




A Divina Comédia é, entre outras coisas, um poema didático de 
dimensões enciclopédicas que expõe a ordem físico ‑cosmológica, 
ética e histórico ‑política do universo; é, além disso, uma obra de 
arte que imita a realidade e na qual aparecem todas as esferas 
imagináveis do real: passado e presente, grandeza e abjeção, 
história e fábula, trágico e cómico, homem e paisagem; é, enfim, 
a história do desenvolvimento e da salvação de um indivíduo 
particular, Dante, e, enquanto tal, uma alegoria da redenção  
de toda a espécie humana.

Eric Auerbach 
Citado por Vasco Graça Moura: “Traduzir Dante: uma aproximação”.  

In A Divina Comédia de Dante Alighieri. Venda Nova: Bertrand Editora, 2002. p. 14.

A vida de Dante Alighieri tem 
laivos de poema tormentoso, mais 
parecido com o seu Inferno do 
que com o seu Purgatório e muito 
distante do seu Paraíso. As biografias 
que temos não fazem justiça ao 
génio de Dante, com exceção da 
primeira, a de Giovanni Boccaccio, 
tão adequadamente descrita por 
Giuseppe Mazzotta como uma 
“obra de ficção consciente de si 
mesma e semelhante à própria Vita 
Nuova, de Dante, que corresponde 
imaginativamente à constante 
dramatização da sua própria vida 
que existe nas suas obras”. Isto não 
deveria surpreender ninguém; Dante, 
como Shakespeare, é uma expressão 
tão enorme do pensamento e da 
imaginação que os biógrafos, os 
estudiosos e os críticos individuais 
tendem a ver apenas alguns aspetos 
de tão extraordinária panóplia. […]

Não é possível discutir o génio 
em toda a história mundial sem 
nos centrarmos em Dante, pois 
de todos os génios da língua só 
Shakespeare é mais rico. Em grande 
medida, Shakespeare refez o inglês: 
aproximadamente mil e oitocentas 
das vinte e uma mil palavras que ele 

utilizou são da sua própria lavra […]. 
No entanto, Shakespeare herdou 
o inglês de si próprio, de Chaucer 
e de William Tyndale, o principal 
tradutor da Bíblia protestante. Se 
Shakespeare nada tivesse escrito,  
a língua inglesa teria perdurado 
mais ou menos como a conhecemos 
hoje, mas o dialeto toscano de Dante 
converteu ‑se no italiano em grande 
parte graças a Dante. Ele é o poeta 
nacional, como Shakespeare o é em 
toda a parte onde se fale inglês, e 
Goethe onde predomine o alemão. 
[…] No entanto, Dante, apesar de 
ter fundado o italiano literário, 
praticamente não se considerava a 
si mesmo um toscano, muito menos 
um italiano. Ele era florentino, 
obsessivamente, e viveu exilado da 
sua cidade nos últimos dezanove dos 
seus cinquenta e seis anos de vida. 

Há umas quantas datas cruciais 
para o leitor de Dante, começando 
com a morte de Beatriz, o seu amor  
ideal ou amada idealizada, no dia 8 
de junho de 1290, quando o poeta 
tinha vinte e cinco anos. De acordo  
com a sua própria versão, a devoção 
de Dante por Beatriz era o que 
chamamos platónica, embora tudo 

o que se relacione com Dante, 
incluindo o seu catolicismo, não 
se possa chamar outra coisa senão 
“dantesco”. Fixou a Páscoa de 1300 
como sendo a data fictícia em que 
inicia a viagem em A Divina Comédia, 
e terminou o Inferno, a sua primeira 
parte e mais notória, em 1314. Nos 
sete anos de vida que lhe restavam 
teve a sublime fortuna de compor 
tanto o Purgatório como o Paraíso, 
de modo que o seu magnífico poema 
estava concluído um ano antes da 
sua morte.

 Harold Bloom 
Excertos de “Dante Alighieri (1265 ‑1321)”.  

