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O Mal-Entendido



“Personagens 
contemporâneas  
a falar a linguagem  
da tragédia”
Albert Camus*

O Mal ‑Entendido foi escrito em 1941, na França ocupada.  
Eu vivia então, a contra gosto, no meio das montanhas do centro 
da França. Essa situação histórica e geográfica bastaria para 
explicar a espécie de claustrofobia de que eu sofria então e que 
se reflete nesta peça. É um facto que nesta peça se respira mal. 
Mas todos tínhamos a respiração curta, nesses tempos. O que não 
impede que o negrume da peça me incomode como incomodou o 
público. Para o encorajar a abordar a peça, proponho ao leitor:  
1.º) que admita que a moralidade da peça não é inteiramente 
negativa; 2.º) que considere O Mal ‑Entendido como uma tentativa 
de criar uma tragédia moderna.

Um filho que quer dar ‑se a conhecer sem ter de dizer o seu nome 
e que é morto pela mãe e pela irmã, na sequência de um mal‑
‑entendido, eis o tema da peça em questão. Trata ‑se porventura 
de uma visão muito pessimista da condição humana. Mas isso 
pode ser conciliado com um otimismo relativo no que diz respeito 
ao homem. Porque, no fim de contas, a coisa equivale a dizer ‑se 
que tudo teria sido diferente se o filho tivesse dito: “Sou eu, eis o 
meu nome.” A coisa equivale a dizer ‑se que, num mundo injusto ou 
indiferente, o homem pode salvar ‑se a si mesmo, e salvar os outros 
graças à sinceridade mais simples e à palavra mais justa.

A linguagem também chocou. Eu sabia de antemão. Mas se 
tivesse vestido as minhas personagens com túnicas, toda a gente 
teria aplaudido. Pôr personagens contemporâneas a falar a 
linguagem da tragédia era, bem pelo contrário, o meu propósito. 
Nada mais difícil, em boa verdade, pois é preciso encontrar 
uma linguagem suficientemente natural para ser falada por 
contemporâneos e suficientemente insólita para corresponder 
ao tom trágico. Para me aproximar desse ideal, tentei introduzir 
distância nas personalidades e ambiguidades nos diálogos.  
O espectador devia assim vivenciar um sentimento de familiaridade 
e simultaneamente de estranhamento. O espectador e o leitor. 
Mas não tenho a certeza de ter conseguido a dosagem certa.

Quanto à personagem do velho criado, ele não simboliza 
obrigatoriamente o destino. Quando a sobrevivente do drama 
chama por Deus, é ele que responde. Mas talvez se trate de mais 
um mal ‑entendido. Se ele responder “não” àquela que recorre à 
sua ajuda, é porque de facto não tenciona ajudá ‑la e porque num 
certo patamar de sofrimento ou de injustiça ninguém pode nada 
por ninguém e a dor é solitária.

De resto, não tenho a impressão de que estas explicações sejam 
muito úteis. Parece ‑me sempre que O Mal ‑Entendido é uma obra 
de fácil acesso conquanto se aceitar a linguagem nela empregue 
e se admita que o autor nela se envolveu profundamente. O teatro 
não é um jogo, é essa a minha convicção.

* Excerto de “Préface à l’édition américaine”. In Albert Camus – Théâtre, récits, 

nouvelles. Paris: Gallimard, 1999. (Bibliothèque de la Pléiade; 161.) p. 1730 ‑1731. 

 Trad. Regina Guimarães.



Da vida e da morte das marionetas
Cinco perguntas a Nikolaus Habjan.
Por João Luís Pereira.

