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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo fundamental dar a conhecer o Auto da
Paixão realizado em Santo António de Monforte, descrever a sua origem e evolução e,
ao mesmo tempo, demonstrar que, apesar das dificuldades e das contrariedades do
momento, ainda é possível desenvolver atividades no âmbito da Animação
Sociocultural e mobilizar toda uma comunidade rural.
Assentou este trabalho num pressuposto de valorização não só da educação
permanente e comunitária, mas também etnográfica e pedagógica, consolidando um
desenvolvimento pessoal e social. Para a sua consecução preconizámos um
enquadramento teórico em diferentes parâmetros de investigação, estabelecemos
objetivos de trabalho, hipóteses a testar e metodologia.
Abordámos o teatro religioso sob o ponto de vista da Animação Sociocultural,
fizemos um levantamento histórico e abordamos a comunidade rural de Santo António
de Monforte e o seu envolvimento na organização e realização do Auto da Paixão.
Aplicámos, por último, entrevistas semiestruturadas e um inquérito a atores, a
elementos organizadores e a orientadores do Auto da Paixão, com o propósito de
conhecermos a sua opinião relativamente à influência que o Auto da Paixão exerce na
animação da comunidade rural de Santo António de Monforte, bem como recolhermos
informação sobre o ambiente, ensaios, disposição cénica, elementos cénicos, adereços e
acessórios, vestuário, gesto e movimento, entoação, música e público.
Da análise dos resultados, podemos constatar que o trabalho desenvolvido foi
profícuo, gratificante e, sobretudo, enriquecedor quer a nível de satisfação pessoal, quer
de atores, organizadores e orientadores.
Em forma de conclusão, podemos afirmar que a representação do Auto da
Paixão é uma mais-valia, quer para a Animação Sociocultural, quer para o
desenvolvimento, projeção e reconhecimento da aldeia.

I

ABSTRACT
This work aims to inform key Auto da Paixão held in Santo António de
Monforte, describing its origin and evolution and at the same time, demonstrate that,
despite the difficulties and setbacks of the moment, it is still possible to develop
activities within the Sociocultural Animation and mobilize an entire rural community.
This project was based on an assumption of appreciation not only of continuing
education and community, but also ethnographic and educational, one consolidating
personal and social development. To achieve this project, we advocate a theoretical
framework in different research parameters, set work goals, to test hypotheses and
methodology.
We addressed the religious drama from the point of view of Sociocultural
Animation, made a historical approach and the rural community of Santo António de
Monforte and his involvement in the organization and realization of the Auto da Paixão.
Finally, we applied semi-structured interviews and a survey of actors, the
organizers and the guiding elements of the Auto da Paixão, in order to know their
opinion on the influence that the Auto da Paixão has the animation of the rural
community of Santo António de Monforte and collect information about the
environment, testing, disposal scenic, scenic elements, props and accessories, clothing,
gesture

and

movement,

intonation,

music

and

audience.

Analysis of the results we can see that the work was fruitful, rewarding and above
all, rewarding both in terms of personal satisfaction, whether actors, organizers and
mentors.
As a conclusion we can say that the representation of the Auto da Paixão is an
asset, either for Sociocultural Animation, whether for development, projection and
recognition of the village.
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Introdução
Este trabalho insere-se no âmbito do curso de Mestrado de Ciências de
Educação, Especialização em Animação Sociocultural e cruza elementos relativos à
ASC e ao teatro litúrgico popular, mais propriamente à representação do Auto da Paixão
na comunidade rural de Santo António de Monforte.
As temáticas relacionadas com Animação, desde muito cedo nos despertaram
interesse, entusiasmo, curiosidade, estímulo, inquietação e paixão. Esta motivação foi
sendo potenciada pelo teatro, porque o teatro, desde o popular ao erudito, está sempre
presente nas nossas vidas e sendo apreciado, vivenciado, pela generalidade dos seres
humanos, é um elemento presente e ilustrativo dos mais variados eventos. Há em nós
um sentimento vivo, uma paixão, por toda a cultura popular portuguesa, enquanto
elemento de participação e ação das nossas gentes, na qual o teatro e a animação
sociocultural têm um papel importante, nomeadamente na preservação das tradições
culturais. É assim impossível ficar indiferente à componente cultural das regiões do
nosso país e muito particularmente da região transmontana, onde o teatro religioso
popular, como é o caso do Auto da Paixão, promove processos participativos que
valorizam e proporcionam interações e desenvolvimento das pessoas. Facto este que é
tão mais importante, porque permite o protagonismo dos atores.
A riqueza do teatro religioso popular de Trás-os-Montes e Alto Douro é
infindável, inconfundível, inigualável e determinantemente apaixonante: fator de
enorme participação e identidade. Neste contexto, surge-nos a comunidade de Santo
António de Monforte como exemplo vivo do que temos vindo a referir. Esta freguesia
rural de Trás-os-Montes é das mais rigorosas e conceituadas na preservação da cultura
do teatro litúrgico popular reconhecidamente rico da tradição popular portuguesa, onde
em cada realização do Auto da Paixão se transcendem esses valores populares e
culturais.
Desde sempre, nos questionámos sobre os motivos que levam as pessoas de
Santo António de Monforte a uma participação tão ativa e fervorosa, na organização e
realização do Auto da Paixão. É esta portanto a nossa questão de partida para esta
investigação, que tem como objetivos, compreender toda a envolvência, dinamismo e
participação neste evento, dos nele implicados; dar a conhecer esta tradição
transmontana que é O Auto da Paixão de Santo António de Monforte e avaliar as
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dinâmicas associadas à organização e realização do evento que mais contribuem para o
fortalecimento dos laços com a comunidade.
O trabalho está dividido em duas partes. Na primeira, constituída por dois
capítulos fazemos o enquadramento teórico. Assim no Capítulo I abordamos a animação
sociocultural, nomeadamente os seus conceitos, origem, antecedentes e âmbitos de
intervenção; a animação sociocultural em Portugal; a animação teatral e comunitária e
as tradições e importância da sua preservação. No Capítulo II abordamos o teatro
litúrgico popular, nomeadamente a literatura na Idade Média; o teatro sagrado na
legislação dos sínodos medievo-portugueses; as origens do teatro popular e dos autos e
o fim do teatro medieval: Gil Vicente e os seus autos.
A segunda parte que trata do trabalho empírico, é também constituída por dois
capítulos. Assim o Capítulo III é dedicado à comunidade rural de Santo António de
Monforte e nele se procede ao enquadramento teórico da comunidade e se aborda o
Auto da Paixão: tradicional teatralização da comunidade em questão, bem como esta
tradição na perspetiva de Miguel Torga. No Capítulo IV e último, focamos os
parâmetros da investigação, problema, hipóteses, objetivos, metodologia utilizada,
fazemos a caracterização da amostra, indicamos as técnicas de recolha de dados e
procedemos à apresentação e discussão dos resultados, seguindo-se a conclusão na qual
descrevemos as aprendizagens e conclusões retiradas do presente estudo, referimos os
constrangimentos e limitações emergentes do trabalho e revelamos a prospetiva que
decorre da presente investigação. A bibliografia segue igualmente neste volume como é
das normas tal como os apêndices.
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I Parte - Enquadramento Teórico
Capítulo I – A Animação Sociocultural (ASC)

1.1. Conceitos, Origem, Antecedentes e Âmbitos de Intervenção
A evolução, valorização e reconhecimento da Animação Sociocultural em Portugal,
na Europa e no mundo, são realidades cada vez mais visíveis e definidas. Tendo em
conta este valor, vamos dissertar sobre ela a (ASC) para melhor conhecermos a sua
história e contextos, que são de suma importância para todos os que se preocupam com
as suas práticas.
Relativamente ao conceito de Animação Sociocultural, temos conhecimento de
cerca de meia centena de definições sobre o que vários autores consideram ser a ASC. A
expressão Animação Sociocultural, utilizada inicialmente na Europa, desde meados dos
anos 60, particularmente em França e Bélgica, surge para designar um conjunto de
ações dirigidas a gerar processos de participação das pessoas tendentes à dinamização
do corpo social. Atualmente o termo, Animação Sociocultural, é utilizado noutras
realidades, e em diferentes partes do mundo, mas sem que isso implique uma imitação
das técnicas sociopedagógicas empregadas na Europa. Num quadro de tamanha
pluralidade conceptual, ainda há autores, como Gillet, citado por Lopes, que considera
que “definir Animação Sociocultural é uma tarefa impossível. Na realidade devemos
salientar que esta pluralidade conceptual é representativa devido à complexidade e à
riqueza do fenómeno em estudo” (2008: 142).
De facto, a prática social é anterior ao conceito de Animação Sociocultural, daí
não ser possível agarrar e amarrar o movimento da vida, da história e dos
comportamentos sociais em função de uma vontade de classificação. A prática social é
anterior à introdução no dicionário do termo Animação Sociocultural. É portanto a
prática social concreta que introduz o sentido dado ao vocábulo e não ao inverso.
“Definir um conceito, nunca permitiu ver mais claramente os objectivos prosseguidos
numa acção (...)” (Garcia, in Lopes, 2008: 143).
Mas, em Portugal, o reconhecimento da ASC a nível institucional e normativo,
só veio a acontecer a partir dos meados dos anos setenta. Nesta medida, apesar de ser há
pouco tempo que a Animação Sociocultural entrou no léxico do povo europeu, desde os
anos sessenta, e português, há menos tempo, existe um bom elenco de definições de
ASC e, incluso, classificações das metodologias e práticas da Animação Sociocultural,
3

sendo que algumas delas provêm das culturas francesa e belga. Assim, passamos a
referir algumas das definições procedentes de distintos países da Europa que são
reconhecidos como o marco do projeto Animação do conselho da Europa:

França:
«Animação: um conjunto de técnicas e uma pedagogia específica destinada a favorecer a
comunidade social».
Suíça:
«Animar é dar vida aos processos que unicamente existem; combater a debilidade do corpo
social enfermo de isolamento e passividade. Animar é favorecer a participação na mudança e
assegurar o desenvolvimento individual e colectivo».
Reino Unido:
“Pode definir-se a animação como esse estímulo dirigido à vida mental, física e afectiva dos
habitantes de um dado sector, incitá-los a empreender diversas actividades que contribuam para
o seu desenvolvimento, permitindo-lhes expressa-se e dando-lhes o sentimento de pertencer a
uma colectividade, sendo donos da sua própria evolução. Nas sociedades urbanas de hoje é raro
que este impulso surja espontaneamente da vida quotidiana”
Bélgica:
“Animar é suscitar um espírito novo (…) permitir ao outro progredir (…), reintroduzir a noção
de cultura no mundo moderno” (Ventosa, 2002: 22).

Garcia acrescenta que a Animação Sociocultural é, na sua essência, vida e ação,
pelo que se torna difícil expressar este conceito, em constante movimento, através do
discurso escrito:

Falar de Animação Sociocultural através da escrita, constitui uma tarefa cheia de perigos. Como
transmitir, através dum texto, aquilo que é movimento, por definição? Como testemunhar uma
realidade através dum discurso teorizado, mesmo que este se queira enraizado na prática (...)
(Garcia, in Lopes, 2008: 143).

A Animação tem um caráter e alcance universais, daí o facto de a designação
não ser uma, mas, sim, aparecerem diversas denominações, propostas por tradições
teóricas diferentes que variam entre Animação Sociocultural, de matriz Francófona,
Desenvolvimento Comunitário, derivado da matriz Inglesa, Pedagogia Social mais
ligada à história Alemã, Educação Popular e Promoção Sociocultural derivada da
praxis, na América Latina (idem).
4

Como já foi referido atrás, existem muitos conceitos de Animação Sociocultural
diferenciados no espaço da União Europeia e no mundo. A Animação Sociocultural é
um fenómeno social e cultural que abrange um amplo leque de realidades diversas.
Segundo Ander – Egg,

A Animação Sociocultural é uma das metodologias de intervenção social e, como tal, define-se
como uma tecnologia social. O mesmo que todas as tecnologias tem um fundamento científico
ou um apoio teórico que no caso da Animação colhe emprestado das ciências sociais em geral
ou, se quer dizer do jeito mais amplo, das ciências humanas (1999:10).

Para Trilla, a Animação é

Um conjunto de acções realizadas por indivíduos, grupos ou instituições numa comunidade
(ou num sector do mesmo), e dentro num âmbito de um território concreto, com o objectivo
principal de promover nos seus membros numa atitude de participação activa no processo do
seu próprio desenvolvimento quer social quer cultural (2004: 28).

Em Portugal, a história recente da Animação Sociocultural forjou um conjunto
de definições, registadas a partir de 1974, das quais apresentamos algumas no quadro
seguinte, para uma melhor compreensão e clarificação do conceito em estudo.

Quadro nº 1 - Conceito de ASC

Autores

Enunciados
A Animação Sociocultural é um processo
que visa a consciencialização participante
e criadora das populações. Tem uma
metodologia própria que, em termos
muito gerais, tem as seguintes linhas

DFT/FAOJ

mestras:
É um processo deliberado e constante
destinado a estimular as pessoas e os
grupos para que se autodesenvolvam,
mobilizando todas as suas faculdades, no
sentido da resolução dos seus problemas
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reais e colectivos.
É um despertar para a descoberta e
desenvolvimento das potencialidades e
capacidades de cada comunidade. É a
aquisição da competência necessária para
que os grupos (as comunidades) sejam
agentes

de

mudança

e

não

meros

espectadores passivos.

A Animação Sociocultural apresenta-se
como alternativa cultural na medida que
visa a criação dum espaço capaz de
proporcionar o nascer de uma dinâmica
que

leve

os

elementos

de

uma

comunidade através de diversas formas

Henriques

(Teatro, Cinema, etc.) a equacionar os
seus problemas, a reflectir sobre eles, a
contorná-los entre si, a criticá-los, levando
assim o homem a acreditar nas suas
capacidades de com os seus semelhantes
transformar na vida quotidiana o que lhe é
adverso.

Animação

Sociocultural

caracteriza-se

pela utilização de uma metodologia
própria, baseada numa pedagogia de
ação/reflexão a partir de uma experiência
dos

participantes.

Da

metodologia

adoptada vale a pena registar algumas
características

Gomes

todas

as

de

ações

intersectorialidade:
integram

múltiplas

dimensões; o carácter participativo: as
acções são assumidas pelos que nelas
intervêm em todas as fases da sua
efetivação; a desconcentração: as acções
são pensadas da base para o topo, da
periferia para o centro, do local par o
nacional, multiplicando-se os centros de

6

decisão a todos os níveis.

Animação

Sociocultural

representa

o

conjunto das medidas que devem facilitar
aos indivíduos e aos grupos o acesso a uma
vida mais ativa e mais criativa, dominando

Cecília de Jesus

melhor as evoluções, comunicando melhor
com os outros, participando melhor na vida
dos grupos de que fazem parte sempre
desenvolvendo a sua personalidade própria e
adquirindo uma maior autonomia.
Animação Sociocultural é um conjunto de
práticas

desenvolvidas

conhecimento
realidade,

de

que

a

partir

uma
visa

do

determinada
estimular

os

indivíduos, para a sua participação com
vista a tornarem-se agentes do seu próprio

ANASC

desenvolvimento e das comunidades em
que se inserem. Animação Sociocultural é
um

instrumento

decisivo

desenvolvimento

para

um

multidisciplinar

integrado (social, económico, cultural,
educacional, etc.) dos indivíduos e dos
grupos.
Assumimos a Animação Sociocultural
como uma estratégia política, educacional
e cultural de emancipação individual e

Peres

colectiva,

assente

práticas

de

num

conjunto

investigação

de

social,

participação e acção comprometida. Um
processo fundamentalmente centrado na
promoção da participação consciente e
crítica de pessoas e grupos na vida
sociopolítica e cultural em que estão
inseridos,

criando

espaços

para

a

comunicação interpessoal.
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Fonte: Elaboração própria a partir de Lopes (2008: 144149)

De acordo com a UNESCO, citado por Ander-Egg, a Animação Sociocultural
consiste num conjunto de práticas sociais que têm como finalidade estimular a
iniciativa, bem como a participação das comunidades no processo do seu próprio
desenvolvimento e na dinâmica global da vida sociopolítica em que estão integrados
(UNESCO, citado por Ander-Egg, 2001). Textualmente o mesmo autor refere a ASC
como:

Un conjunto de técnicas sociales que, basadas en una pedagogía participativa, tiene por
finalidad promover prácticas y actividades voluntarias que con la participación activa de la
gente, se desarrollan en el seno de un grupo o comunidad determinada, y se manifiestan en los
diferentes ámbito de las actividades socioculturales que procuran el desarrollo de la calidad de
vida (Ander-Egg, 2001: 100).

A ASC de acordo com Araújo, citado em Lopes,

não é manipulação, é um trabalho directo com as pessoas a partir da acção e não de discursos
em abstracto. A Animação Sociocultural é um acto na liberdade que leva as pessoas a fazerem
uma caminhada para poderem evoluir de uma forma mais acelerada (2008: 141).

Potenciada por práticas sociais que têm por objetivo promover a participação
com o intuito de estimular o desenvolvimento ao nível pessoal, social, cultural e
educativo do ser humano, a ASC funciona como uma metodologia de intervenção.
(Lopes; Peres; Cardoso, 2002). Ander-Egg acrescenta ainda que “a Animação
Sociocultural trata de superar e vencer atitudes de apatia e fatalismo em relação ao
esforço por «aprender durante toda a vida» que é o substancial da educação
permanente” (2000: 78). Para Peres, a ASC é assumida como:
(…) uma estratégia política, educativa e cultural de emancipação individual e colectiva,
assente num conjunto de práticas de investigação social, participação e acção comprometida.
Um processo fundamentalmente centrado na promoção de participação consciente e crítica de
pessoas e grupos na vida sociopolítica e cultural em que estão inseridos, criando espaços para a
comunicação interpessoal (Peres, citado por Lopes, 2008: 149).

8

A Animação Sociocultural, tem de ser vista e considerada como estratégia em
várias dimensões, tais como a política, cultura e educação, nos contextos individual e
coletivo, assentes nas práticas de investigação social, participação e ação comprometida
(Peres, 2007: 17).
Para Barbosa,
Falar de Animação, é no meu entendimento, o mesmo que falar de vida… não há possibilidade
de conceber nenhuma forma de vida que não seja animada!
Etimologicamente, animação significa, sopro, alegria, entusiasmo, movimento, vida e, no
homem, iniciativa, criatividade, construção, reconstrução, superação de si e das próprias
condições de vida (…)
A animação surge, neste sentido, como um elemento decisivo do desenvolvimento pessoal e
social, um conceito que transcende a pura informação, a transmissão de conhecimentos sobre
os vários âmbitos da nossa actividade, e promove a oportunidade de aquisição de saberes
inovadores e criativos (2006: 121).

Facilmente percebemos que não há homogeneidade na definição de Animação
Sociocultural. Tornando-se compreensível “o carácter fluido deste campo” (Canário,
2000: 72).
Recorrendo à afirmação de Canário atrás mencionada, ratificam-se todas as
definições anteriormente abordadas e transcritas. Visto que se trata de um tema com
bastante fluidez e abrangência, não havendo, assim, uma resposta matemática nem
científica com dados e ou valores exatos que definam a ASC e a origem do seu
aparecimento.
Desta forma, concluímos que a Animação Sociocultural é polissémica, foi
estimulada pela Revolução Industrial e pela necessidade de colmatar deficiências nas
relações humanas: sociais, económicas, políticas, culturais e educacionais e sendo um
processo moroso, complexo e inacabado.
A Animação Sociocultural que carece de planeamento, organização, execução de
atividades de promoção do desenvolvimento comunitário, social, cultural e educativo,
deriva do latim “anima”, que significa animar, dar vida, ânimo, valor e energia (Jardim,
2002).
Há autores tais como (Ventosa 1999; Trilla 2004; Úcar, 2006) que referem tal como
Canário (2000) que a Animação Sociocultural surgiu a par da Revolução Industrial, com
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as transformações que daí derivaram. De facto o surgimento da ASC terá acontecido,
sustentado pela necessidade de animar as massas trabalhadoras emergentes deste
período, sobretudo as que habitavam as zonas rurais e que na sequência da revolução
industrial partiram para as grandes metrópoles, a fim de laborarem nas instalações fabris
que aí foram instaladas, à procura de uma vida melhor. Esta deslocação causou um
enorme desequilíbrio populacional entre o meio rural e os grandes centros urbanos. A
este, outros factos se juntaram que vieram de certa forma, contribuir para o surgir da
ASC, como os que aponta Vallicrosa, quando refere:

Como resposta à crise de identidade urbana, à descida da qualidade de vida e à atonia social
provocada pelo crescimento acelerado e a concentração de grandes massas de população sem
equipamentos culturais nem estrutura associativa (2004: 171).

