


Comecemos pela associação entre formas e 
brevidade. Há, de há muito, uma tradição dessa 
prática: a farsa. É uma forma que nasceu intervalo 
e que se autonomizou, dando expressão a uma 
libertação do profano por oposição ao religioso, prato 
principal. A farsa era carnaval e podia tratar o inferior, 
o “baixo humano”, por oposição à esfera da alma, da 
espiritualidade dos autos religiosos e à complexidade 
da comédia. Lê ‑se bem essa oposição em Vicente, 
veja ‑se o Breve Sumário da História de Deus versus 
Auto da Índia. A forma breve não é portanto uma 
invenção contemporânea relacionada apenas com 
a aceleração da História e com a pressa, com uma 
gestão do tempo com ele a fugir, com esta rapidez 
relativamente ao que nos acontece e nos torna 
vítimas de acontecimentos que nos ultrapassam, 
incontroláveis – o chamado stress é isso, doença 
da velocidade sensível somatizada. Não é apenas 
uma adaptação a essa lógica de fazer pequeno 
por razões financeiras e de operacionalidade: é 
fundamentalmente um pôr em causa a forma antiga 
prescrita por Aristóteles na sua Poética. A forma 
breve não é também a forma extensa feita pequena, 
é outra coisa, é um pôr em causa as regras de 
composição da forma extensa convencional e uma 
aproximação das peças à sua condição cénica, uma 
sua “cenificação”, uma escrita que se quer gerada em 
laboratório ‑palco, partitura.

Na contemporaneidade, essa forma vem fazendo, 
digamos assim, dois caminhos: o do monólogo, 
como forma específica da expressão de um “eu” em 
cena, de subjectivação da fala; e o da pequena peça, 
que se assumiu como uma inacabada inteireza ou 
inteireza inacabada, em que as vozes são múltiplas 
e o narrativo não cede ao diálogo – em Woyzeck, 
podemos observar, na montagem de fragmentos, 
uma estrutura que não se encerra em si e num 
sentido que se finalize, mas uma arquitectura que 
abre para sentidos vários, não fixa interpretações 
como explicações, põe o pensamento em acção, 
não tende para um absoluto no seu ordenamento 
narrativo ‑expressivo. 

À tradição das peças em actos – das peças 
organizadas em torno de um progresso da narrativa 
ancorado na sequência fabular dos actos – respondeu 
a forma breve com concisão e foco temático, uma 
outra economia da montagem, e com a abolição da 
obrigatoriedade da personagem, o surgimento das 
“vozes”, entidades identificáveis em aberto e não 
identidades com cronologia biográfica ou perfil. 

O que não significa que a forma breve recuse a 
extensão, se encolha no seu tamanho e recuse a 
humanidade figurada, a persona – que, aliás, realiza 
de modos muito diversos. 

Muitas peças breves procedem, como diz Sarrazac, 
oferecendo “a máxima extensão, na mínima forma” 
(há conglomerados de formas breves: é o caso de 
O Fim das Possibilidades, de Jean ‑Pierre Sarrazac, 
co ‑produção TNSJ/Teatro da Rainha). Sucede essa 
extensão/concisão, por exemplo, em Ella, de Herbert 
Achternbusch, devedora dessa peça fundadora de uma 
experimentação cénica assente na brevidade: Eu Não,  
de Beckett – seis páginas de uma fala que jorra 
durante 15/16 minutos, segundo a média temporal 
das criações realizadas. Em Ella, reconhecemos a 
extensão no trajecto biográfico e temos diante de  
nós o corpo da “criatura” narrada. A estória surge 
através da voz do filho deficiente profundo, que a 
regurgita como um gravador – palavra mecânica 
e umbilical. Em Beckett não é assim, o dispositivo, 
a presença de Boca no espaço é radical, nega ao 
actor o uso do seu corpo, impondo Boca como toda 
a presença visível e audível – com a imagem em 
animada repetição, é a palavra que ganha premência. 
Num caso, temos uma imagem dos corpos em cena  
e uma narração que lhes corresponde; no outro,  
o mistério de Boca, inidentificável para além do jorro 
de palavras que joga para fora e sua fonte – metáfora 
surreal, dispositivo cénico, corpo dispositivo. Num 
caso e noutro, temos de facto uma ruptura das 
convenções: não há propriamente fábula, nem cenas 
transportando uma lógica sequencial de uma para 
outra, nem conflito dramático com progressão e 
desenlace; há vozes, entidades de elocução, que 
não se contam mas contam outras, são outras as 
que contam, mas, por assim dizer, possuídas pelas 
palavras que dizem o que as possui. E são ambas 
estórias contadas a posteriori, já acontecidas e 
nessa medida a ‑dramáticas, pura inteligência 
associativa em descodificação estruturante. E são 
vivificadas por dispositivos cénicos diferentes: em 
Ella, uma voz diferida que fala a estória de outra 
pessoa; em Eu Não, a entidade Boca a jorrar de 
modo incontinente palavras aparentemente sem fito, 
movida por uma espécie de compulsão, voz que diz 
permanentemente: “Eu não, ela!” Portanto, uma voz 
que são duas.

Em O Homem da Flor na Boca, de Pirandello, 
outra forma breve, é a intensidade da situação que 
a concisão aprofunda, dobrando ‑se aliás o tema 
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da peça, simultaneamente incursão numa dada 
metodologia (associativa – de imaginar como fonte 
de poesia, e de vida) e representação do drama de 
uma vida a prazo curto, de uma morte anunciada –  
a flor é um carcinoma, além de signo de arte, dupla 
condição. 

