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AS DECISÕES Q UE TOMAM OS 
INDIVID UALME NT E INF LUENCIAM 
TUDO O R ESTO  
CONVERSA COM TERESA COUTINHO  

Como é o teu encontro com Caryl Churchill [CC] e com esta peça e que 
impacto é que ele tem em ti, enquanto artista e cidadã?

Teresa Coutinho  (TC): Eu tinha já lido alguns dos textos mais 
longos e mais icónicos da CC, em momentos diferentes da minha 
vida — Boca cheia de pássaros, Sétimo Céu  — porque, a dada altura, 
comecei a querer encontrar mais autoras mulheres, dramaturgas. 
E ela é uma dramaturga imensa, apesar de eu achar que há uma 
discrepância entre a dimensão que ela tem e depois o espaço que ela 
tem no nosso palco. 

Uma sub-representação, tão a propósito.

TC: Exato. E [isso acontece] provavelmente também porque ela tem 
uma escrita difícil, no sentido em que, apesar de ser muito política, de 
haver uma crítica social muito interessante, há também um pendor 
um bocadinho surrealista, um gosto pelo insólito que pode criar 
alguma distância e dissuadir algumas pessoas interessadas em fazer 
os textos dela, não sei. Então, fui lendo a Caryl, mas não conhecia 
o Distante e este encontro com a peça dá-se através da Magda e do 
Tiago [Magda Bizarro e Tiago Rodrigues, adjunta da direção artística 
e diretor artístico do D. Maria II]. A Magda fala-me do Distante, eu vou 
ler a peça, acho-a extraordinária e pensei que fazia sentido propô-la  
ao Teatro Nacional até porque, apesar de a CC ser uma autora 
contemporânea, estamos a falar de um texto de repertório. E escrevi 
um longo e-mail sobre o que sentia em relação à peça e começámos 
a conversa por aí. Depois é que percebi que havia um Ciclo Caryl 
Churchill... Eles foram muito inteligentes porque eu acreditei que 
tinha sido eu a decidir, mas foi-me dado a decidir (risos).
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Esta é uma das peças ideais para se abordar esse lado enigmático de 
que falas, em que nunca abarcamos tudo. É muito interessante como 
é que, com uma economia de meios absoluta — três personagens e três 
tempos -, a CC consegue pôr-nos imediatamente dentro de uma ideia de 
conflito, de tensão, de expectativa. Algo está no horizonte, algo vem aí 
e não é bom. E isto em 2000, quando ela escreve a peça, antes do 11 de 
setembro, ou quando a leste, antes das eleições que puseram a extrema 
direita no parlamento e antes da pandemia.

TC: Sim, li o texto antes das eleições, antes da pandemia... Ela é, 
como dizes, altamente económica. Diz-nos o suficiente para nos 
fazer perceber que há qualquer coisa em marcha, qualquer coisa a 
acontecer, mas também não nos diz o suficiente para nós podermos 
fazer juízos de valor com certezas. Isso é logo muito interessante. 
E depois há uma das coisas que mais me encantou quando li o texto  
e que foi esta sensação do outro que vigia, que não está na cena 
mas que é evocado. Na primeira cena temos o tio que é referido 
constantemente, que nunca é visto e nós percebemos que faz qualquer 
coisa terrível, mas não chegamos a conhecê-lo. Na segunda cena 
temos o patrão, a entidade empregadora que é referida como uma 
entidade opressora e começamos a ter laivos também de uma ideia 
de sociedade — porque aquelas pessoas estão a fazer chapéus para 
uma parada onde os prisioneiros os carregam até ao seu destino, que 
é a morte. E, portanto, há essa questão de um olhar de cima e que 
controla mais do que nós e que nos domina — e que eu acho que está 
muito presente e que não tem só a ver com estes últimos anos —, esta 
questão do poder sobre o indivíduo, da limitação das liberdades e do 
medo. Mas é óbvio que com a pandemia e com discursos políticos que 
nos estão, agora, infelizmente, muito próximos, ainda mais atual o 
texto me parece. Esta ideia da “atualidade de um texto” tornou-se um 
lugar comum e uma ideia um bocadinho cansativa, mas a verdade é 
que o texto consegue enraizar-se no presente. É um texto que tem 20 
anos, mas podia ter sido escrito hoje. E que ganha uma força maior à 
luz dos últimos anos.