Tudo isto motiva que se comecem a desenhar os antecedentes da ASC, um fator
dinâmico que, ao buscar a sua realidade nas tradições, cantares, música e outras tantas
coisas que fazem reavivar uma memória de um passado (não no sentido do passado,
mas no retomar de uma nova vivência) permite a criação de novas relações, aumenta e
reforça a dinâmica turística integrada e sustentável de uma região e estabelece pontes
entre os quotidianos e uma vida melhor que tem como caraterística fundamental o seu
caráter participativo. Por outro lado, como salienta Ander-Egg (2008), os avanços
tecnológicos e a modernização industrial permitiram a diminuição do tempo de trabalho
e consequentemente o aumento do ócio e tempo livre. Estavam assim criadas as
condições para o surgir da Animação Sociocultural. E se é certo que não há uma data
precisa nem um local assinalado para o nascimento da ASC, é quase unânime a
indicação espácio-temporal da Revolução Industrial para a emergência desse
acontecimento, não apenas pelas nuances que provoca nas sociedades mas também pela
necessidade de dar resposta às alterações dos sistemas social e familiar, visto que
milhares de pessoas desenraizadas do seu meio, migraram para o meio urbano,
carecendo por conseguinte, por um lado de preservar a sua essência cultural e, por
outro, de manter os seus ânimos em alta.
O principal fundamento da Animação Sociocultural é a participação de todos.
Deste modo, necessita de promover atividades propícias ao desenvolvimento íntegro da
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pessoa, carecendo da componente democrática, da liberdade de expressão e política,
para se efetivar.
Como processo que dá vida e movimento, a Animação é uma prática que se
esforça para suscitar a autonomia e determinação dos indivíduos no seio do grupo e que
atua em diversos e variados âmbitos.
Ao referirmos o assunto dos âmbitos da Animação Sociocultural concerne, é
necessário ter presente a perspetiva tridimensional, que Lopes enumera da seguinte
forma:
- Dimensão etária: infantil, juvenil, adulto e terceira idade;
- Dimensão de intervenção espacial: animação urbana, animação rural;
- Dimensão temática – pluralidades de âmbitos ligados a sectores de área temática, como
sejam: a educação, os tempos livres, a saúde, o ambiente, o turismo, a comunidade, o
comércio, o trabalho, o teatro, a música, etc.

Relativamente a todos estes âmbitos, é preciso recorrer, a maior parte das vezes a um vasto
conjunto de termos compostos, para designar as suas múltiplas atuações e formas concretas de
ação: Animação socioeducativa, Animação cultural, Animação teatral, Animação musical,
Animação dos tempos livres, Animação sociolaboral, Animação comunitária, Animação rural,
Animação turística, Animação terapêutica, Animação infantil, Animação juvenil, Animação na
terceira idade, Animação de adultos, Animação de grupos em situação de risco, Animação em
hospitais, Animação em prisões, Animação económica, Animação comercial, Animação
termal, Animação desportiva, Animação musical, Animação cinematográfica, Animação de
bibliotecas, Animação de museus, Animação escolar, etc (...) (2008).

Destas múltiplas dimensões as que mais nos interessam no âmbito desta
investigação são a animação teatral e a comunitária a que nos referiremos num dos
subcapítulos deste trabalho.
A Animação Sociocultural maioritariamente tem-se referido aos programas,
processos ou serviços dirigidos à população adulta ou idosa, reservando para o setor
infantil termos como: Animação infantil, ao referir-se a espetáculos de rua, circo,
grupos musicais, etc; ou Educação no tempo livre, para referir-se aos programas ou
serviços com uma clara finalidade educativa, durante o tempo livre dos rapazes e
raparigas.
Segundo Lopes, a animação juvenil orienta a sua intervenção na prossecução dos
seguintes objetivos globais:
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Proporcionar aos jovens alternativas para a animação do tempo livre e tempo de ócio numa
perspectiva educativa que os leve a assumir este tempo como um meio de valorização pessoal
e social;
- Fomentar, a partir do tempo livre e do tempo de ócio, aprendizagens diversas que os torne
conscientes da prática dos valores da democracia, constituindo, neste caso, o associativismo
juvenil uma potencial escola de formação cívica. Tais aprendizagens podem assumir forma de
acção de voluntariado, de educação intercultural e multicultural, pela participação em campos
de trabalho internacionais para jovens, pela frequência de albergues de juventude. A Animação
pode, ainda, constituir-se numa tecnologia educativa ao serviço das aprendizagens formais, e
num meio de integrar e partilhar saberes, áreas, experiências e vivências;
- Favorecer o interagir e a inter-relação dos jovens, mediante numa metodologia activa,
participada, horizontal e de valorização da auto-estima e do protagonismo;
- Concretizar o triângulo constitutivo da Animação na intervenção junto dos jovens, isto é, na
vertente social, por via do movimento associativo juvenil e do voluntariado, na vertente
cultural, em iniciativas como teatro, expressão dramática, o jogo, as formas animadas, de
modo a potenciar a valorização da comunicação inter-jovens, através da expressividade, da
criatividade e da vertente terapêutica, no anular as tensões, a agressividade, a violência e as
dificuldades de relação e socialização; finalmente, na vertente educativa, como meio auxiliar
de formas de aprendizagens formais (2008: 318-319).

Na idade adulta justapõem-se três tempos diferentes, o tempo do trabalho, o
tempo livre e o tempo liberto, ou seja o tempo de ócio. Nesta idade a ocupação do
tempo é bem diferente da ocupação do tempo da criança e do jovem. Se, para a criança
e jovem, a ocupação do tempo se distribui, fundamentalmente, entre o tempo da escola,
o tempo livre e o tempo em família, para o adulto, o tempo de trabalho, isto é, da sua
ocupação profissional, constitui a sua atividade central, pois é
esta a condicionante do tempo livre e tempo liberto, já que estes serão sempre
resultantes do primeiro. Assim, na idade adulta, o tempo liberto pode ser maior ou
menor consoante o tipo de trabalho que se possui. Como nos lembra Llull, a duração do
tempo livre dos adultos pode adquirir três dimensões:

Momentânea: fins-de-semana, festividades, tardes livres.
Temporal: período de férias mais prolongados.
Permanente: desempregados, desocupados, reformados (Llull, in Lopes, 2008: 325).
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Ao nível do emprego do tempo livre, o mesmo autor refere a existência de
formas diferenciadas de usufruto do tempo, sendo elas:

Ocupação não atotélica, como o cuidado físico do corpo.
Tempo morto, passivo, em que se descansa ou não se faz nada.
Ócio propriamente dito, de carácter cultural e activo (ibidem).

Segundo Lopes, um programa de Animação para adultos deve ser definido por
um conjunto de princípios, que permitam, nomeadamente:

- Que o tempo de ócio pessoal seja utilizado como meio de reflexão e consciencialização sobre
a importância de usufruir do tempo livre de forma salutar;
- Levar o indivíduo a agir criticamente com relação ao consumismo reinante e também às
empresas vocacionadas para a gestão do tempo de ócio na sociedade de mercado que oferecem
programas culturalmente descontextualizados e despromovidos do sentido crítico da
Animação;
- Promover, através do tempo livre, acções de educação não formal ligadas à vida, como:
cursos, conferências, seminários, projectos culturais, visitas guiadas e a promoção de um
convívio activo e gerador de afectos
- Potenciar o voluntariado e uma participação comprometida com o desenvolvimento como
meio de reforço da solidariedade e do tecido social e que projectem formas criativas de animar
o tempo livre liberto;
- Participar em iniciativas geradoras de relações interpessoais e de cultura democrática, como
são a vivência em grupo, reflectidas no associativismo, no cooperativismo, nos grupos de
empresa e, ainda em actividades potenciadoras dos conceitos promovidos pela Animação,
como sejam o teatro, a música, o artesanato, o património, as danças e outras formas de
interacção;
- Promover o turismo na vertente da Animação turística e não o turismo consumista, desligado
do contexto da criatividade, da participação e da ausência de protagonismo; o turismo
direccionado para a Animação deve constituir acção dinâmica, solidária, participativa, criativa,
voluntária e evolutiva em direcção ao ser autónomo (Lopes, 2008: 326).

Devido ao progresso material e à evolução do conhecimento médico, podemos
afirmar, que o número de idosos tende a aumentar, consequentemente, cresce a
necessidade de se programarem ações relacionadas com a Animação Sociocultural para
a terceira idade. Devido a este facto, há cada vez mais, uma maior necessidade, de
procurar um perfil de Animador preparado para intervir nesta faixa etária.
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O envelhecimento da sociedade portuguesa é comprovado, tanto pelo aumento
significativo de lares públicos e privados para idosos que se verificou na última década,
como pelo incremento de ações formativas, de carácter técnico profissional, no âmbito
da Animação Sociocultural para a terceira idade, para profissionais designados como
Animadores geriátricos. Pelo facto de, nesta faixa etária, haver demasiado tempo livre, a
Animação, deve servir para uma valorização pessoal, ter como desiderato central a
autoestima e a participação comprometida com um bem-estar individual e coletivo. Isto
mesmo nos diz Elizasu, através da noção da Animação Sociocultural no âmbito da
terceira idade:

A aparição da Animação Sociocultural no campo da terceira idade surge em resposta a uma
ausência ou diminuição da sua actividade das suas relações sociais. Para preencher este vazio,
a Animação Sociocultural trata de favorecer a emergência de uma vida centrada à volta do
indivíduo ou do grupo. A Animação Sociocultural concebe a ideia de progresso das pessoas
idosas através da sua integração e participação voluntária em tarefas colectivas nas quais a
cultura joga um papel estimulante (Elizasu, in Lopes, 2008: 329-330).

Segundo Lopes, a Animação Sociocultural na terceira idade, projetada pelos princípios
acima enunciados, encontra-se, de facto, em franca expansão. Nesta medida, têm vindo
a emergir ramos especializados nesta modalidade de ação, de que destacamos:

- animação estimulativa;
- animação ao domicílio;
- animação na instituição como lares e centros de dia;
- animação turística para a terceira idade (2008: 330).

A Animação Sociocultural supõe uma função social na comunidade e é, ao
mesmo tempo, um fator operativo para a transformação da realidade nos diferentes
grupos sociais. Seguindo o pensamento de Garcia, consideramos que a Animação
Sociocultural com as pessoas idosas tem características específicas que podem centrarse em três dimensões:
a) Em primeiro lugar, a dimensão intelectual que, como elemento do “principio da actividade”,
deve favorecer a prática do exercício mental, com tendência, entre outros aspectos, para a
aquisição de novos conhecimentos, o exercício das actividades cognitivas a criatividade

14

(literatura, artes, etc.), a autonomia pessoal em relação com as ideias, as crenças, as correntes
do pensamento, etc.
b) Em segundo lugar, a dimensão biológica, que deve assumir como referência geral a
manutenção da saúde física nos seus diferentes âmbitos, já que esta favorece a ausência de
muitas limitações a que somos propensos com o passar dos anos, se não existir uma prevenção
adequada.
c) Em terceiro lugar, no que diz respeito ao nível psicológico de carácter geral, a intervenção
com as pessoas idosas permite níveis maiores de auto-conceito e auto-estima, bem-estar,
realismo perante o apreço das próprias competências, maior estabilidade emocional e
diminuição da ansiedade (Requejo, 2008: 210).

Feitas as caracterizações dos âmbitos de intervenção da Animação, em
correspondência como os grupos etários, é agora altura de refletirmos sobre os âmbitos
espaciais, que são, no entendimento de vários autores, o urbano e o rural, existindo, no
entanto, correntes de opinião que apontam para um terceiro, designado suburbano;
todavia, pensamos que se trata de um sucedâneo e daí, a nossa investigação só se
debruçar sobre aqueles dois eixos centrais.

A Animação Sociocultural em meio urbano
(…) surge quando se tornaram evidentes as dificuldades sociais geradas pelas diferentes
mutações sociais, económicas e culturais das sociedades modernas: revolução científica e
técnica, obrigação sentida por indivíduos e grupos de se adaptarem à mudança, urbanização
galopante, despersonalização e massificação, nascimento de uma patologia social (Coulon, in
Lopes, 2008: 338).

Assim, a Animação Sociocultural aparece no espaço urbano e está ligada aos
males da civilização moderna, mais concretamente, aos problemas da vida das grandes
aglomerações humanas, de que resultam problemas de delinquência, violência,
diferença social, problemas de convivência.
Para Monera, a Animação Sociocultural no contexto urbano ocorre, porque “o
meio urbano é motivado pela tomada consciência do mal-estar da civilização urbana,
mais particularmente da vida nas grandes aglomerações, mal-estar dos jovens, da
sociedade de consumo...” (Monera, in Lopes, 2008: 339).
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Conforme Lopes, os projetos de Animação Sociocultural no meio urbano devem
contemplar o seguinte:

- promover iniciativas que valorizem a dimensão humana como compensação do isolamento a
que as pessoas estão sujeitas;
- facilitar às pessoas o acesso aos bens culturais e à promoção do diálogo inter-relacional e
inter-geracional, de modo a provocar e promover a participação;
- dotar a cidade com as infra-estruturas e o equipamento cultural indispensável;
- facilitar a utilização das instituições e o espaço público, nomeadamente, o espaço da rua,
como lugares de promoção de actividades culturais;
- promover uma cidadania que implique a pessoa, levando-a a ultrapassar o seu estado de
apatia e trivialidade, a rotina da vida, no sentido de estabelecer relações familiares, com o seu
semelhante e com o meio (2008: 339).

A Animação Sociocultural surge no meio rural de modo simétrico à sua origem
no meio urbano, como uma consequência do mal-estar social causado pelo
subdesenvolvimento e desertificação. A sua ação deve, portanto, assentar em programas
que promovam quer o meio rural como espaço de valorização cultural, quer a
autoestima dos que nele vivem. Um programa de Animação neste espaço deve ter
presente que a estrutura familiar mantém, em geral, laços de solidariedade muito fortes,
caracterizando-se este espaço por relações de vizinhança em que o ser humano tem
rosto, nome e, sobretudo, identidade.
A Animação Sociocultural no meio rural deve assentar a sua intervenção com
base nos pressupostos definidos por Vega, citado por Lopes, e que passam por três
elementos chave:

1. A promoção do meio rural deve surgir do próprio meio e desenvolver-se às suas custas para
que seja realmente eficaz; quando assim não acontece é porque obedece a uma iniciativa
exterior e vai necessitar que se enquadre rapidamente no meio para que se torne própria. 2.
Apoio através de uma verdadeira acção educadora, facilitando ordenadamente os conteúdos e
procedimentos adequados para o seu desenvolvimento. 3. Aproximar as actividades de
animação ao estudo e análise da realidade económica e social da região ou zona
intervencionada. Podemos dizer que o objectivo geral de todos os programas de animação
sociocultural no âmbito rural, é melhorar a qualidade de vida da comunidade, potenciando a
participação, dando impulso ao associativismo e criando uma consciência de solidariedade
(2008: 340).
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Conforme Lopes, estes princípios norteadores devem ser contemplados na hora
de conceber projetos, e estendem-se, ainda, a outros objetivos adicionais,
nomeadamente:
- desenvolver a convivência pessoal, fomentando a identidade própria e, em muitos casos,
levar a que as pessoas superem o complexo de inferioridade que as leva a auto-excluirem-se;
- favorecer o desenvolvimento comunitário com a realizações de acções que contemplem as
condições de vida e de trabalho no meio rural;
- potenciar o associativismo e o cooperativismo como estratégia para favorecer a entreajuda e a
convivência;
- promover o meio rural, a partir de acções vindas do próprio meio. Todavia, se a iniciativa
partir do exterior, deve procurar cruzar-se como meio, sempre com o intuito de aproximar as
actividades de Animação ao estudo e análise da realidade económica e social da zona ou
região tratada;
- fomentar o meio rural, com base em sectores produtivos locais, nas actividades a realizar;
- facilitar uma eficaz acção educativa, fornecendo os meios para que esta se desenvolva (2008:
340).

Quando se fala em âmbitos ligados a atividades, estamos a entrar num universo
demasiado subjetivo, marcado pela rotatividade imposta pelos ritmos humanos ao longo
do tempo. Assim, estes métodos de intervenção assentam em técnicas que,
independentemente dos âmbitos da Animação Sociocultural, têm de possuir uma
dimensão social, cultural, educativa e políticas interligadas entre si. Tomando o teatro
como exemplo e, seguindo o autor Lopes, o teatro só constitui um meio de Animação
Sociocultural se o processo da criação teatral utilizar uma metodologia que leve em
linha de conta os seguintes traços caracterizadores:

1. plano social:
- levantar um espectáculo não se pode confundir com a convencional encenação, pois tem
importância destacar o processo e fazer dele um meio que acolha referências estéticas do
domínio da parateatralidade;
- atender aos registos ligados à cultura de uma determinada comunidade;
- analisar dramaturgicamente o texto, dando ênfase a aspectos sociais, educativos e políticos,
presentes na mensagem da obra literária ou situação dramática;
- aprofundar os signos teatrais e relacioná-los com a dimensão da vida, pois o teatro constitui
um espaço de encontro entre pessoas, onde a realidade é lida a partir de vários ângulos.
2. plano educativo:
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- dar ênfase ao corpo – educação expressiva;
- ao cenário/espaços cénico, guarda roupa, adereços, figurinos – educação plástica;
- à banda sonora – educação musical.
3. plano político [educativo]:
- pretende ligar a pessoa ao protagonismo, à vivência de uma educação democrática a partir do
grupo (2008: 341).

Segundo o mesmo autor, quando falamos em âmbitos de Animação
Sociocultural, estamos a falar, sobretudo, na relação de determinadas áreas como
processo que se ligam a esta metodologia, sem a qual não pode ser considerada
Animação. Entendemos, também, que estes não são estáticos, antes se ligam ao
movimento da história que mais não é que o movimentos dos homens. Contudo, existe
um núcleo base, que tem perdurado ao longo dos 25 anos da história em estudo, que
gira à volta dos âmbitos: cultural, social e educativo.

1.1.1. Animação Sociocultural em Portugal
Tal como no resto da Europa, também não há uma data precisa para o
aparecimento da Animação Sociocultural, em Portugal. Entre muitos autores, Santos,
Garcia e Pinto citados em Lopes (2008), consideram que a ASC surgiu em Portugal na
década de 60, tendo sido legitimada depois de abril de 1974, por terem sido criadas as
condições sociopolíticas para ela se desenvolver sem constrangimentos. De facto com a
«Revolução dos Cravos», a 25 de Abril de 1974, Portugal ganha uma nova divisa:
«democratizar», «descolonizar», «desenvolver» [e animar] (Santos, 1998: 44). Desta
forma a ASC chega a todos nas dimensões social, cultural e educativa (Lopes, 2008).
Ainda segundo Lopes (2008), os primeiros passos da Animação Sociocultural em
Portugal são dados entre 1910 e 1926, no contexto da 1ª República. Estes passos são no
entanto neutralizados entre 1926 e 1974. No tempo que durou a ditadura ocorreu mesmo
um período de desanimação. No pós 25 de abril a ASC surge de novo e no seu
desenvolvimento podem considerar-se diferentes fases:
A fase revolucionária da ASC (1974-1976) (…);
A fase constitucional da ASC (1977-1980) (…);
A fase patrimonialista da ASC (1981-1985) (…);
A fase da transferência do poder central para o poder local (1986-1990) (…);
A fase multicultural e intercultural da ASC (1991-1995) (.…);
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A fase da ASC no contexto da globalização (1996) (…) (Lopes, 2008:156).