“Porque é que faz teatro?”, perguntaram 
a Albert Camus em 1959. Ele respondeu 
assim: “Porque um palco de teatro é 
um dos lugares no mundo onde sou 
feliz.” Devolvo ‑lhe a pergunta, com um 
pequeno acrescento: porque é que faz 
teatro de marionetas?
A marioneta tem o potencial de transmitir 
mais força a uma personagem. Um bom 
marionetista pode levar os espectadores 
a acreditar que se produzem alterações 
na expressão facial das marionetas. Essa 
perceção, ou ilusão que o espectador 
engendra na sua própria cabeça, é 
emocionalmente mais poderosa do que 
aquela que um ator ou atriz de carne  
e osso pode alguma vez produzir. O teatro 
de marionetas abre caminhos que não são 
acessíveis aos atores.

Eu crio as minhas marionetas. A sua 
aparência e personalidade não estão fixadas 
no início do processo criativo. Inspiro ‑me em 
pessoas com quem me cruzo diariamente 
nas ruas e nos cafés da cidade… Retenho 
alguns detalhes, um certo nariz, o modo 
como alguém se mexe. E à medida que 
vou desenvolvendo a marioneta, membro 
a membro, vou moldando o seu caráter. 
O que distingue as marionetas é a sua 
capacidade de estilizar a realidade. No início 
de uma peça, o público faz uso dos seus 
filtros de perceção. Mas esses filtros deixam  
de fazer efeito ao fim de algum tempo.  
O público empatiza com as marionetas,  
ou seja, a distância para o palco é vencida.  
Os momentos mais excitantes são aqueles 
em que algo de mal acontece a uma 
marioneta e o público acredita, sofre  
com o destino da marioneta!

Sabemos que o marionetista australiano 
Neville Tranter é uma das suas referências 
maiores. De Tranter, o TNSJ acolheu em  
2004 Schicklgruber, espetáculo que 
alguém descreveu como “brutal, 
impiedoso e poético”, adjetivos que 
poderíamos facilmente colar a O Mal
Entendido, que também evolui num 
espaço cénico rarefeito e onde os 
marionetistas manipulam, à vista, 
marionetas de tamanho real, outros  
dos traços distintivos do teatro de Tranter.
Conheci o Neville Tranter no Festival La 
Strada em Graz, a minha cidade natal, 

quando tinha catorze anos. Na primeira 
oficina que fiz com ele – e outras três se 
seguiriam –, ele ensinou ‑me a manipular 
marionetas de tamanho real. Sempre 
me senti muito fascinado em mostrar ao 
espectador tudo o que acontece em palco. 
À semelhança do Neville, estou sempre 
ao lado da minha marioneta – mas o foco 
deve incidir apenas nela, o marionetista 
deve permanecer quase invisível para 
o público. Eu e o Neville somos bons 
amigos e trocamos muitas ideias nas 
nossas conversas telefónicas. Respeito 
tremendamente a opinião dele.

No seu espetáculo, atores e marionetas 
são duplos de si mesmos e colocam 
em movimento um inquietante jogo 
de espelhos. Fale ‑nos um pouco desse 
trânsito entre corpos vivos e objetos 
mortos em O Mal Entendido.
Esse jogo de duplicidades deve ‑se 
também a um motivo muito prático: 
existia apenas uma atriz e dois atores 
para cinco personagens, e só foi possível 
fazer a peça com desdobramentos de 
atores que representam personagens e 
atores que manipulam marionetas. E com 
“disfarces”: a marioneta do filho, Jan, entra 
na pousada da mãe e da irmã “disfarçado” 
de estranho, com maquilhagem branca. 
Há uma atriz que desempenha o papel 
da jovem mulher de Jan, mas quando 
pega numa marioneta passa a representar 
o papel da velha mãe. Martha, a irmã 
amarga, só existe como marioneta.  
A tragédia segue o seu curso e no 
momento da morte o marionetista 
afasta as suas mãos da marioneta e esta 
transforma ‑se instantaneamente numa 
coisa sem vida. Não há morte mais 
verdadeira em palco do que a morte de 
uma marioneta. A marioneta vive apenas 
nas mãos do marionetista. 

