethe 

(Barrento 2000: 239).  

Achei brilhante o final da terceira cena do V acto, no momento em que Ifigénia 

pede a mão ao Rei Toas como sinal de paz, porque os actores desenvolveram o conflito 

da cena até um nível tão extremo que, quando Ifigénia lhe pede a mão, aquilo que 

também vemos é uma imperiosa necessidade afectiva, após um dilacerante confronto. O 

encenador confiou-nos que se apercebera disto no ensaio do dia anterior, ao reparar no 

estado de fragilidade de Ifigénia. Ficou definido que a cena final iria ser um pouco 

alterada e que se acrescentariam estas modificações. E, em tom de brincadeira, ainda 

disse que teria “mau perder”, referindo-se ao caracter quase inflexível do Rei Toas, na 

sua interpretação. 

Na terceira cena foi bastante perceptível o momento em que Ifigénia mostra que 

pensa que vai morrer e em que Toas, sem responder, consegue mostrar que se calhar 

decide matá-los a ambos. É um acontecimento no início da cena, que não está escrito no 

texto da peça, mas constitui um momento de contradição, diria até de dialéctica, 

relativamente a um pormenor, que aprofunda e complexifica a dramaturgia que está 

contida na cena. Apreciei também bastante a movimentação de Ifigénia, quando se 

aproxima de Toas, numa clara reacção de protecção do Rei, aquando da entrada de 

Orestes em cena com a espada desembainhada. A sexta cena acaba por revelar um 

respeito, uma amizade (no mesmo sentido lhe poderia chamar amor) e uma 
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consideração profundas entre Ifigénia e o Rei Toas: o imenso afecto mútuo torna-se 

evidente. 

A passagem do V acto foi repetida, porque a cena ainda estava a ser feita sem as 

movimentações estarem definidas, marcadas. Portanto, nesta passagem, as 

movimentações continuaram a fluir, sem marcações, definindo-se apenas que a cena se 

desenrolaria numa situação de meio-termo entre as duas entradas de cena. Ifigénia 

afastava-se no início, mas depois ficava no centro. Voltou-se imediatamente a repetir o 

acto, conseguindo assim confirmar e definir mais marcações e evitando que algum 

personagem ficasse “pendurado”, ou seja, desligado da cena.  

Nessa noite, preparou-se a passagem do espectáculo já com os figurinos vestidos e 

compostos de novos elementos, tais como as fitas douradas de Orestes e Pílades. Daniel 

Worm d’Assumpção assistiu à passagem. No final da passagem completa do 

espectáculo, o encenador confirmou que esta tinha corrido bastante bem, com muitos 

objectivos a serem cumpridos, embora ainda sem ter sido atingida a forma definitiva do 

espectáculo. Para cada acto forneceu à equipa um conjunto de direcções e anotações. O 

I acto ainda fluiu pouco, tendo um ritmo ligeiramente atrapalhado. De forma geral não 

arrancou bem. Os actores estavam agora demasiado preocupados em fazer acontecer as 

cenas e a prestar pouca atenção às palavras. O encenador recordou que não seria 

possível acreditarmos no “estar” dos personagens, antes de os ouvir falar. O 

personagem Arcas deveria dizer o texto de forma mais solta. José Manuel Mendes 

deveria seguir as indicações do ensaio anterior, distinguindo mais os vários momentos 

da segunda cena. Na última cena do acto, no início do pequeno monólogo que Ifigénia 

dirige a Diana, para que evite o retomar dos sacrifícios humanos, teria de se perceber 

melhor a sua profunda repulsa e recusa em cometer tais actos. O II acto correu bastante 

bem com Orestes e Pílades a fazerem a cena junto à laje, transmitindo realmente a ideia 

de que estavam prisioneiros no templo.  

No V acto foram integradas as alterações do ensaio de pormenor dessa tarde. 

Começaram a acontecer mais coisas: silêncios, tempos de transição entre as cenas, 

formas de surgirem as falas. O encenador assegurou aos actores que existe uma 

construção poética e musical que se pressente e que iria começar a surgir no 

espectáculo. Apenas ainda estaria presente em alguns momentos, mas começaria a 

aparecer com as sucessivas passagens do espectáculo. Disse a Beatriz Batarda para ter 
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em atenção os “fluxos” de interpretação. Este perigo surge quando o actor tem de liderar 

muitas vezes a cena, dependendo sobretudo dele próprio ou quando as cenas ficam 

dependentes de uma enorme carga emotiva que terá de se gerir.  

Beatriz Batarda conversou brevemente com o encenador sobre o processo interno 

que ocorre quando a actriz está a interpretar. O actor terá que verbalizar o pensamento, 

assim como deve ter capacidade para olhar, observar e estar presente. A actriz sente, 

neste caso, o mal-estar, depois sente o consequente efeito incomodativo e finalmente 

verbaliza. Primeiro ocorre o pensamento e depois verbaliza, foca-se. Luís Miguel 

recordou que o pensamento é sempre global, terá de acontecer a vontade de dizer e 

depois a linguagem organizará.   

Nestes ensaios de pormenor foi feito um trabalho de aproximação intenso àquilo 

que se pretendia, aos objectivos definidos. Foi um esforço enorme (acompanhado de 

uma dedicação e generosidade extraordinárias) no sentido de superar os limites já 

alcançados, para se chegar aonde ainda não se conseguira, para compreender melhor 

aqueles personagens e aquele texto, através do que se vivenciou em palco, sem medo 

algum do desconhecido, de continuar a aprofundar. 

 O encenador voltou a recordar, como fizera noutros ensaios, a indispensável 

necessidade de estudar o papel do outro. Se este trabalho não for feito, não se 

conseguirá compreender, nem acompanhar, o percurso dos outros personagens. E o jogo 

de interpretação será tanto mais desenvolvido quanto os actores estejam à vontade, ou 

seja, compreendam e conheçam o pensamento dos personagens. Estudar o personagem 

que se interpreta a repetir a maneira de dizer não funciona. O encenador referia-se a 

Grubber quando dizia aos actores “– não penses, faz!” para que não preparassem em 

demasia a maneira como se diz. É importante fazer e deixar acontecer, mas, refere o 

encenador, esta é uma frase perigosa, porque isto só poderá ser feito depois de se ter 

estudado bem o pensamento dos personagens. Referiu ainda que a segunda cena, 

diferentemente da primeira que é mais lenta, dá ritmo ao espectáculo.  

Um momento particularmente interessante para um observador como eu foi 

quando se passou a segunda cena pela quarta vez consecutiva e não correu bem, porque 

Arcas mostrava uma distância afectiva grande relativamente a Ifigénia, tendo um 

comportamento quase cínico. Os momentos de contacto mais próximo e directo não 

estavam a funcionar (a estes reparos, os actores evitaram ficar melindrados, 
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compreenderam e abraçaram-se, o que constituiu um momento muito bonito). Mas, no 

final, estas quatro passagens foram bastante úteis, porque levaram a concluir que Arcas 

talvez não estivesse assim tanto apenas a querer convencê-la, fazendo cumprir a vontade 

do Rei, mas antes, sobretudo, a aconselhá-la segundo aquilo em que acreditava 

genuinamente.  

Repetir a terceira cena do I acto permitiu a Luís Miguel adaptar-se à mudança do 

ponto de vista. Isto decorre da dificuldade que consiste em estar a encenar e interpretar 

o espectáculo. Na segunda passagem o encenador e actor declarou que lhe estava a 

custar o arranque da cena, porque ainda não encontrara a forma certa de abordar 

Ifigénia. Quando Toas entra em cena, vem a pensar no quanto está aborrecido com a 

situação que vive (regressa da vingança do filho, sem nenhuma fonte de alegria) antes 

de chegar ali, àquele encontro com Ifigénia, onde espera passar um momento de 

agradável intimidade. Beatriz Batarda sugeriu então que, a partir do momento em que 

trocam o primeiro olhar, deveriam logo começar a estabelecer uma intimidade. O 

assistente de encenação referiu que a terceira cena, embora tivesse um início melhor, 

depois esteve pouco precisa, nas intenções. A relação certa entre Ifigénia e Toas nesta 

cena ainda não fora encontrada, nem ficara definida. Eu tive exactamente a mesma 

opinião.  