Sobre a Animação Sociocultural, origem, enfoque e quadro de referência
apresentamos o quadro número 2 – síntese da origem da ASC em Portugal.
Assim, com base na pesquisa dedicada a este conceito e na tentativa de assegurar
a definição mais correta de ASC, tomamos a liberdade de enunciar alguns autores com
elevada credibilidade neste campo. Fazendo referência às suas definições, investigações,
teses, afirmações e conclusões.

Quadro nº 2 - Síntese da origem da ASC – Portugal
Autor

Origem da Animação

Enfoque

Quadro de Referências

Augusto Santos Silva

Finais dos anos 50 e
Princípios dos anos 60

Animação ligada a processos
de alfabetização

Movimento Católico GRAAL
Paulo Freire

Orlando Garcia

Anos 60

Movimentos sociais,
sobretudo o movimento
associativo e estudantil

A Animação ao serviço da
consciencialização politica

Esaú Dinis

Anos 60

A influência cristã através da
encíclica Mater Magistra –
Populorum Progretium

A Animação assenta em três
momentos: resistência,
esperança e luta

Luís Martins

Finais dos anos 60

Animação associada a
métodos de alfabetização

Paulo Freire

Emerge antes do 25 de Abril

Animação centrada na pessoa

A Animação Educativa

A Partir dos anos 70

A Animação centrada no
produto artístico

A Educação Estética

Henrique Gomes
Araújo

Catarina Vaz Pinto

Fonte: Lopes, (2008:142).
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Em Portugal, a evolução da ASC foi estagnada no Estado no Novo mas, em abril
de 1974, dá-se a sua Revolução/Evolução, retomando a ASC, o seu processo normal de
desenvolvimento, processo que se mantém em fase evolutiva e criativa.

1.2. Animação Teatral e Animação Comunitária
O que hoje definimos como teatro, tal como salienta Lopes (2008) começou por
ser um meio de animação sociocultural, uma vez que na festa não existiam espetadores
passivos, ou seja não havia os que faziam e os que viam, na realidade todos se
assumiam como atores e protagonistas na celebração da vida, que viviam com
intensidade. Assim sendo, foi da Festa, mais propriamente dos rituais festivos, que
nasceu o Teatro, que se traduz em movimento, ação e comunicação e que na sua forma
de arte utiliza a vida como fonte. A génese deste teatro, como meio de animação que
surgiu com o homem, está assim ligada ao coletivo, ao agir e ao interagir dos homens e
constitui uma necessidade dos mesmos na medida em que lhes possibilita darem sentido
positivo aos inúmeros problemas com que os homens hoje se confrontam. Um teatro na
perspetiva da animação sociocultural liga-se ao fazer teatro em vez do ver teatro e
constitui o indicador maior sobre a participação ativa dos cidadãos. No vasto campo da
função social, o teatro tem funções específicas, que Pavis (1987) identifica como sendo
de apoio e propaganda em favor do poder estabelecido, de celebração dos valores, de
subversão, transgressão, protesto, evasão, divertimento e de animação social. Mas a
função social do teatro vai mais além, sobretudo quando como refere Vieites (2000),
oferece novas propostas de lazer a coletivos sensíveis à cultura de massas, apresentando
alternativas em que combina prazer e aprendizagem e em que se potencia a relação
crítica com o meio social; estabelece pautas de valoração positiva da tradição cultural e
teatral de uma determinada comunidade, favorece a sua conservação ou mesmo
recuperação; serve de exemplo e modelo a seguir no momento de dar início a projetos
semelhantes no âmbito comunitário ou contribui para criar quadros para o convívio e
trabalho em grupo que permitam uma maior implicação e participação na ação cultural.
Na opinião de Gómez, Martins e Vieites (2000: 163-164),

Se assumirmos a premissa de que têm de tomar-se, como ponto de partida, os interesses e as
motivações de uma comunidade e utilizá-las como recurso para a intervenção, estaremos a
considerar como um seguro centro de interesse o gosto e a geral afeição pelo teatro popular.
São já numerosas as experiências de participação popular em factos teatrais, mobilizadores de
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toda uma povoação para recriar acontecimentos históricos (desembarque viking em Catoira),
festas (Carnaval, “Festa da Istoria” em Ribadavia ou mercados medievais em A Corunha);
animação turístico-artesanal (“Festa Medieval“em Betanzos, “Salvamento da Virxe” em Laxe)
ou simplesmente recriações religiosas (“Semana Santa” em Fisterra ou presépios vivos no
natal de muitos lugares da Galiza). Participação de actores de todas as idades, na elaboração da
cenografia, no seu desenvolvimento e em todo o processo.

Quando se pretende todo um benefício coletivo, recorre-se ao teatro como
instrumento lúdico e sociocultural. Nestes casos não se pretende recorrer à formação de
animadores e atores profissionais, mas sim despertar na população um grande
envolvimento, bem como fomentar, segundo Gómez et al (2000: 164), “(…) a
capacidade de ação, o sentido crítico e a demanda sociocultural consequente de cada
bairro, de cada povoação, através, como dizia, da polivalência do fenómeno teatral”.
Já vem de longe a animação teatral como instrumento dinamizador e motivador
de uma comunidade, vila ou casa. Na década de oitenta, diversas iniciativas tais como a
“Culturalcampo” na Meseta Castelhana ou os “Planes de Animación Sociocultural da
Diputación de Valladolid, recorreram ao teatro como um meio fundamental de
intervenção.
É de suma importância
(…) promover o teatro como meio de desenvolvimento cultural, recuperando as nossas velhas
tradições, resgatar os velhos teatros locais como centros de cultura, … um teatro que seja
participação e espectáculo, que favoreça o encontro das pessoas como espectadores, actores,
membros de uma mesma comunidade, um teatro que seja compromisso ou evasão, mas
também revulsivo, que dinamize a nossa vida social e cultura (Castro in Gómez et al, 2000:
167).

A Animação Teatral percorre o itinerário dos objetivos e das necessidades das
comunidades, podendo ser conduzida por um animador sociocultural ou até mesmo por
um ator. O animador sociocultural desenvolverá toda uma perspetiva de socialização,
inclusão e coesão, bem como uma perspetiva de crescimento e de educação. O ator já
irá valorizar a estética, a criatividade e a mundividência.
A existência de identidades culturais identificadas, com dinâmicas locais,
permite a afirmação da Animação e do Teatro, através da conjugação dos instrumentos
de cada um deles, tornando-se num útil suporte no desenvolvimento local de uma
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comunidade. O desenvolvimento de uma comunidade encontra-se intimamente ligado a
projetos, cuja natureza e diversidade se revestem de distintas estratégias. A
singularidade das comunidades exige, por esse motivo, necessidades e interesses
também diferentes.
Os adultos que participam em experiências teatrais, muitas vezes promovidas
por Associações Culturais e de Moradores, acabam por ter um risco reduzido de contrair
doenças. Além disso, há uma abertura maior e uma capacidade de serviço e uma
redução de conflitos nas suas vidas com pessoas de igual condição.
Em Portugal, existem situações de experiências interessantes desenvolvidas
nalgumas comunidades rurais com o intuito de tornar vincado no espírito das pessoas o
binómio teatro-alfabetização. Uma pequena aldeia do concelho de Vila Real onde foi
desenvolvido um programa denominado de “Ensin’arte” durante o qual adultos
analfabetos participaram para aprenderem a ler e a escrever, reinventando os seus
trabalhos do quotidiano, as suas preocupações e as suas tradições perante as câmaras, é
disso exemplo.
O desenvolvimento comunitário, entendendo-se a comunidade como “uma
aglomeração de pessoas relacionadas entre si que contam com recursos físicos, pessoais,
de conhecimento, de vontade, de instituições, de tradições (…)” (Ware, 1986: 7) vai no
sentido progressivo económico-social para a comunidade em geral, onde toda ela deve
interagir e participar. Assim, poderá haver uma maior e melhor participação de todos
sobre os assuntos da localidade que integram, proporcionando mais iniciativa e
participação, gerando mais discussão e reflexão de ideias, tornando-os mais evoluídos e
aumentando as suas aspirações (Ander-Egg, 1992). Este desenvolvimento é possível
através da Animação Comunitária, já que este âmbito da Animação Sociocultural
segundo Lopes,
(…) assenta a sua estratégia na promoção e apoio a organizações de base empenhadas no
desenvolvimento comunitário, com a preocupação central de fortalecer o tecido social,
mediante a participação individual e coletiva, processada através de organizações capazes de
dar respostas a problemas e necessidades da sociedade. Visa também desenvolver o sentido de
pertença e de afirmação da identidade com total respeito pelas manifestações do pluralismo
político, cultural religioso, próprio da vida comunitária (2008:372).
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Animação

Comunitária

que

Vallicrosa

entende

como

“uma

resposta

institucional, intencional e sistemática a uma determinada realidade social para
promover a participação ativa e voluntária dos cidadãos no desenvolvimento
comunitário e na melhoria da qualidade de vida” (2004: 171), é considerada por Basto e
Neves (1995), como um fator de desenvolvimento para além de ser sociopedagógica,
uma vez que a sua diretriz passa pela transformação social através da participação.
Distinguindo-se por recorrer a métodos e técnicas específicas, uma das características
fundamentais da animação comunitária, na opinião de Lopes
(…) é o seu carácter participativo (…) ao falar-se de participação no campo da Animação
Sociocultural, está-se a fazer referência à ideia de participação social ou comunitária, isto é, a
uma participação que envolve o sentido grupal ou o sentido coletivo de comunidade (2008:
431).

Por outro lado e segundo o mesmo autor, o seu objetivo central consiste no
seguinte: “sem participação comprometida com o desenvolvimento, rumo à plena
autonomia, não existe Animação Comunitária” (2008: 374). Estamos portanto de acordo
com Marchioni, 1quando afirma que a Animação Comunitária como ação social, é “uma
ação social para a comunidade, - uma ação social na comunidade, - uma ação social
com a comunidade” Ainda sobre esta temática, Reis e Mesquita consideram que,

A animação comunitária não pode ser uma mera ocupação de tempos livres, antes deve
trabalhar no sentido de estruturar as comunidades, organizando os cidadãos em grupos,
movimentos e redes com projetos mobilizadores, estimulando a participação das comunidades
do processo do seu próprio desenvolvimento (1993:29).

A Animação Comunitária visa educar as pessoas através da motivação de modo
a que, estas se consciencializem que a sua dedicação e envolvimento progressivo poderá
melhorar o nível das suas vidas. Deverão assim, mostrar vontade própria e
empenhamento constante para promoverem a partilha de saberes e experiências

1

Cit. por Lopes, M.. S. (2008). Animação Sociocultural em Portugal. Amarante: Intervenção, 375.

23

vivenciadas, através da convivência, participação, discussão e troca de saberes e
práticas.

1.3. As tradições e a importância da sua preservação
Tradição é um termo muito utilizado na literatura de antropologia, de história e
de sociologia. É também um termo polissémico. Tradição pode referir-se a práticas
sociais particulares de longa duração, ou seja, qualquer coisa que se transmite ao longo
do tempo de geração em geração. Para que esta fosse transmitida teve de ser criada pela
ação humana, pelo seu pensamento e pela sua imaginação. A tradição é tudo aquilo que
é transmitido, incluindo objetos materiais e imateriais.
É importante também questionar quanto tempo é necessário para que algo seja
considerado tradição. Para Shils (1981: 15) é categórico: “qualquer ´coisa` tem que
durar pelo menos três gerações – sejam elas longas ou curtas – para ser uma tradição”.
Por outro lado “tradição” pode referir-se a um ambiente sociocultural de certo tipo. É
isso que acontece num dos usos mais correntes do termo, aquele que contrasta “tradição
e modernidade”. Giddens (1994: 86-87) um dos autores que tem procurado sistematizar
esse contraste afirma que:

A tradição é rotina, mas é uma rotina que tem um significado intrínseco e não meramente um
hábito vazio só pelo hábito. O tempo e o espaço não são as dimensões desprovidas de
conteúdo em que se tornaram com o desenvolvimento da modernidade, mas estão
contextualmente implicados na natureza das actividades vividas. Os significados das
actividades rotineiras residem no respeito geral, ou reverência até, intrínsecos à tradição e na
ligação da tradição com o ritual.

Muitas das vezes o ritual tem um aspeto coercivo, mas é também
verdadeiramente fortificante, pois absorve um dado conjunto de hábitos de uma virtude
sacramental. A memória, em síntese, contribui de forma essencial para a segurança
ontológica na medida em que mantém a confiança com as práticas sociais rotineiras.
De todas as definições existentes, uma das que seguimos como modelo deste
trabalho de investigação é a do antropólogo Maddox (1993: 9-10), no seu estudo sobre:
“Políticas da Tradição” onde afirma que: “(…) a tradição envolve uma invocação do
passado para os objectivos do presente, e está constantemente a ser inventada e
reinventada por forma a assegurar arranjos sociais presentes”.
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Tradição é um termo que deriva do latim “tradictio” que significa transmissão.
É de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa (2001: 3600) a “transmissão de
valores e de factos históricos, artísticos e sociais, de geração em geração, através da
palavra ou do exemplo”. Existe a tradição escrita e a tradição oral. A tradição escrita é,
de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa (2001: 3600),

Transmissão de factos feita através de documentos escritos e da sua leitura. A tradição oral é a
“transmissão feita através da oralidade, fala e escrita. (…) Facto que é transmitido de geração
em geração através da palavra ou do exemplo. (…) Conjunto de factos, crenças, valores e
costumes que constituem memória colectiva de uma comunidade.

Para a maior parte dos autores da Verbo Enciclopédia Luso Brasileira
(1983:1793)
O termo tradição aplica-se a apenas a alguns e não a todos os elementos de uma cultura
transmitidos de geração em geração. Dentro desta concepção, só quem esqueça o carácter
globalista da cultura, que inclui o conjunto das ‘obras do homem’ é que poderá utilizar como
sinónimos os termos Tradição e Cultura. […] Os elementos de cultura que são valorizados de
modo a constituírem tradição, são normalmente dignos de especial atenção no seio de cada
cultura.

As tradições populares abrangem: As superstições; Os costumes; Os jogos; Os
contos; As cantigas; As adivinhas; As rimas infantis; Os ensalmos; As orações; As
xácaras;Os rituais; Os mitos. Estudar as tradições populares é importante por motivos
vários, uma vez que como aponta Vasconcelos (1986: 33-35),
As tradições populares manifestam o modo como o povo encara actualmente a natureza e
como vive na sociedade. As tradições populares elucidam-nos sobre o passado, porque
geralmente nenhuma delas é moderna. Estas habilitam-nos para avaliarmos o grau de
comunicação que houve entre os escritores literários e o povo, pois tornam-se tanto mais
verdadeiras, tanto mais ricas, quanto em maior grau essa comunicação se exerce.

Segundo o raciocínio do mesmo autor, as tradições populares portuguesas
podem-se transmitir através de várias fontes: I. – Monumentos; II. – Literatura; III. –
Povo (tradição oral); IV. – Coleções das tradições. (Vasconcelos, 1986: 33).
As tradições que são “modos de tornar o passado presente, são algo partilhado por
um conjunto de pessoas”. Assim sendo, as tradições na sua maioria traduzem a crença
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viva do povo, razão para que o seu estudo não deva ser entendido como uma simples
curiosidade de colecionadores.
Muitas das vezes ouvimos o nosso povo a dizer que os costumes se devem
conservar. É evidente que se devem conservar, preservar e valorizar (in D.L. N.º
107/2001 de 8 de setembro), contudo não sem restrições. Por exemplo, o cantar dos
Reis fundamenta-se em tradições cheias de poesia, que merece a pena preservar.
Concordando, com Silva (1994:207), nem todas as tradições são assim valiosas, “há
outras que só ao mafarrico poderia inspirar”.
A maior parte das tradições populares podem ser consideradas “literatura
popular de tradição oral”. Existem outros termos para designar este tipo de tradição, tais
como: “literatura tradicional”, “literatura oral”, “literatura popular”, narrações
populares” ou mesmo “tradição oral”, que Parafita entende como,
(…) a transmissão de saberes feita oralmente, pelo povo, de geração em geração, isto é, de pais
para filhos ou de avós para netos. Estes saberes tanto podem ser os usos e costumes das
comunidades, como podem ser os contos populares, as lendas, os mitos e muitos outros textos
que o povo guarda na memória (provérbios, orações, lengalengas, adivinhas, cancioneiros,
romanceiros, etc.) (1999: 30).

Antigamente, os cenários das narrações populares eram, entre outros: Tanques;
Tabernas; Eiras; Lareiras; Moinhos; Fornos comunitários;Fontes de mergulho.
Presentemente substituídos, como afirma Pérez X. (1995: 37) e muito bem “pelas
cozinhas modernas, os bares, as aulas, os acampamentos de verão, os cenários teatrais e
inclusive algum pub”.
Para reconhecer e caracterizar o género literatura popular de tradição oral,
devem ter-se em conta três fatores: O modo de transmissão; A forma de expressão; O
uso que dela faz a comunidade. Devido às mudanças socioculturais, a literatura popular
de tradição oral faz cada vez mais parte do passado. Passado esse que pode e deve ser
recreado no presente, apostando assim no futuro, já que esta riqueza tradicional foi, por
uma série de razões, durante muito tempo desvalorizada, recebendo os protagonistas da
sua difusão, muitas vezes, um reconhecimento pouco digno, mesmo daqueles que
faziam parte da comunidade em que estavam inseridos. No entanto, o período da
difusão da cultura tradicional está a modificar-se uma vez que os meios naturais
(famílias, festas tertúlias, reuniões, etc.), tendem a desaparecer, havendo por isso a
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necessidade de criar novos recursos capazes de continuar a motivar as gerações mais
jovens para esta temática.
O estudo da literatura popular impõe-se pela atualidade das preocupações que o
norteiam. Perante um mundo em tão célere mecanização, em que os homens se
transformam cada vez mais em simples peças de engrenagens complexas ou cérebros de
comando de máquinas que os ultrapassam, determinados valores ameaçam desaparecer.
Esta perda é tanto mais angustiante quanto maior se torna a tendência de uniformização
das sociedades, face a modelos e padrões, numa aculturação por vezes confundida com
desenvolvimento e moda, frequentemente sem qualquer assimilação lúcida, num ávido
consumir de gostos que afetam a identidade.
Numa época de descoberta de novos valores, o caminho aponta evidentemente
para a evolução, para o progresso e nunca para a regressão. Seria utópico recusar-se o
desenvolvimento, da mesma forma como o adolescente não pode deixar de crescer a fim
de se tornar adulto. A maturidade envolve, no entanto, a consciencialização das raízes.
Um ser humano sem raízes é frágil e efémero: ele existe, porque antes dele toda uma
tradição complexa se foi estabelecendo, numa trama bem elaborada de mitos e de
costumes, de símbolos e de tradições, numa transmissão de valores e de conhecimentos.
Cada época procede à seleção do seu passado, podendo anular determinados
factos, com fins específicos. É desta forma que o passado recente substitui o anterior.
Preservar o passado não é fator de retrocesso; permite ganhar a experiência necessária
para uma melhor construção do futuro.
Aquilo que do passado dever ser transferido para o presente são precisamente as
raízes, garantia da identidade do ser humano, sem as quais se perde todo o equilíbrio
interior do indivíduo e através dele a sociedade. É pois face à ameaça de perda das
raízes, da uniformização e da massificação consumista, que nos preocupamos com a
problemática da preservação das tradições, mas dentro de um processo evolutivo, fator
de progresso virado para o futuro, e não saudosista.
Além do tempo que passa, todo o restante é nada. O Homem vê, todavia, na luta
contra o nada que o ameaça a razão de ser da sua própria existência, o impulso
primordial da vida contra a morte. Quer encontrar-se a si próprio e para tal, duas vias
são possíveis: ou se rende e se funde no nada da passagem do tempo ou resiste e tenta
dar um sentido à existência, mudando ele próprio com a mudança. Esta última atitude
demonstra o saber-se viver no tempo em que se vive conservando-se da Ordem que
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permanece aquilo que é a nossa razão de ser: os mitos, as crenças, as tradições que se
readaptam incessantemente.
É também dentro desta perspetiva de transmissão das tradições através da
readaptação que o estudo do Teatro Religioso Popular nos interessa.
O povo, como entidade cultural e coletiva, é o detentor do passado e fonte
regeneradora; compara, julga e rege os eu próprio presente bem alicerçado em todo um
passado com o qual possui afinidades profundas e de que conserva, nessa memória
coletiva, os mitos e costumes. Ao viver o presente enriquece o passado, através da
inovação e criatividade. Dizia Orlando Ribeiro, em 1981, a propósito da reedição do
livro sobre Vilarinho das Furnas de Jorge Dias:

O povo, mesmo pobre e analfabeto, é um repositório de autêntica sageza, na riqueza da
tradição que não exclui a inovação e adaptação e na força criadora da poesia, da música, dos
contos, das adivinhas, dos ensalmos, do fabrico de artefactos, completamente desconhecida da
gente das cidades, mas que constitui o cerne da nação.