Múltipla é, como se depreende, a diversidade 
temática e de estrutura formal dessa concisão e 
da própria brevidade da forma. Breve não significa 
idêntica: à palavra diferida da criatura que diz 
a estória de Ella (José conta a mãe – Ele é Ella) 
corresponde em Pirandello uma palavra torrencial, 
subjectividade em catarse alucinada em busca 
de uma vítima, o pacífico Cliente, por um lado 
vazadouro, ouvido sem direito a voz e, por outro, 
interlocutor, ombro de acaso para uma palavra 
solitária e, diga ‑se, suicidária. Estamos perante a 
criação (o seu momento e a experiência de leitor/
espectador) no modo como o discurso alucinado 
do Homem da Flor contamina o Cliente – como 
quando somos levados pela leitura a que, neste caso, 
a dimensão actoral e cénica confere um poder de 
sedução e de imposição absoluto: o leitor é “vítima”, 
já que o Homem da Flor o contamina com o seu 
“drama” (a morte próxima), “infecta ‑o”. 

É na forma breve que muita experiência se 
concretiza na dramaturgia contemporânea, 
particularmente em busca de uma natureza do acto 
teatral que supere a sua condenação à fábula, ao 
encadeamento lógico das sequências, à intriga, 
à personagem como inteireza e organicidade 
lógica, a uma recepção previsível, a um dado 
modo da sua exposição cénica, a um certo teatro 
fechado numa ideia de teatro. Na peça de Beckett 
referida, a definição que o autor faz de Boca como 
entidade cénica autónoma põe de lado a noção 
de personagem, além de se propor ultrapassar um 
campo de referências situado, interpretativamente, 
num suposto real em que se busque o sentido do que 
se ouve. Há um sentido na literalidade da matéria 
verbal dominantemente como escuta, na música das 
palavras, vindo da performance cénica, visível, de 
Boca, da sua teatralidade “pobre”: Boca abre a boca  
e diz ‑se, faz uma pausa, acelera de modo incontinente, 
grita, cala ‑se, ela é o todo da imagem que age, ela é 
o corpo, fala mesmo na sua mudez, os seus silêncios 
suspendem os espectadores num inesperado vazio, 
então já levados pelo jorro incontinente das palavras. 
Beckett foge da sociologia interpretativa da recepção 
buscada num levantamento das sugestões “reais” 

do escrito, essa necessidade de encontrar a figura 
correspondente de Boca na realidade – mas ela 
existe ali, apenas ali. Se ela existe, e existe, não é 
para se constituir explicação: Boca é uma entidade 
autónoma. A interpretação deve ceder a actos de 
imaginação na fruição do espectador/ouvinte que 
partam em direcções que a matéria verbal escutada  
e o sentido possam sugerir. E não há forma de lhe 
fixar o sentido num único sentido, o texto continua 
a pulsar nas nossas cabeças de leitores/ouvintes/
espectadores e mantém ‑se enigmático. 

Poderíamos dar outros exemplos de uma radical 
diversidade da forma breve, como as peças de 
Martin Crimp que tivemos a oportunidade de trazer 
ao Porto, nomeadamente Contra a Parede e Menos 
Emergências. São textos em que o acontecimento,  
a “catástrofe” – o assassínio de crianças numa escola 
primária, na primeira peça; um motim de rua, na 
segunda –, é dado a presenciar numa espécie de 
directo representado em filme auditivo por um 
conjunto de actores, que não só relata a sequência 
dos gestos do homicida como tenta encontrar, 
durante a representação, as formas mais adequadas 
de o fazer: relatar e recriar ficcionadamente, 
na escrita representada, o homicídio e os 
acontecimentos do motim, com os seus primeiros 
planos sequenciais, como se as cabeças fossem 
câmaras de filmar em registo subjectivo. Portanto, 
documentos e exercícios de estilo. Em Menos 
Emergências, estamos perante um mecanismo em 
que os (rel)actores, protegidos nos seus castelos 
domésticos, dizem o que acontece: é lá fora, longe, 
o relatado/comentado a três. Também aqui estamos 
perante uma forma breve que supera as categorias 
convencionais do drama para expor acontecimentos 
que necessitam de uma outra agilidade das estruturas 
do drama, das suas concretizações cénicas. Não estamos 
longe de uma espécie de canevas contemporâneo e 
da necessidade de ir dizendo que o que se escreve 
é fruto de alternativas do que se escreve e não 
aquela forma como destino fatal e único. Este lado 
estaleiro, de oficina imaginada e pressentida, mesmo 
experimentada, do escritor a escrever em palco, abre 
ao espectador uma possibilidade de convívio ampla e 
aberta em busca de uma co ‑autoria criativa, sem iludir 
o espectador e com o pensamento numa glosa activa.

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.



Eu sou dramaturgo. O diretor de um 
teatro encomenda ‑me uma peça. 
Mas devo escrever de modo breve: 45 
minutos, uma meia hora, porventura um 
quarto de hora… Escolhi então o tema 
(se é que uma peça tem um “tema”), não 
aquele que seja mais limitado e mais 
ligeiro, mas o mais vasto e mais extenso. 
Por exemplo, um Fausto ou um Dom Juan.