In Génio. Lisboa: Temas e Debates – Círculo  

de Leitores, 2014. p. 127 ‑128.

“Uma alegoria da redenção 
de toda a espécie humana”

“Poema tormentoso”



Ana Eliseu e Joana Frazão Olhando para 
o vosso guião, percebe ‑se que recorreram 
a várias traduções, mas como é que se 
passa A Divina Comédia para teatro?

João Brites O nosso pilar inicial foi a 
tradução do Vasco Graça Moura, mas 
tornou ‑se logo muito evidente que era 
difícil tornar aquilo fluente sob o ponto  
de vista teatral. Não quer dizer que  
O Bando não goste de textos de carácter 
marcadamente literário, mas a tradução 
é muito arcaizante e exuberante. 
Encontrámos depois uma versão em 
prosa, brasileira, que nos ajudou a 
compreender alguns sentidos. Mas a 
tradução final acabou por ser feita pela 
Susana Mateus, numa tradução mais 
direta da língua italiana, e recolhendo 
informações de todas estas influências. 
Portanto, isto é fruto de muitas 
intervenções, é um puzzle.

Ao início, eu pensava que ia usar 10% 
do texto, fazer uma coisa muito mais 
visual, pictórica. Mas neste momento 
estamos a usar mais de metade do texto 
original. Dante esteve no exílio, proibido 
de entrar na sua cidade, foi condenado 

à música, e Virgílio, à poesia. E esses três 
protagonistas, Dante, Beatriz e Virgílio, são 
fatores de transformação e apaziguamento 
da multidão, por serem artistas.

Depois, lentamente, esses símbolos 
artísticos transformam ‑se em ícones e 
progressivamente em símbolos religiosos. 
Partimos desta ideia de que tudo é fruto 
do ser humano, de que essa construção 
é uma estratégia de sobrevivência, para 
encontrar normas que permitam às 
pessoas viverem umas com as outras na 
procura de um bem comum.

Ana Eliseu e Joana Frazão Pelo que 
percebemos, o que vos interessa neste 
texto é mais o lado estético e político,  
e não tanto o religioso.

João Brites Para nós, é um espetáculo 
sobre religião. Por exemplo, quando li 
outra vez o Antigo Testamento, fiquei 
com a convicção de que aquilo era um 
manual de subserviência. Não está em 
causa fazermos isto ou aquilo a bem das 
pessoas, ou do povo. Na maioria dos casos 
o que se faz, faz ‑se porque Deus quer.  
E “ou estás comigo, ou estás contra mim”.  

à morte, e acho que a dado momento da 
sua vida está de tal maneira revoltado 
que decide escrever o seu testemunho. 
Tem a influência de Virgílio, tem os seus 
referentes poéticos e filosóficos, mas 
eu acho que aquilo é quase um texto 
subversivo, escrito em código. Numa 
primeira leitura parece que Dante está 
a fazer só descrições, o tipo que está de 
pernas para o ar, o outro no gelo… Mas 
depois, quanto mais se lê aquilo, vai ‑se 
apanhando um bocadinho o que está nas 
entrelinhas… E a gente digladiava ‑se com 
esse problema: como é que se faz para 
não retirar o poder da palavra? Então a 
primeira questão é: o que é que queremos 
dizer com isto?

Na primeira cena, nós introduzimos 
a ideia de que há uma série de seres 
primários que se agitam, por vezes numa 
espécie de linchamento popular – a falta de 
organização leva a pulsões muito primárias, 
sustos e medos, e há pessoas que se 
esmagam umas às outras. Como lutar 
contra isto? No espetáculo, recorremos 
à pintura, à poesia e à música, através de 
uma simbologia ligada às mãos. Dante, 
para nós, ficou ligado à pintura, Beatriz, 

“O infinitamente grande e o infinitamente pequeno”
Conversa com João Brites e João Neca*



É a leitura que eu faço. Ao mesmo tempo, eu 
respeito as pessoas que têm uma crença e 
acho que, se as religiões existem, é porque 
houve essa necessidade da humanidade. 
Não podemos estar contra isso. Mas 
também sabemos que realmente todas elas 
tiveram períodos fundamentalistas brutais, 
sobretudo as religiões monoteístas.