Este novo milénio, a europeização do nosso país, a procura das raízes, tudo
contribui para que renasça das cinzas a tradição popular, orgulhosamente assumida. Não
nos deixemos, contudo, iludir por preconceitos e idealismos; existe, por vezes, todo um
estímulo alheio ao “povo” – povo criador de cultura popular – que estimula nova
sensibilização: o turismo, a comercialização, até o amor-próprio das autarquias, com
razões políticas subjacentes.
Dentro da amplitude do Teatro Tradicional Popular, necessário se tornava
circunscrever o assunto a estudar, para evitar dispersão e superficialidade de análise.
Daí a razão de ser de uma escolha, que recaiu no Teatro da Paixão: «O Auto da Paixão».
Porquê? Por dois motivos. Primeiro, porque se trata de um tipo de teatro tradicional que
se tem vindo a circunscrever a uma região delimitada, Trás-os-Montes, onde se pode ver
e estudar nas diversas variantes. Em segundo lugar, porque a temática do teatro
religioso liga-se mais intimamente com o universo medieval e apresenta
simultaneamente uma maior dinâmica, permeável às sucessivas renovações, bem como
uma riqueza de temperamentos peculiares de cada indivíduo, para além do espaço e do
tempo. As personagens da Paixão de Cristo representam para o Homem de hoje
elementos de toda uma estrutura do seu imaginário, o que talvez justifique a
sobrevivência do Teatro da Paixão em Portugal.
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Capítulo II – O Teatro Litúrgico Popular
2.1 As origens do Teatro Popular e dos Autos
As origens do teatro perderam-se com o passar dos séculos. Estas origens eram
relacionadas ou confundidas com o ritual, no início do teatro arcaico oriental e no teatro
greco, “e interpenetrando-se com o ritual litúrgico aparecem mais tarde entre católicos e
entre bizantinos” (Vasconcelos, 1976: 10).
Uma inscrição nas ruínas de um teatro, do tempo do imperador Nero (54-68,
d.c.), na cidade de Lisboa, prova que os romanos aqui trouxeram teatro. Guilherme
Felgueiras (1890-1990), vivaz etnógrafo e folclorista português, apurou que na aurora
da nacionalidade portuguesa já existiam autos religiosos, tais como os de Adão e Eva,
Abel e Caim, a Arca de Noé e as danças do Rei David. Sabe-se também que desde o
século XII, havia em Portugal um teatro em estado bastante inicial e que há informações
e alguns textos que testemunham a existência do teatro antes de Gil Vicente. Fica, deste
modo, destruída a tese romântica que defende ter sido Gil Vicente o criador do teatro,
não obstante só ter sido com ele que o teatro português adquiriu a plena utilização do
diálogo.
Segundo Vasconcelos (1976: 10-11),

Luciana S. Picchio não aceita que o arremedilho do bobo, embora premiado em 1193 por D.
Sancho I, fosse realmente uma manifestação de arte cénica, teatral que merecesse o nome de
comédia ou farsa, mas sim qualquer coisa como uma «imitação burlesca», qualquer coisa
como faria hoje um artista a que chamamos imitador, que com gestos e palavras imita,
ridicularizando, pessoas conhecidas, com a finalidade de provocar o riso a quem o vê e ouve.
L. Francisco Rebello não nega ao arremedilho ou arremedo não desapareceu com esta lei, e
vemos mais tarde a Igreja a proibi-lo também, em consequência das grosserias e
impertinências de que ele se atestava.

Mais tarde, juntamente com as majestosas procissões de Corpus Christi, cujas
descrições existem em documentos dos reinados de D. João I e de D. João II, entraram
espetáculos que abrangiam outros espetáculos, dando origem à tradição dos autos
sacramentais em toda a península Ibérica. Nestes espetáculos as pessoas
desempenhavam os papéis de anjos, diabos e gigantes. Também existiam danças as
quais estarão na génese da Dança dos Pretos, na Dança da Espingardeira e até mesmo na
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Morte do Judas e no combate entre dois exércitos, como por exemplo a batalha entre os
Mouros e Cristãos. Além destes espetáculos, importa referir os casos dos corais, das
ladainhas, dos cânticos de Natal que se faziam dentro dos templos. Estes espetáculos
acabaram por ser considerados os antecessores do que mais tarde viria a ser teatro entre
nós.
De acordo com Vasconcelos,

Aproveitaria certamente o trabalho em que se empenhou para dar forma dramática,
teatralizável, à composição do Cancioneiro Geral, D´Ànrique da Mota a um alfaiate de D. João
sobre um cruzado que lhe furtaram no Bombarral e que em 1924 publicou em Lisboa com o
título Farsa do Alfaiate. Uma das mais Antigas Peças do Teatro Português. Seu Autor: Anrique
da Mota, folheto de 49 páginas e índice, edição da Lusitânia. Aí divide os 260 versos do
poema em quatro cenas, que são mais actos (pequenos) do que cenas, recheia-os de notas
filológicas e demonstra que o texto reunia condições suficientes para ser representado como
pequena peça de teatro, e que, consequentemente, em Anrique da Mota se encontra (antes de
Gil Vicente) o primeiro esboço, conseguido, da nossa poesia dramática (1976: 11).

Não será difícil admitir que no nosso país não existisse teatro até à época do
arremedilho (comédia; representação jocosa). Em França, por exemplo, já se
representavam autos em latim, nos séculos X, XI e XII. “ (…) se a França tinha em fins
do século XII o seu teatro, se a Espanha, na segunda metade deste século, tinha um
Auto dos Reis Magos, não seria absurdo admitir que alguma coisa semelhante se
passasse em Portugal, e alguns citados por G. Felgueiras pudessem situar-se nesta época
…” (Vasconcelos, 1976: 12). Mas se não existem provas de textos teatrais, não faltam,
pelo contrário, nas páginas dos concílios a partir do século XIII, referências a
espetáculos que ora são permitidos, ora são proibidos nas igrejas e durante as
procissões.
No que concerne aos autos em si, importa dizer que ainda não foi
suficientemente explicado se os romanos deixaram ou não no ocidente da nossa
península influências diretas do seu teatro. Iniciado por graçolas e patetices campónias,
o teatro latino veio a aproveitar-se da junção de três fatores: dos gregos, o assunto; dos
etruscos, a pantomina, a dança e os gestos; do Lácio (berço do Império Romano e do
latim), a língua. Lívio Andronico, escritor épico romano de origem grega, está na
origem da representação de pequenos trechos de traduções gregas, surgindo com elas a
intriga no palco. Está, deste modo, constituída a poesia dramática latina. Aos poucos a
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tragédia e a comédia intrometem-se nas festas religiosas, acabando por impor-se. E
chega-se, desta forma, à Idade Média.
Na opinião de Vasconcelos, (1976: 23)

É hoje ponto assente que todo o moderno teatro europeu tem como fonte principal as
representações que na Idade Média se faziam nas igrejas, representações que mostravam a
princípio cenas tiradas da narrativa bíblica (Mistérios) e depois, sucessivamente, episódios da
vida dos santos (Milagres) ou a personificação das qualidades (abstractas) humanas (virtudes e
vícios), Moralidades. Foram adoptadas pela Igreja Romana como instrumento de vivificação
da fé e moralização de costumes ou edificação dos espíritos rudes da época, que, por meio
delas, compreenderiam e fixariam melhor que por intermédio das simples pinturas ou prédicas
a Paixão de Cristo, os milagres dos santos, os exemplos dos bons. A língua usada era o latim e
os papéis desempenhados pelos sacerdotes. Devemos procurar porém mais longe ainda, posto
que também no sei da Igreja, as origens dos Mistérios. As corporações mesteirais e outras
tinham também a seu cargo, em determinadas épocas do ano, a representação de certas peças
ou figurações que se relacionavam com as formas dramáticas em algumas procissões como por
exemplo a do Corpo de Deus.

Acredita-se que a partir do reinado de D. Afonso III (1248-1279), o Bolonhês, as
corporações de ofícios participavam na procissão do Corpo de Deus. Por volta de 1500
os Concílios Episcopais decidiram proibir em todos os atos de culto as folias, as danças,
os bailes, os vilancicos (formas musicais e poéticas em castelhano e português) e
idênticas manifestações populares.
Com o decorrer do tempo a matéria bíblica torna-se diversificada e os autos em
jornadas dão lugar a autos de pouca duração e com tema mais limitado. Infelizmente,
não existem muitos textos que provem uns e outros. Um dos motivos terá a ver com a
representação única destes autos.
No século XVI, em Portugal, já se representava teatro de influência nitidamente
italiana. Entretanto, os autos da Paixão, dos Reis Magos, da Ressurreição de Nosso
Senhor Jesus Cristo, por exemplo, continuavam a representar-se à beira das igrejas.
Na opinião de Vasconcelos,
(…) é com o título genérico de Autos, Actos ou Atos que chegam até nós comédias, farsas,
dramas, tragédias, tragicomédias, moralidades – de Gil Vicente, de A. Ribeiro Chiado,
Camões, Padre Francisco Vaz de Guimarães, Francisco Lopes, J. Ferreira de Vasconcellos, M.
Nogueira e Sousa, Afonso Álvares, Baltazar Dias, entre os mais conhecidos, e de anónimos e
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de populares, (…). Também , nos autos, se poderá dizer que a Literatura mais do que o povo se
serve desta designação – pelo menos desde os finais do século passado. Efectivamente,
mantêm o nome de Autos peças antigas, mas os poetas do teatro popular só por excepção o
utilizam. Com o decorrer dos tempos eles foram também adaptando o nome das suas
produções aos nomes mais em voga no outro teatro – a tragédia, o drama, a comédia. Mas no
princípio deste século ainda em várias aldeias do concelho de Bragança se dizia: Há um acto
em tal terra. Vai representar-se o acto da Paixão, de Santa Isabel, de Santa Bárbara (1976: 2425).

Nesta investigação, não é nossa intenção abordar outras formas de espetáculo
tais como Ópera ou Opereta, uma vez que não se revestem de caráter popular e não se
enquadram no tipo de teatro aqui retratado. Daí a importância que damos a todo o teatro
religioso popular, bem como aos seus autores e poetas, alguns analfabetos, enfim a todo
este espetáculo que tem acompanhado diversas gerações ao longo dos séculos.
2.1.1 Os autores
Os poetas populares eram homens de pouca cultura, salvo rara exceção a que se
pode contrapor a de autores analfabetos. Eram agricultores ou pequenos comerciantes
que por norma liam ou então ouviam textos que lhes despertavam a atenção, tais como
textos de livros sagrados, hagiografias, romances, lendas, contos e peças de teatro. A
partir destes textos criavam o seu trabalho, explicado em rimas as imagens mentais que
formulavam. As rimas eram ora certas, ora imperfeitas de metro e ritmo.
Vasconcelos (1976: 25-26), refere que

As palavras do nosso poeta açoriano, que não podemos reproduzir com absoluta exactidão,
foram pouco mais ou menos estas: «A gente ouvia uma coisa de que gostava, por exemplo um
romance. Depois ficava a pensar em fazer dali uma comédia. Eu, ia para o trabalho, e durante
o dia, ia cavando, ou outro trabalho qualquer, e ia fazendo uns versos. Quando um me
agradava, repetia até que me ficava de cor. Depois ia fazendo outro, e assim sucessivamente. À
noite, lá em casa, ao serão, pedia a uma pessoa que soubesse ler e escrever que mos escrevesse
num papel, num caderno. E era assim que ia fazendo as minhas comédias. Lá de vez em
quando tornava a ouvir ler e emendava uma coisa ou outra. Algumas demoravam muito tempo;
outras demoravam menos. Era conforme a disposição que tinha». Como se terá entendido, este
autor era analfabeto.
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Autores analfabetos como o acima referido, cometiam as suas lacunas, por isso
não é de estranhar que em vez de dizerem quadra, quintilha ou estrofe dissessem verso
apenas. Além disso, quando não tinham muita inspiração estes autores diziam
simplesmente que tudo dependia da disposição que tinham no momento.

2.1.2 O espetáculo
Ora com sucesso, ora com menos sucesso os autores construíam as suas peças,
as quais nem sempre despertavam o mesmo interesse no público. Nalguns casos era na
novidade da peça que residia o interesse, noutros era apenas a curiosidade de ver certa
pessoa conhecida a desempenhar determinado papel ou então ver outra pessoa a fazer
uma interpretação muito diferente das que fazia habitualmente. Na ótica de
Vasconcelos, também sucedia
(…) que o autor ou o «encenador», sabendo que o público conhecia já todo o argumento da
peça, intercalava na urdidura um elemento novo, cómico, jocoso, e com ele cativava o público
pela novidade. È evidente que, em peças tradicionalmente representadas na mesma povoação,
o interesse do público pelo texto era diminuto (1976: 26).

O teatro popular por muitos sítios significava festa, cíclica ou não. O povo vivia
todo um conjunto de espetáculo, desde os ensaios à representação, passando pelos
cenários e pela música. Para povo não eram prioritárias a perfeição do texto, a perfeição
da trama da peça ou a perfeição da interpretação dos atores, mas sim todo aquele
ambiente de vida e de festa.

2.1.3 A rima
Certos textos dos autos tinham mais modernidade que outros por serem
construídos em quadras, enquanto os menos modernos eram construídos em quintilhas.
Das peças recolhidas nos Açores facilmente se fizeram deduções e tiraram
conclusões, visto que quase todas são em quintilhas ou em quadras. Contudo, as peças
recolhidas em Portugal Continental já não foram de dedução fácil, uma vez que na sua
maioria se caracterizam por esquemas estróficos irregulares, o resto está em quadras e
só por acaso é que uma ou outra peça se apresenta em quintilhas.
Vários autores dos autos são menos populares que literários. Deste modo, foi
encontrada a rima «abab» nas peças dos Açores e nos autores Baltazar Dias, Padre
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Francisco Vaz de Guimarães, Francisco Lopes de Lima, Gil Vicente e em C.G. (que não
se sabe quem seja); em Baltazar Dias, em C. G. e em Afonso Álvares foi encontrada a
rima «abbab»; em Baltazar Dias e em Gil Vicente foi encontrada a rima «ababa»; em
C.G. também foi encontrada a rima «abbba». Nos textos da ilha de S. Miguel
encontram-se todos os esquemas atrás referidos, exceto o último.

2.1.4 Os cenários
De um modo geral, o cenário dos autos é ao ar livre. Nalguns autos havia
estrados grandes que chegavam a medir 200 metros de comprimento, por quase 2
metros de largura. Segundo Vasconcelos, os estrados
(…) eram armados a pouco mais de um metro de altura do solo, em madeira, desmontáveis
depois do espectáculo. Cortinas ou ramagens, ou uma e outra coisa, serviam de pano de fundo,
atapetavam o estrado e cobriam a frente deste, voltada ao público. No tablado erguiam-se
esqueletos de casas, quando se tornavam necessárias, revestidas exteriormente de papel
pintado ou de panos apropriados (1976: 30).

Muito raramente, os espetáculos eram acompanhados por música. Quando isso
acontecia, junto ao estrado era reservado um lugar para a banda musical atuar.
O teatro popular nem sempre era apresentado ao ar livre. Nalguns casos,
recorria-se a um barracão ou a uma casa de grandes dimensões, desde que neles se
pudesse construir um palco, alto ou baixo que fosse. Vasconcelos (1976: 31) afirma que

Numa sala, com entradas a vintém por pessoa, representava-se em Serpa o Auto Sacramental
do Presépio, segundo noticia Azinhal Abelho, que acrescenta ter sido em 1835 a última destas
exibições. Há também notícias transmontanas de palcos feitos com carros de bois e madeiras,
cobertos «com colchas fabricadas nos teares das povoações». Havia ainda «cenários» muito
menores, como por exemplo os do Presépio, que se armavam em casas particulares, onde as
pessoas da família exibiam para os amigos o diálogo dos Pastores com a Sagrada Família no
nascimento do Deus-Menino.

No século XIX, também houve presépios armados em casas devolutas, uma vez
que estas possuíam alguma figuração campestre como o moinho, a azenha, a nora e a
verdura ao redor do estábulo do Santo Nascimento.
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2.1.5 A interpretação
O teatro popular na sua manifestação mais verdadeira, nos palcos ao ar livre, não
podia ser apenas declamado ou dialogado. Segundo Vasconcelos,

Os intérpretes diziam as suas rúbricas gritando, numa melopeia que prolongava as últimas
sílabas de cada verso, de modo a serem ouvidos pelo público que lhes ficava a algumas
dezenas de metros de distância, nos pontos mais afastados. Em Argozelo, alguém que já fizera
mais de uma vez papéis dos Infantes de Lara, exemplificou-nos como actuava no palco,
gabando-se de que, quando falava, era ouvido em «toda a aldeia» - facto de que a
demonstração nos convenceu sem dificuldade… Sabemos também que certas pessoas, embora
possuindo boas qualidades para interpretação, se não dispunham de voz adequada eram
normalmente preteridas em favor de outras com menos jeito mas de voz mais poderosa.
Ultimamente, os sistemas sonoros poupam aos actores parte do esforço e eliminam a
desvantagem dessas vozes menos possantes (1976: 32).

Quando nos autos há excertos tristes, o povo que assiste ao espetáculo chora.
Pelo contrário, quando o povo se depara com momentos mais alegres, ri. Logo, é
necessário não inverter estas duas situações, caso contrário os atores sentem-se
melindrados. Ficavam assim melindrados, porque tinham um grande amor à arte,
tinham brio e amor- próprio. Ali sentiam-se atores e eram-no, de facto, apesar de não
possuírem as características necessárias a essa arte tão difícil de se ter, tão difícil de
saber encarnar o papel e alma de uma personagem em cima de um qualquer palco. Na
realidade, essa rara arte não está ao alcance dum ator popular como também não está ao
alcance dum profissional.

2.1.6 A linguagem
O teatro popular faz uso de certos tipos e de determinadas linguagens para
conseguir os efeitos que deseja tal como no teatro profissional. “Desde a «língua de
preto» de Anrique da Mota e Gil Vicente, dos «Ratinhos» deste último, passando pelo
«Galego», pelo «Saloio» ou pela «língua de inglês», sempre houve destes
aproveitamentos” (Vasconcelos, 1976: 33).
O teatro popular usou sempre os ingredientes acima mencionados. A «língua de
preto» encontra-se, por exemplo, atribuída a um dos Reis Magos. Também foram
encontrados alguns brasileirismos numa das peças da ilha açoriana de S. Miguel, bem
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como foi encontrado algum «galego» nas falas dos pastores que vão adorar o DeusMenino.

