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“Imagino-me a escrever teatro  
o resto da vida” 

a ideia de conquista de espaço, indi-
vidual e comum, em simultâneo na 
sociedade sem lugar à discriminação. 
Foi isso que tentei focar e a obesidade 
feminina foi a porta de entrada como 
poderia ter sido outra qualquer. 

Não sei se me sinto à vontade ao 
escrever sobre o universo feminino 
porque essa é a única peça que fala 
especificamente de um problema que 
afecta maioritariamente as mulheres. 
Por outro lado, predominam persona-
gens femininas nos meus textos.

Jaime Salazar Sampaio, um dos 
mais importantes dramaturgos 
do panorâma teatral português, 
definiu-o como «um jovem que pre-
tende escrever teatro e que está dis-
posto a pagar o preço». Imagina-se 
a escrever peças de teatro o resto da 
sua vida?

Escrever hoje em dia só se for por-
que se gosta mesmo... ou porque não 
se consegue parar. Eu tive a oportuni-
dade de lançar um livro e de ter a peça 
no Teatro da Trindade mas conheço 
outros autores jovens que têm textos 
belíssimos na gaveta e que simples-
mente não têm oportunidade de os 
mostrar. O mercado literário não o 
permite e a falta de hábitos de leitura 
também não. Imagino-me a escrever 
teatro o resto da vida tal como me 
imagino a escrever outras coisas mas 
se irão sair da gaveta ou não só o fu-
turo o dirá. 

Hoje em dia é muito fácil expres-
sarmo-nos pela internet, escrever um 
blogue ou algo do género e divulgar-
mo-nos. Mas pensar que todas as pes-
soas escrevem lá, que podemos achar 
textos de “novos génios” misturados 
com o de pessoas que não escrevem 
nada de jeito é algo que me assusta 
um bocado. Para mim a questão da 
publicação online ainda é demasiada-
mente ambígua, além de que o prazer 
de agarrar no livro, folheá-lo, cheirá-
lo, lê-lo é uma experiência demasiada-
mente rica para se perder.

O facto de ter formação como actor 
influencia a sua maneira de escre-
ver? Faz algum tipo de relação entre 
as duas funções no momento em 
que escreve?

Experimentei o teatro durante a 
adolescência, estreei-me num grupo 
amador com 12 anos e cheguei a fre-
quentar a Escola Profissional de Tea-
tro de Cascais. Sempre tive o bichinho 
do teatro mas fui percebendo que não 
era como actor mas sim como drama-
turgo e eventualmente encenação ou 
produção. 

O facto de ter tido aulas de teatro 
é-me extremamente útil no momento 
da escrita principalmente das didas-
cálias que, no meu caso, geralmente 
são curtíssimas. Tenho percepção dos 
tempos, de saídas, entradas, da movi-
mentação de um actor no palco o que 
faz com que no momento da escrita 
essa aprendizagem surja inata e creio 
que é visível nos textos.

Sabemos que tem várias peças es-
critas. Fale-nos dos seus futuros 
projectos.

Neste momento além do livro «Se-
gredos» que foi editado e da «Tempe-
rantia – Estou de dieta!», tenho um 
sem fim de poemas e algumas peças 

na gaveta. Estou a trabalhar em duas 
outras peças em simultâneo, uma que 
está quase finalizada e a outra que 
ainda precisa de bastante trabalho. É 
possível que venha a editar poesia nos 
próximos tempos, quanto ao teatro 
ainda não há nada de concreto mas 
penso que muito em breve terei algu-
ma coisa em cena.

Sónia Salvador

Aos 24 anos, já teve uma peça em 
cena no Teatro da Trindade e tem 
um livro editado. Como se sente pe-
rante essas conquistas?

O livro editado em 2007 era de 
poesia. Desde a adolescência que es-
crevia poesia e a edição de «Segredos» 
foi uma feliz consequência. 

O teatro, ao contrário da poesia, 
é que veio ter comigo. Eu tinha uns 
rascunhos de peças e desafiaram-me a 
escrever uma peça para estrear no Te-
atro da Trindade. Ora, se por um lado 
era uma responsabilidade enorme… 
era também uma oportunidade que 
não queria perder, embora não sou-
besse se estaria à altura do desafio. 

Felizmente aquilo até correu bem 
e portanto sinto-me feliz por ter aceite 
o convite.