Nas duas passagens da primeira cena do II acto foram corrigidas pequenas 

marcações sobre a localização dos personagens, sobre o sítio onde Paulo coloca o pé, 

sobre a escuta de Vítor. Estes ensaios de pormenor foram exaustivos e incidiram sobre 

todos os pequenos detalhes. Absolutamente nada, nenhum pormenor foi deixado ao 

acaso e, sobretudo, não existiu momento algum que não estivesse a funcionar que não 

fosse analisado e repetido várias vezes até se encontrar a solução certa. 

Foram também feitos pequenos reparos sobre os movimentos de Ifigénia quando 

se aproxima da parede e de Orestes quando se senta e inclina na laje. Estas pequenas 

alterações de movimentos pretendem potenciar a expressão dos personagens em exacta 

sintonia com o que estão a “viver”. Por isso também, o encenador pediu a Paulo Moura 

Lopes para que, quando Orestes se afasta de Ifigénia para se apoiar na parece oposta, 

em consequência do sofrimento que lhe provoca a conversa que estão a ter, não se 

desligasse dela. Quer dizer, não deixasse de manter o pensamento activo sobre Ifigénia, 
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centrando-se apenas no seu sofrimento. Teria de manter “a cabeça ocupada” com o 

outro personagem. 

Todo este minucioso trabalho teve consequências. A repetição da passagem do 

III acto foi fenomenal. Paulo Moura Lopes esteve bastante bem a representar os vários 

acontecimentos, embora ainda um pouco lento, a passar de uns para os outros. Beatriz 

Batarda também esteve bastante luminosa, no momento em que Ifigénia revela a 

Orestes que é sua irmã. Orestes no acordar do monólogo poderá ter um despertar mais 

lento e depois dividir as acções por pequenos episódios. Ao descobrir-se o estímulo 

certo da cena, esta fica mais lenta, mas depois, quando se repete, já não vai existir 

tolerância para suportar o tempo vazio que anteriormente fora ocupado pelo tempo da 

descoberta. Depois esse espaço de tempo desaparece e a cena torna-se mais rápida. 

Beatriz Batarda recordou que nos ensaios de outro espectáculo Luís Miguel Cintra lhe 

tinha ensinado a não ser educada em cena. Por outras palavras, o actor não se deve 

inibir por causa das regras do bom comportamento da vida em sociedade. Em cena, 

quase tudo pode acontecer e o que não pode finge-se, e essa é uma das razões por que o 

teatro é uma das mais completas formas de o homem se conhecer. 

No dia 4 de Setembro, a nuvem e os moldes de gesso voltaram a ser colocados no 

cenário, após terem estado a ser a finalizados. As três primeiras cenas do IV acto foram 

repetidas três vezes. Entradas atrasadas e problemas de ritmo foram apontados pelo 

encenador e logo corrigidos nas repetições seguintes. 

Luís Miguel fez vários comentários no sentido de apoiar os actores. Indicou que 

no IV acto Pílades já se encontraria moral e intelectualmente fortalecido e, por isso, 

poderia ser duro e cruel ao dizer estas frases a Ifigénia. Mas nas últimas três linhas já 

seria doce, porque tentaria sobretudo persuadi-la. A acção na quarta cena recorrerá aos 

verdadeiros valores que definem os personagens, sem admissão de “pieguices”, nem de 

pequenos sentimentos. Na vida (como nos ensaios) se acontece uma coisa muito grave, 

é preciso parar e resolver; depois volta-se então ao assunto em que se estava. Nesta cena 

apercebemo-nos de que o texto parece mais moderno, porque, na recriação poética que 

escreveu, Frederico Lourenço retirou os elementos redundantes, trazendo o texto para o 

nosso tempo, ficando assim mais adequado aos nossos valores e preocupações. 

Na passagem da primeira e segunda cenas do V acto, segundo o encenador, os 

acontecimentos ainda estavam muito lentos. Quando Arcas se dirigir a Toas, deverá 
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“tentar evitar” a cólera do Rei. Repetimos prontamente estas duas cenas. Na primeira 

cena, Arcas não estará confuso, o que terá de fazer será representar a confusão. Na 

terceira cena do V acto, cena do conflito entre Ifigénia e Toas, estes personagens 

confrontam as suas opostas vontades. É “como se” Ifigénia quisesse dizer ao Rei que ele 

deveria entender a razão para ela não os ter matado. No início da cena, quando Ifigénia 

responde a Toas sobre a identidade dos estrangeiros e afirma “que julga que são 

gregos”, tem consciência de que está a ser “falsa”. Ifigénia, ao dizer a Toas que a deusa 

lhe dá “um tempo de reflexão”, estará a dar-lhe a oportunidade de alterar a decisão do 

sacrifício e provar que é humano. Se o Rei Toas diz “– Obedece ao que te obriga a 

posição de sacerdotisa” e Ifigénia, a princípio, se refugia na intervenção divina “à custa 

de um milagre”, é porque não bastará a vontade e resolução de uma mulher simples para 

convencer o Rei. Ifigénia responderá a Toas para não se servir de leis antigas em defesa 

das suas paixões, reconhecendo que se trata apenas de uma decisão estratégica do Rei, 

para a persuadir. Ifigénia em resposta afirmará que a lei que defende é a que atribui 

valor sagrado a cada vida humana. Toas em resposta apresenta um argumento típico de 

um “discurso de fraco” e afirma que “não se devem contrariar os poderosos”. Na sexta 

cena, a relação já se terá tornado mais pessoal, entre o Rei e Ifigénia, depois de Ifigénia 

apresentar os seus argumentos, quando diz “temo a discórdia maligna se tu, Ó Rei, não 

deres ouvido à reconciliação; e tu, meu irmão, não dominares o ímpeto juvenil”.  

No final da análise deste período da cena, o encenador referiu-se à dificuldade que 

constitui compreender os textos e acrescentou que não existe melhor maneira do que 

fazê-lo representando-os. O facto de os textos de teatro construírem o seu sentido em 

situação de enunciação faz com que, muitas vezes, a leitura que é realizada num 

contexto de análise literária, fora dos teatros, nas salas de aula, seja limitativa e quase 

constitui um contra-senso com a própria definição de género dramático. Porque a leitura 

começa pela análise literária, por uma leitura atenta e cuidada à mesa, mas cujo 

“dramatismo” se resume, no máximo, a uma leitura em voz alta. Na minha opinião, 

deveria ser imprescindível a leitura em situação, ou seja, leitura de pé entre duas ou 

mais pessoas, várias vezes, após o devido estudo da peça. Só assim, com, pelo menos, a 

iniciação a esta maneira de fazer teatro a partir de textos, é que se poderá mais 

eficazmente sensibilizar e dar a experimentar o teatro, enquanto ferramenta de 

conhecimento do mundo (Mateus 2002: 213-218). 
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Esteve presente num destes ensaios um espectador especial: o espanhol Carlos 

Aladro que colaborou no espectáculo do Teatro da Cornucópia Don Carlos, Infante de 

Espanha, de Friedrich Schiller, outra recriação poética de Frederico Lourenço. Fez-se a 

passagem completa do espectáculo, que teve a duração de uma hora e cinquenta 

minutos. Registei no meu diário que José Manuel Mendes esteve extremamente bem no 

I acto, na forma honesta e directa como tentou persuadir e aconselhar Ifigénia; que o 

IV acto correu maravilhosamente com Beatriz Batarda e Vítor d’Andrade a realizarem 

uma quarta cena notável; o final da segunda cena, também correu muito bem, com 

Ifigénia a mostrar-se francamente perturbada pelas palavras de Arcas. Beatriz Batarda 

fez um V acto belíssimo, ao interpretar uma Ifigénia que soube provocar a sensibilidade 

do Rei e assim despoletar o reconhecimento de valores superiores à sua “bárbara” 

vontade. 