2.2 A Literatura na Idade Média
A passagem da Antiguidade para o mundo moderno desenrolou-se num período
de dez séculos, denominando-se, deste modo, por Idade Média. Durante este período,
surgiram novas classes sociais, como o proletariado, surgiram outras conceções
religiosas devido ao sentimento popular ou à cristandade, surgiu o direito territorial das
Comunas, bem como a arte gótica, a poesia lírica dos trovadores, as epopeias das gestas
feudais, o conjunto das línguas romanizadas tornou-se escrito, dando origem a novas
nacionalidades.
Diversos historiadores consideraram a Idade Média até ao século XVIII como a
idade das trevas e da anarquia. Face à obediência da Europa à disciplina moral da Igreja
nesse período anárquico, os historiadores católicos elogiaram o período da
“concorrência”, exigindo, deste modo, o prolongamento da intervenção temporal dessa
mesma Igreja. Por outro lado, só alguns escritores filosóficos souberam determinar o
prolongamento da civilização ocidental através do período da “convergência”. Para
estes escritores as nações da Europa são órgãos solidários, caracterizando a Idade Média
como progressiva, explicando-a historicamente como uma passagem afetiva.
É na idade Média que se criam três meios sociais nos quais as Literaturas
Modernas têm condições especiais para o seu desenvolvimento: a Igreja, a Corte e a
Burguesia.
A Igreja implantou uma disciplina moral e um sistema de educação popular nas
“Scholae” das suas Colegiadas. Hierarquicamente apoderou-se da organização
administrativa romana, mantendo as autonomias locais. A Igreja também se serviu,
segundo Braga (1984: 129), “(…) dos Contos do povo para os exemplos da sua prédica,
em que teve de empregar a linguagem rústica ou vulgar para a propaganda doutrinária, e
as Canções populares como Prosas e Sequências para a sua liturgia.” Braga (1984: 129)
salienta ainda que

É na Igreja, que o Drama moderno encontra o meio adaptado para o seu aparecimento e
desenvolvimento dos Ludi litúrgicos: cenário esplêndido diante de uma multidão ingénua, e
actos culturais solenes representando em forma poética as lendas evangélicas. Enfim o tema
primitivo de Ano estival e hibernal, do jovem Deus, que morre e ressuscita nas cerimónias da
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Paixão e do Natal, revivescia nas imaginações crédulas com toda a poesia dos mitos decaídos
das velhas raças.

Na liturgia da Igreja aparecem os primeiros elementos do Drama novo, nos
diálogos alternados entre o presbítero o sacerdote e o povo e principalmente no ciclo de
festas que honravam a vida, as obras miraculosas e a morte de Cristo. Mas, era, sem
dúvida alguma, a grandiosa tragédia da paixão, a sua representação durante o tempo
pascal, que devia emocionar e impressionar fortemente a alma dos fiéis reunidos no
templo. Este espetáculo deve ser considerado como o primeiro alicerce a que se juntam
as numerosas e incompletas tentativas da Idade Média.
(…), a morte e o triunfo final de Cristo foram o ponto de partida da Tragédia e da Comédia
modernas. A Tragédia saiu (…) do mistério da Paixão; foi nas chamadas Moralidades ou
Diabruras, que se reconhecem os princípios da Comédia. Na luta contra Deus, contra Cristo e
todas as potências santas, é sempre vencido, repelido, castigado com grande gáudiodos
espectadores, torna-se ridículo. – Sempre assim batido, torna-se por fim inofensivo e fica o
bobo da cena cristã com as suas parouvelas e sarcasmos (Bonloew in Braga, 1984: 130).

A Igreja não mais permitiu nas Constituições dos Bispados estas representações
populares; alienava-se do povo, aristocratizava-se. Havia uma preocupação de manter o
poder temporal o que conduziu a Igreja a centralizar-se, ficando sob a dependência do
Bispo de Roma as Igrejas nacionais; pondo defronte do Direito civil o Direito canónico;
a soberania da realeza submetia-se à sagração do direito divino e, por último, toda a
liberdade de pensamento era condenada como heresia.
Todas as Literaturas da Idade Média revelaram um espírito sarcástico e
irreverente contra o clero, não obstante da quase unanimidade do sentimento cristão. O
clérigo, no seu desprezo pela laicidade, fazia da palavra latino sinónimo de inteligente,
uma vez que utilizava no culto o latim; a língua inculta, não literária era denominada
por romance. Na linguagem usada no século XVII romancista era alguém analfabeto,
sem estudos. Segundo Braga (1984: 131), “No período em que se constituíram as novas
nacionalidades europeias, a cultura latina aparece imposta pelos eruditos eclesiásticos e
pelos humanistas da primeira Renascença.”
As letras latinas estudavam-se nos claustros. Os poetas cristãos, metrificando em
latim, faziam imitação dos poemas didáticos da decadência ou, por outro lado,
compunham poemas sobre os mistérios da igreja com centões virgilianos. Em
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contrapartida, a autoridade monárquica continuava com as fórmulas do direito romano e
desenvolvia o absoluto poder real com os códigos imperiais. A tradição greco-romana
como que se renovava na primeira Renascença. As escolas eclesiásticas passavam a ser
os Estudos Gerais. Entretanto, a realeza fundava as Universidades em que a Teologia
era envolvida.
Juntamente com a grande poesia épica da Idade Média, os versejadores
desenvolveram o Ciclo troiano e de Rome la Grant assim como os Goliardos (Clérigos
pobres em regime de itinerância) espalhavam entre o povo as canções báquicas em
latim.
Nas Cortes, nas quais a convivência com as Damas exigia a correção de
maneiras e a delicadeza, as festas e os habituais passatempos mantinham o espírito
espontâneo da Idade Média, nos Torneios, nas Danças e nas Canções melódicas.
Na opinião de Braga (1984: 133-134),

Essa modificação dos costumes bárbaros dos homens de armas em agradável sociabilidade,
tornando afáveis as relações pessoais, recebeu o nome característico, que ainda persiste, de
Cortesia. Foi nas cortes reais e senhoriais, que a Canção do povo recebeu a sua forma literária,
e que da sua melodia espontânea nasceu a Música moderna.

Dessa delicada sociabilidade floresceu a poesia lírica dos Trovadores. Houve um
desenvolvimento quase exclusivo desta literatura da corte, que juntamente com a
corrente erudita da Renascença operava uma frequente separação entre os escritores e o
povo. Deste modo, as literaturas da Idade Média abandonaram as suas formas
rudimentares e mergulharam no culteranismo académico, até se afundarem na
vulgaridade.
A estabilidade social pela paz está na origem de sentimentos benévolos de amor.
Surgem, deste modo e após a época trovadoresca, bastantes Canções ou Baladas,
atualmente persistentes nas versões orais do povo. De acordo com Braga (1984: 134135),

A satisfação do bem-estar era expressa pela graça dos Contos e Fabliaux, que se desenvolviam
no Romance moderno. O estabelecimento de um poder moral, a Opinião Pública, leva a criar
um órgão, o Teatro moderno, resolvendo na acção do drama como síntese a colisão dos
interesses e deveres. Segundo Guizot, o império romano dissolveu-se por falta de uma classe
média; nas Nações modernas a sua força, riqueza e capacidade criadora está na Burguesia ou
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propriamente a classe média, em que predomina o bom senso prático, a disciplina moral e
costumes idealizáveis. É dela que surgem as altas individualidades.

A Renascença foi um renascer da ação mental e social da Grécia e de Roma,
durante a qual o conflito dos homens do Sul da Europa, fortificados pelo espírito da
ocidentalidade, sujeitou os povos germânicos à cultura humanista (Helenismo) e ao
rigor jurídico (Romanismo). Este fenómeno complexo que é a Renascença surge no
século XV, abrange todo o século XVI e estende-se até ao século XVII, revelando
diferentes características, conforme as diversas fases da imensa crise da decomposição
do Regime católico-feudal.

2.3 O teatro sagrado na legislação dos sínodos medievo-portugueses
Só quem define arbitrariamente o teatro pode negar injustamente a existência do
teatro medievo-português, tirando, desta forma, uma conclusão de igual modo arbitrária
quanto a definição inicial. Na opinião de Martins (1956: 505),

Os outros sabem que as obras de devaçam que Mestre Gil Vicente levou ao palco não nasceram
do nada, num génesis absolutamente criador. Elas constituíam a crista triunfante duma vaga, até
então de pouca altura, mas que já vinha de longe, do coração da nossa Idade Média. Tudo o
vento levou. Seria devido a um certo desprezo, tão sensível nas condenações dos sínodos
diocesanos da época? A extinção das ordens religiosas e a consequente dispersão parcial das
suas bibliotecas teriam causado, por acaso, o desaparecimento desses manuscritos antigos? Em
parte, pode ser. No entanto, o mesmo sucedeu na Inglaterra e quantas peçazinhas chegaram até
nós, em Latim de Igreja e em inglês arcaico! E foi pena que se tivessem perdido, talvez
irremediavelmente, essas espécies raras de teatros sagrados. Na Espanha, alguma coisa ainda
escapou, sobretudo da segunda metade de quatrocentos. Em Portugal, ficaram-nos, quase
unicamente, as notícias tantas vezes avaras dos nossos concílios.

O teatro religioso existiu, com frequência, em estreita associação com as
representações de ordem profana e até mesmo burlesca. Os elementos dos sínodos
portugueses, bispos, abades, curas de almas e monges, confirmam a sua existência,
como se toda a gente soubesse. Segundo Martins,

As representações dos autos de Natal, com os seus figurantes de pastores e reis magos, eram já
vulgares no séc. XIII, pelo menos em terras de Espanha. Em As Monjas de Semide, por
exemplo podemos ler uma citação das Partidas de D. Afonso, o Sábio, em torno desse teatro
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antigo, tantas vezes acompanhado de espectáculos de mau gosto. Ora, não ficava bem aos
clérigos assistir a eles, por causa das suas muitas «vilanias et desaposturas». Porém, continua o
rei sabedor, outras representações havia que os clérigos podiam, mesmo levar pessoalmente ao
palco, (…). Tais autos, diz Afonso o Sábio, fazem devoção à gente, pois o Natal, a vinda dos
pastores e dos reis magos, a morte e a ressurreição do Senhor, representadas como devem ser,
trazem à lembrança santas recordações (1956: 506).

Seria estranho que o costume de representar os autos se limitasse só à Espanha de
então. Algumas constituições diocesanas do século XV, principalmente as do arcebispo
D Luís Pires, falecido em 1480, englobam, deste modo, bastante documentação, no
entanto demasiado sucinta.
No sínodo de 1281, proibiu-se aos clérigos que se ocupassem com histriões
(atores cómicos e exagerados), jograis e mímicos. Na verdade, os sínodos não
legislavam para situações irreais. Infelizmente, a nada se referem acerca dos autos
religiosos, que também deviam ter existido, principalmente durante as romarias e festas
do Natal. Esse teatro prosperava um pouco por todo o lado, tal como outros estilos
literários. Neste sentido, Martins diz

As peregrinações e festas dos santos mais populares, com as suas vigílias, mercados e ruidoso
concurso de romeiros, desempenharam um papel profundamente religioso e, também, de
ordem cultural: havia cantigas pela noite fora e representações, sem falar das pequenas gestas
sagradas a contar a vida dos santos.
Nestes ajuntamentos do povo, em volta duma igreja ou nos campos duma ermida solitária, nem
tudo era ascese e devoção. Muita gente rezava com velas acesas na mão, outros cumpriam
promessas ou davam voltas, de joelhos, em torno da capelinha montanhesa, enquanto alguns
falavam das maravilhas do padroeiro da igrejinha ou dos milagres de Nossa Senhora.. porém,
muitos romeiros dansavam, comiam, divertiam-se e cantavam, sem falar nos que dormiam
amontoados, com os pés doridos dos longos caminhos (1956: 507).

O povo de então e o de agora não diverge muito. Contudo, importa referir outro
ponto de contacto entre aqueles tempos e a atualidade: as gestas sagradas, por vezes já
próximas do teatro religioso. Há alguns anos atrás, cantava-se em verso a vida do padre
Cruz. Além disso, nos mercados e feiras do Norte do país estavam à venda as Novas
Cantorias da Sagrada Escritura, A Formação do Mundo e a Vida de Adão e Eva no
Paraíso, em versos de sabor popular. Se transportarmos isto para a Idade Média, iremos
ter algumas cenas sugeridas por D. Gonçalo de Berceo, século XIII: “Poetas-cantores
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entoavam em verso, as vidas maravilhosas dos santos, por vezes com diálogo e mímica.
Daqui ao teatro era sòmente um passo” (Martins, 1956: 508). Normalmente falavam no
linguajar do povo, eram os jograis, artistas profissionais de origem popular. Eram como
que uma aristocracia tolerada pela Igreja, dentro da grande família de poetas de então. O
jogral, sem as baixezas dos saltimbancos e das dançarinas, cantava as gestas dos heróis
(poemas épicos ou heroicos da Idade Média) e as vidas dos santos. Alguns jograis eram
clérigos, o que, no fim da narrativa, não impedia um bom copo de vinho. Os jograis
eram convidados, entre outras coisas, para as festas e procissões, pagando-lhes bem, por
vezes melhor do que aos próprios clérigos.
O sínodo de 1477 foi celebrado na catedral do Porto pelo arcebispo D. Luís
Pires. Nas constituições deste sínodo são contempladas as lamentações dos elementos
do concílio contra determinados abusos que decorriam nas vigílias das festas:
cometiam-se muitos pecados de luxúria nas igrejas e muitas desonestidades nos jogos.
Que jogos eram estes que se organizavam nas romarias? Em que consistiam?
Segundo Martins (1956: 509),

Difìcilmente poderemos sabê-lo, com nitidez. As cantigas, pelo menos em parte, seriam em
honra do santo festejado. Outras seriam de amor. Principalmente nas gestas sagradas, a narrar
as maravilhas dos santos e a sua vida, o declamador tendia para o dramatismo, desdobrava-se
em várias personagens, sobretudo nos diálogos. Transformava-se em actor. Isto acontecia, até,
em certas canções de dansa, com o cantor solista e o coro, em semidiálogo. Havia alvoradas
em que falavam o amigo e a pessoa amada, facto este também verificado em muitas pastorelas
e noutros géneros de poesia.

Nas romarias de então já existia uma técnica dramática mais aperfeiçoada. Havia
um verdadeiro teatro onde não faltava um verdadeiro guarda-roupa capaz de fazer
passar um homem por mulher e uma mulher por homem. Mas como a legislação
eclesiástica pretendia, inicialmente, cortar nos abusos, não é de estranhar a ideia que
fica dum teatro meramente burlesco e profano.
Os bispos faziam a seguinte distinção: os autos sagrados não podiam ter igual
representação que as comédias desedificantes. Os autos eram representados
especificamente dentro dos templos. Caso entrassem santos nas comédias, os mesmos
apenas tinham como missão fazer rir o povo.
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Assim eram as romarias, nas quais não eram esquecidos diversos instrumentos
musicais, tais como os sinos, os alaúdes, as guitarras, as violas e os pandeiros.
As constituições sinodais do Porto, do ano 1496, proibiam, tal como no sínodo
de 1477, a realização de bailes, danças, jogos e personificações do sarcasmo, tão usuais
nas vigílias das festas. Nenhum homem se podia vestir de mulher e vice-versa. Na
realidade, os romeiros divertiam-se em demasia, ao calor das fogueiras e ao som dos
alaúdes, das guitarras, dos pandeiros e dos órgãos. Por isso, as constituições proibiram
que se fizessem fogueiras para se aquecerem ou para fazer a comida. Apenas foi
autorizado o uso duma candeia de cera ou de azeite para iluminar a igreja.
Na opinião de Martins (1956: 511),

Nestas proibições conciliares aflora, pois, uma verdade certa: a existência dum teatro medieval,
nas nossas romarias de então. Profano e, pelo menos chocarreiro? Muitas vezes. Mas, não era só
isso: para a história da nossa literatura, como seria bom que os padres reunidos nestes sínodos,
homens que viviam mergulhados na vida popular de então, nos explicassem miudamente as
pequenas representações religiosas dessas festas, fixando-se menos no abuso das profanidades!

O Natal era o ciclo das festas durante o qual se concentravam algumas das mais
típicas representações dramáticas da vida religiosa. Na semana do Natal, realizavam-se
as festas dos loucos, as festas de Santo Estevão, de S. João Evangelista e dos Santos
Inocentes. De acordo com Martins, estes eram

os quatro tripúdios (tripudia), com os seus divertimentos tumultuosos, os seus ludi theatrales, os
monstra e ludibria. Tudo isto supõe a degenerescência dalgumas cerimónias litúrgicas e das
representações dramáticas piedosas. A festa dos loucos (festum stultorum, fatuorum ou
follorum), com o seu bispo ou episcopus stultorum, encheu de mau gosto uma das épocas mais
comoventes do ano. E os meninos do coro das catedrais, com o rapazio que se lhes juntava,
faziam mil tropelias, à sombra protectora dos SS. Inocentes. Em relegião, como em cultura, o
povo tende para o divertimento. E foi este fenómeno que desviou do recto caminho algumas
manifestações do nosso teatro medieval (1956: 511-512).

Também se descobriu em Portugal indícios deste teatro abusivo a par das
representações religiosas, nomeadamente nas constituições do bispado da Guarda do
ano 1500. Por exemplo, na França, em dia de S. Estevão, também se faziam mil
tropelias nas igrejas. Eram levadas a cabo pelos clérigos mais novos e pelos meninos
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dos clérigos. Eram pronunciados sermões burlescos durante longas paródias das
cerimónias religiosas.
Em suma, na Idade Média existiu, mesmo nas aldeias fronteiriças mais distantes,
um verdadeiro teatro religioso e popular, essencialmente teatro relativo ao ciclo do
Natal.

2.4 O teatro e as gestas sagradas
As formas literárias são como as pessoas: nascem, desenvolvem-se, morrem,
sem deixarem de exercer influência umas nas outras. Às vezes, um género literário é
dominado por outros e surge, desta forma, um estilo novo que nalguns casos é uma
espécie de mestiçagem. Por exemplo, o jogral que narrava as façanhas dos heróis em
frente aos ricos-homens, além de ser um poeta épico, também era ator. Os seus versos
traduziam a história do passado.
De acordo com Martins,
(…) o jogral, ao recitar a sua vagabunda canção da gesta, como os rapsodos dos tempos
homéricos, transformava-se, necessàriamente, num actor. Para isso bastava que a linguagem
directa dos heróis lhe impusesse a obrigação artística de encarnar, sucessivamente, cada um
deles, num esforço proteico que o auditório secundava como podia. E aqui temos nós um misto
de poesia épica, onde se esboça já uma representação dramática, ante um auditório que o jogral
nunca esquecia. (1956: 520).

A presença do público, além da linguagem direta, exigia um certo teor de
representação dramática. A pessoa responsável por declamar a canção da gesta
desdobrava-se em diversas personagens, conforme as exigências da narração. Tratava-se
efetivamente dum espetáculo e não dum mero conto dito de cor. De igual forma, tudo
isto se verificava nas gestas sagradas dos santos ou até quando em público se recordava
a Paixão de Cristo. Na ótica de Martins (1956: 523),
(…), a Paixão de Cristo possuía elementos de dramatismo invulgares. O povo contemplava as
cerimónias litúrgicas da semana santa, as procissões dolorosas com falas e lamentos, de espaço a
espaço. Havia representações da vida e morte de Jesus, nos palcos rudimentares da Idade Média,
nos templos ou nos adros das igrejas. Tudo isto e a própria necessidade espiritual de sentir a
presença dos mistérios de Cristo levaria o público a exigir coisa semelhante, nos livros sobre a
vida e sofrimentos do Salvador. Isto salta aos olhos, no Pseudo-Boaventura, no Pseudo-Taulero,
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nos Trabalhos de Jesus: Tornar presentes os factos que passaram, há séculos, para o povo sentir
com eles, realizar a Paixão do Senhor, no sentido inglês da palavra. Daqui a dramatização destas
páginas, a sua aproximação dos processos teatrais, em que a imaginação do leitor ia vendo, como
numa representação, todo o desenrolar da tragédia.

Tanto o Pseudo-Boaventura (nome dado ao conjunto de autores dalgumas obras
de devoção) como os autores dos mistérios da Paixão pautavam-se pelo ritmo das
mesmas frases e na alma manifestavam semelhante atitude de espírito. Faziam uso dos
mesmos processos para retratarem a tragédia do Calvário. O teatro, de um modo geral,
limitava-se a transportar para o palco as cenas focadas nos livros da Paixão de Cristo. O
teatro imitava as gestas sagradas e estas, por sua vez, iam ao teatro buscar o movimento
das figuras, a expressividade das dores e, principalmente, a agilidade do diálogo.
Se tivermos como finalidade compreender a gestação dos Trabalhos de Jesus e
outras obras do mesmo género, temos de solicitar ao longínquo teatro religioso uma
parte dessa fundamentação. Nos mistérios e nos livros da Paixão de Cristo, o escritor
era, até certa medida, uma coisa semelhante, a saber: dramaturgo ao divino.

