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série de outras coisas. O lado cético 
deles em relação ao amor tem que 
ver com a consciência e com a  
capacidade de falarem um com  
o outro sobre isso.
Crista Alfaiate: Ainda assim, eles têm  
a imagem idílica do que é ficar jun-
tos, do que é estar numa relação. 
E confrontam-se com tudo o que é 
viver com uma pessoa. A Cinderela 
parece dividida entre querer estar 
dentro desta relação e querer lutar e 
ter direito às coisas com que sonha, 
à igualdade.

Já o Príncipe mantém sempre a 
sua aristocracia…
Cláudio da Silva: Ele é cínico em relação 
à humanidade. Não tem o sentido 
do coletivo, é individualista. E apai-
xona-se por uma pessoa que repre-
senta tudo o que não tem, o outro. 
Por isso, eles podem amar-se mas 
não poderão nunca gostar um do 
outro. E a palavra amo é muito mais 
importante do que a palavra gosto. 
O Príncipe tem alguma dificuldade 
com as coisas do dia-a-dia, coisas 
que ela sabe muito bem fazer, ele 
nunca teve de pensar na compra  
do passe, vive numa redoma.  
Mas admira tudo o que ela faz.

Existe alguma esperança aqui, 
então, para este amor?
LS: O título Cinderela só veio depois 
da escrita, achei que era mais forte 
assim. Mas é um conto de fadas de 
uma relação amadurecida, eles têm 
a consciência de um amor maduro.

E esse amor é incapaz de mudar 
o mundo?
LS: A possibilidade de mudar o 
mundo está lá como consciência 

Amores (im) possíveis
À conversa com Lígia Soares,  
Crista Alfaiate e Cláudio da Silva,  
a propósito de Cinderela

A peça começa logo sem gran-
des ilusões sobre o amor român-
tico. Quem são estas persona-
gens chamadas Cinderela  
e Príncipe?
Lígia Soares: Partem de Cinderelas e 
de Príncipes que podemos iden-
tificar em nós apesar da suposta 
classe média a que, nos dias de hoje, 
devemos todos pertencer. Na classe 
média incorporamos uma velha pro-
messa de igualdade e equivalência 
de oportunidades que é governada 
pela meritocracia que justifica as 
diferenças sociais através do mérito 
individual. Nos contos de fadas 
essa ordem não existe, há todo um 
mundo mágico e uma separação 
de classes que, na realidade e ao 
longo da história, foi sofrendo uma 
derrocada. Mas, na verdade, agora 
essa classe média pode também 
ser uma utopia, uma convenção, 
uma aparente classe média, incapaz 
de neutralizar diferenças sociais. 
Estas são duas pessoas que tiveram 
vidas muito opostas mas que estão 
equiparadas.

No entanto, esta Cinderela  
e este Príncipe nunca estão  
em pé de igualdade.
LS: O discurso deles vem de expe-
riências opostas. A Cinderela é mais 
consciente e mais lúcida em relação 
a muitos aspetos, incluindo os aspe-
tos práticos da vida. O Príncipe tem 
uma história que lhe facilitou uma 
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de que nem o amor pode mudar 
o mundo. Eles até acham que são 
iguais, mas esta relação vai sempre 
mostrando os enormes desequilí-
brios que ainda estão por detrás 
dessa ideia. Pode existir uma apa-
rente felicidade e uma manutenção 
de uma relação dentro de um amor 
assim. É um pouco cínico, uma 
certa resignação porque não se 
encontra no outro um par suficien-
temente forte para mudar o mundo. 
Mas é a imagem: as pessoas pensa-
rem que a Cinderela e o Príncipe 
são felizes. É quase como se fosse 
publicidade: pensar que aquelas 
pessoas que representam a socie-
dade são felizes. Ficamos no mundo 
da representação…
CS: Eles acreditam que podem ser 
felizes um com o outro.
CA: Há quem veja aqui uma enorme 
declaração de amor, um amor difícil 
que não vai acabar nunca.
LS: Eles conhecem-se muito bem e 
sabem que nenhum deles vai pres-
cindir da ordem individualista do 
mundo. Há ali um sítio em que a 
origem deles é determinante para 
uma solidão dentro da relação.