Tento, pensam vocês, a tarefa impossível 
de capturar o que é maior na armadilha 
do mais pequeno, fazer passar o mito 
pelo buraco da agulha. Não é assim tão 
certo: olhem para um Heiner Müller, 
em poucas páginas remete ‑vos para 
Medeia ou Hércules ou os Argonautas. 
E quantos outros autores menos ilustres 
não fizeram o mesmo no seu trabalho de 
compreensão teatral? 

Raciocinemos. Se eu escolho Medeia 
ou Fausto ou Hamlet, sinto ‑me dispensado 
desse longo labor ingrato que apelidamos 
de preparações dramáticas, de todo 
esse enorme trabalho de exposição 
que, durante séculos, afastou do teatro 
mais do que um escritor. Já que todos 
conhecem antecipadamente essa grande 
figura, ninguém se poderá impedir de a 
reconhecer, mesmo se, correndo algum 
risco, a faço entrar de perfil. E aquilo 
que vale para essa entrada vale também 
para a sua saída. Que necessidade terei 
eu de uma conclusão, de um desenlace? 
Cada um dos meus espectadores será 
livre, se lhe parecer necessário, de 
inventar aquele que lhe convenha.  
Ora, se não há propriamente começo 
nem fim, também não há, falando  
claro, um meio. Restam as variações.  
E se o autor dramático contemporâneo 
fosse apenas isso: o escritor das breves 
variações? Variações sobre Medeia, 
sobre Fausto, sobre Dom Juan, sobre 
Hamlet?… Ou sobre qualquer outra 
figura, incluindo a anónima? 

“Mas”, objetarão vocês, “as variações 
sobre uma figura ou sobre um tema  
são algumas vezes muito numerosas,  
e repetitivas, e lancinantes, o que implica 
(sem presumir que entediem) que as 
peças breves de que nos fala podem 
definitivamente ser muito longas.”  
Não é propriamente uma objeção, como 
poderão constatar pelo que se segue, 
mas compreenderam ‑me bem. De facto, 
vou tentar demonstrar ‑vos que uma 

peça breve moderna pode muito bem ser 
bastante longa (mesmo extremamente 
longa) sem deixar de ser também uma 
peça breve. Perdoem ‑me, mas, para 
tornar consistente este paradoxo, tenho 
necessidade de agora citar autores…

  •

“Motivos breves de grande alcance”,  
a expressão é de Mallarmé. E adequa ‑se  
perfeitamente a essa floração de formas 
breves que o cronista de “Crayonné au 
Théâtre” vai testemunhar diretamente 
tanto do lado do naturalismo quanto do 
simbolismo. Antes que um Strindberg 
ou um Maeterlinck (peças em um ato 
como Interior, A Intrusa e Os Cegos 
parecem ‑me o expoente da sua arte) 
se apropriem, com o génio deles, 
da forma breve moderna, são dois 
obscuros naturalistas de nome Lavedan 
e Guiches que inventam “o quarto de 
hora dramático”: duas pequenas obras 
intituladas Au Mois de Mai e Entre Frères 
exibidas por Antoine, no Théâtre ‑Libre,  
a 23 de maio de 1888.

Desta peça em um ato, que podia, 
no limite, resumir ‑se a um “quarto de 
hora dramático”, Strindberg fez, durante 
vários anos – até 1893, altura em que se 
manifesta a crise de Inferno e durante 
a qual não escreverá mais teatro –, 
a chave da sua criação. “O gosto da 
época”, refere, “parece dirigir ‑se para 
o breve e o expressivo. […] Uma cena 
única, apelidada de um quarto de hora, 
parece querer tornar ‑se o tipo de peça 
que convém ao homem moderno.” 
Sobre esta cena breve que ele nomeia 
com agrado a noz (em referência a esse 
“pedaço de músculo dorsal” que aprecia 
particularmente no cordeiro), Strindberg 
acrescenta que tem a vantagem de 
“abreviar os sofrimentos”, de permitir 
“deitar tudo cá para fora de uma só vez!”. 
E o autor de Credores, de A Mais Forte, 
de Pária, que não entende ver associar 
às suas custas “breve” e “menor”, afirma 
no mesmo gesto que a própria tragédia 
grega, a de Ésquilo e Sófocles, contém 
uma “ação reunida num ato único”. 

Reconduzir todo o drama a uma cena, 
como faz Strindberg no fim do século 
XIX, é aplicar até ao limite esse espírito 
do “pedaço de vida” (tranche de vie) 

definido por Jean Julien no final dos 
anos 1880. Passador entre o naturalismo 
e o simbolismo, este autor e teórico 
deseja libertar definitivamente a escrita 
dramática da canga da “peça bem ‑feita” 
e de todas essas regras da mecânica 
relojoeira – com preparações e “cenas a 
fazer” – que pesam sobre a dramaturgia. 
Partidário de um “teatro vivo” – nessa 
linha que vai de Diderot a Brecht e passa 
pelo natural ‑simbolismo –, considera que 
a verdadeira peça bem ‑feita é aquela que 
se pode “mimar”. Quer dizer, uma peça 
cujo alicerce fosse gestual – narrativo 
porque gestual. O que importa à partida 
captar numa peça de teatro é o gesto 
fundamental desta personagem em 
relação a outra e, ainda mais, desta ou 
daquela personagem ou personagens em 
relação à sociedade, ao cosmos, às forças 
visíveis e invisíveis que urdem o destino 
humano.