As notas do encenador a esta passagem incidiram sobretudo no actor Paulo Moura 

Lopes, que poderia fazer melhor. Poderia estar menos “sádico”. Embora Orestes tenha 

estado muito bem na representação da tristeza masculina, seria necessário controlá-la e 

levá-la mais longe. Já Pílades teria de ser mais forte, lúcido, pesado e seguro. Vítor 

d’Andrade teria de realizar os acontecimentos com uma maior intensidade, porque 

senão o personagem perderia densidade. Beatriz Batarda teve três momentos mais 

difíceis: o primeiro momento no I acto, anterior à entrada de Arcas. No início Ifigénia 

estará a sofrer, portanto o desconforto tem de estar mais explícito (nessa fase inicial). 

José Manuel Mendes terá de executar as cenas de uma forma mais prática, com uma 

maior evidência e racionalização e com menor emoção e repreensão. O encenador 

chamou a atenção para o seguinte aspecto muito preciso: quando dois personagens estão 

em cena a contracenar e um deles se afasta, esse afastamento não tem de representar o 

impulso de resposta ao outro. Pode representar, em vez disso, “a meditação” sobre algo 

que se tenha passado. São indicações úteis para as inúmeras cenas, com diálogos e 

tensões entre vários personagens. Ao concluir as indicações para os actores, o 

encenador resumiu que as cenas estavam a funcionar melhor e que a natureza dos 

personagens estava quase atingida. Solicitou a Paulo Moura Lopes um cuidado especial 

com as viragens, movimentações muito rápidas, para não se desconcentrar. 

Verifico que nos últimos ensaios o encenador dirigiu cada vez mais o discurso e 

as indicações individualmente para cada actor. O sentido das cenas estava já 

praticamente todo apreendido, sendo necessário ainda continuar a aprofundar o trabalho 
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de pormenor com cada actor. É sobretudo ao nível do que cada um pode agora melhorar 

que o trabalho continua e funciona em conjunto.  

O encenador Carlos Aladro é cúmplice do trabalho da companhia e no final da 

passagem fez algumas observações e apreciações. Referiu que o que define Pílades é o 

facto de ser um homem centrado e o que define Orestes, no início, é ser um homem 

esgotado. Acrescentou que a relação de amor impossível entre Ifigénia e Toas se resolve 

com a relação de pai-filha. Pareceu-lhe que Ifigénia estaria a pensar demasiado, 

constituindo um personagem excessivamente intelectualizado. A resistência de Ifigénia, 

Orestes e Pílades constitui um novo valor, que corresponde a uma nova ideologia, que 

também já estava presente em Don Carlos. É Orestes quem revela a nova ideologia a 

Toas, apresentando como solução para o conflito a força da razão a substituir a força 

das armas. 

As formulações de apreciação e observação sobre as passagens das cenas, dos 

actos, do espectáculo, sobre a prestação dos actores, quando não incidem sobre aspectos 

específicos que terão de ser modificados, têm uma natureza frequentemente generalista 

e visam sobretudo estimular a confiança, porque correspondem positiva ou 

negativamente à evolução e transformação que tem vindo a acontecer ao longo da 

preparação do espectáculo: são os casos de “correr bem”, “muito bem”, “estar bem”, 

“menos bem”, “um pouco abaixo”, “melhor” e “pior”. 

No dia 5 de Setembro assistiram à passagem do espectáculo Frederico Lourenço e 

Carlos Aladro. No final o encenador utilizou o mesmo método de distribuir notas de 

ensaio para cada um dos actores, felicitando uns (Beatriz Batarda pelos actos I, II, V), 

apontando aspectos menos conseguidos a outros (José Manuel Mendes deveria realizar 

a entrada no IV acto com menor agitação e aflição). O encenador referiu ainda que 

todos os movimentos que decorrem no escuro (referia-se a inícios, entradas e saídas de 

cena) representam momentos reflexivos, no inverso da acção. 

Os trabalhos no palco continuaram e, por isso, regressámos à sala de ensaio, na 

cave, porque na sala do espectáculo estavam a ser montadas as luzes, sob a coordenação 

de Daniel Worm d’Assumpção. Aproveitou-se para rever com mais detalhe momentos 

que tivessem de ser aprimorados. Na sala de ensaio, sem cenário, seria possível 

identificar e trabalhar momentos na comunicação e relação entre os personagens que 

ainda estivessem frágeis. Após a passagem completa do III acto, o encenador fez várias 
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comparações com a forma como o texto estava a ser dito na sala de espectáculos. 

Depois esteve a partilhar com a equipa algumas das máximas e reflexões (Teatro da 

Cornucópia 2009: 11) que seleccionou da obra de Goethe para inclusão no programa e 

que apoiam a compreensão do pensamento do autor. Continuámos o ensaio na mesa e 

realizámos uma passagem do texto do III acto frase a frase de molde a analisar, 

compreender e esclarecer ao pormenor o pensamento e as intenções do autor, ao longo 

da peça. Foi uma análise feita com bastante rigor e extremamente exigente, agora já 

com o saber acumulado de vários ensaios realizados na sala de espectáculos. Constituiu 

o regresso ao texto como fonte de esclarecimentos de dúvidas.  

Aquando da passagem das quatro primeiras cenas do IV acto, o encenador pediu 

aos actores para privilegiarem o sentido das frases e das cenas em vez de estarem 

preocupados com a actualização da cena, devido à mudança de espaço. Na passagem do 

III acto Paulo Moura Lopes interpretou bastante bem o monólogo, com a enunciação 

das frases de modos diferentes uns dos outros e com uma qualidade no olhar, de quem 

está realmente a “ver” o que imagina. Luís Miguel assinalou que Paulo Moura Lopes 

deveria deixar acontecer outras coisas para além daquilo que é provocado por ele 

próprio. O IV acto também correu exemplarmente, com Beatriz Batarda a interpretar 

uma Ifigénia surpreendente no monólogo da quinta cena. Vítor também esteve melhor 

com um Pílades mais objectivo, preciso e menos sentimentalista.  

Em seguida, o encenador indicou aos actores mais umas notas bastante precisas 

sobre pequenos pormenores. E anunciou que, no dia seguinte, o objectivo principal do 

ensaio seria desbloquear, para “aprender a não ter medo da peça”.  

Numa repetição da passagem da terceira cena do II acto, o encenador indicou a 

Paulo Moura Lopes que seria necessário existir mais remorso em Orestes. Na passagem 

da terceira cena, quando Ifigénia revela ao Rei que não é uma selvagem, mas sim 

descendente de nobre condição (embora amaldiçoada), o encenador dissertou 

brevemente sobre a arte de representar. Resumiu alguns dos princípios que tenho vindo 

a salientar fruto da minha observação e dos comentários ouvidos, ou seja, que o estudo 

de um papel é realizado pelo estudo de uma estrutura mental e pensamento de um 

personagem – no final, quando se estreia, parece mais simples porque constitui uma 

síntese. É fundamental saber dominar e conduzir o pensamento. Assim como ouvir o 

outro, conseguir ter a capacidade de lhe prestar atenção, escutar e o compreender 
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representam também condições determinantes para a interpretação. No Teatro da 

Cornucópia espera-se ver o actor a pensar e sentir o que o personagem sente e pensa. 

Sente-se e, por isso, o desempenho será verdadeiro. Torna-se indispensável definir 

como é que o personagem escuta o outro e saber o que é que irá provocar no outro. Ter 

isto bem definido é fundamental, porque será sobre estes aspectos que o personagem se 

constrói e o actor se concentra em cada novo dia de trabalho. Diariamente, o actor traz 

para o ensaio uma energia e um estar diferentes, que mudam muito e que deverão 

sempre ser integrados sem atrapalhar os objectivos principais definidos para o 

personagem. Percebi que é isso que o encenador quer dizer quando se refere a 

“actualizar a cena”. 

Após a passagem do espectáculo o encenador referiu que Ifigénia não precisava 

de se afirmar para ter força. A “força” de Ifigénia existe na sua própria maneira de ser 

“assim como é”. Ou seja, através do investimento que faz para “compreender”, é que ela 

se revela, incluindo a si própria. A sua fragilidade, sensibilidade e vontade de 

compreensão são transformadas em força, ou, se quisermos reformular de outra forma, a 

sua força consiste na potência da fragilidade que tem e que lhe possibilita uma 

sensibilidade muito particular. Sendo assim Ifigénia terá de ter uma maneira de “viver” 

diferente da que Beatriz está a utilizar. Terá de ser mais inocente, mais ingénua e mais 

frágil. Este será um dos últimos aspectos principais que define Ifigénia, a ser trabalhado.  