A par com o lado enigmático, a CC dá um elevado grau de liberdade 
a quem se aventura pelos universos dela, usando muito poucas 
didascálias. E tu decides ter uma arena e uma banda sonora que 
imediatamente colocam o espectador numa posição de expectativa 
desconfortável. Abres o jogo, logo de início.
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TC: É muito interessante usares a palavra jogo. Voltando atrás, outra 
coisa que me intrigou e que me deu vontade de agarrar este texto 
foi, justamente, eu achar que ele era suficientemente aberto para 
ser provavelmente muito difícil de levar à cena, mas também para 
eu poder ter um olhar sobre o texto um bocadinho impertinente, 
se quisermos, um bocadinho arriscado. Eu gostava de trazer ao 
espetáculo mais do que o texto. O texto para mim, desde o início, era 
uma parte do espetáculo — obviamente que é uma premissa basilar 
e esmagadora, mas não é o espetáculo. Há mais para além do texto 
neste objeto. E o que eu queria fazer era, criando pontos de apoio, 
reforçar coisas que estão no texto, mas também que o meu olhar 
sobre o texto quer acrescentar, justamente porque quer comunicar 
com o momento que estamos a viver. Uma das coisas é eu achar que 
os três quadros são suficientemente autónomos para poderem existir 
num espetáculo que permite uma relação intérprete-público de 
jogo e de desafio e portanto, estabelecer logo à partida, como dizias, 
essa expectativa desconfortável. Eu pensei desde muito cedo que o 
espetáculo trabalharia com a questão arena e espaço exterior — eu 
não gosto da expressão “fora de cena” porque acho que tudo é cena 
— ou, se quisermos, a parte do jogo e a parte de quem está a assistir, e 
fazer dos intérpretes também espectadores. E portanto pensei nessa 
ideia do jogo e de todos ao mesmo tempo sermos convocados, quase 
como uma assembleia, a tomar uma posição sobre o que está a acon-
tecer. E o fato de os atores, dentro da cena, nos convocarem e nos 
interpelarem com o olhar estabelece logo uma relação de expectativa, 
também, da parte deles, de dentro, em relação ao público: como é que 
tu te posicionas perante isto? Depois, como queria justamente criar 
estes pontos de apoio que têm a ver com a nossa realidade, quis traba-
lhar alguns elementos que fossem muito reconhecíveis e daí a questão 
da sonoplastia que eu e Lúcia [Pires ] temos estado a construir. E que 
tem elementos de telejornal, misturados com discursos de chefes de 
Estado e com outras coisas, cujo objetivo é criar uma massa sonora 
que diga respeito a este exagero de ruído que nos invade diariamen-
te. Há muita informação que nos chega e nós somos obrigados a 
tomar decisões muito rápidas e a fazer juízos de valor muito rápidos, 
muitas das vezes com base em informação muito parca. Esta ideia da 
massa sonora ser uma coisa que se impõe e que até é desconfortável 
era uma das coisas que eu queria trabalhar. E lá está, ser próximo, ser 
reconhecível, mas ser também incómodo. Depois, estas personagens 
têm relações entre si — e a Caryl Churchill diz-nos quais são. No meu 
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olhar sobre o texto eu acho que essas relações estão lá — e eu respeito, 
obviamente, a autora muitíssimo — mas o meu objetivo não é tornar 
essa narrativa o essencial do espetáculo, mostrar como é que estes 
três quadros se ligam. A própria Caryl torna os quadros bastante 
enigmáticos e autónomos: nunca é referido o nome das personagens. 
Eu acho que, justamente, ela cria essa dificuldade e essa liberdade 
também porque [a peça] não é só sobre isso, não é necessariamente 
sobre o Todd e a Joan eventualmente, depois, serem um casal.  
O que é interessante ali é a cumplicidade daqueles dois seres que, 
inicialmente, não têm relação, estão num contexto laboral, queixam-
se dos seus direitos, há uma pessoa que é nova e outra que parece até 
saber mais como as coisas se passam, mas na verdade é a pessoa nova 
que depois introduz o elemento subversivo e que propõe deitar aquilo 
tudo abaixo. Portanto, a cena, essa cena especificamente, vive desses 
dois elementos muito mais do que se ela é a sobrinha, a miúda que 
antes viu a cena do tio. Claro que é brutal, depois, nós percebermos 
que aquela criança que aceita, no fundo, compactuar com aquele 
sistema — que nós também não sabemos bem qual é —, mais tarde tem 
um impulso revolucionário que fica a meio caminho, porque depois, 
no que diz respeito à totalidade do quadro, ela não o questiona  — eles 
estão numa sociedade em que há paradas de pessoas que vão morrer, 
portanto imaginamos uma sociedade terrível e esmagada por um 
regime totalitário. Portanto, de alguma forma, ao longo da peça tu 
assistes à corrupção de uma personagem. Isto tudo para dizer que, 
apesar dessas relações familiares terem importância, adensarem a 
dualidade das personagens — e acho que a Caryl escolhe uma criança 
pelas razões óbvias, é o único lugar onde o bem e o mal são muito 
claros (a Joan-criança sabe que a violência é violência, que não se bate 
nas pessoas, etc), mas também é o lugar onde, porque as crianças são 
mais vulneráveis, és corrompido e aceitas porque te queres integrar 
— a mim interessou-me sobretudo focar-me nas parábolas. Ou seja, 
criar o espaço para lá dos quadros, quase como se os intérpretes 
estivessem ali a dizer: agora vamos apresentar-vos este argumento, 
ou esta parábola — o que é que vocês têm a dizer sobre isto? Portanto, 
interessava-me trabalhar elementos para lá do texto que criassem um 
objeto que nos interpelasse.