Ana Eliseu e Joana Frazão Como é que 
chegaram a este número de atores?

João Brites Por coincidência, quando 
falámos com o Tiago Rodrigues para acertar 
os pressupostos do processo, o D. Maria II 
disse que tinha seis atores no elenco, mais 
seis jovens atores estagiários acabados 
de chegar da Escola Superior de Teatro 
e Cinema, e O Bando tem atualmente 
seis atores. Então, também por causa 
das lógicas numéricas no texto de Dante, 
começámos a pensar em múltiplos de três. 
Depois não foi possível, porque a Maria 
Amélia Matta do Nacional se reformou. 
Mas pronto, neste momento contamos com 
vinte e uma pessoas em cena.

Todo o espetáculo está dividido em 
trípticos, e os atores foram trabalhando  
em trios, improvisando e criando cenas.  
Os três protagonistas têm três sombras, que 
são três gémeos, três musas – aqui eu fui 
buscar um bocadinho o texto do Platão que 
fala sobre nós sermos compostos por duas 
metades. No espetáculo, cada personagem 
está dividida em duas metades, tem uma 
pulsão de vitimização e tem uma pulsão 
de poder, autoritária. E, entre estas duas 
pulsões, há a consciência, uma espécie de 
ética. Mas no início os atores estão diluídos 
com o público, fazem parte da multidão. 
Qualquer um pode ser Dante. […]

Ana Eliseu e Joana Frazão Voltando 
ao guião do espetáculo, há ali uma 
série de indicações que nos escapam 
completamente, parece um código.  
Por exemplo, aquele número junto  
ao nome do ator.

João Brites É uma indicação a que 
chamámos “alma”, e essa alma pode ter 
influência de bode ou peru, e tem um 
número. Eu fui professor na ESTC mais de 

vinte anos e enervava ‑me não ter discurso, 
parece que no teatro é tudo intuitivo, 
mistura ‑se verdade e sinceridade… Isso 
faz ‑me uma grande confusão, porque eu vim 
da pintura, e para mim é representação e 
ponto final. Então estava a tentar encontrar 
uma maneira de explicar as coisas, de ter 
um discurso mais substantivo. Para este 
espetáculo fizemos alguns exercícios, no 
plano da oralidade, da corporalidade e da 
interioridade, com graduação: então os 
atores sabem que se estiver no guião um 
6, isso significa uma grande explicitação 
daquela figura. O 1 é a pessoa no quotidiano, 
2 é o personagem intermédio, ou seja, é 
a pessoa com a consciência de estar em 
cena, uma coisa quase para cinema, o 3 
já é esse personagem com um resquício 
subtil da figura que cada um construiu. Isto 
são códigos nossos, porque nos interessa 
haver estas discrepâncias, estas ruturas 
na linguagem do teatro que permitam não 
perder contacto com a presença humana. 
Então a alma parece um comentário à parte 
sobre aquilo que o personagem faz. Às 
vezes, vão buscar coisas muito artificiosas, 
mas os atores estão a controlar isso, não  
é fruto de um acaso.

Ana Eliseu e Joana Frazão E como foi 
trabalhar com outras pessoas, que não 
estão dentro dessa vossa linguagem?

João Brites As pessoas é que fazem o 
espetáculo. Temos uma responsabilidade 
comum. E o espetáculo seria outro se não 
fossem estas pessoas. Tivemos a sorte 
e o prazer de trabalhar com gente com 
experiências muito diversas. Há quem tenha 
feito quarenta, cinquenta espetáculos com 
encenadores diferentes. Então eles agora 
vão chegar aqui e eu vou dizer o quê, que 
é assim o meu método, o meu processo? 
Mas a mim também não me apetece nada 
estar a fazer grandes experiências doutras 
coisas, só me apetece trabalhar com 
pessoas que queiram trabalhar comigo. 
Então como é que, sem eu me impor, isto 
tem correspondência com a experiência 
adquirida das próprias pessoas? Claro que 
nós somos os mesmos, e temos as mesmas 
obsessões, mas como é que podemos 
construir um caminho, dentro deste 
espetáculo, que não tenha acontecido em 
mais nenhum outro espetáculo nosso? 