A tensão dramática vai originar ‑se 
menos, daqui para a frente, na relação 
interpessoal do que na relação da  
ou das personagens com o social  
(o “meio” dos naturalistas) ou com 
o cósmico (“potências” convocadas 
pelo simbolismo). É uma nova escrita 
dramática que se desenha, que não 
é mais fundada sobre a progressão 
orgânica de uma ação, sobre o 
amadurecimento e ordenamento de 
um conflito, mas sobre a sucessão de 
alguns gestos (que contêm as palavras, 
que as interrompem, pontuam de 
silêncios eloquentes) significativos que 
as personagens entretecem entre si e, 
sobretudo, com o mundo. 

A brevidade da forma dramática que 
Jean Julien recomenda, pela qual um 
Edmond de Goncourt suspira (deseja 
que se represente no teatro “um pedaço 
de ação em toda a sua brevidade”), 
essa brevidade por vezes extrema 
praticada por Strindberg nos anos 1880 
e inícios de 1890 não é talvez mais do 
que o sintoma de um fenómeno mais 
importante: a liquidação no teatro 
desse conflito orgânico interpessoal, 
interindividual que, para atingir a sua 
resolução, exigia cinco – ou, no mínimo, 
três atos; a ascensão de uma dramaturgia 
da montagem em que não haverá mais 
enlaçamento, e consequentemente 
desenlace, e sem mais, literalmente, 
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conflito interpessoal… Dramaturgia 
moderna que já não seria composta de 
atos e de cenas ligados entre si, mas que 
se apresentaria como um quadro único – 
ou uma série de quadros espaçados uns 
em relação aos outros –, exprimindo de 
forma concisa e exemplar as relações do 
eu com o mundo. 

Sob a palavra de ordem da brevidade 
é portanto uma verdadeira revolução 
que se anuncia. Nada menos do que a 
invenção da dramaturgia moderna do 
Fragmento que vai prosseguir até Beckett 
e para além dele, do que a emancipação 
da forma dramática do antiquíssimo 
dogma aristotélico, segundo o qual ela 
devia formar um “todo”, ser semelhante 
a um “belo animal”, “bem proporcionado 
em todas as suas partes”, nem “muito 
pequeno” (porque o olhar se precipita na 
confusão, quando a sua duração confina 
com o impercetível) nem “muito grande” 
(pois o olhar não a pode abarcar de uma 
só vez).

  •

Era tempo, sem dúvida, na época 
do telescópio e do microscópio, de 
ultrapassar esta dupla interdição do 
“muito pequeno” e do “muito grande”. 
Franquear a porta estreita da brevidade, 
no virar do século XX, é na realidade 
fazer frente, ainda mais do que o tinha 
feito o teatro romântico, a esse tabu da 
Irregularidade – que pesou imenso sobre 
nós, franceses, desde a época clássica. 
Os autores dramáticos são finalmente 
convidados a dar às suas peças essa 
liberdade toda shakespeariana que tanto 
lhes faltou até então… A via abre ‑se a 
uma nova economia da forma dramática – 
a do Fragmento e já não a da Totalidade –, 
a um novo desenvolvimento, já não 
eugénico mas irregular, errático – mesmo 
teratológico – das escritas dramáticas. 

Aliás, a questão do “muito pequeno” 
e a do “muito grande” desdobram ‑se 
uma sobre a outra. A prova são essas 
peças abundantes, peças ‑confissões, 
à maneira do Fausto de Goethe, que 
Strindberg escreve depois da crise de 
Inferno, a partir de 1897, e que são de 
facto constituídas por uma acumulação 
de formas breves, por uma série de 
fragmentos. 

Uma representação integral de  
O Caminho de Damasco (I ‑II e III) não 
duraria menos de oito horas. É, mais  
uma vez, literalmente, uma peça sem  
fim. “Não era o começo quando 
começámos, não será o fim quando 
acabarmos”, constata o Desconhecido, 
personagem central de O Caminho de 
Damasco, “é um fragmento, a vida, sem 
começo nem fim”. Ora, se examinarmos 
de perto essas peças longas que são a 
trilogia de O Caminho de Damasco ou  
O Sonho (1901), apercebemo ‑nos de que, 
não menos fragmentárias que as peças 
que precederam a crise de Inferno, se 
constituem por agregações de formas 
breves. Acerca de O Sonho – literalmente 
“Jogo onírico” (Jeu de rêve) –, poder ‑ 
‑se ‑ia mesmo dizer que é composto 
como uma revista de pequenas formas 
nas quais a personagem central, Agnés, 
filha do deus Indra, teria o papel de um 
“condutor do jogo” (meneur de jeu).  
A peça – podemos ainda falar de drama? 
– forma um arquipélago de pequenas 
formas diversificadas (micro ‑parábolas 
ou provérbios ou moralidades, simples 
sketches por vezes…) em que circulam –  
juntos ou separadamente – as quatro 
figuras essenciais da ação: Agnés,  
o Oficial, o Advogado, o Poeta…