A maneira como tu dispões a cena sublinha essa interpelação:  
quase todas as cenas são frontais e aquelas personagens, que quase  
não interagem umas com as outras, comunicam mais connosco  
do que entre si.   
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TC: Sim. Desde o início eu pensei que queria trabalhar também a 
imobilidade para evidenciar a importância do gesto. Ou seja, quando 
o gesto acontece ele é significante e significativo, e por isso é que ele 
acontece muito raramente e vem introduzir uma espécie de signo  
na cena — por exemplo, aquela tia que começa afastada da sobrinha... 
A tia está atrás porque a tia pode vê-la e a sobrinha não a vê e logo 
aí há uma relação de poder clara que o desenho da cena estabelece. 
E quando a sobrinha sai de ao pé da tia, porque tem dúvidas, é a 
sobrinha que olha para a tia de trás e que a vê. Portanto, toda esta 
relação de quem vê, todo o trabalho do olhar, do gesto, tem sido de 
alguma minúcia justamente para criar um valor quase simbólico 
destas posições e destes gestos.  

E o que está a ser dito nunca é tudo, nunca é claro, há mais não-ditos  
do que ditos e parece-me que esse movimento dos corpos também 
sublinha isso.

TC: É mesmo isso. Lembro-me que no início pensava muito no título, 
no Far Away, no Distante ser um mundo distante, longínquo. Depois 
percebi que não, não é bem sobre isso. Este Distante, para mim, tem  
a ver com aquilo que está longe de nós e por isso nós podemos ignorar 
e não nos cabe nem corrigir, nem ajuizar — um bocado como na segun-
da cena: nós fazemos chapéus para as paradas, para as pessoas 
que vão morrer, mas o que interessa são as nossas circunstâncias, 
os nossos direitos, só nossos. E também há o distante entre as 
personagens, ou seja, eu quis trabalhar efetivamente a distância. 
A aproximação, quando acontece, é muito específica e precisa e 
em todas as cenas a distância dos corpos foi pensada com alguma 
ponderação, porque eu queria justamente criar essa... quase como se 
a comunicação entre eles falhasse, por um milímetro, o seu recetor. 
E o próprio espaço não ajuda. A cenografia fantástica que a Ângela 
[Rocha] fez, está criada a pensar nisso. Aquela arena é grande e os 
corpos estão ali um bocado abandonados. E esta ideia de não haver 
mais nada a não ser estes corpos e a tentativa de comunicar —  
e dessa comunicação muitas vezes falhar. Nunca a informação nos  
é dada totalmente, nem a nós público, nem entre eles. E daí, também, 
chegarmos a outro ponto que eu acho muito interessante na peça, 
e no espetáculo, que é: de que lado estamos nós, espectadores? 
Porque como a informação é parca, mesmo entre eles é parca, nós não 
sabemos se aquela tia está a tentar proteger a sobrinha ou se está 
preocupada com o sistema... E aquela sobrinha que compactua no 
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final, mas sabe que há qualquer coisa de muito errado a acontecer?... 
E portanto, há uma série de coisas que não são ditas, que são antes 
perguntas. Há esta ideia de o que é dito não ser tudo. E isso também  
se torna mais claro quando tens os corpos a existirem na total 
ausência de outros estímulos, signos, tens só essa informação  
e a distância entre os corpos a dar-te a possibilidade da partilha  
ou da não escuta, do desencontro.