O ensaio do dia 10 de Setembro iria privilegiar o sentido e a relação entre os 

personagens, anunciou o encenador, e, por isso, antes de começarem as passagens das 

cenas e dos actos, foi realizada uma passagem de texto. Importará sobretudo, recordou o 

encenador, sempre que for necessário, responder a uma ideia com outra ideia, a cada 

acção com uma reacção e a cada intenção com outra intenção. Faz-se uma “direcção” 

quase momento a momento e, por exemplo, a primeira cena do II acto melhora imenso, 

com este processo de afinação. Foram desta forma trabalhadas outras cenas que 

importava rever: a segunda cena do I acto, entre Ifigénia e Arcas, a segunda cena do 

IV acto, também entre Ifigénia e Arcas, assim como o V acto completo. No final do 

ensaio o encenador ainda teve tempo para citar o também director de teatro, Goethe, 

numa das suas máximas: a “teoria está contida na prática”. 

O resultado deste trabalho de pormenor à tarde foi visível na passagem do 

espectáculo à noite. Gostei muito, sobretudo da forma como os actores resolveram o 
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final do espectáculo. Nesse dia adquiri um sentido final do espectáculo diferente. Fiquei 

dividido entre aderir a Toas ou a Ifigénia. Mudou o momento em que Ifigénia se desloca 

fisicamente para o lado de Orestes. A partir desse dia, apenas se colocará ao lado de 

Orestes depois de ele referir que a “irmã” que vai levar para a Grécia é Ifigénia, irmã de 

Orestes, e não a imagem da deusa Diana, irmã de Apolo. Penso que também se fica 

mais do lado do personagem Toas, porque é evidente o sofrimento que a separação lhe 

provoca e porque existe uma ambiguidade muito grande entre o amor que sente e a fúria 

que a separação lhe provoca. No final da cena, Orestes dá espaço a Toas para mostrar 

que fica encolerizado, porque perde Ifigénia, perante a exposição da razão de Orestes. 

Ao encenador pareceu-lhe que Ifigénia, no início do espectáculo, teria de estar mais 

frágil. Concordei inteiramente, porque me pareceu que a actriz estava num momento de 

transição para assumir essa fragilidade. A força que lhe iria advir teria nascido dessa 

fragilidade. De todas as passagens do espectáculo, esta foi, sem dúvida, a mais ágil. O 

encenador ainda acrescentou que no final do sonho de Orestes, quando este acorda do 

desmaio, no final do III acto, teria de mostrar algum desagrado perante o súbito 

desaparecimento daqueles personagens (fantasmas). 

 

3.4. Montagem de luzes e últimos ensaios 

 

No dia 11 de Setembro à noite realizámos o primeiro ensaio com algumas das luzes do 

espectáculo já a serem utilizadas, nomeadamente a iluminação da nuvem sobre o altar e 

uma luz quase geral meio-azulada. A este ensaio assistiu já uma jornalista, Cristina 

Margato, do jornal Expresso. Após a passagem do espectáculo, Luís Miguel Cintra 

referiu que o Arcas de José Manuel Mendes estivera bem, mas que necessitaria de 

estabelecer uma relação mais forte com Ifigénia, estando tudo correcto o que realizara, 

mas com ausência de verdade. Tal como já repetira nos últimos ensaios, no início do 

espectáculo Ifigénia teria de começar mais desesperada, mais frágil. Sentiu também que 

os actores Paulo Moura Lopes e Vítor d’Andrade sofreram da sensação de estarem a 

representar (devido à primeira presença de alguém exterior à equipa a assistir), o que 

tornou mais fracos os acontecimentos verdadeiros em cena. Por isso, seria necessário, 

no início, antes de passar o espectáculo, um exercício de concentração sobre o que se ia 

passar. O encenador referiu que Paulo Moura Lopes estaria a tentar provocar a agitação 
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de Orestes mais pela técnica, mas que teria de ser mais pelo pensamento. Quando se vai 

para o palco tem de se pensar que “aquelas coisas vão mesmo acontecer”, lembrou o 

encenador, e as frases que se dizem surgem desses acontecimentos. “O texto é um 

sintoma”, é uma frase recorrente do encenador quando discursa sobre interpretação. No 

final do ensaio o encenador também confessou que, como já estava à espera da 

interferência da adaptação do espectáculo à presença de jornalistas, antecipara também 

o início do afinamento do desenho de luz, para assim ganhar algum tempo e aproveitar 

estes momentos de interferência e desconcentração antes da estreia. 

O encenador pediu aos actores para pensarem o espectáculo em função do 

impulso de vida e de morte e, nos apontamentos após a passagem, voltou a incutir 

confiança no trabalho desenvolvido. 

A tarde do ensaio do dia 14 de Setembro foi inteiramente dedicada a ensaios de 

luz do I ao IV actos. Nestes primeiros ensaios de luz é pedida muita paciência aos 

actores, porque a luz será acertada cena a cena, com várias repetições, pequenos acertos 

de posições e movimentações dos actores, assim como pequenas afinações de luz. Neste 

dia cheguei mais tarde ao ensaio, porque estivera a finalizar a tradução de Adorno, mas 

tive ainda oportunidade de rever com o José Manuel Mendes e com a Cristina Reis duas 

frases em que tinha dúvidas na tradução da língua francesa para a portuguesa. 

Nessa noite, a passagem do espectáculo trouxe vários desacertos que o encenador 

assinalou, como de costume: Beatriz Batarda falou a um ritmo muito lento, José Manuel 

Mendes esteve um pouco atrapalhado, Vítor disse coisas um pouco cantadas e sem 

pensamento, precisando de voltar a repetir o que já conseguira fazer. Apontou vários 

dos aspectos que me parece que foram os problemas do último ensaio: personagens 

isolados, falta de relação, pouco pensamento, pouco ritmo e reduzida alteração de 

ritmos. 

Na noite de dia 15 já foi possível passar o espectáculo completamente iluminado. 

O encenador mostrou-se contente, pois esta passagem correu em exacta oposição à do 

dia anterior, ou seja, correu bastante bem. Ficou definido que no dia seguinte se faria 

uma passagem “italiana” para ver pormenores. Uma italiana é uma passagem do 

espectáculo acelerada, que permite verificar se os actores estão à vontade com todo o 

espectáculo ao ponto de conseguirem acelerar o ritmo e manter a comunicação, a 

relação e o pensamento. É um óptimo método para verificar se existem partes do 
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espectáculo com uma maior fragilidade. Constitui sempre um desafio para os actores 

passar uma “italiana” para identificar fragilidades e agilizar texto e ideias. 

Começou a preparação da divulgação do espectáculo com uma gravação que 

serviria para ser transmitida por programas de rádio. No final de mais uma passagem do 

espectáculo, o encenador indicou que vira os actores a tentar fazer acontecer as coisas a 

partir dos apontamentos que lhe eram indicados, em vez de os fazerem acontecer, a 

partir daquilo que se passa no próprio momento, em vez de actualizarem. Dois ensaios 

mais tarde, o encenador dirá explicitamente: “Não tenham medo de desobedecer a 

indicações quando isso corresponder a acontecimentos em cena – a actualização é muito 

importante”. A propósito dos métodos de concentração, Luís Miguel Cintra referiu que 

o isolamento em si próprio não será o melhor método. O melhor será estar calmo, 

disponível, atento ao sentido de grupo e, se possível, realizar uma “italiana” antes do 

espectáculo. 

A mesa de operação de luz e som foi colocada a meio da bancada do público e o 

desenho de luz foi alterado. Do meio da bancada a visão é diferente, o que também 

contribuiu para que se alterassem ainda bastantes coisas. Voltei a conversar com o 

Daniel Worm sobre o rigor do trabalho de luz na Cornucópia. Consegue-se avançar 

bastante em quatro dias: na sexta iniciou-se a gravação do banco de memórias, na 

segunda continuou-se a gravação de memórias até ao meio do espectáculo, na terça 

finalizou-se a gravação de memórias até ao final do espectáculo (segunda e terça-feira à 

noite já se fez passagem do espectáculo com luz parcial) e na quarta fez-se a passagem 

com a luz integral. Na quinta à tarde houve tempo para mudar e melhorar algumas 

coisas no desenho de luz. Como disse, para os actores é um trabalho um pouco 

maçador, porque acontece, sobretudo, em função da luz e da encenação. Mas os actores 

podem aproveitar este trabalho muito importante para conseguir o rigor e o acerto da 

habituação às luzes. 

