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Leveza, Rapidez, Exactidão, Visibilidade, 
Multiplicidade e Consistência são as 
qualidades da escrita que Italo Calvino 
teria desejado transmitir à humanidade 
do milénio que estava por vir, 
apresentadas em Seis Propostas para o 
Próximo Milénio (1985). Reflectindo sobre 
o destino da escrita na era tecnológica 
pós ‑industrial, Calvino alicerça a sua 
confiança no futuro da literatura na 
convicção de que há coisas que apenas 
a literatura nos pode dar, por meios 
que lhe são específicos. Nesta reflexão 
sobre o exercício da escrita, Calvino 
define o seu método de trabalho como 
subtracção de peso, que procura retirar 
de pessoas e lugares, da estrutura 
do texto e da própria linguagem. 
Identificamos esse mesmo movimento 
em A Chegada de um Comboio à Cidade. 
Representando o nosso tempo e um 
mundo que tende a ser pesado e opaco, 
dissolve a sua solidez em elementos 
leves que pairam como um campo de 
impulsos magnéticos. 

A subtileza de elementos, o ritmo 
do texto, a precisão nas palavras, 
a composição visual do lugar e o 
fluxo desregulado subjacente como 
frequência em surdina concorrem para 
a multiplicidade de camadas de sentido 
nesta peça. 

A Chegada de um Comboio à Cidade  
tem a palavra como elemento estruturante 

para a criação teatral, afastando ‑se da 
ideia de teatro pós ‑dramático ou mesmo 
do fenómeno de escrita de palco para se 
aproximar do infradramático, alargando 
assim o espectro do drama. Procura ‑se  
um trabalho cénico e dramatúrgico 
que contrarie a ideia pré ‑concebida de 
que o texto, em complementaridade 
com o trabalho do actor, é uma forma 
“clássica”, estanque. Constitui ‑se como 
um espectáculo profundo, íntimo, com 
várias camadas e múltiplas leituras. 

Numa época de redefinição de 
identidades de género, ou da sua 
diluição, esta peça contribui para a 
discussão em torno do papel central  
do género em culturas históricas e 
práticas artísticas, ao mesmo tempo  
que reconhece os efeitos de distorção de 
um viés masculinista e heteronormativo 
ainda não plenamente admitido na 
interpretação histórica da arte e na 
sociedade.

Na sequência de um movimento 
feminista mundial no final do século 
XX, as mulheres tornaram ‑se um 
tópico renovado para a arte, dando 
origem a análises de género, tanto da 
produção artística quanto do discurso 
histórico artístico. Tendo sido excluídas 
pelos discursos da história da arte 
moderna, tiveram de ser recuperadas 
do esquecimento criado por esses 
discursos, enquanto a ideia da mulher 

como artista teve que ser restabelecida 
face a uma ideologia que coloca 
tudo o que seja feminino em posição 
secundária. 

Nas últimas décadas, programadores 
e instituições artísticas contribuíram 
para esta discussão, apresentando 
espectáculos que repensam o papel 
atribuído à mulher na história da arte, 
mapeando os caminhos pelos quais 
mudaram o curso da arte, transformando 
habilmente as suas linguagens, formas 
e processos. Estas iniciativas examinam 
a forma como elementos fundamentais 
para a arte foram hoje impulsionados 
pelo trabalho de mulheres que, ao 
procurar novos meios para expressar 
as suas próprias vozes, expandiram 
dramaticamente as definições de arte. 

Hoje, “talvez seja possível ouvir 
o silêncio” neste não ‑lugar ultra‑
‑tecnológico que estas três mulheres 
habitam.
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Embora a proporção varie a cada ano, 
há sempre mais alunas que alunos na 
licenciatura em Teatro da Universidade  
do Minho, onde dou aulas. Durante os 
seus três anos de estudos, toda a gente 
tem oportunidade de representar  
papéis masculinos e femininos, principais 
e secundários. As mulheres podem 
representar Hamlet ou Blanche DuBois. 
Os homens podem experimentar ser 
Lady Macbeth ou Tinker de Sarah Kane. 
Isto dá às alunas uma oportunidade 
de representar grandes papéis dentro 
de um cânone teatral onde eles são 
frequentemente secundários, e muitas 
vezes menos interessantes. Também 
permite aos alunos representar papéis 
mais emotivos e explorar a esfera 
privada, bem como a pública. O que 
ambos aprendem com estas experiências 
é que há muito em Hamlet que não é 
convencionalmente masculino, e que se 
Tennessee Williams usou Blanche DuBois 
como máscara para falar da própria vida, 
talvez os atores tenham tanto a dar a este 
papel quanto as atrizes. A performance 
do género torna ‑se assim uma das muitas 
competências que os estudantes podem 
trazer para a produção teatral, num 
leque de aptidões vocais e físicas, não 
se limitando a reafirmar características 
essenciais masculinas ou femininas.