E sempre o pessoal é político e o político é pessoal. E na maior 
domesticidade abre-se uma cratera para um outro nível,  
o de um sistema esmagador onde as pessoas são destruídas.   

TC: A questão é como é que tu estás no teu micro universo —  
na tua casa, na tua relação com as tuas coisas, com o teu parceiro ou 
parceira — e estás a contribuir para um sistema imenso, no qual tens 
um papel a cumprir e muitas das vezes cumpres sem questionar.  
E se questionasses, o que é que isso poderia espoletar... Nós vemos 
isso na primeira cena. Há uma miúda que não consegue dormir e vê 
o que não devia ter visto. E de repente, aquilo que é um problema de 
nada, de uma miúda que não consegue dormir e da tia que lhe diz 
‘vai para a cama, já é tarde’, torna-se outra coisa. Porque a miúda 
viu, ela efetivamente viu, e a partir do momento em que viu há um 
sistema muito maior — e a Caryl Churchill não nos diz qual é, mas 
dá-nos indícios de que não será só uma coisa familiar  — eles fazem 
parte de qualquer coisa maior, e aquele momento em que uma criança 
não dorme, de repente, parece poder pôr em causa um sistema de 
grande dimensão... E o mesmo acontece na segunda cena: temos dois 
elementos daquela fábrica, dois trabalhadores que estão a discutir 
os seus direitos laborais e ao mesmo tempo a perversidade disso 
ser a grande questão quando eles trabalham para uma parada onde 
são mortas pessoas. Aliás, questionam o lugar onde trabalham, mas 
dizem ‘nós podemos perder o emprego, mas há outras paradas’. Ou 
seja, nas paradas nós trabalharemos, mas esta é que é corrupta. E na 
terceira cena a Caryl Churchill rasga a coisa à séria e dá-nos uma visão 
do mundo que tem muito a ver com o medo e que tem muito a ver com 
todo este discurso que nós conhecemos das generalizações sobre 
grupos  — “estes crocodilos, estes veados, estas águias” —, grupos 
que podemos estigmatizar, diabolizar porque se comportam de uma 
determinada maneira. E a Caryl Churchill, põe aquelas duas pessoas, 
o Todd e a Harper, a olharem para o mundo como se o mundo inteiro 
fosse um perigo, um potencial inimigo. E há lados, há constantemente 
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a ideia do lado. Mas ao mesmo tempo, lá está, estão na sua casinha 
a falar sobre isto. Estão ali, naquele universo pequenino, mas falam 
de coisas muito para lá desse universo. E a Joan que, efetivamente, é 
quem atravessa, anda — ela diz ‘vi cidades que não conhecia’, ela traz 
as informações, ela vem dizer ‘há corpos empilhados, há não sei quê, 
mas apesar de tudo o que eu tenho para dizer é que atravessei o rio e a 
água ficou só ali’ —, ela vem com uma informação esmagadora, de fora, 
porque realmente viu, porque saiu. Isto sobre o pessoal e o político, 
como dizias. Eu acho que, na peça, isso é uma coisa absolutamente 
essencial: há sempre o micro e o macro. Não sabemos de onde é que 
ela vem, a Joan, não sabemos para onde é que ela vai voltar, não 
sabemos bem o que é que se passa, mas sabemos uma coisa: ela 
vem com a sua experiência pessoal dessa travessia desestabilizar 
o espetáculo, no fundo. Ela vem não só desestabilizar aqueles dois, 
mas vem desestabilizar a peça, o espetáculo. Vem dizer ‘eu atravessei 
o rio’. A Harper diz ‘o gato do cimo da rua não é confiável, os gatos 
não são confiáveis’ e o Todd diz ‘mas eu conheço um gato bom’... um 
discurso que nós conhecemos — ‘mas aquele tipo é porreiro, não são 
todos assim!’ — , aquela conversa terrível e preconceituosa que nós 
todos já ouvimos... — e a Joan vem com este dado gigante que é dizer 
‘certo, o mundo está de pantanas, mas eu tive a coragem de atravessar 
o rio e a água ficou só ali’. Isto para, sobre o pessoal e o político, dizer 
da força que a compreensão individual pode ter também. Isto sou eu 
a ser idealista, mas eu acho que a compreensão do indivíduo, o seu 
estado de alerta, podem ter essa força, essa capacidade de mudança. 
Não é que isso aconteça na peça, mas eu acho que é sempre sobre isso, 
também, que a Caryl Churchill está a falar. Como é que as decisões 
que tomamos individualmente influenciam tudo o resto. Influenciam 
também porque compactuamos, porque não questionamos, porque 
alinhamos. Não é que ela, sequer, crie grandes momentos de heroísmo, 
não há aqui heroísmo nenhum, há só personagens a compactuar.  
E depois o cenário é este que ela nos apresenta no fim, claro: a dúvida.

