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Coprodução Teatro Viriato

Encenação, dramaturgia e interpretação Sónia Barbosa

Cocriação e Interpretação Hugo Inácio, Nuno Nunes e Rosinda Costa

Espaço cénico e figurinos Ana Limpinho

Desenho de luz Cristóvão Cunha

Cocriação e Música Ana Bento

Objecto Videográfico “Faith” São Castro e António M Cabrita

Comunicação e imagem do projecto Nuno Rodrigues

Fotografias e vídeos Luís Belo

Consultoria dramatúrgica Anabela Mendes

Agradecimentos Patrícia Santos, Patrick Murys, Juan Brizida e Ivan Romero

ALEKSEI E A NOSSA PERSPECTIVA SOBRE ELE 
por Sónia Barbosa* 

Aliocha (Aleksei) é o protagonista de «Os Irmãos Karamázov» – é assim 
que Dostoiévski o apresenta no início do romance. O seu carácter e 
comportamento não são explicados de modo psicológico, dando a entender 
que há alguma inspiração nele talvez de tipo sobrenatural: «a pureza 
moral da sua natureza e o amor que inspira em todos (…) são atributos 
tradicionais dos Santos»1. A fé, como a entendemos em Dostoiévski, não 
se pode reduzir apenas ao tema da religião – ele mesmo reconhecia que 
a questão não se resolvia dessa forma e por isso dizia que até ao fim dos 
seus dias a luta interior entre a dúvida e a fé iria persistir2. 

A nós também, mais do que afirmar uma fé, interessa-nos interrogar-nos 
de onde vem essa fé e porque temos necessidade dela. Em que podemos 
acreditar? 

Olhando para Aliocha, quais são os elementos que nos fazem equacionar a 
presença de uma fé no mundo? Uma resposta possível, parece-nos, está na 
sua relação com as crianças – elas podem personificar essa possibilidade 
de fé, de acreditar e imaginar a criação do (de um) mundo (novo). Aliocha 
parece ter, ele próprio, alguma coisa de criança: a sua ingenuidade, a sua 
capacidade de ouvir os outros sem os julgar, a sua curiosidade perante o 
mundo, a sua alegria e a sua energia criativa. 

Outro aspecto importante na perspectiva de Aliocha é a sua relação com 
a memória. A ideia de que há memórias poderosas capazes de nos guiar, 
e até mesmo salvar, nos momentos mais difíceis da vida, é apresentada 
diversas vezes e é sublinhada quando Dostoiévski termina o romance com 
o discurso de Aliocha às doze crianças, amigas do falecido Iliúcha, feito 
junto à sua pedra preferida, em que ele lhes pede que se lembrem para 
sempre desse momento. 

«Saibam que não há nada mais sublime, nem mais forte, nem mais 
saudável, nem mais útil para a nossa vida no futuro, do que uma boa 
recordação, em especial da infância, da casa paterna. Falam-vos muito 
da vossa educação, mas uma bela memória, uma lembrança sagrada, 
guardada desde a infância, é talvez a melhor educação. Se uma pessoa 
juntar muitas dessas recordações, estará salva para toda a vida.»3 

Para além destes dois elementos, o ponto de vista das crianças e a força 
da memória, gostaríamos de explorar a crise de fé de Aliocha, associada 
à morte do seu Mestre Zóssima, o sábio monge. A figura de Zóssima 
pode ser lida como uma espécie de personificação da religiosidade de 
Dostoiévski. A sua morte, e todo o livro dedicado à sua vida4, sugerem 
uma elevação em relação à vida material. Esta morte assume ainda, para 
Aliocha, o peso da morte do Pai – evento-chave da obra e também da nossa 
visão sobre ela. 

Neste último espectáculo, interessa-nos investigar a presença da Morte. 
A consciência da mortalidade é talvez aquilo que, em última análise, nos 
coloca o problema da fé – se não tivéssemos consciência de que vamos 
morrer, talvez não tivéssemos necessidade da fé. Mas é o confronto com a 
realidade da morte que muitas vezes põe à prova a natureza dessa fé. 

*A autora escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico

1. FRANK, J. Dostoiévski. Um escritor em seu tempo. Tradução Pedro Maria Soares. Edição Mary 

Petrusewicz. Companhia das Letras. p. 1000. 

2. FRANK, J. Dostoiévski. Um escritor em seu tempo. Tradução Pedro Maria Soares. Edição Mary 

Petrusewicz. Companhia das Letras. p. 274. 