2.5 O fim do Teatro Medieval: Gil Vicente e os seus autos
É na fase final do século XV até inícios do século XVI que o teatro medieval
atinge o seu auge, acabando, a partir desta altura, por seguir um novo rumo. As
estruturas petrificadas são quebradas. Segundo Saraiva (1965: 41),

Dá-se então uma bifurcação; porque se um ramo rompe e cresce distanciando-se
progressivamente da forma donde se desentranhara, esta permanece como carcaça. Neste século
nasce o teatro moderno, e diríamos que agoniza o teatro medieval, se não fosse deste que se gera
o novo drama. Dos vários géneros que é possível reconhecer (mistérios, milagres, teatro
romanesco, moralidade, bergerie, farsa, sottie, sermão burlesco), alguns são particularmente
moldáveis às novas tendências, outros perdem a plasticidade, outros ainda bifurcam-se.

Neste contexto, surge Gil Vicente, o fundador do teatro português. A posteridade
considerou-o o representante mais expressivo do velho teatro em Portugal. Foi no meio
burguês de Guimarães, de meados do século XV, que aparece, então, a família de Gil
Vicente no seu ofício ligado à ourivesaria.
De acordo com Braga,
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Pode fixar-se com segurança a data do nascimento de Gil Vicente em 1470; na Floresta de
Enganos, que tem a rubrica – a derradeira que escreveu em seus dias – em 1536, traz a referência
no verso. «Já fiz os sessenta e seis.» Todos os críticos interpretam igualmente o sentido
autobiográfico. Passou-se a sua mocidade em Guimarães, recebendo a cultura do Trivium
(Gramática, Lógica e Retórica) nas escolas da Colegiada da Oliveira, dirigidas pelo Cabiscol ou
o Cónego docente (1984: 38).

A dada altura da sua vida, Gil Vicente vai para Lisboa, para a Universidade,
frequentar os seus estudos. Lá mostra toda a sua cultura preparatória e talento que já
evidenciava desde muito novo os quais foram apoiados pelos recursos da sua família.
De acordo com Braga (1984: 39).

Em Lisboa trabalhava Gil Vicente ourives, lavrante da Rainha D. Leonor, encarregado das jóias
e baixelas para o casamento do príncipe D. Afonso. Seria esse o móvel que levaria a chamar para
Lisboa o extraordinário lavrante? A época que colocamos a saída de Gil Vicente, poeta, de
Guimarães, calculamo-la por ocasião da peste que aí grassava em 1489, combinando esta data
com a do curso da Universidade de Lisboa; assiste em 1491 às festas do casamento do Príncipe, e
achando-se habilitado já em 1493 para Mestre de Retórica de D. Manuel, herdeiro presuntivo do
trono.

A rainha D. Leonor faz parte de todas aquelas soberanas gloriosas que em finais
do século XV foram as embaixadoras dos últimos esplendores da Idade Média. Para
além da influência direta que exerceu sobre os grandes Descobrimentos Geográficos, a
rainha D. Leonor estimulou todas as atividades de ourivesaria do seu lavrante Gil
Vicente. Além disso, sugeriu a Gil Vicente, poeta e mestre de Retórica de D. Manuel, a
criação do teatro português.
Na opinião de Barreiros (1996: 247),

De 1502 a 1536, produziu Gil Vicente mais de quarenta peças de teatro e uma boa meia dúzia de
obras menores. Colaborou também no Cancioneiro Geral. Chegou a publicar em vida alguns
autos. Mas só em 1562, depois de ter deixado este mundo, é que a sua obra foi toda reunida e
dada á estampa por seu filho Luís, com o título de Copilaçam de todalas obras de Gil Vicente, a
qual se reparte em cinco livros.
Nessa edição, em nota que antecede a maior parte das peças, vê-se a data da respectiva
representação, mas parece que tal indicação nem sempre é exacta.
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Em baixo, segue uma tabela com referência, entre outros aspetos, ao ano e lugar
da apresentação ao público de diversas peças de Gil Vicente. Importa referir que Gil
Vicente retocou muitas vezes as suas peças após a sua representação o que causou
pouca uniformidade entre os investigadores.

Tabela n.º 1 - Obras de Gil Vicente
Ano

Local

Nome da obra

Língua

1502

Paço de Alcáçova

Auto da Visitação (ou

Castelhano

Monólogo do Vaqueiro
1502

Paço de Alcáçova

Auto Pastoril

Castelhano

Castelhano
1503 (?)

Paço de Alcáçova

Auto dos Reis Magos

Castelhano

1504

Caldas

Auto de S. Martinho

Castelhano

1506

Abrantes

Sermão perante a rainha

Castelhano

D. Leonor
1509

Almada

Auto da Índia

Bilingue

1510

Almeirim

Auto da Fé

Bilingue

1511

Lisboa

Auto das Fadas

Português

1511

(Sem informação)

Auto dos Quatro

Castelhano

Tempos
1512

Lisboa

O Velho da Horta

Português

1513

Xabregas

Auto da Sibila

Castelhano

Cassandra
1513

Lisboa

Exortação da Guerra

Português

1515

Évora

Auto de Mofina Mendes

Português

1515

Paços da Ribeira

Quem tem Farelos?

Português

1517

Lisboa

Auto da Barca do

Português

Inferno

46

1518

Lisboa

Auto da Barca do

Português

Purgatório
1518

Lisboa

Auto da Alma

Português

1519

Almeirim

Auto da Barca da Glória

Castelhano

1521

Lisboa

Auto da Fama

Português

1521

Paços da Ribeira

Cortes de Júpiter

Português

1521

(Sem informação)

Comédia de Rubena

Português

1521

Évora

Farsa das Ciganas

Castelhano

1522

(Sem informação)

Dom Duardos

Castelhano

1522

(Sem informação)

Pranto de Maria Parda

Português

1523

Tomar

Farsa de Inês Pereira

Português

1523

Évora

Auto Pastoril Português

Português

1524

Évora

Comédia do Viúvo

Castelhano

1524

Lisboa

Frágua d`Amor

Português

1524

Lisboa

Auto dos Físicos

Bilingue

1525

Almeirim

Juiz da Beira

Português

1526

Almeirim

Breve Sumário da

Português

História de Deus
1526

(Sem informação)

Diálogo sobre a

Português

Ressurreição
1526

(Sem informação)

Templo de Apolo

Castelhano

1527

Lisboa

Nau de Amores

Castelhano

1527

Coimbra

Comédia sobre a Divisa

Bilingue

da Cidade de Coimbra
1527

Coimbra

Farsa dos Almocreves

Português

1527

Coimbra

Tragicomédia Pastoril

Português
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da Serra da Estrela
1528

Lisboa

Auto da Feira

Português

1528

(Sem informação)

Auto da Festa

Português

1529

Lisboa

Triunfo do Inverno

Português

1530

Lisboa

O Clérigo da Beira

Português

1531

Bruxelas

Jubileu de Amor

Português

1532

(Sem informação)

Auto da Lusitânia

Bilingue

1533

Évora

Romagem de Agravados

Português

1533

Évora

Amadis de Gaula

Castelhano

1534

Odivelas

Auto da Cananeia

Português

1536

Évora

Floresta de Enganos

Bilingue

Fonte: Elaboração própria a partir de Barreiros (1996: 247-248)
É perfeitamente natural que por diversas vezes os reis morressem de tédio,
fechados entre as quatro paredes do palácio. Diverti-los era uma missão. Daí a
existência de muitos habilidosos, ambiciosos por ficarem ricos. Neste sentido, Gil
Vicente acabou por arriscar e temos de concordar que o seu sucesso foi estrondoso.
A carreira de dramaturgo de Gil Vicente começou na noite de 7 para 8 de junho
de 1502. Gil Vicente achou por bem distrair a rainha D. Maria, convalescente dum
parto, recorrendo a uma mímica pastoril de características elogiosas. Eram 112 versos
os quais agradaram imenso a Dona Leonor, viúva de D. João II. Perante isto, D. Leonor
solicitou ao improvisado ator que repetisse esses versos durante os cânticos católicos do
Natal. Desta forma Barreiros (1996: 249) refere que

Entendeu Gil Vicente que o assunto da peça não conduzia com a solenidade e compôs outra, o
Auto Pastoril Castelhano. D. Leonor não cabia em si de entusiasmada e encomendou-lhe nova
peça para o Dia de Reis. E apareceu na devida altura o Auto dos Reis Magos. Estava decidida a
vocação do nosso maior dramaturgo.
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De um modo geral, Gil Vicente é conhecido como o fundador do teatro
português. Na Idade Média efetuaram-se entre nós diversas representações teatrais,
principalmente de caráter religioso, contudo a sua estrutura rudimentar não permite que
sejam consideradas obras literárias em sentido estrito. Deste modo, o interesse
manifestado na Corte foi grande tal como aconteceu com as classes populares tais eram
as inovações presentes nos autos vicentinos.
Gil Vicente depois de ter explorado com a maior das simplicidades o teatro
bíblico-bucólico, tentou outro género dramático com maior efeito cénico: a farsa.
Embora não tivesse posto de lado a vertente religiosa, foi a sátira aos hábitos da altura
que absorveu o melhor do trabalho criativo de Gil Vicente numa segunda fase da sua
vida de escritor. Por último, apoiado pela Corte que o tinha em alta conta, Gil Vicente
dedicou-se à tragicomédia alegórica. Segundo Barreiros (1996: 250)
(…) podemos resumir a evolução do teatro vicentino nas poucas linhas que se seguem.

1.

De 1502 a 1508, predominam nele os autos pastoris e outras peças de motivos religiosos,
com acção dramática muito rudimentar, quase sempre fechada no mundo exterior.

2.

De 1508 a 1519, aparecem os temas de crítica social e os patrióticos. Os temas religiosos
aparecem de vez em quando, mas em função da sátira. A acção das peças ganha certo
dramatismo e o diálogo torna-se mais vivo e natural.

3.

De 1521 a 1536, o teatro de Mestre Gil enriquece-se com a introdução da mitologia, do
enredo novelesco, do conto, dramatizado, da alegoria fantasista. O diálogo é mais fluído,
mais gracioso e mordaz. A crítica é mais atrevida, com alusões a pessoas presentes às
representações.

Gil Vicente não deu importância à divisão relativa a dois grandes ramos de
temáticas bem definidas: comédia e tragédia. É assim que o teatro clássico se divide. O
teatro medieval não era caótico, pois tinha as suas modalidades bem individualizadas:
mistérios, laudes, milagres, sotias (farsas dos séculos XIV, XV e XVI), farsas,
moralidades, momos (mímicas, pantominas) e entremezes (representações teatrais
burlescas). Porém, Gil Vicente também pouco se importou com estas espécies bem
individualizadas de teatro. Deste modo, Gil Vicente fez “Uma miscelânea onde os
constitutivos próprios de cada espécie se misturam e interpenetram” (Barreiros, 1996:
251).
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Tabela n.º 2 - Divisão das obras de Gil Vicente
Autos religiosos:

Farsas:

Obras que focam assuntos Peças
concernentes

ao

Autos

Tragicomédias alegóricas

novelescos:

de grande espetáculo:

de Obras

cujo Peças

dogma crítica social, fundo

feitos

cristão ou à moral.

quer pública, narrativo
quer

1. Mistérios

- particular.

temas bíblicos e
verdades

para

solenizar

patrióticos

ou

é acontecimentos da Corte.

semelhante ao
das novelas de
cavalaria.

1. Tragicomédias
patrióticas;
2. Tragicomédias

dogmáticas;

comemorativas.

2. Milagres - vida
de santos;
3. Moralidades

-

edificação
moral

mesmo

pela sátira.
Fonte: Elaboração própria a partir de Barreiros (1996: 251-252).
Existe um vasto campo da sátira vicentina na qual não é difícil reconstruir uma
visão satírico-dramática da sociedade portuguesa do século XVI. Com um espírito de
independência próprio da época renascentista, Gil Vicente descobriu todas as lacunas
que deformavam o clero, a nobreza e o povo. Este dramaturgo praticamente conheceu
um só processo: o exagero. Fez caricaturas e não um retrato fiel da sociedade do século
XVI. Qualquer pessoa que avaliasse a sociedade de então através das obras de Gil
Vicente cairia num erro nefasto. Gil Vicente fez subir ao palco o indivíduo com
defeitos, o único que podia despertar o riso nas pessoas; poucas vezes nos mostrou
almas caridosas. No entanto, Gil Vicente confessou que no seu tempo não faltavam
pessoas muito dignas e atos puros, capazes até de abrandar a fúria divina. Em suma, Gil
Vicente abordou o lado defeituoso do cliente e fez que permanecesse na sombra o lado
saudável e bom.
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Capitulo III – A comunidade rural de Santo António de Monforte e a
representação do Auto da Paixão

3.1 Enquadramento da comunidade rural de Santo António de Monforte
O período decisivo para a formação das aldeias em Trás-os-Montes situa-se
provavelmente durante o período da Restauração e séculos subsequentes. Segundo
Fontes (1992: 14), “os terrenos e lameiros de pasto e zonas de baldio costumam ficar
acima da aldeia. As zonas de cultivo situam-se mais abaixo do povoado.” A forma das
aldeias é muito antiga. Fazem lembrar os castros, antes habitados pelos povos préromanos, ou na localização de pontos estratégicos de defesa. Seja como for, a razão
primordial é de ordem agro-pastoril. Nas festas religiosas, o sentido de responsabilidade
é dividido por todos os habitantes da aldeia e pelos habitantes das aldeias em redor,
assim, “cada comissão nomeia, para o ano seguinte, a comissão respetiva. Um juiz e os
mordomos necessários para angariar fundos, pedindo pelas aldeias, de saco e alforge,
esmola para o santinho” (Fontes, 1992: 66).
No que respeita a Santo António de Monforte, freguesia que pertence ao
concelho de Chaves, distrito de Vila Real, é uma comunidade rural bastante típica da
região de Trás-os-Montes. Trás-os-Montes, por sua vez, é uma região distinta, já que se
diferencia de outras regiões, quer pelo tipo de habitação quer pela organização agrária.
Com um habitat concentrado esta região mantém importantes elementos de organização
agrária coletivista que sobreviveram da época pré-romana, influenciando a estrutura
parcelar. O tipo de relevo segundo alguns autores teve influência no afolhamento e
noutras formas do uso do solo pelas comunidades rurais. Situada na vertente de um
planalto, o planalto da Vereia, vertente que se insere na serra da Cota, está implantada a
510/620 metros de altitude e possui um bom miradouro para a bacia do vale do rio
Tâmega e das serras que a rodeiam.
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Imagem n.º 1 - Vista aérea de Curral de Vacas – Santo António de Monforte

Fonte: http://chaves.blogs.sapo.pt

Em termos de atividade, a agricultura é a de maior importância, com as culturas
comuns às terras do planalto (batata, centeio, alguma vinha e os produtos hortícolas bem
como árvores de fruto de proximidade das habitações). Em tempos, não há muitos, era
conhecida também por se dedicar à pecuária e à produção de leite que hoje se perdeu,
tal como em quase todo o concelho e graças às “boas” negociações agrícolas de preços e
quotas que os nossos responsáveis governamentais têm travado a nível europeu e que
em muito têm contribuído para o despovoamento do interior Norte.
E se a nível da aldeia a principal atividade é a agricultura, já não o é em termos
de ocupação dos seus habitantes, muitos deles reformados e outros tantos a trabalhar em
diversas atividades fora da aldeia e na cidade, funcionando a aldeia como dormitório.
Uma prova de como se pode trabalhar na cidade e viver na aldeia, com a sua qualidade
de vida, vizinhança e tranquilidade, mesmo que, embora avistando-se a cidade, ela fique
a 12 quilómetros de distância. Outras aldeias bem mais próximas da cidade poderiam
seguir o exemplo destas aldeias ainda com vida.
Figura nº 1 – Brasão da freguesia de Santo António de Monforte

Fonte: http://www.google.pt/search?
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Oficialmente Santo António de Monforte é uma freguesia composta por duas
povoações, Curral de Vacas e Nogueirinhas e localiza-se a doze quilómetros de Chaves,
cidade que é sede de concelho. Curral de Vacas é a povoação maior, logo a aldeia sede
de freguesia. Mas, os seus habitantes como consideram que esse nome soa mal,
preferem que a povoação seja tratada apenas por Santo António de Monforte, facto que
está bastante enraizado no espírito das pessoas. O topónimo Curral de Vacas teve uma
origem, mas ao que se julga ninguém sabe com rigor qual é. Muito provavelmente a
povoação obteve este nome devido à avultada criação de gado ao longo das extensas
encostas da serra da Cota, propícia ao pastoreio em tempos muito remotos. Deste modo,
deve-se levar em consideração os povos pré-históricos que habitaram nas áreas da
Pitorga e da Soutilha, nos limites de Curral de Vacas e da aldeia vizinha de Mairos.
Contudo, há documentos que nos dizem claramente que, reinando os suevos, já
cristianizados, surgiu uma divergência por motivo da divisão territorial entre as dioceses
de Braga e Lugo. De acordo com esta anotação, interpretou-se a palavra “Bovia” como
um modo errado de se falar ou escrever a palavra “bovila”, que significa curral,
presépio ou abrigo. Uma outra hipótese sobre a origem da sua designação, e, esta,
apoiada também por alguma documentação, pois segundo Viterbo no seu famoso
“Elucidário” faz-se referência a um senhor donatário destas terras, cujo nome seria Luiz
Pires Voacas. Seria talvez aqui que o topónimo teria a sua origem e, a ser assim,
inicialmente poder-se-ia referir ao curral do (Sr.) Voacas, acabando em Curral de Vacas.
Claro que como não há qualquer documento que ateste em prol de uma origem,
qualquer uma das apresentadas (ou que apresentem) pode ser verdadeira. Portanto, o
topónimo Curral de Vacas é um nome bastante antigo, já com 1425 anos, devendo, por
isso, merecer o devido respeito e consideração por todos.
Voltando à caracterização de Santo António de Monforte, ou por outra, à
caraterização da povoação de Curral de Vacas, no seu centro localiza-se um espaço
amplo, motivo de orgulho da aldeia, conhecido por “Campo” ou “Largo do Cruzeiro”,
apesar do seu nome oficial ser Largo do Calvário. Ali existe um lavadouro público, a
sede da Junta de Freguesia, a velha fonte dos namorados de outros tempos, um velhinho
forno comunitário e um interessante cruzeiro, destacando-se ao fundo a Capela de
Nossa Senhora do Rosário.
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Imagem n.º 2 – Capela de Nossa Senhora do Rosário

Fonte: http://www.google.pt/search?

Bem perto deste largo, à beira da estrada principal, encontra-se a Igreja
Paroquial, onde se reúnem religiosa e pontualmente os seus habitantes. Esta igreja
possui uma torre sineira galaico transmontana de dois sinos, hoje com pedra à vista e
isenta de qualquer reboco, mostra uma traça incaracterística com certa persistência do
gosto românico, principalmente a nível do aparelho e do pórtico principal aberto em
arco de volta inteira. Na frontaria pode ainda observar-se um pequeno óculo de recorte
oval talhado em dois enormes blocos justapostos. Algumas irregularidades construtivas
denunciam as sucessivas reformas a que o templo esteve sujeito ao longo dos tempos. O
Padroeiro, como é natural, é Santo António, com honras e festa marcada anualmente
para 13 de junho.
Imagem n.º 3 – Igreja Paroquial

Fonte: http://chaves.blogs.sapo.pt

De história e lenda, importa referir a Fraga da Moura ou Pedra Pitorga. A
preferência e referência deixemo-la a cargo de Miguel Torga:
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Curral de Vacas, Chaves, 4 de Setembro de 1991
Com metade da povoação a guiar-me, visita penosa à Pedra Pitorga, um abrigo pré-histórico
gigantesco que deu segurança através dos tempos a sucessivas aflições. A ele se acolhiam os
primitivos habitantes da região, assediados por ursos, lobos, javalis e outros inimigos. Nele se
refugiavam foragidos da Inquisição e da sanha miguelista e liberal, e perseguidos da Guerra Civil
espanhola, que a raia não defendia da raiva nacionalista. Labirinto granítico oculto num matagal
de giestas e carvalhas, nele me apeteceu resguardar também a dignidade de poeta neste tempo
sem poesia que me coube (1993: 101).