E nós reconhecemo-nos. Na parada reconhecemo-nos a ver a morte  
no telejornal, ter um momento de compaixão e depois passar para  
o futebol, por exemplo.

TC: Completamente. Muitas vezes, nos ensaios, fazíamos paralelismos 
com coisas que vemos nas notícias, como empresas de marcas 
de roupa que têm pessoas a trabalhar na Europa e que discutem 
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cargas horárias em contextos mais ou menos próximos de nós e, 
simultaneamente, têm fábricas que — como aconteceu há anos  
no Bangladesh — acabam por ruir em cima dos trabalhadores.  
E nós continuamos a comprar esses produtos, num sítio de total 
desconhecimento da realidade. E digo isto incluindo-me, obviamente. 
E o distante, é muito sobre isto, parece-me, sobre o que nos está 
distante. E por isso não nos sentimos responsáveis, porque nos 
está distante. E acho que essa é a grande contradição, também, do 
momento que vivemos. O John Berger [autor britânico sobre cuja obra 
Teresa Coutinho criou o espetáculo Modos de Ver, em 2017] diz que nós 
vivemos num momento em que a informação é de tal ordem — com as 
redes sociais e tudo o mais — que é impossível, no nosso canto, não nos 
sentirmos responsáveis por tudo o que se está a passar globalmente. 
E politicamente engajados, etc. Mas que isso é incrivelmente perverso 
porque, ao mesmo tempo que nos sentimos responsáveis, a nossa 
responsabilidade é só saber. Não é fazer nada, é só saber.

E pôr o nome na petição, um dos grandes paradoxos da nossa ação 
enquanto cidadãos. Ao mesmo tempo que estamos, talvez, a mudar 
alguma coisa, estamos a limpar a nossa consciência, a dizer ‘ok, já 
assinei, já fiz a minha parte’. E, ambas são verdadeiras, por um lado 
é muito importante fazer isso e por outro lado não chega. Enfim. Mas 
estava a pensar que é muito interessante o movimento que tu fazes de 
desmaterialização dos corpos dos prisioneiros — que aqui passam a 
vídeo — ao mesmo tempo que fazes uma viagem inversa em relação  
às personagens, investindo nos corpos dos atores.