3. DOSTOIÉVSKI, F. Os irmãos Karamázov. Tradução de António Pescada. Relógio D’Água Editores. 

Março, 2012, Lisboa. p. 762. 

4. Idem, ibidem. Livro Sexto, O Monge Russo. pp. 287-327.

PROJETO KARAMÁZOV 

Projeto de pesquisa e criação teatral a partir da obra literária «Os Irmãos 
Karamazov» de Fiódor Dostoiévski, com o objetivo de criar três espetáculos 
a partir de três pontos de vista sobre a obra: «Ivan ou a Dúvida», «Dmitri 
ou o Pecado» e «Aleksei ou a Fé». O projeto compreende também um 
percurso de encontros pedagógicos para diferentes públicos, a partir 
das três temáticas abordadas, e a realização de um Doutoramento em 
Estudos de Teatro na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, com 
a orientação da Professora Doutora Anabela Mendes. A produção é da 
estrutura Ritual de Domingo – Associação Artística com coprodução do 
Teatro Viriato, em Viseu.

«Os Irmãos Karamázov», partindo de uma das questões basilares do 
pensamento filosófico e espiritual - o Parricídio, propõe três pontos 
de vista muito distintos, embora interligados, sobre a vida e o mundo, 
personificados pelos três irmãos: Ivan, Dmitri e Aleksei. Estas três 
perspetivas, que designámos por Ivan ou Dúvida, Dmitri ou o Pecado e 
Aleksei ou a Fé, (assumindo o nosso contexto histórico e cultural de raiz 
judaico-cristã), continuam a representar nos dias de hoje motores de 
questionamento e de procura para o espírito humano e a sua relação com 
tudo o que o rodeia.

Esta representação dos três irmãos permite-nos abordar a obra a partir de 
um determinado posicionamento filosófico, o que acabará por ser condição 
fundamental na criação dos três espetáculos teatrais.

A dúvida enquanto fruto da necessidade de questionar, explicar, 
racionalizar, inerente ao ser humano.

O pecado enquanto aceitação dos instintos mais irracionais, selvagens e 
potencialmente destruidores no ser humano.

A fé enquanto capacidade de escutar, acolher, confiar, acreditar; 
colocando-se ao serviço de algo que nos ultrapassa e que se projeta na 
ideia de futuro coletivo.

«Se Deus não existe, tudo é permitido ao homem.»

Ivan Karamázov*

«Aos insectos, sensualidade!

Eu sou esse mesmo insecto, meu irmão, e é em especial de mim que se trata. 

E todos nós, os Karamázov, somos assim, e também em ti, anjo, esse insecto 

vive e engendra tempestades no teu sangue. É uma tempestade, porque a 

sensualidade é uma tempestade maior do que as tempestades! A beleza é uma 

coisa assustadora e terrível!»

Dmitri Karamázov*

«E mesmo que nos fique no coração apenas uma boa lembrança, até essa pode 

servir um dia para a nossa salvação.»

Aliocha (Aleksei)*

*in “Os irmãos Karamázov”, de Fiódor Dostoiévski

O corpo do bebé lambido pelas ondas do mediterrâneo não me sai da cabeça. 
Pouco sobrevive a uma imagem como esta. Aquilo que sobrevive, no fim de 
tudo, são as lágrimas. As lágrimas são aquilo que não me deixa matar Deus. 
Enquanto houver lágrimas destas talvez possa haver Deus.
Sónia Barbosa
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≤ IVAN OU A DÚVIDA

(estreia no Teatro Viriato, 

fevereiro de 2017)

Foto © José Alfredo

≤ DMITRI OU O PECADO

(estreia no Teatro Viriato, 

junho de 2019)

Foto © Carlos Fernandes

≤ ALEKSEI OU A FÉ

(estreia no Teatro Viriato, outubro de 2021)