Olhando para o seu trabalho enquanto 
encenador, vemos poucos espetáculos 
feitos a partir de peças de teatro.  
Como é que lhe surgiu O Mal Entendido  
ao caminho?
O que mais me fascinou na peça foi 
o apelo de Camus a assumirmos a 
responsabilidade por nós próprios,  
a que se juntou, depois, o fascinante 

desafio de comunicar em palco esse apelo.  
A tragédia do filho perdido que não é 
reconhecido porque não revela a sua 
identidade está no coração de O Mal‑
‑Entendido. Sinto ‑me atraído por histórias 
sobre o destino humano, é um tema que 
está presente noutras peças minhas, como 
em F. Zawrel – erbbiologisch und sozial 
minderwertig, ou em Nathan, o Sábio,  
de G.E. Lessing, que encenei no 
Volkstheater Wien. F. Zawrel e O Mal‑
‑Entendido, em particular, são peças 
difíceis de fazer sem marionetas, isto 
porque muitas cenas não podem ser feitas 
por atores de uma forma que resulte 
verdadeira e credível. 

Exilado em Paris, com saudades do Sol 
e do mar da sua Argélia natal, Albert 
Camus escreveu esta peça durante  
a II Guerra Mundial, e interpretamos  
a imprecação de uma das personagens 
da peça – “A minha paciência com a 
Europa acabou!” – à luz desse contexto 
mais sombrio. Mas esta imprecação 
talvez encontre hoje um eco junto dos 
refugiados que demandam o continente 
em busca de um porto de abrigo e se 
deparam, afinal, com uma fortaleza 
inóspita…
As saudades de casa e a inexorabilidade 
da existência, bem como o antagonismo 
entre irmãos, são os temas centrais da 
peça. Diria que a questão dos refugiados 
desempenha um papel mais secundário. 
Na peça, é o filho que emigra, faz fortuna 
e regressa para partilhar com a família 
essa fortuna. É ele que comete o erro  
de não se identificar como filho. A tristeza 
e o desespero estão do lado daquelas 
que escolheram ficar em casa: a mãe 
e a filha. Mas, e apesar de vivermos 
tempos incomparáveis, a cruel realidade 
da guerra, as migrações e o desespero 
continuam a ser temas, infelizmente, 
bastante contemporâneos…



“O teatro é o meu convento”
Albert Camus*

Como? Porque é que faço teatro? Pois 
é, quantas vezes fiz a mim mesmo essa 
pergunta… E a única resposta que consegui 
encontrar até agora vai parecer ‑vos de 
uma desencorajadora banalidade: pura e 
simplesmente porque um palco de teatro 
é um dos lugares no mundo onde sou feliz. 
Aliás, reparai bem que esta reflexão é 
menos banal do que parece. A felicidade, 
hoje em dia, é uma atividade original.  
A prova é que a gente tem tendência para 
esconder o seu exercício, a ver nela uma 
espécie de prática pedófila relativamente 
à qual é preciso pedir desculpa. Nesse 
aspeto, toda a gente concorda! Leio por 
vezes, sob austeras penas, que homens  
de ação que renunciaram a toda a atividade 
pública se refugiaram ou se abrigaram 
na vida privada. Há um certo desprezo 
nessa ideia de refúgio ou abrigo, não há? 
Desprezo e, uma coisa não existe sem a 
outra, burrice. Com efeito, pela parte  
que me toca, conheço muito mais gente 
que se refugiou na vida pública para 
escapar à vida privada. Os poderosos são 
amiúde os falhados da felicidade – coisa 
que explica que não sejam meigos. Onde  
é que eu ia? Sim, a felicidade. Pois bem, 
com a felicidade hoje em dia é como 

com um crime de direito comum: nunca 
confessar. Não dizer ingenuamente, assim, 
sem segundas intenções: “Sou feliz.” Logo 
haveríeis de ler, nos lábios altivos, a vossa 
condenação. “Com que então você é feliz, 
meu rapaz! Ora diga‑me então o que faz 
você dos órfãos de Caxemira, dos leprosos 
das Novas Hébridas, que, eles, não são 
felizes, como você diz.” Pois é, que fazer 
dos leprosos? De que modo livrar‑se deles, 
como diz o nosso amigo Ionesco? E eis‑nos 
bruscamente tristes como palitos. Todavia, 
eu tendo a achar que é preciso ser forte 
e feliz para conseguir ajudar as pessoas 
em estado de infelicidade. Aquele que se 
arrasta na vida e sucumbe sob o seu próprio 
peso não pode ajudar ninguém.