TC: A tua leitura é muito justa, mas eu quando li a didascália do texto  
— a CC diz “nunca menos do que 20, 100 atores”, ela tem imenso humor  
— pensei, ‘nem vale a pena, nunca poderei ter 100 atores a atravessar 
a Sala Estúdio, nem 20!’ E pensei logo na ideia de trabalhar isso de 
outra forma. Até porque queria trabalhar a fisicalidade dos atores e o 
corpo, o estar do corpo em cena, trabalhá-lo com alguma minúcia. E 
queria que a parada rompesse, também a nível da linguagem, com o 
que estamos a ver. Porque esta ideia aproxima-nos do que nós vemos 
quando vemos a televisão, aproxima-nos da bidimensionalidade que 
a tela confere ao conteúdo que oferece. Daí esta ideia de transformar 
a parada numa coisa que é vista pelos intérpretes e que é vista pelo 
público na mesma igualdade de circunstâncias. Os intérpretes 
também veem a parada, não fazem a parada, e daí ser um trabalho 
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feito em vídeo. O vídeo funciona como uma espécie de peça única que 
entra ali e que dá algumas informações sobre o lugar daqueles corpos, 
controlados e abandonados, e o contraste entre o corpo abandonado 
e desvitalizado e uma coisa que é entertaining — o chapéu gigante que 
pretende ser espalhafatoso e bonito e atrair a atenção, distrair do 
essencial: a morte.

E reforça também a questão da assembleia que ali está, público  
e intérpretes, a levar com os problemas que a peça lança.  

TC: Há uma coisa interessante no trabalho do Daniel [Worm] e no 
nosso pensamento artístico conjunto: a luz da cena é pensada sempre 
com a luz do público. E essa luz vai abrindo até abarcar a sala toda e 
nós estarmos na última cena todos, a vermo-nos completamente, sem 
nuances, estamos todos no mesmo lugar, os que estão de fora da arena 
e os que estão dentro da arena. Daí a ideia da assembleia. Eu até iria 
mais longe... é quase como se nós obrigássemos o público a pertencer 
àquela organização. Portanto, há ali uma organização, um sistema do 
qual o público faz parte, mesmo não querendo. Porque os intérpretes, 
claramente, olham para o público dessa forma. 

Enfrentamos juntos o mesmo absurdo: a loucura da guerra, da nossa 
relação com a natureza, das fake news, do negacionismo, enfim toda 
uma longa lista... 

TC: O final, com todas as referências aos animais, à natureza, como 
tudo o que é potencialmente perigoso — e o que nos é dado pela autora 
é uma descrição dos animais a serem animais, a agirem naturalmente  
— aponta para as teorias da conspiração. Falamos muito nos ensaios 
também desse lugar de quase histeria coletiva, em que começamos 
a acreditar numa coisa... Até que é que isto pode ir? Há pessoas que 
dizem que este texto é de ficção científica e que a CC propõe mesmo 
um mundo em que estes animais já foram tomados pelas nações que se 
degladiam entre si. Eu acho que não é sobre isso, de todo. Não é sobre 
os animais, é sobre aquelas pessoas que veem nos animais o potencial 
inimigo: a natureza a ser diabolizada por ser natural, imprevisível. A 
necessidade de estabelecer lados é uma coisa que nos é muito próxima 
e que acontece constantemente — se não acreditas no que eu acredito 
estás no lado errado, se te comportas de uma maneira que eu não 
entendo estás do lado errado. E isso é feito, ali, em relação a tudo.  
E portanto, tem muito a ver com isso que estavas a dizer, de uma série 
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de posturas que são muito de hoje, também, de um fundamentalismo 
e, sobretudo, de uma desinformação muito grandes. No final, quando a 
Joan começa a falar ninguém a para, porque ela vem com a informação 
real. E tudo isto nos questiona sobre até que ponto é que nos pode 
levar a loucura coletiva, sobre a influência do poder e do coletivo sobre 
o indivíduo.

E quanto mais antidemocrático é o sistema mais essas teorias  
da conspiração e afins são alimentadas.