Fotos de ensaio © Luís Belo

ESPETÁCULO COM SESSÃO ACESSÍVEL 

COM AUDIODESCRIÇÃO NO DIA 22 OUT / sex 21h00



CONVERSA // 23 OUT’21  // sáb 15h00

BOCA LIVRE
DOSTOIÉVSKI, CRIAÇÃO TEATRAL 

E INVESTIGAÇÃO TRÊS PERSPETIVAS 

EM DIÁLOGO

CONVIDADOS SÓNIA BARBOSA, ANABELA MENDES, 

ANA MATOSO E VLADIMIR IAROSHEVSKII

90 min. aprox. | m/ 15 anos

CONVERSA ACESSÍVEL COM 

LÍNGUA GESTUAL PORTUGUESA

«Dostoiévski, Criação Teatral e Investigação: Três Perspetivas em 
Diálogo». Uma conversa sobre os cruzamentos da literatura e do teatro, 
da investigação científica e da prática artística com Anabela Mendes 
(professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), Ana 
Matoso (professora e investigadora no Centro de Estudos de Comunicação 
e Cultura da Universidade Católica Portuguesa) e Vladimir Iaroshevskii 
(conselheiro da Embaixada da Federação Russa para os Assuntos Culturais 
e diretor da Casa Russa em Lisboa).
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Vivace Dão · Quinta do Perdigão • Andante Seridois • Adágio Ana Cristina Santos Almeida • Ana Maria 
Albuquerque Sousa • Ana Paula Ramos Rebelo • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Eduardo Melo e Ana 
Cristina Andrade • Fernando Gomes Morais • Fernando Poças Figueiredo e Maria Adelaide Poças • Isabel Pais 
e António Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • Joana Santareno Ferreira • José Luís Abrantes • Júlia Alves • 
Júlio da Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria 
de Lurdes Poças • Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João de Ornelas Andrade Diogo Obrist • Nanja Kroon 
• Né • Paula Costa • Paula Nelas • Júnior Gaspar Gomes • Margarida de Carvalho Loureiro • Rafael Cunha 
Ferreira • E outros que optaram pelo anonimato.

Patrícia Portela Direção Artística • Sandra Correia Direção Administrativa e Financeira • Maria João Rochete 
Adjunta de Direção • Carlos Fernandes Coordenação de Produção • Gi da Conceição Produção • Paulo Matos 
Coordenação Técnica • Nelson Almeida e João Rodrigues Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues e Isabel 
Campante Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes Coordenadora de Frente 
de Casa e Bilheteira • Susana Cardoso Assistente de Bilheteira e Comunicação • Consultores Maria de Assis 
Swinnerton Programação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • José António 
Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • José António Pinto Encarregado da Proteção de Dados • 
Info Things Informática • Carlos Fernandes e Raquel Balsa Fotografia de Espetáculo • Colaboração Especial 
José Fernandes • Acolhimento do Público André Rodrigues, Catarina Loureiro, Diana Silva, Filipa Antunes, 
Francisco Pereira, Joana Silva, João Almeida, José Vaz, Leonor Esteves, Luís Sousa, Natália Rodrigues, Raquel 
Gonçalves, Roberto Terra, Ricardo Meireles e Sandra Amaral

estrutura 
financiada por:

APOIO APOIO À DIVULGAÇÃO

MECENAS

INSTALAÇÃO // FORUM VISEU // ESTACIONAMENTO PISO -3
14 a 24 OUTUBRO 

NATUREZA FANTASMA
DE MARCO MARTINS COM FERNANDA FRAGATEIRO, 
GONÇALO M. TAVARES E COMPANHIA MAIOR

seg a sex 18h30 às 21h30 | sáb e dom 16h00 às 21h00 | m/ 6 anos
Entrada gratuita©
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TEATRO

26 OUTUBRO

MACBAD
TEATRO PRAGA

75 min. aprox. 
ter 15h00 | grupos escolares dos 8 os 12 anos || preço único 2,503 
ter 19h30 | Famílias (m/ 6 anos)
preços único 43 // descontos não aplicáveis
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TEATRO

29 e 30 OUTUBRO

INFO MANÍACO 
TEATRO PRAGA
COPRODUÇÃO TEATRO VIRIATO, A OFICINA E CCB

sex 21h00 e sáb 17h00 
56 min. aprox. | m/ 16 anos
preço único 7,503 // descontos não aplicáveis
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27 OUTUBRO

SUPERNATURAL [WORK IN PROGRESS]
TEATRO PRAGA E JORGE JÁCOME 
PARA A COMPANHIA DANÇANDO COM A DIFERENÇA

qua 19h30 | 75 min. aprox. | m/ 12 anos 
Entrada gratuita

https://www.teatroviriato.com/pt/calendario/natureza-fantasma/
https://www.teatroviriato.com/pt/calendario/macbad/
https://www.teatroviriato.com/pt/calendario/info-maniaco/
https://www.teatroviriato.com/pt/calendario/supernatural-work-in-progress/