E aí, funcione bem ou não em termos 
de resultado, acho que é extraordinário, 

nos tempos que correm, conseguirmos 
ter um grupo de vinte pessoas que não se 
conhecem ou que não percebem para onde 
vão, que de repente criam uma ligação… 
É uma esperança. Afinal não é impossível. 
É realmente um espetáculo coletivista, 
é teatro. O Bando, como vocês sabem, 
é uma cooperativa, as grandes decisões 
são tomadas coletivamente. Temos uma 
equipa fixa de cerca de doze pessoas e um 
grupo grande de cooperantes, de vinte e 
tal, e insistimos sempre numa partilha de 
responsabilidades. Há também uma direção 
artística, que é aberta a toda a gente d’O 
Bando, mas que tem algumas pessoas que 
ao longo dos anos vão traçando a linha das 
nossas criações: um compositor, que é o 
Jorge Salgueiro, o Rui Francisco, arquiteto, 
eu, a Clara Bento, o Miguel Jesus…

Neste espetáculo, fomos também buscar 
o Stephan Jürgens, para a corporalidade 
e para a imagem, o Alexandre Nobre, para 
que as imagens projetadas tivessem uma 
qualidade cinematográfica, e a Susana 
Mateus, que trabalhou na tradução e na 
investigação do contexto histórico. Este 
núcleo de pessoas reuniu ‑se todas as 
semanas, de setembro até agora, para 
conversar. E no princípio parece uma 
perda de tempo. As primeiras reuniões não 
servem para nada, está cada um a lançar 
pistas, parece que estamos a gastar tempo 
e dinheiro. Mas depois percebemos que o 
que a gente está a fazer agora é resultado 
daquilo. Eu apropriei ‑me de tantas ideias, 
já não sei se são minhas se são dos outros. 
Aquilo que eu estou agora a dirigir foi o 
resultado dessa perda de tempo. Porque 
senão repetimo ‑nos sem querer. Queríamos 
criar um espetáculo que fosse o fruto 
desses contributos. […] 

João Neca Há também outro fator 
importante: houve três momentos de 
estágio para o espetáculo, todos n’O 
Bando, e houve uma vontade nossa de 
que as pessoas ficassem lá a dormir, para 
criar uma certa atmosfera, não só em 
cena, que é influenciada diretamente pelo 
que acontece socialmente, num espaço 
convivial. E só depois disso é que o João 
[Brites] fez a adaptação. Eu acho que isto 
tem uma influência decisiva no espetáculo. 
Porque uma coisa é uma cabeça iluminada, 
seja ela qual for, que está fechada em casa 
a escrever, e a seguir chegam os atores e 
apresenta ‑lhes a sua bíblia e diz: “Vamos 

“É realmente um espetáculo 
coletivista, é teatro.”



por aqui” (e ainda assim, haveria muito a 
descobrir). Outra coisa é dizer: estamos 
sem texto, quer dizer, temos um textão, mas 
não temos dramaturgia, não sei quem vai 
ser o quê, vamos trabalhar. No início, fomos 
rodando os trios, toda a gente trabalhou com 
toda a gente, houve várias apresentações, 
antes de haver texto. E isso, para mim que 
estou dentro, criou uma grande ligação 
entre a equipa. Porque não partes logo de 
um “ah, aquele é este, aquele é o outro”. 
Quando o João [Brites] diz que todos vêm 
da multidão, essa multidão de atores existiu 
de facto durante três semanas, sem se saber 
quem era Dante. Esse momento inicial do 
espetáculo foi mesmo experimentado.