Aquele que se domina e domina 
a sua vida, pelo contrário, pode ser 
verdadeiramente generoso e dar 
eficazmente. Por exemplo, conheci um 
homem que não gostava da mulher e isso 
desesperava‑o. Um dia, decidiu dedicar‑
‑lhe a vida, por compensação, em suma, 
e sacrificar‑se por ela. Pois bem, a partir 
desse momento, a vida dessa pobre mulher, 
até ali suportável, tornou‑se um verdadeiro 
inferno. O marido tinha gosto pelo 
sacrifício exibicionista e pela dedicação 

esmagadora, estão a ver… Nos nossos 
dias, há assim gente que se dedica tanto 
mais à humanidade quanto menos amor 
por ela tem. Na verdade, esses amantes 
rabugentos casam‑se para o pior do que 
der e vier e nunca para o melhor. Depois 
espantem ‑se que o mundo tenha má 
cara, e que seja difícil ostentar felicidade, 
sobretudo – ai de nós! – quando se é 
escritor. E contudo, pessoalmente tento não 
me deixar influenciar, tenho respeito pela 
felicidade das pessoas felizes, e em todo o 
caso esforço ‑me, por higiene, no sentido 
de me encontrar o mais frequentemente 
possível num dos lugares onde sou feliz, 
ou seja, o teatro. Contrariamente a certas 
outras felicidades, aliás, essa dura há mais 
de vinte anos e, por muito que quisesse, 
não poderia passar sem ela. Em 1936, tendo 
reunido uma trupe precária, montei, num 
dancing popular de Argel, espetáculos que 
iam de Malraux a Dostoiévski, passando 
por Ésquilo. Vinte e três anos depois, no 
palco do Teatro Antoine, pude montar uma 
adaptação de Os Possessos do mesmo 
Dostoiévski. Surpreendido eu próprio por 
tão rara fidelidade ou tão longa intoxicação, 
interroguei ‑me acerca das razões de tal 
virtude ou de tal vício, ambos obstinados.  
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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.

E encontrei duas ordens de motivos, uns 
devidos à minha natureza, outros devidos  
à natureza do teatro.

A minha primeira razão, e a menos brilhante, 
devo reconhecê ‑lo, é que pelo teatro escapo 
ao que me aborrece na minha profissão de 
escritor. Começo por escapar ao que chamaria 
a acumulação frívola. Suponde que vos chamais 
Fernandel, Brigitte Bardot, Ali Khan ou, mais 
modestamente, Paul Valéry. Em todos esses 
casos, tendes o vosso nome nos jornais. E mal 
o vosso nome anda pelos jornais, logo principia 
a acumulação. O correio não vos larga, chovem 
os convites, é preciso responder; uma grande 
parte do tempo é gasta em recusar a perda de 
tempo. Metade da energia humana é empregue 
a dizer não, de todas as maneiras. Isto não é 
idiota? Claro que é idiota. Mas é assim que as 
nossas vaidades são castigadas pela própria 
vaidade. Reparei, no entanto, que toda a 
gente respeita o trabalho de teatro, embora 
também seja um ofício de vaidades, e que basta 
anunciar que se anda em ensaios para que 
imediatamente um delicioso deserto se instale 
à nossa volta. E quando se tem, como eu, a 
astúcia de ensaiar o dia inteiro e uma parte da 
noite, aí, francamente, é o paraíso. Desse ponto 
de vista, o teatro é o meu convento. A agitação 
do mundo morre onde se erguem estas quatro 
paredes e, no interior do recinto sagrado, 
durante dois meses inteiramente consagrados 
à meditação, totalmente dedicados a um 
único objetivo, uma comunidade de monges 
trabalhadores, arrancados às garras do século, 
preparam o ofício que será celebrado numa 
certa noite, pela primeira vez.