TC: Eu acho que os sistemas antidemocráticos não gostam da 
subjetividade. Não gostam! O subjetivo e o ambíguo é uma trabalheira, 
primeiro, porque assumirmos o subjetivo é assumirmos que não há 
vilões — há pessoas que agem mal e para isso existe a justiça. Nós 
sermos capazes de reconhecer a subjetividade é também uma das 
grandes características do ser humano pensante, é perceber que 
perante mim está alguém que é muitas coisas, que não é só uma 
coisa, e que isso não é definido nem à nascença nem por uma série de 
outras características que a pessoa possa ter: é uma amálgama de 
experiências e vivências. Portanto tudo o que é generalizar e atribuir 
a grupos, características de um indivíduo ou de alguns indivíduos 
é um perigo brutal, e nós temos à nossa volta esses discursos 
constantemente. É, como dizes, muito característico de sistemas 
antidemocráticos e também da maneira como hoje em dia acedemos 
à informação que nos empurra para tomarmos decisões e termos 
opiniões demasiado levianas e rápidas. E esta velocidade de resposta 
que nos é pedida — a rede social pede-nos todos os dias ‘o que é que tu 
pensas sobre isto, hoje?’ Esta velocidade não se coaduna connosco.  
Vi noutro dia um documentário sobre redes sociais e dizia-se mesmo 
que a velocidade a que uma série de gadgets se aperfeiçoaram, 
digamos assim, não corresponde de todo ao tempo que o cérebro teve 
para se adaptar. O nosso cérebro está igual desde há 50 anos, mas 
o nosso entorno e a quantidade de informação que nós recebemos 
mudaram tão radicalmente que alguma coisa aqui tem que se perder. 
Se calhar o que se perde é a empatia, a capacidade de olharmos com 
atenção para o outro. E eu quis que tudo isso estivesse, de alguma 
forma, no espetáculo. Para pensar.

O Ciclo Caryl Churchill é, também, uma boa oportunidade para 
questionarmos a representação e visibilidade das mulheres no nosso 
teatro, enquanto autoras, encenadoras, programadoras, diretoras. 
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Digo nosso, nacional e europeu, como veio confirmar o inquérito 
promovido pela European Theatre Convention [ETC, que o D. Maria 
II integra], publicado a 8 de março: em 2021 os homens continuam a 
dominar as áreas de dramaturgia, encenação e técnica nos programas 
dos principais teatros europeus  — as mulheres só são a maioria 
enquanto responsáveis pelos figurinos e caracterização. E o estudo 
também revela o impacto que as poucas mulheres que dirigem teatros 
causaram nas programações. Queres partilhar a tua experiência  
de artista e ativista?

TC: Ainda bem que se fazem estudos que sistematizam, oferecem 
percentagens e não são passíveis de serem desvalorizados ou 
ridicularizados, porque é o que acontece, ainda, quando se fala de 
desigualdade de género ou de sub-representação, seja no contexto 
da cultura e das artes, seja noutros contextos. Há sempre quem 
considere que é exagero, que “lá estão vocês a falar disso”, como se 
o falar, o dar espaço a essa reivindicação é que tornasse o problema 
real. Não, é o contrário. Agora fala-se do que sempre existiu, mas 
nem sequer se questionava, por variadas razões. O caminho para 
a igualdade é uma escada íngreme. Antes de chegarmos a falar 
sobre visibilidade, como hoje, foi necessário poder votar, ser-nos 
reconhecido o direito ao trabalho, ao estudo, à saúde sexual e 
reprodutiva, ao aborto. Tudo isto se passou nas últimas décadas, 
foi ontem. Conquistados estes direitos, avançam-se para os outros, 
até chegarmos ao dia em que não é necessário batermo-nos por 
igualdade, porque ela não só é legislada, como é aplicada e o seu 
desrespeito punido realmente. Não falo só de igualdade entre 
géneros, mas do fim da estigmatização das pessoas racializadas,  
dos homossexuais, dos transexuais, de todos os que, ainda hoje, 
fogem à bafienta ideia de uma normatividade.

Se a igualdade de direitos, em toda a linha, é uma utopia? É. Mas 
nós estamos todas aqui, no TNDM II, mulheres tão diferentes na sua 
especificidade, dentro e fora de cena, não estamos?