No entanto, quando estes estudantes 
entram no mundo profissional, ocorre 
com frequência uma desconexão  
entre as possibilidades de género  
que experimentaram no curso e os 
binários de género que ainda continuam 
a operar no mundo do teatro. Antes de 
mais, há invariavelmente menos papéis 
para mulheres, o que obriga as atrizes 
a competir entre si pelos poucos que 
existem. Quando são selecionadas, 
descobrem papéis estereotipados 
como os de esposa, amante ou filha, 
tendencialmente unidimensionais e 
sem grandes desafios performativos. 
Raramente são artistas ou visionárias.  
De igual modo, quando os homens 
mostram vontade de experimentar  
papéis femininos, não são levados  
a sério. Os homens devem ser sujeitos 
vitais, não objetos de desejo.

A situação está lentamente a mudar; 
dramaturgas como Patrícia Portela,  
Joana Craveiro, Cláudia Lucas Chéu  

Atrizes no centro do palco



e Mónica Calle mostram que, se os textos 
existentes não fazem jus à diversidade 
de papéis para mulheres no século XXI, 
será então preciso escrever novos textos. 
Recentemente, Bruno Bravo escolheu 
Paula Só para protagonizar a sua  
produção de 2017 de Lear, e tanto Nuno 
Cardoso como Nuno Carinhas têm 
incluído nos seus elencos mulheres em 
papéis tradicionalmente masculinos. 
Os teatros nacionais podem ter uma 
importância capital neste processo,  
ao encomendar mais peças a mulheres  
e garantir que o seu repertório inclui 
papéis masculinos e femininos 
diversificados e exigentes para os 
públicos do século XXI. Neste contexto, 
A Chegada de Um Comboio à Cidade, 
de Luís Mestre, é inovadora, pois tem 
no seu âmago três bons papéis para 
atrizes. O único papel masculino é o do 
Arquiteto, essencialmente secundário. 
Não é a primeira vez que Mestre centra 
uma produção em atrizes. Dos Mundos 
Interiores (2016) também girava em torno 
das atrizes Ana Vargas e Tânia Dinis.

Além disso, nesta nova produção de 
Mestre, as vidas emocionais das mulheres 
giram em torno umas das outras, e não 
das relações com homens. No teatro, 
o lesbianismo tende a ser invisível ou 
trágico, como em The Children’s Hour 
(1934), de Lillian Hellman, ou As Lágrimas 
Amargas de Petra von Kant, de Fassbinder 
(1971). Ainda assim, a rescrita do mito  
de Orfeu e Eurídice por Zinnie Harris,  
em Meet Me At Dawn (2017), concentrada 
em duas mulheres, ilustra uma tendência 
mais recente, em que a representação 
do lesbianismo anda a par de uma gama 
mais ampla de emoções e experiências. 
O casal lésbico, Tânia e Sílvia, no centro 
da peça de Mestre, descobre ‑se sozinho 
e isolado no casamento, apesar de elas 
passarem todo o tempo juntas. Ainda que 
valha mesmo a pena lutar pelo direito ao 
casamento homossexual (não obstante 
a ironia de tantos casais heterossexuais 
optarem por não se casar, ao passo que  
os casais gay e lésbicos correm para 
o fazer), Tânia e Sílvia parecem tão 
solitárias, tristes e insatisfeitas como 
qualquer casal heterossexual casado  
e igualmente incapaz de estar sozinho. 
No ambiente assético de uma estância 
balnear dotada de todos os confortos 

modernos, passam o tempo sem nenhum 
intuito aparente que não o do trabalho e 
das inúmeras oportunidades de lazer que 
o edifício lhes proporciona. Vivem a vida 
dos mortos ‑vivos.

A peça Quando Nós, os Mortos, 
Despertarmos (1899), de Ibsen, que 
inspira a de Mestre, foi escrita perto do 
fim da vida do dramaturgo e nela trata 
firmemente a forma como a insatisfação 
de uma vida cheia de remorsos e 
compromissos pode ser pior que a morte. 
A figura sombria de Irene regressa para 
assombrar o escultor Rubek com o 
que poderia ter sido: uma parceria de 
criatividade e afeto fundada na igualdade 
entre homens e mulheres, artista e 
modelo. À época, Rubek considerara 
o seu modelo mero instrumento para 
granjear fama. Terminada a escultura, 
Irene desapareceu ao sentir Rubek perder 
o interesse, e esta partida torna ‑se uma 
morte metafórica, talvez literal para 
ambos. Entretanto, Rubek casou ‑se com 
Maia e afirmou ‑se como escultor. Quando 
Irene reaparece, lembra Rubek de como 
sofreu às mãos da indiferença dele, e traz 
à tona a própria insatisfação de Rubek. 
Com um novo ímpeto, este regressa a 
Irene, e liberta Maia para que esta persiga 
Ulfheim, um caçador de ursos que parece 
ser o exato oposto de Rubek. Num final de 
certa forma anticlimáctico, Rubek, Irene, 
Maia e Ulfheim escalam uma montanha 
para recuperarem a sensação de uma 
vida elevada e bem vivida, processo que 
lhes traz pouca iluminação e talvez leve 
mesmo à morte.