As comunidades de construtores, as oficinas 
coletivas de pintura no Renascimento devem 
ter vivido essa espécie de exaltação que os 
que trabalham para um grande espetáculo 
sentem. Todavia, é preciso sublinhar que os 
monumentos ficam enquanto o espetáculo 
passa, sendo ainda mais amado pelos seus 
artesãos porque vai morrer um dia. Pela parte 
que me toca, só no desporto de equipa conheci, 
no tempo da minha mocidade, essa sensação 
poderosa de esperança e solidariedade que 
acompanha os longos dias de treino até à 
data do desafio vitorioso ou perdido. Em boa 
verdade, a pouca moral que sei, aprendi ‑a 
nos campos de futebol e nos palcos de teatro, 
que continuarão a ser as minhas verdadeiras 
universidades.

Volkstheater Wien

Depois do Burgtheater, o Volkstheater é o segundo maior 
teatro de Viena e um dos mais conhecidos da Áustria. Foi 
fundado em 1889 por cidadãos vienenses como complemento 
ao aristocrático Burgtheater. Desde então, é conhecido pelo 
seu repertório diversificado, que inclui obras de dramaturgos 
contemporâneos austríacos e de outros países, bem como 
clássicos. Programa atualmente eventos de música, dança 
e literatura e oferece ‑se como palco para o trabalho de 
jovens artistas. O já histórico envolvimento em questões 
sociopolíticas permanece uma realidade, materializada 
nos numerosos projetos que envolvem a cidade e os seus 
cidadãos. O “Jovem Volkstheater” tenta aproximar o teatro 
não só dos públicos mais jovens, mas de todos aqueles que 
se interessam por teatro. Tornou ‑se membro da União dos 
Teatros da Europa em 2015, quando Anna Badora, ex ‑diretora 
do Schauspielhaus Graz (membro da UTE entre 2008 e 2015), 
assumiu a direção artística.

Mas para não sair do domínio das considerações 
pessoais, devo acrescentar que o teatro me 
ajuda também a fugir da abstração que ameaça 
todo o escritor. Da mesma maneira que, 
quando fazia jornalismo, preferia a paginação 
sobre o mármore da impressão à redação das 
pregações designadas como editoriais, da 
mesma maneira que gosto que no teatro a obra 
ganhe raízes no emaranhado dos projetores, 
dos praticáveis, das telas e dos objetos. Sei de 
quem disse que para encenar bem é preciso 
conhecer, pela força dos braços, o peso do 
cenário. É uma grande regra da arte e agrada‑
‑me esta profissão que me obriga a considerar 
ao mesmo tempo a psicologia das personagens, 
o lugar de um projetor ou de um vaso com 
gerânios, o toque de um tecido, o peso e o 
relevo de uma caixa que tem de ser içada até à 
teia. Quando o meu amigo Mayo desenhou os 
cenários para Os Possessos, concordámos em 
achar que era preciso começar pelos cenários 
construídos – um salão pesado, móveis, o real, 
enfim… – para arrastar aos poucos o aposento 
para uma região mais elevada, menos enraizada 
na matéria, e então estilizar a cenografia. 
Assim, a peça acaba numa espécie de irreal 
loucura, mas partiu de um lugar preciso e 
carregado de matéria. Não será precisamente 
isso que define a arte? Nem apenas o real, nem 
apenas a imaginação, mas sim a imaginação  
a partir do real.

* Excertos de “Pourquoi je fais du théâtre?”. In Albert 

Camus – Théâtre, récits, nouvelles. Paris: Gallimard, 1999. 

(Bibliothèque de la Pléiade; 161.) p. 1720 ‑1725. 

 Trad. Regina Guimarães.