Já que a existência, o drama da 
existência, não se deixa captar por 
meio de um conflito cronológico e 
contínuo metendo à prova um punhado 
de personagens, melhor é fixar ‑lhe os 
pedaços, numa pura descontinuidade, 
graças a um caleidoscópio de formas 
breves (mais ou menos ligadas entre 
si) rodando diante das personagens 
tornadas espectadores – espectadores 
de si mesmos. É assim que Pirandello 
chegará em 1929, em Sonho (mas talvez 
não), peça inspirada no futurismo 
italiano, a tratar em dois tempos bem 
distintos o drama não propriamente 
atualizado mas latente ou virtual de 
uma senhora e do seu amante (no duplo 
sentido) pouco afortunado. A obra é 
formada por duas formas breves apostas: 
na primeira – drama intrapsíquico –, 
a Jovem Senhora revive sonhando as 
relações com o seu amante e vê ‑se 
mesmo a ponto de ser estrangulada por 
este homem que ela ridiculariza na vida 
real; na segunda, pequeno início  

de teatro ‑conversa ao gosto do “boulevard” 
da época (dramaturgia dos “telefones 
brancos”), que dura apenas uns minutos, 
os dois amantes preparam ‑se para tomar 
chá, ele comportando ‑se da forma mais 
suave possível, ela tentando não trair 
nada da emoção e do pânico que acabou 
de vivenciar no seu sonho…

Será necessário precisar que o sentido 
desta peça, cujo título é fendido em duas 
partes e marcado por uma retração – 
Sonho (mas talvez não) –, não procede 
pela adição destas duas formas breves 
muito condensadas, mas exatamente 
pela sua diferença, pela sua separação, 
pelo seu jogo?

  •

Retomemos. Compreendemos bem, 
à luz destes autores e das suas peças, 
que a forma breve moderna se impôs 
a partir da altura em que a noção de 
conflito (e não a de “fábula”, como 
frequentemente se pretende) se torna 
obsoleta. E não se impõe então mais 
como uma forma particular da escrita 
dramática mas como uma sua forma 
geral. Peter Szondi é levado então a 
basear a tendência para a peça em um 
ato em Strindberg e Maeterlinck como 
uma resposta ao défice de ação nestas 
novas dramaturgias. 

“A peça moderna em um ato”, lê ‑se na 
sua Teoria do Drama Moderno, “não é 
um drama em miniatura, mas uma parte 
do drama, erigido numa totalidade.  
A cena dramática é o modelo. Quer 
dizer que a peça em um ato e o drama 
têm em comum, a saber, a situação, 
mas não a ação na qual as decisões das 
personagens modificam sem cessar  
a situação inicial e a conduzem para  
o momento final da resolução.”

Embora exista talvez uma outra forma 
de ver as coisas, uma forma menos 
estritamente económica de medir a ação 
desta dramaturgia nova, uma forma que 
consiste em alargar o conceito de ação 
dramática de modo a que corresponda 
melhor à personagem menos ativa que 
é, justamente, testemunha, espectadora 
de si mesma, da sua própria vida e que 
assombra as dramaturgias do século XX. 
É Nietzsche, nos Fragmentos póstumos 
de A Origem da Tragédia, que nos sugere 



esta nova conceção da ação dramática: 
“Conceção do ‘drama’ como ‘ação’./  
Esta conceção é muito ingénua: o mundo 
e o hábito do olho decidem aqui./ Mas  
o que é que finalmente, se refletirmos  
no assunto de forma mais espiritual, não 
é ação? O sentimento que se declara,  
a compreensão de si, não são ações?”

  •

Portanto, sou hoje autor dramático, 
em 1999 (e provavelmente ainda em 
2000…). Quero escrever uma peça. 
Sei, de antemão, que nessa peça, 
contrariamente às que se escreviam 
outrora – antes de Strindberg e 
Maeterlinck; e antes de Beckett, quase 
deles contemporâneo –, não saberia 
desenvolver um verdadeiro conflito.  
Se “conflito” deve haver, na minha futura 
peça, será fatalmente larvar, difuso, 
será discreto (no sentido etimológico 
de “separado”, de “descontínuo”), 
disseminar ‑se ‑á em micro ‑conflitos.

Que portanto consiga escrever essa 
peça com que sonho, que ultrapasse o 
mote da meia hora e mesmo do quarto de 
hora que me deu o diretor do teatro, não 
a fazendo escapar desse estado de forma 
breve ou de conglomerado de formas 
breves. Uma vez acabada, a minha peça 
será uma peça breve mais ou menos 
desenvolvida, mais ou menos múltipla, 
mais ou menos soldada ou pulverulenta. 
Uma peça breve de dimensão variável.  
Ao sabor das variações – quer dizer, do 
jogo da repetição e da diferença. 

Já terei dito que, sob este ponto de 
vista, Le Soulier de Satin, essa “imensa 
parábola”, essas infinitas variações sobre 
a impossível união terrestre e o encontro 
estelar de dois amantes, me parece  
uma forma breve? E que Arturo Ui ou  
A Boa Alma de Sé Chuão, peças escritas 
para um simples comparatio, sobre um 
miolo parabólico extremamente cerrado, 
me parecem formas também breves – 
mesmo que muito desenvolvidas –, 
tal como esse rosário de peças breves 
em que consiste, do mesmo Brecht, 
Grandeza e Miséria do III Reich?…

  •

Ao longo da história do teatro houve 
sempre formas breves. A farsa, os 
sermões burlescos, os “pasos” à Lope de 
Rueda, os falatórios de Ruzante, as peças 
em um ato de Marivaux, os provérbios 
dramáticos de Carmontelle e depois 
de Musset (na origem, provavelmente, 
da forma breve moderna), etc., etc. 
Entretanto, o destino destas formas 
breves, consideradas, com frequência 
erradamente, como menores, foi o de 
quase invariavelmente serem digeridas 
pelas grandes formas canónicas. A exemplo 
da farsa medieval tardia pela comédia 
molieresca. Ou dos “pasos” de Rueda 
pela “Commedia” do outro Lope. 