A referência ao testemunho da vida comunitária que existiu na aldeia e pena é,
nem que fosse apenas em termos de animação, convívio bem como honrar a história do
passado, as infraestruturas comunitárias existentes não sejam frequentemente utilizadas.
Referimo-nos ao lavadouro público e ao forno do povo, já que as fontes de água, de
uma ou outra forma, lá vão tendo a sua utilidade, embora já não se vá de cântaro à fonte,
pois felizmente, agora, a água já nasce na torneira de casa.
Para quem não sabe onde fica Curral de Vacas, não há nada a saber, pois basta
virarmos o destino para terras galegas, para a fronteira e quando chegarmos a Vila
Verde da Raia, no cruzamento da fonte, vira-se para Curral de Vacas, embora na placa
apareça, naturalmente, Santo António de Monforte. Curral de Vacas é também terra de
passagem para Mairos e Paradela de Monforte, mas se de Mairos seguirmos até S.
Cornélio, então Curral de Vacas pode ser passagem para quase metade das aldeias do
concelho.

3.2. O Auto da Paixão: Tradicional teatralização em Santo António de Monforte
Em diversas aldeias da região de Trás-os-Montes e Alto Douro foi e ainda é
muito comum, a representação da Paixão de Cristo, nomeadamente em Santo António
de Monforte, Tronco e Curalha no concelho de Chaves; Vilar de Perdizes e Covelães no
concelho de Montalegre e em Vilarandelo no concelho de Valpaços.
O Auto da Paixão assemelha-se
(…) ao Auto da Primavera, filmado em Curalha, por Manuel de Oliveira. O acto é maior em
Vilar por ter, como exórdio, o auto das Tentações em que é muito importante o papel de
Diabo, que faz uma longa e pormenorizada descrição de toda a história antes de Cristo”
(Fontes, 1979: 132).
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Em Santo António de Monforte este auto religioso é representado pelo povo há
muitos anos, o que não é de admirar já que o teatro é um território plural, no qual
podemos encontrar a elaboração dos tempos, a complexidade dos espaços e a espessura
dramática e psicológica das personagens. Aliás o teatro no dizer de Martynow-Remiche2
“ é em primeiro lugar um instrumento de consciencialização”, atuando por tal motivo
como espelho da sociedade.
Esta peça de teatro, retirada do evangelho, que é o “Auto da Paixão” foi escrita
pelo Padre Francisco Vaz, natural de Guimarães, cuja edição mais antiga, parece datar
de 1559.

Figura nº 2 – Frontispício da “Obra novamente feita, da muita dolorosa morte e paixão
de N. S. Jesus Christo, conforme a escreveram os quatro Evangelistas, feita por um
devoto padre, chamado Francisco Vaz, de Guimarães”, Edição de 1659

Fonte: Oficina de Domingos Carneyro

2

Cit por Ventosa Pérez, V.J. (1996) In La expresión dramática como médio de animación en educación
social – fundamentos, técnicas y recursos. Salamanca: Amarú Ediciones, 37.
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Figura nº 3 – Frontispício da “Obra novamente feita, da muita dolorosa morte e paixão
de N. S. Jesus Christo, conforme a escreveram os quatro Evangelistas, obra novamente
feita pelo muito reverendo padre Francisco Vaz, de Guimarães”, Edição de 1877

Fonte: Livraria Popular

É uma peça com sessenta personagens e dez figurantes, cuja representação, atuava
antigamente como forma de aprendizagem do Novo Testamento, uma vez que a maioria
das pessoas não sabia ler e a missa e todos os ofícios litúrgicos eram celebrados em
latim. Os figurantes são elementos do povo, muitos dos quais sem saberem ler, decoram
e interpretam todos os momentos da morte de Cristo. Há todo um trabalho que envolve
toda a aldeia, os que representam, os que fazem os cenários, os que ajudam
materialmente e que no entender de Lopes (2008: 348-349),
(…) só é possível levar a bom porto, com a cumplicidade participante da comunidade, e que
implica a construção de bancadas, a montagem do conjunto de pequenos palcos para as ações
dramáticas no perímetro da aldeia, a construção dos adereços.

Todo o povo é mobilizado para participar no evento. A este propósito Fontes
afirma que “chamam Casco ao livro de ensaiar o auto. Cotizam-se de início, para fazer
face às despesas que surjam e para comprometer as figuras a não desistirem” (1979:
132). Após os ensaios, que duram meses, milhares de espetadores podem por fim
assistir à profundidade da mensagem do auto e em uníssono terem a surpresa de ver
amigos e vizinhos seus, nas diferentes personagens.
Apesar da beleza de algumas lamentações de raiz tradicional o Auto da Paixão
distancia-se do sublime. O povo comove-se e chora facilmente por se encontrar,
interiormente, em tensão dramática, devido aos sermões, homilias, cerimónias religiosas
e, até, práticas austeras e rigorosas da Quaresma e da Semana Santa. Porém a força do
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auto advém do facto de nele se traduzir em palavras comuns o texto sagrado, sem
contudo o trair.
Em Santo António de Monforte, o Auto da Paixão não se representa anualmente,
porém é costume fazê-lo numa Sexta-feira Santa de sete em sete anos ou de dez em dez
anos, conforme a disponibilidade que há, uma vez que exige muito trabalho e em termos
económicos é bastante dispendioso. As últimas vezes em que a população de Santo
António de Monforte representou o Auto da Paixão foram nos anos de 1995, 2000,
ambos na própria freguesia, e no ano de 2006, no Forte de S. Neutel, na cidade de
Chaves.

Imagem nº 4 - Auto da Paixão do ano 2006, no Forte de S. Neutel, Chaves

Fonte: Produções Super Produtora Imagem - SPI
Figuras nº 4 e nº 5 – Capa de cassete VHS-PAL do Auto da Paixão do ano 2000 e
capa de DVD do Auto da Paixão do ano 2006, respetivamente

Fonte: Produções Super Produtora Imagem – SPI

Na aldeia, o majestoso Largo do Calvário, é o palco da tradição. São mais de três
horas de palavras, entoações vivas e sentidas com amor, dor e sentimento, não apenas
por quem representa, mas também por um público numeroso que muito compenetrado
assiste à encenação. Entres os diversos quadros representados, destacam-se a Entrada
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Triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, a Última Ceia, o Jardim das Oliveiras, a
Negação de Pedro, a Crucificação, a Colocação de Cristo no Colo de Maria e a
Ressureição.
Segundo a D. Maria Elisa Araújo, uma das mais fervorosas organizadoras dos
últimos Autos da Paixão em Santo António de Monforte, há uma envolvência total da
aldeia no que concerne ao ambiente que rodeia esta peça. Todas as pessoas se
envolvem, umas porque gostam, outras porque não gostam. Mas, a maioria das pessoas
gostam e envolvem-se de corpo e alma: os que desempenham os papéis, os que ajudam
na construção de cenários, os que ajudam materialmente e ainda os que ajudam em
todas as coisas que são necessárias para o bom funcionamento do auto em si.
Relativamente aos ensaios, estes têm sempre muita gente implicada. Os ensaios
são feitos no salão paroquial. Depois são feitos na rua para se marcarem todos os passos
que devem ser dados. Os ensaios iniciam-se mais concretamente em fins de janeiro.
Mas, em dezembro normalmente as pessoas que estão à frente deste evento reúnem-se
para ver quem desempenha os papéis. Normalmente é por famílias. Há famílias que já
estão marcadas por determinados papéis que desempenharam. As pessoas já sabem mais
ou menos os papéis que lhes cabem. Depois, começam-se a decorar os papéis. Logo
após, vai-se para a rua contracenar, marcar os passos e marcar os lugares.
No que diz respeito ao ensaio geral, é feito já como se do Auto da Paixão se
tratasse. Como habitualmente o Auto da Paixão é representado na Sexta-feira Santa, o
ensaio geral, esse decorre no domingo imediatamente anterior que é o Domingo de
Ramos. Se estiver bom tempo, este ensaio decorre de noite, caso contrário decorre de
dia.
Relativamente aos cenários do Auto da Paixão, os mesmos são feitos por pessoas
da aldeia, por carpinteiros essencialmente. Os cenários são chamados de «Pretórios».
Começa-se com os pretórios de Anás e de Caifás, depois o Palácio de Pilatos e o
Castelo do Rei Herodes. Segue-se até ao Calvário que é em forma de palco, onde
termina toda a cena.
As três cruzes usadas na crucificação de Cristo e dos dois ladrões são as dos
anos anteriores. Senão estiverem em condições, pede-se a um carpinteiro para as
recuperar a ponto de não haver problemas nem quedas de modo a haver condições para
que tudo corra bem.
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No que ao guarda-roupa diz respeito, há algumas peças de vestuário que são
feitas por pessoas da aldeia, mas a maior parte do vestuário aluga-se a uma agência
funerária, em Chaves. Às vezes, também se manda vir de Braga onde há casas que
alugam as vestes. Seja como for, a organização do Auto da Paixão está mais habituada
às vestes alugadas na agência funerária. Estas vestes, todas elas muito boas e a condizer,
são para as personagens todas. As vestes extremamente importantes e as mais vistosas
são as dos soldados e as do Centurião.
Imagem nº 5 – Auto da Paixão do ano 1995: Soldados romanos com o público ao
fundo a assistir; Cobertura do evento por parte de diversos jornalistas.

Fonte: Própria

Relativamente à entrega das personagens, apesar de haver ainda aquele lado do
humor no Auto da Paixão, o que se nota mais é o lado dramático, o lado do sofrimento.
As pessoas entregam-se de tal modo que dramatizam muito bem as situações. Por
exemplo, a pessoa que desempenha o papel dramático de Maria vive todo um conjunto
de emoções como se fosse realidade, transmitindo todo o santo sofrimento. A Madalena
também revela bastante sofrimento, com o seu sentir muito próximo do de Maria. Por
norma, a personagem de Cristo vive todo aquele percurso dramático muito
intensamente. Qualquer uma das outras figuras também mostra o seu sofrimento, revolta
ou autoridade, tal como Pilatos. Há um quadro, o do julgamento no Sinédrio, que dá a
impressão de que se está mesmo a julgar.
Quanto ao gesto e movimento esse vem já da letra, isto é, do conteúdo dos
versos presente no Casco. As pessoas já vivem de tal modo as situações deste auto que
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às vezes já não é necessário que o orientador diga para que façam assim ou façam desta
maneira ou daquela. Eles vivem aquilo que representam, porque este Auto da Paixão
não é de artistas, pois é um teatro popular. Durante muito tempo havia pessoas que não
sabiam ler e decoravam aquilo tudo. Atualmente todas as pessoas que entram no Auto
da Paixão sabem ler. Desde os anos quarenta até aos anos noventa do século passado
havia casos de pessoas que não sabiam ler, contudo representavam neste auto. Importa
referir que já não há memória das primeiras representações do Auto da Paixão na nossa
aldeia.
Neste Auto da Paixão não se recorre a instrumentos musicais. Mas, há cânticos.
Há um cântico logo no início, na entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém em que
se canta «Hossana ao Filho de David». Tudo isso em cântico arcaico, já muito antigo
que nunca se alterou, pois a tradição era cantar em latim. Existe o cântico da Verónica
que é uma personagem com pouca intervenção, mas toda a gente está com os olhos nela
para a ver e ouvir O cântico da Verónica é em latim, apesar de já se ter cantado em
português. Mas as pessoas continuam a gostar de ouvir esta personagem a cantar em
latim. Já no desenlace da representação, quando morre Jesus, todas as personagens
cantam «Dorme Jesus», que é uma coisa bem cantada, única. As pessoas vivem tudo
isto que ficam emocionadas e choram.

Imagem nº 6 – Auto da Paixão do ano 1995: Verónica a cantar; Jesus a carregar a
cruz.

Fonte: Própria
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Relativamente ao público que assiste ao Auto da Paixão, vem de todos os locais
próximos de Santo António de Monforte. Da própria aldeia não há ninguém que não
esteja e até chega a vir público de longe, às vezes do estrangeiro. É como se de uma
festa se tratasse. Vêm também pessoas das cidades de Lisboa e do Porto assistir à
representação. Também estão presentes aquelas pessoas que se interessam muito pela
cultura, pelas raízes culturais dos povos e que sabem previamente que vai decorrer o
«Auto da Paixão» na nossa aldeia. Vêm jornalistas, investigadores e também
antropólogos.

3.3. Auto da Paixão: Santo António de Monforte e a sua tradição, segundo Miguel
Torga
Temos de certo modo e desde sempre, a aldeia de Santo António de Monforte
ou, por outra, a aldeia de Curral de Vacas, associada ao Auto da Paixão, que, quer se
tivesse a sorte de assistir ou não, era famoso e passava para além das terras de Chaves,
tanto, que até Miguel Torga se sentiu atraído pela fama e encanto do «acto» e mesmo
sem auto, quis conhecer o palco da representação:

Curral de Vacas, Chaves, 24 de Setembro de 1970
Hoje vim apenas ver o palco. Qualquer dia virei assistir à representação do Auto da Paixão e
Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nestas quelhas esburacadas e cobertas de bosta, ladeadas
de postigos por onde espreita a solidão humana sem fartura, sem higiene, sem instrução e sem
esperança, sim, é de um Zé qualquer, pode carregar dignamente uma cruz divina (1973: 124).

Mas continuemos, ainda, com o Auto da Paixão e com Torga, que depois do
palco vazio, quis vê-lo cheio de paisagem humana num espaço de devoção, mesmo que
ingénuo mas fazendo parte das práticas ancestrais enraizadas na vivência mais profunda
de um povo.

Curral de Vacas, Chaves, 11 de Abril de 1974
O Auto da Paixão num pobre lugarejo transmontano transfigurado numa Galileia imaginária, a
fonte de Jacob, o Jardim das oliveiras e o Sinédrio reduzido a uma bacia cheia de água, a meia
dúzia de ramos espetados no chão, a um palanque de feira. Mas nesse cenário ingénuo e
sumário, tudo se passou como no verdadeiro – um Cristo do mundo a sofrer as injustiças e
agruras do mundo. Pilatos era qualquer regedor, Presidente da Câmara ou juiz poltrão a lavar
as mãos na honra da verdade; Caifás, o influente poderoso e rancoroso, que não é por nós é
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contra nós; Judas, o mau vizinho que muda os marcos e jura peitado; e a turba judaica, a
multidão que assistia, mata, queima, esfola, conforme a onda emotiva. Não havia vedetas.
Nem o próprio redentor tentava ultrapassar a medida humana. Todos faziam diligentemente o
seu papel, a debitar o texto e a gesticular como a rudeza era servida. A tarde estava de rosas, e
essa doçura da natureza emoldurada harmoniosamente aquela lúdica catarse colectiva, teatro e
realidade misturados, festa e pesadelo, agonia fingida e vivida. O povo tem isso: sabe
encontrar o meio termo feliz, o equilíbrio entre as exigências da alma e as fraquezas do corpo.
A tragédia do Calvário é a nossa própria tragédia. Mas Deus é Deus, um ser absoluto. Pode
sofrer absolutamente. Nós somos criaturas relativas…Por isso, a esponja de fel que desta vez o
Centurião chegou ao lábios de Cristo era um naco de pão-de-ló ensopado em vinho fino (1977:
55-56).

Uma abordagem que confessamos difícil, não só porque todas as velhas imagens
do nosso imaginário se diluíram na modernidade da aldeia, mas também, como diz
Torga, por perder a sua identidade, começando pelo nome da aldeia, da e ligado à sua
história, do seu passado – Curral de Vacas, chamando hoje a si e à aldeia o nome da
freguesia de Santo António de Monforte (consagrado em placa à entrada da aldeia).

Imagem n.º 7 – Placa indicativa de Santo António de Monforte

Fonte: http://chaves.blogs.sapo.pt

Também Torga lamenta e de novo canta Curral de Vacas no seu diário, passados
quase vinte anos após ter-se rendido a todo um povo:
63

Curral de Vacas, Chaves, 3 de Setembro de 1991
À semelhança de tantas outras que me ocorrem penosamente à lembrança, também esta terra,
infelizmente, perdeu a identidade. Mudou de nome, alindou as moradias, secou-lhe no largo o
negrilho centenário que a tutelava, deixou apagar o forno do povo, pôs fim às representações
do Auto da Paixão, que a notabilizavam e aqui me trouxeram pela primeira vez. Com todas as
raízes cortadas, ninguém se orgulha mais do tapete de bosta que lhe almofadava os passos logo
ao nascer. Cada morador, com quem falo e comento a degradação, parece ter perdido a
memória das antigas feições. Até o patriarca, que foi durante a vida inteira titular da figura de
Cristo no drama sagrado, e era pelo ano adiante a figura carismática da povoação, no que diz e
me diz é um estranho a si próprio, um zé-ninguém indigno da majestade que dantes lhe
nimbava a rude fisionomia de cavador. Nem o consigo ver, como vi, a morrer santamente na
consternação de todos pregado na cruz do calvário, nem, depois, a festejar alegremente com os
amigos, lascas de presunto e copos de vinho tinto, a sua ressurreição (1993: 100).

As perdas do passado refletem-se no presente de uma aldeia que cresceu a par da
modernidade alongando o seu casario ao longo da estrada agora asfaltada, que construiu
os seus bairros novos, que pavimentou e arranjou o seu largo, o tal dos negrilhos, que
vá-se lá saber porque, um pouco por todo o lado, resolveram morrer e deixar mais tristes
os espaços que ocupavam.
II Parte – Trabalho Empírico
Capítulo IV – Parâmetros da Investigação

4.1. Problema
A problemática engloba o problema e as formas operacionais de o solucionar.
Como refere Pacheco (2006), a problemática é uma função da contextualização do
problema, da formulação de hipóteses, da definição de objetivos e da análise crítica da
bibliografia. Todo o processo de investigação se situa numa continuidade que se inicia
com uma interrogação ou pergunta da partida. Este primeiro passo, no dizer de Cunha
(2009: 38),
(…) surge quando o investigador, após se ter conciencializado de uma dificuldade e ou
problema, o observa através do seu quadro pessoal de referência, isto é, orientado pelo
seu modo específico de ver as coisas, pelas suas teorias e ideologias, o formula em
forma de pergunta, procurando dar-lhe resposta, como forma de solucionar essa
dificuldade ou problema.
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Também neste trabalho, que tem por objetivo compreender e explicar o objeto
de estudo, que é conhecer os mecanismos de dinamização e mobilização que levam os
habitantes de Santo António de Monforte a transformarem-se e a transformarem a
comunidade por altura da representação do Auto da Paixão, a problemática se pode
condensar numa interrogação que defina o problema e se constitua como a primeira fase
na elaboração da investigação. É essa pergunta de partida que a seguir transcrevemos:
“Quais os motivos que levam as pessoas de Santo António de Monforte a uma
participação tão ativa e fervorosa, na organização e realização do Auto da Paixão?”

4.2. Hipóteses
É a partir do problema que se estabelecem as hipóteses, ou seja “a explicação ou
solução mais plausível de um problema. A hipótese, é, então uma proposição testável
que pode vir a ser a solução do problema” (McGuigan, in Almeida e Freire, 1997: 43).
O valor da hipótese depende da sua natureza e, porque se trata de um referente do
problema, “fornece à investigação um fio condutor eficaz que, a partir do momento em
que ela é formulada, substitui nessa função a questão da pesquisa, mesmo que esta deva
permanecer presente na nossa mente” (Quivy & Campenhoudt, 1998:119-120). Para
Cunha (2009: 47), “ a hipótese é o ponto de chegada do primeiro movimento de um
percurso de pesquisa e é a explicação ou solução mais plausível de um problema”.
A importância do papel da hipótese, em qualquer investigação, resulta, na
opinião de Pardal e Correia, do facto desta ser:
(…) um instrumento orientador da investigação que facilita a selecção de dados e a
organização da sua análise; ao mesmo tempo, se tornada possível por uma teoria, permite pôr
esta à prova e, refutada ou aprovada, do confronto entre teoria e realidade empírica, poderá
tornar possível a formulação de novas hipóteses (1995: 14).