João Brites Foi absolutamente indispensável 
para este processo o primeiro dia que foram 
todos a Palmela, em outubro. Os atores 
chegam e temos uma mesa quadrada com 
cadeirinhas a toda a volta, no parque natural 
da Arrábida, muito frio, mas ao sol, com a 
malta toda. Eu posso ser sincero, eu sentia 
pessoas a andar para a frente com vontade 
de ir para trás. Eu sei que as pessoas têm 
estima pel’O Bando, mas também sei que 
temos fama de sermos muito artificiosos, 
pictóricos, malucos, que penduramos os 
atores… E muitos deles, os mais novos, 
nunca tinham visto nenhum espetáculo 
nosso. E havia uma apreensão também 
minha – os meus colegas já me tinham dito 
que não fazia sentido, que era malta que 
gostava de fazer coisas, mas a mim não me 
apetecia estar a fazer gestão de tensões. 

Então, fizemos todo um processo de 
ganhar confiança. O espetáculo a partir de 
Dante é um exercício de cidadania, num 
microcosmos. Se a gente do teatro não se 
consegue entender, como é que podemos 
exigir que a sociedade se entenda? […] 

Ana Eliseu e Joana Frazão E o cenário que 
vocês criaram?

João Brites O cenário é industrial, mas de 
repente também são árvores, é irregular 
dentro daquela regularidade. Aquilo 
tem um som incrível, quando abana. 
A fragilidade da nossa vida, do nosso 
trajeto, a possibilidade de cair a qualquer 
momento… Mas isto não se pode dizer!

Ana Eliseu e Joana Frazão E também é um 
cenário que ocupa o espaço inteiro, não 
há como não estar naquela estrutura. Nós 
quando fomos ao ensaio, era…

João Brites Claustrofóbico.

Ana Eliseu e Joana Frazão Desconfortável, 
nós estávamos do lado de fora, e vocês 
estavam do lado de dentro, e não havia por 
onde passar.

João Neca Por onde fugir.

Ana Eliseu e Joana Frazão Anda tudo à 
volta…

João Brites O dínamo, a lua, o moinho,  
o andar à roda, andar e não sair do mesmo 
sítio… Esta espiral que vocês veem no 
cenário contamina também as imagens 
projetadas no espetáculo. Começamos 
com imagens aéreas à volta do Teatro 
Nacional, depois entramos dentro da sala 
de teatro e vamo ‑nos aproximando cada 
vez mais dos atores, até estarmos em 
grande plano, e depois entramos na pele, 
na traqueia, nos pulmões a respirar, nos 
tecidos, até chegarmos às células, aos 
núcleos das células. E depois acabamos 
onde? Nas estrelas.

Ana Eliseu e Joana Frazão O infinitamente 
grande e o infinitamente pequeno. E está 
tudo ligado, “religio”.

João Brites Sim, e de que matéria é que 
nós somos constituídos? O que é mais 
genial na nossa existência é como é que 
a matéria produz amor. No fundo, isto 
são sistemas de células, extremamente 
complexos e sofisticados, que interagem 
com os neurónios. E de repente cria ‑se um 
organismo que pensa, e que sente, e que 
consegue exprimir o que sente. Eh pá, isto 
é de uma beleza inexcedível, é genial.

Ana Eliseu e Joana Frazão E aquele texto 
que aparece no final, que faz uma espécie 
de estatística que descreve a plateia, como 
é que apareceu?

João Brites É como se fosse o final de um 
filme, os créditos.

João Neca E também é a individualidade 
dentro da multidão. Dentro da multidão, 

há coisas que nos unem, gostos que 
partilhamos. Eu olho para este texto nessa 
perspetiva: que fatores da multidão é que 
nos fazem gostar ou ter afinidade com 
certas pessoas. Como somos parecidos 
sem saber que somos, muitas vezes em 
conversa descobres que és da mesma 
cidade que a outra pessoa… Acho que esse 
texto tem isso.

João Brites Mas os números vão mudar 
todos os dias. Isto também é uma crítica  
a este olho que nos vigia. Neste momento, 
através do telemóvel conseguem ter 
imagens nossas em qualquer ponto, 
estamos totalmente controlados por esta 
situação. É assustador.