Mas o que se produziu de novo, no virar 
do século XX, é justamente a paragem 
deste processo de absorção do menor 
pelo maior e do pequeno pelo grande. 
De facto, nos nossos dias, é o conjunto 

das escritas dramáticas – pelo menos 
aquelas que não se contentam em imitar 
servilmente ou inconscientemente os 
modelos muito antigos – que se encontra 
como parte assumida no que Deleuze 
terá chamado “devir menor”. 

O que se perdeu durante esta mutação 
profunda, que se desencadeou no fim 
do século XIX e que não está ainda hoje 
talvez terminada, não é, contrariamente 
ao que se possa crer um instante sequer, 
a forma dramática. O que se perdeu 
talvez seja simplesmente esse antigo 
objetivo da forma dramática, válido de 
Aristóteles a Hegel, de escrever um 
drama na vida. Quero com isto dizer um 
episódio dramático completo, formando 
um todo, contendo uma inversão da 
fortuna, numa palavra, conforme à norma 
do “belo animal”.

Quanto ao que se ganhou, é uma 
questão à qual não saberei responder. 
Posso apenas sugerir o que entrevejo 
diante de nós: a possibilidade, oferecida 
a cada autor, de escrever o outro drama, 
sempre idêntico e sempre diferente: 
o drama da vida. Dessa vida na qual o 
homem contemporâneo será menos  
o herói que a testemunha e o espectador 
interessado.

E isso, breve ou longo, é todo um.

 Trad. Fernando Mora Ramos. 
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de Jean ‑Pierre Sarrazac

tradução

Fernando Mora Ramos

encenação

Fernando Mora Ramos

cenografia e figurinos

José Carlos Faria

desenho de som

Carlos Alberto Augusto

máscara e caracterização do DJ

Luís de Matos

desenho de luz

António Plácido

assistência de desenho de luz

Carina Galante

Filipe Lopes

interpretação

Maria Quintelas

Alexandre Calçada

Fábio Costa

produção

Teatro da Rainha

estreia 9Jul2015

Sala Estúdio do 

Teatro da Rainha 

(Caldas da Rainha)

dur. aprox. 1:00

M/14 anos

Sala do Tribunal · 4 ‑6 nov 

sex+sáb 21:00 dom 16:00

Já não sou nada… Finalmente torno ‑me naquele 
que sou. Naquele que devia ser. Um guerreiro 
sem rosto. Eu faço guerra ao mundo que nos fez. 
Ao mundo que nos programou. Eu desprogramo‑
‑o. Eu scratcho. Eu remisturo. Eu samplo. A dita 
sociedade organizada deles, pego nela e amarro‑
‑a. Injeto ‑lhe uma festa arrasadora. Lanço a festa 
sem fim. Até ao esgotamento de todo o sistema. 
DJ dança sobre os seus pratos que rodopiam. DJ 
põe os outros a dançar. DJ dança. DJ faz dançar. 
Traço uma grande amarra em torno deste Muro 
de Berlim e quando a amarra estiver apertada 
o Muro desabará. Loveparade! Loveparede! Eu 
sou o último guerreiro. O que vem declarar o fim 
da História. Eu trepo pelo Muro acima, escalo 

a estátua de Lenine. Cuspo ‑lhe na cara e vou 
embebedar ‑me com a tripulação do Potemkin. 
Agarro ‑me ao seu grande corpo de pedra e 
abano ‑a até que ela se solte do seu pedestal, 
até que balancemos no vazio. No vazio, Lépo. 
O mais em baixo possível. Uma queda sem fim. 
Uma queda em direção ao céu. No céu em que 
explodirá a estátua de Lenine. Caímos, ambos 
caímos. Nós caímos! Eu scratcho, remisturo, 
samplo. Mais depressa, Lépo. Prego no fundo! 
Em direção ao Muro.

Jean ‑Pierre Sarrazac
Morte de um DJ

Morte de um DJ



Eu Não
Ato Sem Palavras I 
Cadeira de Embalar

de Samuel Beckett

tradução e dramaturgia

Isabel Lopes

encenação

Fernando Mora Ramos

desenho de som

Carlos Alberto Augusto

desenho de luz

Carina Galante

interpretação

Isabel Lopes

Fábio Costa

(Deus ex machina

Alexandre Calçada)

produção

Teatro da Rainha

estreia 31Mar2016

Sala Estúdio do

Teatro da Rainha

(Caldas da Rainha)

dur. aprox. 55’

M/16 anos

Sala do Tribunal · 12+13 nov

sáb 21:00 + dom 16:00

…jorro contínuo… sem pés nem cabeça… vogais 
estropiadas… chinês… até perceber a cara 
que fazem… aquele olhar… então morrer de 
vergonha… voltar para o seu buraco… uma ou 
duas vezes por ano… sempre no inverno vá ‑se lá 
saber porquê… longas horas de escuridão…  
e agora… agora… cada vez mais depressa… 
as palavras… o cérebro… a abocanhar o vazio… 
desvairado… craque! no vazio… tentar noutro 
lado… abocanhar noutro lado… e a súplica o 
tempo todo… algures a súplica… para que tudo 
pare… e nenhuma resposta… ou não foi ouvida… 
demasiado fraca… e por aí fora… não desistir… 
sempre a tentar… sem saber o que é que… o que 
é que está a tentar… o que é preciso tentar… o 
corpo como que desfalecido… só a boca… como 
uma doida… e por aí fora… não – …o quê?… 

o zumbido?… o tempo todo… ribombar de 
catarata… dentro crânio… e o raio… a vasculhar 
… sem dor… até ver… ah!… até ver… tudo isso… 
não desistir… sem saber o que é… que é que  
ela – …o quê?… quem?… não… ELA!… (pausa 
sem gesto) …o que é que ela está a tentar…  
o que é que é preciso tentar… não interessa… 
não desistir… (o pano começa a baixar) …acabar 
por acertar… depois devolvida… Deus é amor… 
infinita bondade… nova a cada manhã… 
devolvida aos prados… manhã de Abril… o rosto 
na erva… só no mundo… com as andorinhas… 
retomar daqui… recomeçar daqui –