Através de um telefonema soube que o Mário Sério tinha falecido nessa 

madrugada. Fiquei muito triste por perder essa amizade que acontecera através do 

entusiasmo pelo teatro. Devo-lhe também um agradecimento especial por ter realizado 

este estágio, porque me soube aconselhar a ir simplesmente falar com o Luís Miguel 

Cintra e explicar-lhe porque gostaria de conhecer melhor o trabalho da companhia. O 

Mário era totalmente apaixonado pelo trabalho desta companhia. Antes da passagem do 
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espectáculo nessa noite, algumas cenas foram filmadas para um destaque cultural do 

canal televisivo RTPN. As notas a esta passagem já foram dadas no camarim, devido à 

presença de público na sala. Foram apontados vários detalhes fundamentais. Pareceu- 

-me que foi o melhor ensaio a que a Cristina Reis e a Linda assistiram. A Cristina Reis 

deu-me um beijo de tão feliz que estava. 

Entretanto, Luís Miguel Cintra entregou o texto “Este espectáculo” à equipa para 

que esta o lesse. 

No dia 21 de Setembro apenas houve ensaio à noite, com a passagem do 

espectáculo para alguns jornalistas e fotógrafos. No final, o encenador deu algumas 

indicações aos actores, “pouca coisa, para não desestabilizar”. Neste momento, o 

espectáculo já estava inteiramente construído e com todas as cenas a funcionarem 

conforme se pretendia. Agora apenas poderia crescer, com a “entrada do público” no 

espectáculo. Por isso, importa não desestabilizar os actores, neste momento frágil em 

que o espectáculo começará, de facto, e atingirá o seu objectivo principal: ser partilhado 

com os espectadores. Nos últimos ensaios também se foram consolidando as várias 

etapas (desenho de luz, últimas pequenas alterações) que uma vez finalizadas foram 

sendo imediatamente integradas nas passagens do espectáculo, nos ensaios.  

Com a estreia a aproximar-se, tive ainda oportunidade de falar com Luís Miguel 

Cintra acerca do texto “Este espectáculo”. Disse-lhe que gostei muito do texto e que lê- 

-lo permite, creio, experienciar (e para mim revisitar) um processo interno, algures entre 

a leitura da peça e o visionamento do espectáculo. Este texto escrito no final dos ensaios 

representa um aprofundamento e refinamento dos temas presentes na peça, trabalhados 

nos ensaios e apresentados no espectáculo. 

Por seu lado, Luís Miguel Cintra falou-me do perigo de dizer muitas coisas aos 

actores antes da estreia. Contou-me que Eduarda Dionísio, nos “Tambores na noite”, lhe 

dissera que ia demasiado bem “no papel de personagem que traía a revolução” e que, 

depois disso, ficara com receio de que por essa razão as pessoas aderissem ao 

personagem. Outro exemplo terá sido quando Jorge Silva Melo, depois do ensaio geral 

do espectáculo Terror e miséria do III reich, lhe disse que o monólogo que Luís Miguel 

interpretava estava bastante fraco, mas que a coisa se arranjava com “a noite toda a 

trabalhar!”. Em ambos os casos, ficara arrasado, mas aprendeu que não se deve colocar 

demasiada pressão nos actores, nos dias anteriores à estreia. Disse-me ainda que, 



 

62 

durante a carreira do espectáculo, como faz parte do elenco, vai vendo como está a 

correr e vai falando com os actores. Pouco, mas vai falando. E contou que, no 

espectáculo Sangue no pescoço do gato, de Fassbinder, viajou para Espanha e, quando 

regressou, foi ver o espectáculo e verificou que estava ao lado de tudo o que havia sido 

combinado. O que fez nessa situação foi marcar um ensaio com toda a gente. 

 

3.5. Ensaio geral e estreia 

 

Depois de, durante a tarde de 23, ter sido feito um ensaio de imprensa para as televisões, 

onde apenas foram filmadas algumas cenas que seriam divulgadas em notícias e 

programas culturais televisivos, à noite decorreu o ensaio geral, com algum público a 

assistir ao espectáculo. Ainda não tivemos a sala cheia, mas o espectáculo foi exposto 

ao impacto com o público.  

Antes do ensaio fui ver a perspectiva da cabine de som (situada num nível 

superior à última fila da plateia) e passei pela passadeira superior (que atravessa o palco 

junto à teia de luzes). Quando cheguei aos camarins, vi de relance os actores a 

prepararem-se para entrar em palco. Em primeiro lugar, vi a Beatriz e o Luís Miguel 

Cintra a falarem na antecâmara da entrada para o palco do espectáculo, encostados a um 

antigo piano que se encontra a um canto, apenas com uma pequena luz que iluminava a 

cena como se fosse uma imagem de uma fotografia ou de um quadro. Momentos antes 

tinha passado por mim Vítor d’Andrade a correr e a subir as escadas, entre o camarim e 

o palco com um entusiamo extraordinário, como se de uma criança se tratasse. Paulo 

Moura Lopes estava a concentrar-se na parte superior do palco, atrás do cenário do 

espectáculo, isolado no meio do palco, imagino que com uns fones nos ouvidos a ouvir 

algum tema musical inspirador. José Manuel Mendes estava sentado atrás do palco a 

aquecer a voz. Nesse momento, o assistente de encenação disse que o público ia entrar e 

gritou a tradicional expressão que se utiliza no teatro para desejar o que é proibido 

enunciar. Para mim este dia funcionou como estreia, porque no dia seguinte já não 

estive nos camarins, indo apenas até lá para desejar felicidades à equipa, instantes antes 

do início do espectáculo. 
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A forma como vivi a estreia no dia seguinte foi plena de emoção, como se eu 

próprio estivesse em palco com os actores e a desejar verdadeiramente que tudo 

corresse como correu nos melhores ensaios. Sofri imenso, tanto quanto tive prazer. 

Foram todos fantásticos, superiores a eles próprios, corresponderam a eles e ao conjunto 

daquela sala. Foi estonteante a forma como o espectáculo ganhou vida e se alterou e 

animou com a estreia. Pareceu-me naquele momento que aqueles dois meses e meio de 

trabalho tiveram apenas como objectivo aquela dia, a estreia do espectáculo (e, claro, 

depois cada dia, sucessivamente durante um mês e meio de carreira em cena). Parece 

que se construiu durante todo esse tempo uma forma, ou uma estrutura, ou que, quando, 

às vinte e uma horas e trinta minutos do dia vinte e quatro, se abriram as portas da sala e 

começou o espectáculo, foi apenas com o objectivo de deixar entrar a vida no que se 

construiu afincadamente. Animar com a presença dos outros, como um dique que se 

levanta para deixar passar água – neste caso, vida – aquilo que é tanto mais devolvido 

aos espectadores, quanto mais estiverem atentos, concentrados e com o pensamento em 

cena. E, assim, todos os dias na carreira do espectáculo... 
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4. Exercício de análise genética de uma cena (terceira do 
V acto) do espectáculo Ifigénia na Táurida:  
o olhar do espectador-estagiário 

 

Segundo Josette Feral (2006: 223), é impossível fazer a análise de um espectáculo 

completo. De acordo com esta autora, apenas alguns momentos devem ser focados. A 

criação de determinadas cenas, bem como as suas modificações geradas ao longo da 

encenação, por actores e encenador, devem ser consideradas em si e face ao resultado 

final do espectáculo. Procurando realizar um exercício de análise genética, tendo em 

consideração a minha experiência de acompanhamento da criação do espectáculo 

Ifigénia na Táurida, escolhi analisar a terceira cena do V acto, a cena de desenlace, 

próxima do final; uma cena “utópica”, na qual o personagem Rei Toas, um bárbaro, 

através da acção de Ifigénia e da compreensão de Orestes, mostra capacidade para ser 

mais humano do que os próprios Gregos
17

. Para esta análise recorrerei a dois tipos de 

descrição e a uma justaposição:  

 

a)  Uma análise baseada na simples leitura das imagens;  

b)  Outra descrição que surge da análise que fiz, fruto de observação dos ensaios, 

dos espectáculos com público e das orientações do encenador registadas no 

meu Diário de Bordo. 

c) A acompanhar as imagens dois e três colocarei a fala que melhor corresponde à 

orientação principal de interpretação do momento fotografado. 