Ambos resistem à mudança, 
apesar do amor.
LS: Sim, eles podem estar juntos, 
mas cada um no seu lugar. Neste 
Cinderela quis criar um diálogo 
entre duas pessoas equivalentes em 
termos de inteligência, sem julga-
mentos morais, sem personagens 
boas e más. A diferença entre eles 
tem mais que ver com a perspetiva 
do que com uma qualquer ética. E 
quis divertir-me a escrutinar as coi-
sas que uma pessoa ouve e pensa, já 
tão usadas na linguagem entre nós, 

classe média… Como é que uma 
sociedade tão individualizada conta-
mina as relações mais profundas…

E tudo se passa neste diálogo, 
na linguagem que usam, no que 
dizem…
LS: Sim, tentei escrever só pelo dis-
curso. Só através do diálogo perce-
bemos quem eles são. Não vamos 
procurar nestas personagens coisas 
muito concretas. É na discussão e 
na argumentação que está o valor, 
não estamos a pensar no que eles 
estão a fazer ou quem é que são. 
Eles não são pessoas particula-
res nem acabadas, são discurso. 
Daí poderem representar todas as 
mulheres e todos os homens. Não 
existe ação, tudo é alimentado no 
diálogo, tudo é feito através da 
linguagem.

Uma linguagem enquadrada 
num cenário e numa relação 
de corpos muito particulares. 
Como chegaram a esta posição 
de quase beijo?
CS: Parece uma medalhinha em que 
estão representados um homem 
e uma mulher num movimento 
romântico. E eles começam a ter 
discurso. Não temos acesso à espes-
sura da realidade quotidiana deles, 
mas ao discurso deles.
LS: É como se abríssemos uma bre-
cha no meio de uma imagem ideal e 
de uma ação amorosa. Fisicamente 
estão sempre quase a beijar-se, mas 
fazemos ali um corte. A imagem 
romântica de dois corpos delicados, 
debruçados sobre uma coisa que 
adoram.
CA: Procurámos essa intenção de 
movimento amoroso, do beijo que 



4

parados durante uma hora. Há a 
respiração, a circulação sanguínea... 
O corpo e a realidade mostram essa 
impossibilidade, acontecem movi-
mentos. Há sempre movimento 
e nós tentamos moldar-nos ou 
aproveitar esse movimento dentro 
da ação do discurso, indo com ele 
ou contra ele. A imobilidade é um 
acordo com aquilo que precisamos 
de fazer para continuar a respirar.  
O corpo estático não existe.
LS: Começámos por observar os 
corpos deles durante muito tempo 
antes de chegarmos à encenação. 
Através da imobilidade, da tentativa 
de não mexer, íamos observando o 
que acontecia. E, depois, sim, fomos 
fazendo escolhas de encenação. 
Havia alturas em que os atores fica-
vam quase estrábicos de se olharem 
tão perto, então, afastam-se um 
bocadinho. Fomos aplicando isso 
sempre a partir da tentativa de man-
ter a imobilidade. É quase como se 
os atores tivessem uma tarefa.
CS: São pequenas variações da ima-
gem inicial. Os movimentos nunca 
destroem a imagem.
LS: …nem nunca chegam à ação.

É quase uma coreografia de 
dança sempre a contrariar  
o movimento…
LS: Sim, tem muito que ver com  
a observação do corpo, de facto.  
E do que é o corpo estar sempre  
a fazer a manutenção de uma  
imagem idealizada para fora.  
E como é que eles sentem isso  
na relação um com o outro.
CA: Ao fim de algum tempo começa 
a haver uma endurance nessa tenta-
tiva de imobilidade. De início, deco-
rávamos o texto e depois quando 

se interrompia. Chegámos a uma 
posição ideal e o cenário apareceu 
depois numa tentativa de ver como 
é que a enquadrávamos.
LS: Para a estrutura, também nos 
inspirámos nas fotografias a la 
minuta, quando era necessário espe-
rar pelo tempo de exposição e exis-
tiam uns suportes para os braços e 
outras partes do corpo, que desig-
navam a posição à partida.