Samuel Beckett 
Eu Não

Dramatículos 2

A
to

 S
em

 P
al

av
ra

s 
I 



O governo vai emitir informações importantes sobre o desastre.
Dirija ‑se com cautela para uma zona que tenha iluminação de emergência.
A corrente será restabelecida.
Ligue a rádio ou a televisão, sintonize qualquer estação local e
siga as instruções oficiais que estejam a ser emitidas.
Siga quaisquer instruções que estejam a ser dadas. 
Ouça apenas informação oficial.
Não entre em pânico.
Mantenha ‑se calmo.
Isto é uma retransmissão.
Não entre em pânico.
Mantenha ‑se calmo.
Mantenha ‑se calmo.
Mantenha ‑se calmo.
Mantenha ‑se calmo.

Alvaro García de Zúñiga
Remaining Calm

agora devia ir para casa / a água do rio rodopia 
por baixo de mim / em remoinhos cada vez 
mais escuros / cada vez mais espessos / e tudo 
anda à roda com ela / e se afunda / a bailarina 
rodopiante do Inferno / e os olhos que outros 
olhos eclipsaram / e os jogos que outros 
jogos eclipsarão / e o meu grande ensaio que 
devia iluminar o século nascente / que nunca 
escreverei / e o meu pequeno ensaio que 
também não escreverei / nem que o contrato 
tenha de ser rompido / e a bailarina do Inferno / 
e os lindos calções brancos / e a desconhecida 
da Noite azul cujo rosto já se esbate na água 
escura / a água lamacenta / a água suja do rio 
que redemoinha

Joseph Danan
O Homem que Queria (não) Ser Sábio

“Para ele, no Inferno, possa o meu coração estar 
em mim na casa do meu coração e permanecer 
em mim – recusarei os bolos do mundo do 
leste e oeste e do Lago das Flores – e na minha 
barca para navegar acima e abaixo, Contigo, 
sempre Contigo. – A minha boca, falarei com 
ela; as minhas duas pernas, caminharei com 
elas – abre ‑me a porta! Com as tuas duas 
mandíbulas abertas à força e os teus dois olhos 
cegos e com os meus pés amarrados juntos e as 
minhas pernas andando por si – o meu coração 
ganhando poder sobre o meu coração, as minhas 
mãos sobre as minhas mãos, e as minhas duas 
pernas andando por si – tudo o que te agradar, 
pois estou aprisionado junto às tuas portas, o 
meu coração a caminho de existir – Tu és apenas 
o meu duplo a fortalecer os meus membros. 
Não faças tresandar o meu nome nem me leves 
a alma, porque eu emergi das cheias, a primeira 
cheia e a segunda cheia e as cheias abriram ‑se 
para mim e eu ombreei com os maiores enquanto 
eles dançavam, afastando ‑se para o horizonte e 
eu alcei as coxas e corri para cima e para baixo 
ao longo das margens do canal imundo para toda 
a eternidade. Não deixes que me consuma como 
o que é destruído no seu momento de força. 
Deixa que tudo o que é inerte passe a existir 
– Não serei levado a representar festivais de 
demónios ou de loucos.”

Gregory Motton
Um Monólogo

Pensa, Logo Sangra
s/t 
Remaining Calm
de Alvaro García de Zúñiga

tradução

Fernando Mora Ramos (s/t) 

Carlos Alberto Augusto 

(Remaining Calm)

O Homem que 
Queria (não)  
Ser Sábio
de Joseph Danan

tradução

Luís Varela

Um Monólogo
de Gregory Motton

tradução

José Carlos Faria

encenação

Fernando Mora Ramos

dramaturgia e direção do ator 

Fernando Mora Ramos em  

O Homem que Queria (não) 

Ser Sábio Isabel Lopes

desenho de luz

Jonathan Azevedo

com a colaboração de 

Filipe Lopes

desenho de som

Carlos Alberto Augusto 

com a colaboração de

Tiago Moreira

interpretação

António Parra

Fernando Mora Ramos

José Carlos Faria

produção

Teatro da Rainha

estreia 6Out2016 Sala 

Estúdio do Teatro da Rainha 

(Caldas da Rainha)

dur. aprox. 1:40

M/14 anos

Espetáculo em língua 

portuguesa, legendado 

em inglês. 