 

Esta justaposição permitirá precisamente fazer a ligação entre a imagem, o processo 

criativo e o que terá sido visto e ouvido pelo espectador. Acompanhando a leitura da 

“fala” correspondente à cena, e já com o conhecimento da motivação de construção 

daquele momento específico, assistir-se-á, com a ajuda das imagens, como que a uma 

revisitação de um momento do espectáculo apresentado, uma vez que a conjugação 

destes três elementos permite (ao leitor) acesso a três diferentes tipos de informação: 

visual (relativa à imagem do espectáculo), sonora da fala em voz alta (relativa ao texto 

do espectáculo) e dramatúrgica (relativa à perspectiva artística do espectáculo). 

                                                           
17

 O Rei Toas, ao evitar o sacrifício de vidas humanas e deixar Ifigénia partir com o irmão, poupa-lhe a 

vida, reconhece-lhe o direito a uma vontade própria e inibe-se de usar a força para impor os seus desejos. 
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Análise de imagens 

 

Imagem 1 – Fotografia de ensaio de Luís Santos (assistente de cenografia), tirada a 

8 de Setembro de 2009, em ensaio corrido no período da tarde.  

 

a) – Ifigénia e Toas estão em direcções opostas. A imagem de Toas sugere um corpo em 

movimento, em avanço permanente, enquanto Ifigénia permanece quieta, fisicamente 

distante de Toas. Ifigénia observa Toas com reservas e com uma expressão inquieta e 

magoada. Toas, enquanto avança, fala e parece concentrado no que diz. 

b) – Aqui Toas entra na cena totalmente concentrado no que vai dizer e naquilo com 

que vai confrontar Ifigénia. Esta parece também estar numa atitude de reserva 

relativamente a Toas, à defesa. É um primeiro momento antes do diálogo entre os dois, 

mas esta movimentação e tensão dá conta da expectativa da conversa que vão iniciar 

onde se espera já um confronto forte e tenso. 
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Imagem 2 – Fotografia de ensaio de Luís Santos (assistente de cenografia), tirada a 

8 de Setembro de 2009, em ensaio corrido no período da tarde. 

 

“IFIGÉNIA – Mas estarei eu desarmada à tua frente? 

A bela súplica, o gracioso ramo, 

a ambos tu rejeitaste! O que me resta, 

para me defender o que é íntimo? 

Deverei pedir à deusa que opere um milagre? 

Não haverá já força nas profundezas da minha alma?”
18

 

 

a) – Toas, de cabeça baixa, segura numa corda com a mão esquerda. A sua mão direita 

sugere um movimento constante. Toas ouve Ifigénia, que se mantém numa postura 

tensa e apreensiva e vai proferindo um discurso enfático, acompanhado pelo movimento 

expressivo das suas mãos abertas, tensas e com os dedos estendidos. 

b) – Aqui Ifigénia está efectivamente a tentar persuadir Toas com o seu discurso, ou 

seja, a tentar que ele dê ouvidos aos seus argumentos. Este ouve mas não aceita aqueles 

argumentos, concentrando-se na sua própria razão. Para ajudar, aproveita ter agarrado 
                                                           
18

 Texto policopiado da tradução, p. 46. 
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uma corda que estava ali à mão, dobrando-a num movimento forte e vincado, dando 

conta ao mesmo tempo do seu estado de espírito, zangado e revoltado com a situação 

em que se encontra. 

 

Imagem 3 – Fotografia de ensaio de Luís Santos (assistente de cenografia), tirada a 

8 de Setembro de 2009, em ensaio corrido no período da tarde. 

 

 

“TOAS – Tal como o fogo se defende contra a água 

que o tenta extinguir, assim se defende  

a cólera no meu peito contra as tuas palavras.”
19

 

 

a) – Toas agarra Ifigénia pelos seus braços e vocifera-lhe o texto. Parece querer dominá- 

-la. Ifigénia olha-o apreensiva e quase suplicante, submissa, agarrando-se aos seus 

ombros. Ifigénia pede perdão e Toas demonstra fúria. O figurino de Toas é preto, como 

o de Arcas, para os personagens mais velhos dos bárbaros e com uma diferença 

relativamente aos de Orestes e Pílades, sem ornamentos gregos. O figurino de Ifigénia é 

                                                           
19

 Texto policopiado da tradução, p.48. 
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azul celeste, espiritual (portador de luz), constituído por uma túnica de deusa e um véu 

azul, que ela manuseia de acordo com as cenas.  

b) – Ao olhar para esta imagem é interessante reparar que, quando parece que é Ifigénia 

que está a suplicar e a debater-se para conseguir algo de Toas, o que no fundo motiva e 

leva à construção desta cena é o debate interno de Toas para conseguir libertar Ifigénia. 

Debate-se com sentimentos contraditórios: entre perdoar ou possuir pela força, é grande 

o desafio para Toas porque ele tem que se transcender e é isso que Ifigénia lhe pede. 

Um exemplo disto será outro momento mais tarde, quando ele a agarra pelos braços, 

num movimento de impotência e desespero, e lhe diz na cara: “Muito exiges de mim”. 

O que resulta não é tanto uma agressão a Ifigénia, é antes uma interpelação que exprime 

a dificuldade do que ela lhe pede, pelo que ela o olha nos olhos não como súplica mas 

como força (a fraqueza torna-se força) que lhe resta. Isto vai fazer com que ele a largue, 

não conseguindo encarar aquele olhar directo e poderoso. 

É lícito sublinhar a pertinência da presença deste “observador exterior” para o 

estudo do processo criativo, no âmbito mais prático dos Estudos de Teatro. Como se 

pode ver pelos três exemplos apresentados (através da utilização e análise de imagens, 

da informação recolhida e da capacidade de análise adquirida), esta presença torna-se 

indispensável para a compreensão do processo criativo e da conexão entre a leitura que 

o grupo de teatro faz da peça e o que pode ser depois visto no espectáculo final. Para o 

estudo do espectáculo não bastará apenas conhecer o texto e observar a sequência das 

fotografias, tal como para um estudante de literatura não será suficiente ler a obra, 

sendo necessário também recorrer a recensões e edições críticas, entre outros materiais 

extratextuais. Defendo o mesmo para o estudo do espectáculo e, sobretudo, do trabalho 

dos encenadores e actores. Acreditamos que os elementos aqui apresentados apontam 

principalmente para a possibilidade de fazer uma leitura do espectáculo mais completa. 

Através de indicações como as que foram apresentadas na alínea b) (aqui apenas 

realizámos um esboço a título de exemplo), será possível colocar o conhecimento do 

trabalho de encenação, de dramaturgia e da “direcção” de actores ao serviço do estudo 

de um espectáculo. A contribuição das imagens, ainda que referindo-se estas a um 

momento cristalizado e único do espectáculo, pode ser pertinente no conjunto dos 

diversos materiais recolhidos pelo estudioso. Sozinhas pouco poderão dizer acerca do 

espectáculo a que se referem, mas podem tornar-se muito eloquentes quando cruzadas 

com o registo do “observador exterior” e com a análise da peça. 
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Conclusão 

 

Pour avoir longtemps cru diriger la thèse de Sophie Proust sur la direction (d’acteurs), je sais 

désormais que la direction n’existe pas dans la réalité, mais seulement, peut-être, au théâtre, 

c’est-à-dire dans la fiction. On ne dirige pas une chercheuse ou un acteur comme on dirige un 

Boeing 747; au mieux, on les observe de près ou on les accompagne de loin. 