A metáfora para a imobilidade 
social.
LS: Depois de ter escrito o texto, 
percebi que o fator da imobilidade 
social era muito forte. Percebi que 
isto podia ser a representação da 
imobilidade social através de uma 
relação amorosa. Há um lado de 
dispositivo cénico e de corpo que 
me interessa trabalhar além da 
narrativa. A Crista e o Cláudio são 
muito disponíveis fisicamente para 
podermos investigar o que é estar 
parado durante uma hora e isso ser 
um ato de consciência sobre essa 
impossibilidade de mexer e de agir 
sobre a realidade e sobre a cena. 
Depois de escrever, apeteceu-me 
arriscar e não encenar as situações, 
mas sim encontrar uma situação e 
procurar mantê-la. Tentar ver como 
se consegue manter uma imagem, 
uma imobilidade, e ver o que o 
corpo sofre com isso, em que é que 
isso afeta a voz e até a relação deles.

Ainda assim, existe movimento 
dentro da imobilidade.
CA: Isso vem da impossibilidade  
da imobilidade, da impossibilidade 
de manter sempre aquela imagem 
perfeita e idílica. O corpo mostra-
-nos isso quando tentamos ficar 
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nos colocávamos em posição, já não 
nos lembrávamos de nada… por-
que parece que não acontece nada, 
mas há muita coisa a acontecer ali 
dentro.
CS: Essa coreografia vai-se fazendo 
entre o que está representado e 
o que realmente nos acontece ao 
corpo em palco: movimentos invo-
luntários, pernas dormentes, braços 
a descaírem um pouco… mas há 
coisas que foram mesmo desenha-
das assim porque a peça não se 
limita a ficarmos parados durante 
uma hora.

Nesta peça também existiu a 
tentativa de, como nas peças 
anteriores, jogar com a inter-
venção direta do público?
LS: Pensámos nisso ao início, mas 
desistimos. Não vamos convocar o 
público a ser ativo como costumo 
fazer nas outras peças. Aqui as 
pessoas poderão ver o dispositivo 
a ser preparado e os dois atores a 
prepararem-se para criar aquela 
imagem. Quando se entra na sala 
ainda há coisas por fazer. Os atores 
fazem-nas como se fosse uma rotina 
diária de casal. E vão prendendo 
a estrutura de modo a que fique 
o mais imóvel possível. Pensámos 
na imobilidade do público como 
espectador e na possibilidade de 
haver uma identificação grande 
entre a imobilidade de quem vê um 
espetáculo e a imobilidade destes 
dois atores. Pensámos que o público 
poderia puxar as cordas que ligam 
à estrutura, mas pôr nas mãos dos 
espectadores a ideia de imobilidade 
é dar-lhes mobilidade, por isso aca-
bámos por desistir.

Assim estão todos imóveis, 
atores e público… Imobilismo 
puxará imobilismo?
LS: O facto daqueles corpos estarem 
a passar por uma experiência e ela 
ser tão visível causa muita empatia. 
É quase como a empatia que temos 
pelos atletas, por ser uma coisa real 
e não uma representação. Dentro da 
intimidade da relação fechada que 
é a imagem deles de perfil o público 
tem a possibilidade de assistir, 
àquilo que lhes está a passar pelo 
corpo. E também o próprio disposi-
tivo é aberto. As pessoas veem que 
estão a montar aquela estrutura 
para cumprirem uma missão.
CA: E aqui entra a ideia de que os 
outros, por olharem, também sus-
tentam aquela imagem. Por isso, 
também participam nestas imagens 
idealizadas. Não são completamente 
inocentes nem alheios. Até porque  
todos procuram essa imagem 
idealizada.

Basta observar, não é preciso 
puxar uma corda para existir 
participação.
LS: É bastante transparente para as 
pessoas perceberem que isto é uma 
farsa na qual todos participamos: 
essa ideia de felicidade, a consciên-
cia do discurso que temos perante 
os outros, os amores impossíveis, as 
relações perfeitas… Isso já convoca 
suficientemente esse outro e essas 
ideias dos outros que a Cinderela e 
o Príncipe vão representando aqui, 
espelhando-se mutuamente.