Sala do Tribunal · 17+18 nov

qui+sex 21:30



Sala de Ensaios · 7 ‑11 nov

seg ‑sex 15:00 ‑18:00

orientação

Jean ‑Pierre Sarrazac

Joseph Danan

Alexandra Moreira da Silva

Centro de Documentação · 2+3 nov

qua+qui 18:30 ‑20:30

2 nov · O Homem da Flor na Boca 

de Luigi Pirandello

tradução

Fernando Mora Ramos

Isabel Lopes

3 nov · Into The Little Hill

de Martin Crimp

tradução

Isabel Lopes

orientação

Isabel Lopes

Interrogam ‑nos com frequência acerca do risco de 
“bloqueio” dos participantes. Ora, à luz de uma longa 
prática oficinal, podemos responder que esse risco 
é “ínfimo”. A divina surpresa, que não cessa de se 
reproduzir, é que praticamente todos os participantes 
chegam – por certo graças ao dispositivo coral em que 
estão envolvidos, e graças também ao facto de que o 
grupo evita qualquer juízo de valor – a produzir textos 
que, em seguida, vão ler diante dos outros membros  
do grupo, até mesmo diante de um pequeno grupo  
de convidados. A Oficina ajudá ‑los ‑á a tornarem ‑se 
autores dramáticos?… Em certos casos, sim; ou, 
pelo menos, contribuirá. Noutros casos, muito mais 
numerosos, ter ‑lhes ‑á simplesmente permitido, 
além de um desenvolvimento pessoal, explorar 
concretamente – o que não é de somenos – o processus 
da escrita dramática.

Jean ‑Pierre Sarrazac e Joseph Danan
L’Atelier d’écriture théâtrale

…venha… vou mostrar ‑lhe uma coisa… repare, aqui 
debaixo do bigode… aqui, vê este belo tubérculo 
violáceo? Sabe como isto se chama? Ah, um nome 
muito doce… mais doce que um caramelo: é um 
Epitelioma, é como se chama. Pronuncie ‑o, sentirá a 
doçura: Epitelioma… A morte, compreende?, passou. 
Cravou ‑me essa flor na boca e disse ‑me: “Segura ‑a, 
querido: voltarei dentro de oito ou dez meses!”

Luigi Pirandello
O Homem da Flor na Boca

Berços vazios balouçam 
Todas as caminhas em forma de gaiola
Todas as caminhas de criança vazias e quentes ainda.
Cada tépida marca na almofada de uma criança
guarda ainda o cheiro dos cabelos de uma criança
Cada lençol está ainda – apalpem ‑no –
húmido de saliva.
A mulher do Ministro diz – diz ao Ministro
– mulher do ministro – diz – ah – ah –
diz ao ministro – mulher do Ministro – ah –
ah – diz ao diz ao Ministro – ah – diz – ah –
diz – Onde está a minha criança – a 
minha criança? – a minha criança –
diz ao Ministro. ONDE ESTÁ A MINHA
CRIANÇA?

Martin Crimp
Into The Little Hill

Oficina de Escrita Leituras



ficha técnica TNSJ
coordenação de produção
Maria João Teixeira
assistência de produção
Maria do Céu Soares
Mónica Rocha
direção de palco
Emanuel Pina
direção de cena
Pedro Guimarães
luz
Filipe Pinheiro (coordenação) 
Abílio Vinhas
Adão Gonçalves
José Rodrigues
Nuno Gonçalves
maquinaria
Filipe Silva (coordenação)
Adélio Pêra
António Quaresma
Carlos Barbosa
Joaquim Marques
Jorge Silva
Lídio Pontes
Paulo Ferreira
som
Joel Azevedo
vídeo
Fernando Costa
legendagem
Cristina Carvalho

apoios TNSJ 

apoios à divulgação

agradecimentos TNSJ
Câmara Municipal do Porto
Polícia de Segurança Pública
Mr. Piano/Pianos Rui Macedo

ficha técnica Teatro da Rainha
diretor artístico
Fernando Mora Ramos 
diretora de gestão e produção
Ana Pereira
comunicação
Vera Marques
Nuno Machado
técnicos de som e luz
Filipe Lopes
António Anunciação
fotógrafos
Margarida Araújo
Paulo Nuno Silva 
secretariado
Teresa Almeida

agradecimentos Teatro da Rainha
Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste
Carreira & Silva Transportadora, Lda.
Gazeta das Caldas
Jornal das Caldas

O Teatro da Rainha é uma estrutura 
financiada por 

Teatro da Rainha
Sala Estúdio 
Rua Vitorino Fróis, Praça da 
Universidade, Pólo 2
2500 ‑208 Caldas da Rainha
T 262 823 302 · 96 618 68 71
www.teatro ‑da ‑rainha.com
geral@teatro ‑da ‑rainha.com 

Teatro Nacional São João
Praça da Batalha
4000 ‑102 Porto
T 22 340 19 00

Teatro Carlos Alberto
Rua das Oliveiras, 43
4050 ‑449 Porto
T 22 340 19 00

Mosteiro de São Bento da Vitória
Rua de São Bento da Vitória
4050 ‑543 Porto
T 22 340 19 00

www.tnsj.pt
geral@tnsj.pt

edição
Departamento de Edições do TNSJ
coordenação
João Luís Pereira
design gráfico
Studio Dobra
fotografia
Margarida Araújo 
Pensa, Logo Sangra
Eu Não
Paulo Nuno Silva 
Morte de um DJ
Ato Sem Palavras I
João Tuna
Retrato de Jean ‑Pierre Sarrazac
impressão Multitema

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



O TNSJ É MEMBRO DA

Maratona 
de Formas 
Breves
coorganização
Teatro da Rainha
TNSJ

Mosteiro de São Bento da Vitória
2 ‑18 novembro 2016