(Pavis apud Proust 2006: 13) 

 

Que poderemos então concluir sobre este processo de criação de espectáculo e sobre a 

direcção de actores, um tema acerca do qual, quando questionado, sempre ouvíramos 

Luís Miguel Cintra responder que não existia um método ou que não sabia explicar 

como fazia? Dando-lhe razão! É porque não existe mesmo e, depois de conseguir 

comprovar isto, poderemos, sim, tentar explicar e conseguir chegar a algumas respostas. 

A direcção de actores não existe, porque de facto não existe uma direcção, ou seja, um 

método de dirigir fixo. Se quisermos definir algo, existirá sim uma coordenação e 

orientação, mas sobretudo um a-companhamento (sim, de “companhia”!) e uma 

descoberta em conjunto. E, no trabalho de actor, o encenador acompanha cada actor de 

maneira diferente, em função das características e personalidade de cada um. Porque, 

antes de mais, sobre o trabalho nesta companhia, gostaríamos de salientar que se trata 

de um caminho ou um percurso que se faz orientado por alguém com um conhecimento, 

sensibilidade e uma curiosidade extraordinariamente invulgares (não é demais repetir e 

sublinhar) sobre a vida, sobre os actores e sobre as peças. Sem a disponibilidade e o 

desprendimento com que olha, presta atenção, vê, repara e analisa (em suma, ama) 

aquelas pessoas que ali estão a trabalhar com ele, aqueles actores, este teatro não seria 

possível existir e acontecer desta maneira. Não existe de todo uma “Direcção de 

Actores” e por isso não existe um método, uma resposta definitiva. Existem uma 

procura e uma curiosidade gigantes.  

Sobre o processo criativo poderemos dizer a mesma coisa: um processo, tal como 

uma direcção, não existe. Luís Miguel Cintra, numa das perguntas que lhe fiz em 

público, respondeu-me que parecia que eu estava sempre à procura de uma maneira de 

fazer, de um modelo, de uma matriz, e disse-me que isso não existe, as coisas vão-se 

descobrindo quando se vão fazendo. E é dessa forma que termina o texto que escreveu 

sobre o espectáculo Ifigénia na Táurida: 
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[F]oi expondo-nos sem mentira e com uma irreflectida vontade de a conhecer que a 

fomos conhecendo. Isso também já sabemos: só se conhece vivendo, só vive quem 

age, só existe quem faz. É a fazer que se pensa. Mais do que qualquer outra coisa é 

isso que o teatro no dá
20

. 

 

E foi isso que descobri ao realizar a tradução do texto de Adorno, e é isso que também 

nos diz o trecho de Adorno e é isso que nos diz Ifigénia no espectáculo. As coisas vão- 

-se descobrindo quando se fazem. As respostas às inquietações que motivaram este 

estágio e relatório vamos encontrá-las no pretérito perfeito, através da pergunta – como 

é que se fez, desta vez? Tal como fomos acompanhando ao longo dos apontamentos do 

Diário de Bordo, tudo começou no texto da peça. O encenador antes de começar os 

ensaios com os actores já leu e releu várias vezes o texto, já leu sobre o que escreveu 

acerca do autor, de um ponto de vista histórico e crítico, e já terá investigado imagens, 

esculturas, outras encenações, tudo o que a sua curiosidade intelectual e afectiva lhe terá 

ditado. O que aconteceu quando depois se encontrou com os actores nos primeiros 

ensaios à mesa e no palco de ensaios foi um ávida curiosidade sobre outras formas de 

olhar, ver e depois materializar em cena os assuntos sobre os quais esteve tanto tempo 

ocupado a pensar. Foi uma curiosidade genuína que o orientou a olhar para o que 

aqueles actores, de quem tanto gosta, e por isso convidou para trabalharem em conjunto, 

trouxeram agora para o espectáculo, esse segundo grande olhar sobre a peça (o primeiro 

é o do encenador e o terceiro o do público). O encenador não dirigiu os actores, mas 

acompanhou-os (de companhia, claro!) e orientou-os nas descobertas que entretanto 

todos fizeram em conjunto, baseados nas leituras de teatro demoradas, sobre tudo o que 

o encenador investigou e pensou ser importante levar para a mesa de trabalho e expor 

aos actores, assim como através de outros textos, ideias e referências que os actores 

quiseram levar. E o que se fez foi um imenso estudo e descoberta em conjunto com uma 

enorme atenção a cada passo que se deu, tendo em conta o momento específico que se 

estudava, os personagens intervenientes e o sentido geral do espectáculo. Todo este 

levantamento, funcionando em estreita relação com as leituras e com o trabalho 

dramatúrgico, contribuiu também para a idealização e construção dos cenários. 

                                                           
20

 In programa do espectáculo Ifigénia na Táurida (2009: 9). 
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Como é que depois se passa todo este trabalho para o palco? Antes de mais pela 

esclarecida distinção do que foi a análise dramatúrgica do espectáculo, daquilo que é a 

análise dramatúrgica para o actor, o que chegámos a nomear “intérprete-turgia”. Porque 

a grande maioria do trabalho de actor e de dramaturgia do espectáculo é feito em função 

da interpretação dos personagens. É isso o motor, coração, núcleo da construção do 

espectáculo, a dramaturgia do intérprete a partir do personagem. E depois, com a força 

de uma enorme dedicação e paixão, os actores transformam, em conjunto, os 

personagens literários em “pessoas”, que são animadas pelo pensamento vivo dos 

actores. Os actores depois de procurarem e encontrarem encarnam em cena, no palco de 

ensaio, uma matriz de pensamento configurada nas primeiras semanas de ensaios à 

mesa. Uma matriz que se constituiu nas leituras realizadas, em função da forma de 

pensar dos personagens. 

A importância e o destaque dado ao pensamento dos personagens (através dos 

actores), no fundo, constituem a materialização e o prolongamento para palco de um 

profundo prazer em ler e interpretar as peças, pela equipa e sobretudo pelo encenador. 

“Os espectáculos ajudam-no” a pensar sobre a vida, várias vezes ouvimos o encenador 

repetir e é de pensamento que se fazem os seus espectáculos. Para além da descoberta 

da centralidade da dramaturgia do intérprete, este foi o aspecto mais determinante e 

inédito que encontrei na realização do estágio e na posterior redacção do relatório: neste 

teatro, é o pensamento que faz o personagem e cria a diferença. Descobrir o impulso de 

vida, o ponto de vista do personagem é descobrir quem é o personagem, o que pensa e 

como pensa. Para pensar o actor, para além de “manter a cabeça ocupada”, é 

determinante estudar o papel do outro. 

Até à estreia não se largarão nunca a leitura, nem o pensamento, nem as ideias e 

os acontecimentos. Ou se quisermos, nas várias fases dos ensaios, quando é necessário 

voltar atrás para tirar dúvidas e esclarecer, é sempre a estes elementos que regressamos. 

E volta-se atrás às leituras, todas as vezes que for necessário, até se integrar totalmente 

o pensamento dos personagens. Quando começamos os primeiros ensaios no palco de 

ensaio, a alicerçar as relações, a jogar com a imaginação da situação concreta, ou 

quando descobrimos as movimentações em conjunto. Inclusivamente o aquecimento do 

pensamento será feito pela leitura dos textos. O estudo de um papel é feito através do 

estudo de uma estrutura mental, que responderá a ideias com ideias. 
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E quando nos afastamos da leitura é ao pensamento que regressamos. A 

orientação do pensamento, com o acompanhamento do encenador, será realizada pela 

inteligência dos actores, porque são eles que têm a responsabilidade, em cada 

espectáculo, de “animar” o personagem. O encenador orienta e acompanha e incute 

confiança aos actores, solicitando-lhes sobretudo a actualização das cenas. É atribuído 

um grande sentido de responsabilidade aos actores. Um processo de construção de um 

espectáculo implica sempre um desenvolvimento pessoal dos actores e, sobretudo neste 

teatro, em que se “joga” tão próximo da leitura de uma obra, com a vida e o 

pensamento.  

Por isso, o encenador sublinha que interpretar um texto é a melhor forma de o 

compreender, mantendo uma proximidade e intimidade com ele prolongada. Uma 

proximidade com os materiais e os textos que nunca sabemos onde nos leva, embora até 

à estreia se insista várias vezes num contínuo esforço de aproximação e entendimento 

do pensamento.  