Começou na poesia e enveredou 
depois pela dramaturgia. Como é 
o caminho entre uma linguagem e 
outra?

Eu continuo a escrever poesia. A 
produção de poesia neste momento 
é menor que a de teatro mas, no to-
tal, devo ter escrito tanta poesia como 
teatro. Isto porque eu não me obrigo 
a escrever diariamente, não tenho ne-
nhuma disciplina para escrever. 

No caso específico da peça que 
esteve no Teatro da Trindade, que 
foi uma encomenda, tinha um prazo 
para entregá-la e aí tive que me disci-
plinar mas normalmente não o faço e 
nem gosto. Prefiro que as ideias se vão 
formando, eventualmente tomar uma 
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Biografia

Ricardo Boléo nasceu em Lisboa a 13 

de Dezembro de 1984. Estreou-se no tea-

tro com apenas 12 anos, protagonizando 

a peça infantil «A Ilha dos Sete Reinos». 

Participou ainda nos espectáculos «Ópera 

Atenor» e  «Ionesco's». Em 2007, publicou 

o seu primeiro livro «Segredos», pela edito-

ra Minerva. Em 2008, a actriz e produtora 

Joana Mendes lançou-lhe um desafio, pro-

pondo-lhe que escrevesse um texto sobre 

a obesidade e a relação que as mulheres, 

em especial, têm com o seu corpo. O de-

safio resultou na peça «Temperantia - Estou 

de Dieta», que subiu ao palco do Teatro da 

Trindade, em Março deste ano, sendo extre-

mamente bem recebido pela crítica. Carlos 

Avilez definiu a primeira peça de Ricardo 

Boléo como “um texto de grande actualida-

de e muita qualidade que trata de assuntos 

que são comuns a muitas pessoas que em 

estranho sofrimento se isolam e tentam em 

público disfarçar. Mas é um tema também 

mais abrangente num mundo de grandes 

dificuldades financeiras e sociais. Chorar e 

rir são grandes qualidades num texto dra-

mático que será sem dúvida representado 

com todas as cambiantes que os actuais 

intérpretes são capazes de dominar”.

No passado mês de Setembro, na publi-

cação «Os Meus Livros», o conceituado dra-

maturgo Jaime Salazar Sampaio referiu-se a 

Ricardo Boléo como “um jovem dramaturgo 

à procura do seu caminho, que pretende es-

crever teatro e está disposto a pagar o pre-

ço”, destacando o valor da sua obra e em 

especial da peça «Temperantia – Estou de 

Dieta», valorizando “os seus valiosos trunfos 

de natureza dramatúrgica: os diálogos vivos, 

bem construídos e plenos de naturalidade 

(...) e um certo humor que permite ao pú-

blico captá-la sem esforço e, muitas vezes 

mesmo, com um sorriso nos lábios”.  

nota aqui e ali, mas tudo muito lon-
ge do que depois vem a ser o trabalho 
final. 

Quando finalmente começo a es-
crever alguma coisa, normalmente 
toma forma muito rapidamente e de-
pois guardo aquilo e volto a rever de 
tempos a tempos até achar que está 
acabado. 

Relativamente ao que me pergun-
tou entre a escrita de poesia e de tea-
tro, creio que a principal diferença é 
que na escrita para teatro o texto des-
tina-se a ser representado e portando 
ouvido e visto. Na poesia o cenário é 
sempre algo incorpóreo, no teatro isso 
não é bem assim. Mas não me parece 
que isso se reflicta ao nível da escrita 
em si até porque o detalhe de deter-
minada palavra aqui ou um gesto ali 
irá fazer toda a diferença tanto num 
género como no outro.

A sua peça, «Temperantia – Estou 
de dieta!» falava da obesidade femi-
nina. Sente-se à vontade ao escrever 
sobre o universo feminino?

Eu fiz uma pesquisa acerca de há-
bitos e comportamentos de mulheres 
obesas, tanto aquelas que querem 
emagrecer como as que não querem, 
as que se acham bonitas, as que se 
acham feias, etc. 

Não tinha grande referencial acerca 
do assunto e foi através dessa pesquisa 
e de conversas com algumas pessoas, 
que são ou foram gordas, que as ideias 
para a peça foram ganhando forma. 
No final acho que o texto aborda mais 