João Neca Mas nós permitimos isso, também.

Ana Eliseu e Joana Frazão Conseguiram 
convencer as pessoas a terem consigo um 
meio de serem permanentemente vigiadas.

João Brites A malta pensa que isto é 
inócuo. Mas eu vivi no fascismo, e percebo 
que essas coisas não estão longe. E que 
ciclicamente elas reaparecem. Parece que 
não aprendemos nada. A ignorância e o 
medo. Como é que se manipula o medo  
a ponto de as pessoas votarem aqui e não 
ali? Não estamos safos disto.

Ana Eliseu e Joana Frazão O texto faz essa 
ligação direta com o presente.

João Brites Porque isto não é uma coisa 
do passado, da história. É uma coisa que 
fazemos porque queremos falar de hoje, 
agora, aqui. No fundo, o Inferno é o que está 
à nossa volta. Quer dizer, podemos sempre 
ver o mundo onde vivemos através de uma 
janela. E esta é a janela por onde estamos a 
ver nesta primeira parte da trilogia. Estamos 
a tentar, com este material do Dante, falar 
sobre os dias de hoje. É bom conhecermos 
a história do Dante, e compreendê ‑la, 
mas sobretudo na similitude que tem com 
o nosso tempo. Interessa ‑me fazer um 
espetáculo sobre o presente.

* Excertos de “Um exercício de cidadania”, conversa 

conduzida por Ana Eliseu e Joana Frazão a 28 de 

abril de 2017 (a cerca de duas semanas da estreia), 

publicada originalmente no programa de sala de 

Inferno do Teatro Nacional D. Maria II.

“O dínamo, a lua, o moinho,  
o andar à roda… ”
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Margarida Batalha 
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Maria Santo 
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Rita Santos 
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Vasco Sereno
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Pedro Letras (Sociedade Filarmónica 
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Clara Bento 
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equipa fixa 
João Brites 
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Guilherme Noronha 
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Multitema

Não é permitido filmar gravar ou 
fotografar durante o espetáculo.  
O uso de telemóveis ou relógios com 
sinal sonoro é incómodo tanto para os 
intérpretes como para os espectadores.



A Divina Comédia 
– Inferno
texto 
Dante Alighieri
dramaturgia e encenação  
João Brites

dramatografia  
João Brites, Rui Francisco
cenografia  
Rui Francisco
dramatofonia e música  
Jorge Salgueiro
figurinos e adereços  
Clara Bento
corporalidade e video design  
Stephan Jürgens
assistência de encenação  
Diego Borges
desenho de luz e video mapping  
João Cachulo/Contrapeso
desenho de som  
Sérgio Milhano/Pontozurca
direção de fotografia  
Alexandre Nobre
tradução e investigação histórica  
Susana Mateus

com
João Grosso Dante
Carolina Dominguez Dante
Rita Brito Virgílio
Manuel Coelho Virgílio
Sara de Castro Beatriz
Bruno Bernardo Beatriz
Ana Brandão Fúria Negra
Sara Belo Fúria Amarela
Lara Matos Fúria Branca
Lúcia Maria Diabo Malacoda
Guilherme Noronha Diabo Caronte
José Neves Diabo Nemrode
Paula Mora Ugolina
João Neca Dolcino
Catarina Claro Margareta
Raul Atalaia Ulisses
Cirila Bossuet Tirésias
Tomás Varela Bruneto
Juliana Pinho Camila
Rita Gonçalves Argenti
Bonifácio Bonifácio
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criação e produção  
Teatro O Bando
coprodução  
Teatro Nacional D. Maria II  
Câmara Municipal de Coimbra/ 
Convento São Francisco  
TNSJ

estreia 11Mai2017  
Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa)
dur. aprox. 2:20
M/12 anos

Aviso O espetáculo integra a recolha  
e exibição de imagens do público no 
exterior e no interior do teatro.
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