Entrevista realizada em junho de 2018,  
durante os ensaios de Cinderela, por  
Gabriela Lourenço/Teatro São Luiz
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A cenografia

Foi a partir da posição de quase 
beijo que Henrique Ralheta conce-
beu a estrutura que faz o cenário 
de Cinderela. “O pressuposto para 
esta cenografia era que os atores 
estariam estáticos. A posição em 
que estão remete-nos para algo 
barroco, rococó, que, apesar de 
quase imóvel, tem um movimento 
de voo envolvente e apaixonado. 
São uma espécie de amantes oníri-
cos, a imagem da perfeição. Apesar 
de estático, transmite movimento. 
Procurámos um romantismo exces-
sivo, cristalizando e congelando a 
posição”, conta. Para uma posição 
perfeita, uma forma perfeita, pen-
sou. Assim surgiu o círculo. Conge-
lando a posição dos atores dentro 
de um círculo perfeito (ou quase), 
Henrique Ralheta quis reduzir essa 
estrutura ao essencial. “É muito 
simples. Optámos por uma depu-
ração, porque o mais importante 
é sublinhar aquela posição. É um 
círculo que sublinha. E acho que há 
qualquer coisa de clássico em duas 
figuras dentro de um círculo. Cris-
taliza o amor como ele devia ser”, 
diz. O cor-de-rosa veio do universo 
da Cinderela e das princesas, “um 
cor-de-rosa piroso, afirmativo”, 
descreve Ralheta. Perfeito, como se 
quer que seja a imagem de um casal 
apaixonado para o exterior.

O círculo perfeito para  
um amor romântico-tosco
A cenografia, o som e  
a luz em Cinderela
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O som

Como se fosse um objeto cinemato-
gráfico – assim imaginou Lígia Soa-
res o ambiente sonoro de Cinderela. 
Deslocando pontualmente o som da 
representação e do diálogo dos ato-
res no palco para outros espaços da 
sala, conseguiu criar-se esse efeito, 
explica Mariana Ricardo, respon-
sável pela sonoplastia. “A ideia é 
criar-se com os corpos dos atores, 
em certas cenas, uma relação de 
maior proximidade ou maior afasta-
mento”, acrescenta. “As vozes estão 
amplificadas naturalmente e nesses 
pontos passam a estar visivelmente 
amplificadas e não vêm da boca 
de cena.” Para Cinderela, Mariana 
Ricardo compôs ainda duas músicas 
que se ouvem ao longo da peça.  
“É como se fosse música de cinema 
também, daquela de que não nos 
apercebemos porque que não é 
propriamente legível, mas que cria 
um ambiente e um sentimento. 
Funciona só como suporte à nar-
rativa, para pontuar algumas cenas. 
Uma onda romântico-tosca, um sen-
timento mais melancólico sem ser 
muito dramático”, descreve.

A luz

De que forma se transmite, através 
da iluminação de cena, a ideia de 
imobilidade? Foi esse o desafio de 
Rui Monteiro, responsável pelas 
luzes de Cinderela. “Ao contrário 
do que estou habituado a fazer, 
percebi que nesta peça tudo o que 
se acrescentasse poderia resultar no 
desfoque do texto que deve sobrevi-
ver por si só”, explica. Idealmente, 
pensou, toda a luz em palco viria 
de apenas dois projetores instala-
dos na frente de cena. Contenção, 
simplicidade, depuração foram as 
palavras-chave. “Criamos a ilusão 
de que existem poucas variações de 
luz, a ideia é que percorra aqueles 
dois corpos de forma subtil e con-
tínua, para as pessoas mal perce-
berem as mutações.” Lígia Soares 
acrescenta: “Tal como a posição, a 
iluminação trabalha com o reforçar 
da imagem idílica, mais bidimensio-
nal, frontal, perfeita, que toca quase 
uma ideia de fotografia retocada, e 
também com o afastamento dessa 
imagem para denunciar e expor a 
sala e o dispositivo que sustentam a 
imagem”.
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