CONVERSA COM MARIA JOÃO GUARDÃO 
A 5 DE MAIO DE 2021.
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A SEGUIR NA SALA GARRETT

BAJAZET, 
CONSIDERANDO 
O TEATRO E A PESTE

mais informações em www.tndm.pt

E N C E N A Ç ÃO FRANK CASTORF
T E X T O JEAN RACINE, ANTONIN ARTAUD
C O M ADAMA DIOP, CLAIRE SERMONNE, JEAN-DAMIEN BARBIN, JEANNE BALIBAR, 
MOUNIR MARGOUM, ANDREAS DEINERT (CÂMARA AO VIVO)

9 – 10 JUN
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QUEM SOMOS 

PA R C E I R O P R I N C I PA L PATR O C I N A D O R 
AC E S S I B I LI DA D E

PA R C E I R O S TN D M I IM EC E N AS

Direção Artística
Tiago Rodrigues

Conselho de 
Administração
Cláudia Belchior, 
Rui Catarino,
Sónia Teixeira

Fiscal Único
Amável Calhau & 
Associados, SROC, Lda.

Adjunta da Direção 
Artística
Magda Bizarro,
Assessoria Contratação 
Pública 
Rute Presado
Secretariado 
Marina Almeida Ricardo 
Motorista 
David Fernandes

Atores 
João Grosso, 
José Neves, 
Manuel Coelho, 
Paula Mora 
e Catarina Couto Sousa, 
Cláudio Castro, 
Ema Marli, 
Inês Cóias, 
Nadezhda Bocharova 
(estagiários ESTC 2020-21)

Direção de Produção 
Carla Ruiz, 
Joana Costa Santos,
Manuela Sá Pereira, 
Pedro Pires, 
Rita Forjaz

Direção de Cena 
André Pato, 
Andreia Mayer,
Carlos Freitas, 
Catarina Mendes, 
Isabel Inácio, 
Pedro Leite, 
Sara Cipriano
e Diana Especial 
(estagiária)
Auxiliares de Camarim 
Carla Torres,   
Paula Miranda 
Pontos 
Cristina Vidal, 
João Coelho 
Guarda-roupa 
Aldina Jesus, 
Ana Teixeira, 
João Pinto, 
Sílvia Galinha
Assistente Direção 
de Cena e Técnica 
Sara Villas

Direção Técnica 
Rui Simão, 
Miguel Abelho 
Maquinaria e Mecânica 
de Cena 
Frederico Godinho, 
Jorge Aguiar,
Lindomar Costa,
Marco Ribeiro, 
Miguel Carreto, 
Paulo Brito, 
Nuno Costa
Iluminação 
Feliciano Branco, 
Daniel Varela, 
Gonçalo Morais,
 Luís Lopes, 
Pedro Alves, 
Sophia Andrade 
(estagiária)
Som/Audiovisual 
Pedro Costa, 
André Dinis Carrilho,
João Neves, 
João Pratas, 
Margarida Pinto, 
Tiago Alves
Motorista 
Carlos Luís

Direção de 
Comunicação  
e Marketing
João Pedro Amaral, 
Catarina Freire,
Élia Teixeira, 
Joana Bonifácio, 
Paula Martins, 
Tiago Mansilha

Direção Administrativa 
e Financeira 
Carolina Lemos,
Eulália Ribeiro, 
Susana Cerqueira 
Controlo de Gestão 
Diogo Pinto
Tesouraria 
Ivone Paiva e Pona
 
Recursos Humanos 
Verónica Bicho,
Lélia Calado,
Madalena Domingues 

Direção de Manutenção 
Susana Dias, 
Albertina Patrício 
Manutenção Geral 
Raul Rebelo, 
Carlos Henriques, 
Eduardo Chumbinho,
Tiago Trindade  
Informática 
Nuno Viana
Técnicas de Limpeza 
Ana Paula Costa, 
Luzia Mesquita 

Direção de Relações 
Externas e Frente  
de Casa 
Ana Ascensão, 
Ana Pinto Gonçalves, 
Carolina Villaverde
Rosado,
Deolinda Mendes,
Mariana Gomes 
Bilheteira 
Rui Jorge, 
Carla Cerejo, 
Sandra Madeira
Receção
Isabel Campos, 
Paula Leal 

Direção de 
Documentação 
e Património
Cristina Faria
Acervo
Rita Carpinha
Biblioteca | Arquivo 
Catarina Pereira, 
Ricardo Cabaça
e Anabela Mourato, 
Cláudia Graça, 
Filomena Chiaradia, 
Rafael Oliveira  
(Projeto Rossio)
Livraria 
Maria Sousa