 

Uma proximidade tão grande que, no meu caso, me “levou” a concluir este 

trabalho onde tudo começou, em terras do autor Goethe. (Mas poderia ter sido mais 

longe... na Grécia... Ou mesmo na Crimeia, local onde se terá situado a Táurida. Mas 

não é aí que todos os dias as notícias nos situam, num renovado conflito entre o 

Ocidente e a Rússia?) 
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 Anexos 

 

 

 

Anexo 1 –  Lista das várias versões de Ifigénia na Táurida no século XVIII 

 

 

1713  Carlo Sigismondo Capeci, Ifigenia in Tauride. Opera (Domenico Scarlatti) 

 

 1713 “Teatro Domestico” da corte de Maria Casimira “Regina vedova di 

Pollonia”, como dramma per musica e com os seguintes seis personagens: 

Ifigenia, Oreste, Toante, Dorifile, Pilade e Ismeno. 

 

 1719 “Teatro di S.A.S” na corte do “signor príncipe di Carignano”, como 

dramma per musica com os seguintes seis personagens: Ifigenia, Oreste, Toante, 

Pilade, Dorifile, Ismeno. Intermezo de Santa Marchesini e de Gio. Benvenuti. O 

cenário foi realizado por Giacomo Antonio Gioannini de Varese. 

 

 

1719  Benedeto Pasqualigo, Ifigenia in Tauride. Opera (Orlandini) 

 

1719 Teatro Grimani da “Via di San Giovanni Grisostomo” em Veneza, com 

composição de Giuseppe Maria Orlandini, com cenário de Romualdo Mauri e 

com os seguintes seis personagens: Ifigénia, Costanzi, Toante, Teonoe, Pilade, 

Oreste e Almireno. 

 

 

1725  Benedeto Pasqualigo, Ifigenia in Tauride. Opera (Vinci) 

 

1725 Teatro Grimani da “Via di San Giovanni Grisostomo” em Veneza, no 

Carnaval, com composição de Lionardo Vinci e com os seguintes seis 

personagens: Ifigénia, Toante, Teonoe, Oreste, Pilade, Almireno. 

 

 

1734  Anónimo, a partir de Giangualberto Barlocci’s L’Oreste (1723, Rome), 

(Frideric Handel)  

 

 1934 Apresentação a 18 Dezembro, London Convent Garden – com seis 

personagens: Iphigenia, Orestes, Thoas, Philoctetes, Hermione e Pilades. 
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1763  Marco Coltellini, Ifigenia in Tauride. Opera (Traetta)  

 

1763 Apresentação a 4 de Outubro no Festival de Viena em Schönbrunn, com 

cenário de Gio. Maria Quaglio. Dramma per musica com cinco personagens: 

Toante, Oreste, Ifigenia, Pilade e Dori. 

 

 1767 dramma per musica apresentado em Florença no “Teatro di Via della 

Pergola”. Os intérpretes dos cinco personagens foram os seguintes: Toante, 

Oreste, Pilade, Ifigenia, Dori. A direcção foi de Gluck. 

 

 1768 dramma per musica apresentado no “Regio-Ducal Teatro di Milano”. Com 

seis personagens: Toante, Ifigénia, Dori, Oreste, Pilade, Adrastro. 

 

 1776 Apresentação em Florença. A direcção foi de Gluck. 

 

 1777 dramma per musica apresentado no “Regio Ducal Teatro Vecchio di 

Mantova”. Com cinco personagens: Toante, Oreste, Ifigenia, Dori, Pilade. 

 

 1786 dramma per musica apresentado no “Teatro di S.A. il sig. Principe regnate 

Nicolò Esterhasi de Galantha” em Edimburgo. A direcção foi de Haydn. 

 

 1782 Cantata apresentada no “Regio Teatro di Via della Pergola” em Florença. 

A direcção foi de Gluck. 

 

 

1768  Marco Coltellini, Ifigenia in Tauride. Opera (Baldassare Galuppi) 

 

1768 dramma per musica apresentado no “Imperial Teatro di Corte” em 

S. Petersburgo a 21 de Abril de 1768. Com cinco personagens: Toante, Oreste, 

Ifigenia, Pilade e Dori. E com cenário de Francesco Gradizzi.  

 

 

1775  Marco Coltellini, Ifigenia in Tauride. Opera (Gio. Paolo Marinelli) 

 

 1775 dramma apresentado no “Nuovo Teatro del Liceo Vescovile dalla Scuola 

dell´Umanità” em Trento.  

 

 

1764  Mattia Verazzi, Iphigenia in Tauris. Opera (Majo) 

 

 1764 dramma per musica apresentado na “Corte elettorale palatina” a 5 de 

Novembro, com os seguintes seis personagens: Toante, Ifigenia, Oreste, Pilade, 

Tomiri e Merodate. O cenário foi criado por Lorenzo Quaglio.  
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1771  Mattia Verazzi, Iphigenia in Tauris. Opera (Nicola Jommeli) 

 

 1771 dramma per musica apresentado no Real Teatro de S. Carlos em Nápoles, 

a 30 de Maio, com os seguintes seis personagens: Igifénia, Oreste, Toante, 

Merodate, Tomiri e Pilade. 

 

 1776 dramma per musica Ifigenia in Tauride apresentado no “Real Teatro di 

Salvaterra”. Com seis personagens: Toante, Ifigenia, Oreste, Pilade, Tomiri e 

Merodate  

 

 

[1774 Iphigenia in Tauris apresentada no Regio Teatro em Copenhaga (não existe 

qualquer indicação sobre autor e compositor)] 

 

 

1779-86 Johann Wolfang Goethe, Iphigenie auf Tauris. 

 

 1779 Apresentação a 6 de Abril de 1779 em Weimar, pela companhia de teatro 

amador de Weimar com Goethe a interpretar Orestes. 

 

 

1779  Nicolas François Gullard, Iphigénie en Tauride. Opera (Gluck) 

 

 1779 Apresentação a 18 de Maio de 1779 em Paris. 

 

1781 Apresentação em Viena a 23 de Outubro, com uma tradução realizada pelo 

jovem escritor vienense Johan Baptist Edler von Alxinger. 

 

*1783 Existe uma referência a L’Ifigenia in Tauride traduzida do Francês 

(provavelmente a versão de Nicolas François Gullard) para o Italiano pelo abade 

Lorenzo da Ponte, poeta do Teatro Imperial. Com música de Gluc e com os 

seguintes cinco personagens: Ifigenia, Orestes, Pilade, Toante, Diana.  

 

 

1781  A. Du Congé Dubreuil, Iphigénie en Tauride. Opera (Piccinni) 

 

 1781 tragédie-lyrique apresentada na “Académie Royale de Musique” no dia 23 

de Janeiro de 1781.  

 

1785 Apresentação em Paris. 

 

1787 Apresentação em Copenhaga. 
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1790 Apresentação em Paris. 

 

 1791 Apresentação em S. Petersburgo. 

 

 

1784  Benedetto Pasqualigo, Ifigenia in Taurida. Opera (Carlo Monza) 

 

 1784 dramma per musica apresentado no “Teatro alla Scala” em Milão. Com 

seis personagens: Toante, Ifigenia, Dori, Oreste, Pilade e Adrasto. 

 

 

1786  Benedetto Pasqualigo, Ifigenia in Taurida. Opera (Angelo Tarchi) 

 

 1786 dramma per musica apresentado no “Teatro di S. Benedetto” em Veneza. 

Com seis personagens: Toante, Ifigenia, Dori, Oreste, Pilade e Adrasto. 

 

 1786 dramma per musica apresentado no “Regio Teatro dia Via della Pergola” 

em Florença. Com cinco personagens: Ifigenia, Oreste, Toante, Dori e Pilade.  

 

 1788 dramma per musica estreou em Perugia no “Teatro del Verzaro” em 

Perugia. Com cinco personagens; Ifigenia, Oreste, Toante, Dori e Pilade. Com 

um coro de 16 coristas. 

 

 

1796   Tradução de L. da Ponte, Ifigenia in Tauride. Opera (Gluck)  

  

 1796 Serious Opera estreou no Kings Theatre, em Londres, com quatro 

personagens: Iphigenia, Oreste, Pilade, Toante.  
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