Mestre reconfigura vários elementos 
da peça de Ibsen, em particular a ideia 
de que os desejos reprimidos do passado 
podem irromper no presente e questionar 
esse mesmo presente, mas torna o 
triângulo central exclusivamente feminino. 
Ana reafirma a sua pretensão a Tânia  
e introduz uma cisão entre Tânia e Sílvia. 
Mestre não sugere que um triângulo 
exclusivamente feminino, em vez de um 
triângulo centrado num protagonista 
masculino, transforme o essencial da 
colisão entre paixão e repetição; limita ‑se 
a apontar o modo como têm mudado as 
configurações externas das relações sem 
que isso conduza necessariamente a uma 
maior sinceridade emocional ou a outra 
relação com a sociedade em que vivem. 



O cenário da peça é um “não ‑lugar” 
hipermoderno como o descrito por  
Marc Augé (1995), estruturado num 
horizonte contemporâneo de colossais 
arranha ‑céus de uma qualquer metrópole 
moderna. Em vez de um escultor, temos 
um arquiteto que narra a história; 
superando O Construtor Solness (1892),  
de Ibsen, cumpriu a sua ambição de 
chegar ao céu. Ao contrário da maioria 
dos arquitetos, vive no edifício que 
projetou e é responsável pela sua 
tecnologia, mas também leva Sílvia ao 
topo do edifício para ver quão perto se 
encontra do céu noturno. Mas Sílvia, 
apesar de ver as nuvens, os planetas  
e a Lua, não é capaz de evitar os satélites 
e a estação espacial neste céu mediado 
pela tecnologia. Quando ela considera  
a existência de “uma espécie de magia / 
que liga isto tudo”, talvez se refira  
a Deus ou a um avatar tecnológico  
mais sofisticado.

O extenso monólogo de Tânia  
alerta para as formas como o micro  
e nanoaforismo “menos é mais” também 
diminuiu a faculdade de pensar, amar 
e criar, de tal modo que “o que é fútil 
/ e o que é necessário / fundiram ‑se”. 
Ao contrário dos argumentos bastante 
pomposos quanto ao artista singular 
e único em Quando Nós, os Mortos, 
Despertarmos, de Ibsen, o que está em 
jogo aqui é um mais vasto futuro humano 
onde as pessoas se esqueceram de 
alcançar as estrelas. Ana lembra Tânia da 
importância de ir além do aqui e do agora, 
quando se refere a um projeto do passado 
em que as duas colaboraram. Porém, esta 
colaboração não parece ter tido nenhum 
desfecho tangível, como a estátua de 
Rubek. Há, em vez disso, a vaga memória 
de algo que poderia ter sido, evocação 
de um passado que é também esperança 
utópica no futuro.

Quando discute a cidade moderna, 
a evolução tecnológica, a arquitetura 
contemporânea e as relações entre 
mulheres, Mestre fixa a peça nas 
preocupações do presente: este 
presente pobre de onde foram banidos 
o silêncio e a quietude, em nome do 
entretenimento fácil e inócuo. O título da 
peça remete para Ibsen, para a imagem 
dos misteriosos comboios noturnos que 
param, sem nenhum motivo, em estações 

abandonadas, onde os funcionários da 
estação sussurram conversas. A chegada 
de um comboio a uma cidade pode ser  
o começo ou o fim de uma aventura.  
Pode fazer parte de uma rotina ou de  
uma evasão dela. As viagens modernas 
são por norma circulares e não lineares, 
e esse movimento não deixa grande 
esperança de fuga ou libertação. Como 
indica Tânia, os pequenos instantes de 
perfeição existem, mas são efémeros  
e depressa se esquecem. No entanto,  
o que a peça tem de mais contemporâneo 
é que as mulheres apresentam dilemas 
e momentos perfeitos nas suas relações 
pessoais e profissionais. Dito de outra 
forma: são sujeitos complexos e têm 
desejos, em vez de serem simples objetos 
de desejo – seres humanos imperfeitos, 
mas seres humanos ainda assim.  
Esta complexidade dá ‑nos alguma 
esperança para as futuras gerações  
de mulheres a trabalhar no teatro.
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