Após a inventariação do problema e descritos os seus contornos, definem-se as
relações que parecem mais plausíveis a fim de poderem ser contestadas (Almeida e
Freire, 1997). Quando pretendemos encontrar as relações ou a causalidade entre
fenómenos, torna-se necessária uma formulação prévia de uma ou mais hipóteses
(Almeida e Freire, 1997).
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A revisão da literatura efetuada contribuiu, de certa forma, para uma melhor
definição das hipóteses por nós formuladas, que a seguir se apresentam, e que nos
guiaram ao longo da investigação, como respostas prováveis à questão inicial que
colocámos e responsável por este processo de investigação:

Hipótese 1
- O que leva as pessoas de Santo António de Monforte a uma participação ativa e
fervorosa, na organização e realização do Auto da Paixão é a vontade de transmitir e
projetar valores, saberes, cultura e tradição.
Hipótese 2
- As dinâmicas associadas à organização e realização do Auto da Paixão,
nomeadamente as atividades de Animação Teatral, possibilitam a participação e a
inclusão dos indivíduos na comunidade.
Hipótese 3
- O Auto da Paixão promove diferentes âmbitos da ASC.

4.3. Objetivos
Os objetivos, no dizer de Froufe Quintas e González Sánchez (1999: 102), “são as
metas que pretendemos alcançar mediante a execução de uma ação cientificamente
planificada”. Na realidade são os objetivos que se pretendem alcançar com o processo
de investigação, que dão sentido e determinam o caminho a traçar. Cunha (2008), a eles
se refere afirmando que em qualquer ação é preciso delinear os objetivos que se têm em
vista, uma vez que são eles que expressam sucintamente o que se deseja conseguir ou
pretende alcançar com o desenvolvimento do processo.

Na condução de uma investigação, o investigador é orientado por determinados objectivos
operacionais. Estes vão depender da natureza dos fenómenos das variáveis em presença, bem
como das condições de maior ou menor controlo em que a investigação vai ocorrer. Tais
objectivos podem ser apresentados de uma forma mais descritiva ou mais explicativa (Arnal,
in Almeida e Freire, 1997:25).

Face à problemática enunciada, entendemos como objetivos deste trabalho:
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Objetivo Geral:
- Compreender toda a envolvência, dinamismo e participação dos residentes de Santo
António de Monforte no Auto da Paixão de Cristo.

Objetivos Específicos:
- Dar a conhecer esta tradição transmontana que é O Auto da Paixão de Santo
António de Monforte;
- Avaliar as dinâmicas associadas à organização e realização do Auto da Paixão
que mais contribuem para o fortalecimento dos laços com a comunidade.

4.4. Metodologia
A metodologia é entendida como o conhecimento crítico dos caminhos do
processo científico é uma dimensão essencial para realizar trabalhos com qualidade
científica e aprender a pensar.
É no âmbito da metodologia que o investigador define o método que irá adotar
para alcançar os objetivos que se propõe e a forma como irá proceder à recolha de
dados.
A metodologia de investigação corresponde ao próprio processo de investigação
e permite conhecer a forma como esta foi levada a cabo (Cunha, 2009).
Ao longo de uma investigação há a possibilidade de recurso a diferentes
métodos de acordo com a fase do processo. Do que decorre a necessidade de se
procurarem os métodos e técnicas de pesquisa e análise que se apresentem como mais
apropriados para explicar a realidade que constitui o objeto de estudo, ou como salienta
Cunha (2009: 61) “os mais apropriados à comprovação da hipótese ou hipóteses,
inicialmente formuladas”.
No planeamento das diferentes etapas de uma pesquisa ou investigação pode
assim ser útil ao investigador considerar as caraterísticas de diferentes estilos de
pesquisa, uma vez que cada um desses estilos recorre a métodos diferentes de recolha de
informação. Contudo, nada impede que após se ter escolhido o tipo de abordagem, se
não possam alterar os métodos a ela associados.
No presente caso recorremos a uma estratégia metodológica qualitativa o
“Estudo de Caso”, uma metodologia que na opinião de Cunha (2009: 72) “ visa
essencialmente a compreensão do comportamento de um sujeito, de um dado
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acontecimento, de um grupo de sujeitos ou de uma instituição”. Segundo Godoy (1995)
o “Estudo de Caso” é a análise mais profunda de uma unidade de estudo que, segundo o
autor, visa ao exame detalhado de um ambiente, de um sujeito ou de uma situação em
particular. Relativamente ao seu objetivo principal Lopes refere que “deve ser provar de
forma profunda o fenómeno, analisá-lo com intensidade e estabelecer generalizações”
(2011: 103).
O Estudo de Caso é uma abordagem metodológica de investigação
especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar ou descrever
acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos
diversos fatores. Yin (1994) que define o “estudo de caso” com base nas características
do fenómeno em estudo, num conjunto de caraterísticas associadas ao processo de
recolha de dados e às estratégias de análise dos mesmos, afirma ainda que esta
abordagem se adapta à investigação em educação, quando o investigador é confrontado
com situações complexas, de tal forma que dificulta a identificação das variáveis
consideradas importantes, quando o investigador procura respostas para o “como?” e o
“porquê?”, quando o investigador procura encontrar interações entre fatores relevantes
próprios dessa entidade, quando o objetivo é descrever ou analisar o fenómeno, a que se
acede diretamente, de uma forma profunda e global, e quando o investigador pretende
apreender a dinâmica do fenómeno, do programa ou do processo.
Coutinho (2002) afirma que quase tudo pode ser um “caso”: um indivíduo, um
personagem, um pequeno grupo, uma organização, uma comunidade ou mesmo uma
nação. Ponte por sua vez considera que o estudo de caso,

(..) é uma investigação que se assume como particularística, isto é, que se debruça
deliberadamente sobre uma situação específica que se supõe ser única ou especial, pelo
menos em certos aspetos, procurando descobrir a que há nela de mais essencial e
característico e, desse modo, contribuir para a compreensão global de um certo
fenómeno de interesse (2006:

2).

No processo de recolha de dados, o Estudo de Caso pode recorrer a várias
técnicas próprias da investigação qualitativa, nomeadamente o diário de bordo, a
entrevista e a observação.
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4.4.1. Definição e Constituição da Amostra
A amostra é um subconjunto de uma população ou universo. Para cada
população, há muitas amostras possíveis e qualquer delas deve fornecer informação dos
parâmetros da população correspondente. “Podemos aceitar que a amostragem é um
processo utilizado há muitos anos, baseando-se na experiência e na intuição da ideia de
que uma amostra pode informar sobre as propriedades do universo” (Murteira e Black,
in Almeida e Freire, 1997: 98).
As amostras devem ser obtidas por métodos aleatórios, sempre que se pretende
tirar conclusões sobre a população mas, muitas vezes, são obtidas por métodos não
aleatórios. No caso presente o método de amostragem utilizado foi o aleatório simples
que, segundo Almeida e Freire ”(…) é a modalidade mais conhecida e que alcança
maior rigor científico ao permitir que qualquer individuo possua a mesma probabilidade
de integrar a amostra e a saída de um não afecta a probabilidade de saída dos restantes”
(1997: 99) e procurou-se dessa forma e na impossibilidade em considerar todos os
indivíduos intervenientes no Auto da Paixão, definir uma amostra que permitisse a
generalização dos resultados. Nesse sentido, a amostra foi constituída por 20 sujeitos, de
ambos os sexos, com idades compreendidas entre 14 e os 92 anos de idade.

4.4.2. Instrumentos de Recolha de Dados
São inúmeros os métodos de recolha de dados que se podem empregar numa
investigação, no entanto e segundo Quivy e Campenhoudt cabe “ao investigador
selecionar os que melhor respondem aos "objetivos da investigação, do modelo de
análise e das características do campo de análise" (1998: 186).
Na ótica de vários autores os instrumentos de recolha de dados que são meios
utilizados pelo investigador para efetuar a recolha de informações necessárias e válidas
que permitam a realização da sua investigação, devem ser diversificados.
Constituindo a informação a provisão de base dos trabalhos de investigação,
procurar compreender, descrever, explorar um novo domínio, verificar uma hipótese ou
avaliar um projeto, são passos fundamentais, cujo êxito se liga à qualidade das
informações em que se apoiam. Estes dados porém não se recolhem ao acaso, interessa
antes de mais, selecionar um ou vários procedimentos de recolha de dados.Com vista a
essa recolha nesta investigação, realizamos três entrevistas, uma das quais foi feita a um
dos elementos da organização do auto, outra a um ensaiador e ator do mesmo e outra a
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um dos elementos orientadores., bem como um inquérito por questionário passado aos
elementos constitutivos da amostra. Isto porque a entrevista no dizer de (Fortin, 2000:
245) “permite colher informações junto dos participantes relativas aos factos, às ideias,
aos comportamentos; às preferências, aos sentimentos, às expetativas e às atitudes”, daí
a sua importância no Estudo de Caso. Através dela o investigador percebe a forma como
os sujeitos interpretam as suas vivências já que esta “é utilizada para recolher dados
descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver
intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do
mundo” (Bogdan & Biklen, 1994: 134). Enquanto instrumento metodológico a
entrevista consiste numa ferramenta interativa que adquire sentido dentro de um espaço
dialógico, em que o estabelecimento do vínculo entre o pesquisador e os sujeitos
investigados cumpre uma função essencial na qualidade dos indicadores empíricos
produzidos. Nela, o papel do pesquisador não se restringe à atividade de perguntar. Da
mesma forma, o papel do sujeito investigado não se restringe a responder às questões
formuladas pelo investigador, pois as suas respostas não estão prontas a priori (dentro
de “suas cabeças”), mas são verdadeiras construções pessoais implicadas no espaço
dialógico da entrevista, no tipo de vinculação estabelecido com o entrevistador
(González Rey, 1999).
As entrevistas por nós realizadas tiveram uma natureza semiestruturada, dado
que foi elaborado previamente um guião. No entanto, embora orientada pelas questões
elaboradas que correspondem aos objetivos do estudo, a entrevista viveu sobretudo
daquilo que o participante disse. As entrevistas semiestruturadas apesar do guião
elaborado pelo entrevistador, permitem que ocorra alguma liberdade para desenvolver
as perguntas segundo a direção que se considere adequada, explorando, de uma forma
flexível e aprofundada, os aspetos tidos como mais relevantes.
Autores como Triviños (1987) e Manzini (1990/1991) têm tentado definir e
caraterizar o que vem a ser uma entrevista semiestruturada, ou seja aquela que para
Triviños (1987) tem como característica questionamentos básicos que são apoiados em
teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. A partir das respostas dos
informantes aos questionamentos poderão surgir novas hipóteses. Afirma ainda o autor
atrás citado que “a entrevista semiestruturada favorece não só a descrição dos
fenómenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade (…)
além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo da recolha
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de informações” (Triviños, 1987: 152). Para Manzini (1990/1991), a entrevista
semiestruturada está focalizada num assunto sobre o qual confecionamos um roteiro
com perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às
circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer
emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma
padronização de alternativas. Um ponto com que ambos os autores concordam, reportase à necessidade de perguntas básicas e fundamentais para atingir o objetivo da
pesquisa.
Como instrumento de recolha de dados recorremos como já referimos, ao
inquérito por questionário, de administração direta e que é na opinião de (Almeida e
Pinto, 1995: 88), “um procedimento técnico que várias ciências sociais (…) tendem a
privilegiar na prática da investigação empírica”. O questionário foi de administração
direta, ou seja, o próprio inquirido registou as suas respostas. Este inquérito foi passado
a vinte pessoas, atores, orientadores e organizadores do Auto da Paixão.
O planeamento do inquérito centrou-se em delimitar, antes de mais, o âmbito do
problema a estudar e, consequentemente, o tipo de informação a obter. Os objetivos do
inquérito foram definidos o mais claramente possível e adaptados à amostra por nós
definida.
A construção e formulação das questões constituem uma fase crucial da
construção do inquérito, uma vez que, “qualquer erro, qualquer inépcia, qualquer
ambiguidade, repercutir-se-á na totalidade das operações ulteriores, até às conclusões
finais” (Ghiglione e Matalon, 1992: 119). A sua redação tentou compatibilizar os
objetivos de conhecimento que o inquérito se propôs, com um tipo de linguagem
acessível aos inquiridos.
Salienta-se que todas as afirmações e questões presentes no inquérito se
relacionavam com os do projeto e com elas se pretendia obter respostas às questões da
investigação, formuladas.
O inquérito foi dividido em duas partes, a primeira relativa aos dados biográficos
do inquirido e a segunda constituída por dezoito questões fechadas e por uma questão
aberta.
E porque na ótica de Almeida e Freire (1997: 43) “(…) após situar o problema
torna-se necessário reunir e analisar o melhor possível o que já se conhece sobre o
assunto, ou seja, a informação existente sobre aquele problema” há a necessidade de
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proceder a uma revisão bibliográfica exaustiva. A revisão da bibliografia é
particularmente importante para se definir e melhor enquadrar o referencial teórico para
a investigação em causa. Ela serve, igualmente, segundo Almeida e Freire (1997), para
a obtenção de indicações e sugestões importantes tendo em vista a definição do
procedimento metodológico, sobretudo, quando se trata de definir o plano da
investigação e os instrumentos usados na recolha de dados.

4.5. Apresentação, análise e discussão dos resultados
Fazemos de seguida a apresentação, análise e discussão dos dados conseguidos
com os instrumentos de recolha de dados por nós utilizados.

4.5.1. Apresentação dos Dados Conseguidos com as Entrevistas
As entrevistas efetuadas permitiram-nos um conjunto de dados essenciais ao
desenvolvimento do trabalho. Assim no decurso da entrevista feita a um dos elementos
da organização do auto pudemos saber através das palavras do entrevistado que:
“O ambiente que rodeia esta peça é uma envolvência total da aldeia. Todas as pessoas
se envolvem. A maioria das pessoas envolve-se de alma e coração: os que fazem papéis,
os que ajudam nos cenários, os que ajudam materialmente e ainda os que ajudam em
todas as coisas que são necessárias para o bom funcionamento do auto em si”
“O que leva as pessoas a uma participação tão ativa na organização do auto é a
oportunidade de vivenciar uma importante atribuição, a de ser agente de cidadania,
contribuindo para resgatar do passado a sabedoria e a tradição que têm marcado
diversas gerações, é a mobilização da comunidade em torno das famílias na área
ligada ao teatro popular e porque representa uma união de esforços à volta de um
acontecimento de fé numa época especial do ano para os católicos, que é a Páscoa”
.
“As dinâmicas ligadas ao auto que mais contribuem para unir os membros da
comunidade de Santo António de Monforte são, entre outras, as atividades de
Animação Teatral, a carga tradicional, que é a verdade de um povo, a integração
social, a criatividade, a liberdade de interpretação, a participação, a educação e a
esperança cristã na vida de todos os dias”
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.
“O Auto da Paixão promove, sem dúvida alguma, diferentes âmbitos de
Animação Sociocultural, nomeadamente os âmbitos relativos à dimensão etária e ao
espaço de intervenção que é, neste caso, a animação rural”
.
“Os ensaios têm sempre muita gente implicada, porque são há volta de 60
figuras e figurantes. Os ensaios são feitos no salão paroquial. Depois são feitos na rua
para marcarmos todos os passos que temos que dar”.
“Começamos os ensaios mais propriamente em fins de janeiro. Em fins de
dezembro distribuímos os papéis. Mas, é em fins de janeiro que normalmente começam
os ensaios. Em dezembro normalmente as pessoas que estão à frente deste evento
reúnem-se para ver quem desempenha os papéis. Mas, normalmente é por famílias. Há
famílias que já estão marcadas por determinados papéis que desempenharam. Por
exemplo, o papel de Pilatos já vem de avós, pais e netos. As pessoas já sabem mais ou
menos os papéis que lhe cabem. Depois, começam-se a decorar os papéis. Depois de
decorados os papéis, vamos para a rua contracenar, marcar os passos e marcar os
lugares”.
“Há um ensaio geral que é feito ao ar livre. Este ensaio é feito já como se do
Auto da Paixão se tratasse. Geralmente tem lugar no Domingo de Ramos, já que a
representação, que dura perto de três horas, é levada a cabo na tarde de Sexta-feira
Santa, durante a tarde. Quando o tempo está bom o ensaio decorre de noite. Quando
não está bom, decorre de dia”.
“Os cenários são feitos por pessoas da aldeia, essencialmente carpinteiros que
trabalham imenso nisso. Temos como cenários… Nós chamamos aos cenários
«Pretórios». Começa-se com os pretórios de Anás e de Caifás, depois o Palácio de
Pilatos e o Castelo do Rei Herodes. Segue-se até ao Calvário que é em forma de palco,
onde termina toda a cena”
.
“No palco estão as três cruzes de madeira onde são crucificados Cristo e os
dois ladrões”.
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“Reutilizam-se as cruzes dos anos anteriores. Senão estiverem em condições,
dizemos ao carpinteiro para nos preparar aquilo a ponto de não haver problemas nem
quedas de modo a haver condições para que tudo corra bem”.
“Há coisas que fazemos nós, mas a maior parte do guarda-roupa alugamos a
uma agência funerária que cede há muitos anos também as vestes para as personagens.
Às vezes também mandamos vir de Braga onde há casas que alugam as vestes. Mas, nós
estamos mais habituados às vestes que alugamos na agência funerária, em Chaves. As
mais vistosas são as dos soldados e as do Centurião. As vestes todas elas são muito
boas e a condizer”.
“Utilizamos um cavalo para o Centurião Romano, que é aquele que espeta a
lança no coração de Jesus. Este último ano foi emprestado pela GNR, antigamente era
emprestado por alguém cá da terra”.
.
“Apesar de haver ainda aquele lado do humor no Auto da Paixão, o que se nota
mais é o lado do sofrimento. As pessoas entregam-se de tal modo que dramatizam muito
bem as situações. Por exemplo, a pessoa que desempenha o papel dramático de Maria
é de uma entrega total. Vive todo um conjunto de emoções como se fosse realidade,
transmitindo todo o santo sofrimento. A Madalena também com o seu sentir muito
próximo do de Maria. Normalmente o Cristo, que pode ser uma pessoa que seja o
primeiro ano que o faça, mas à medida que o vai fazendo, vai-se entregando cada vez
mais e vive aquilo intensamente. Qualquer uma das outras figuras também mostra o seu
sofrimento, revolta ou autoridade, como Pilatos. Há um quadro, o do julgamento no
Sinédrio, que dá a impressão de que se está mesmo a julgar. Há uma entrega muito
grande por parte das pessoas. Quanto ao movimento esse vem já da letra, isto é, do
conteúdo dos versos presente no Casco, que é o livro por onde as pessoas decoram as
falas e intervenções da personagens e também o orientador do Auto da Paixão recorre
a este livro para orientar as personagens sempre que for preciso. As pessoas já vivem
de tal modo as situações deste auto que às vezes já não é preciso o orientador dizer
para que façam assim ou façam desta maneira ou daquela. Eles vivem aquilo que
fazem, porque isto não é de artistas, pois é um teatro popular. Tínhamos pessoas que
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não sabiam ler e decoravam aquilo tudo. Hoje, graças a Deus, já todas as pessoas que
entram no Auto da Paixão sabem ler. Mas, até há bem pouco tempo, aí até aos anos
noventa do século passado, muita gente nem sequer sabia ler. Contudo, importa dizer
que já não há memória das primeiras representações do Auto da Paixão na nossa
aldeia. Nem na memória dos meus bisavôs. Eu sei que o meu bisavô, teria agora, sei lá,
200 anos, já ele fazia um papel no Auto da Paixão”.
“Os textos do «Casco» foram inspirados na obra do Padre Francisco Vaz, de
Guimarães. A partir daí cada aldeia foi adaptando os textos à sua maneira. No
princípio do século XX, houve um senhor chamado João Queiroga que dava jeito
naquilo tudo e ensaiava para o «Auto da Paixão». Por volta de 1935, foi uma sobrinha
dele, a D. Adelaide Queiroga que fez um novo «Casco». Arranjou a coisa da forma em
que ele está agora. Não houve mais alterações desde aí. Às vezes, havia coisas que não
estavam certas e corrigiam-se tais como erros ortográficos e a falta de rimas. Contudo,
mantém-se praticamente igual ao da D. Adelaide Queiroga”
.
“Não, não recorremos a instrumentos musicais. Mas, há cânticos. Há um
cântico logo no início, na entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém em que se
canta «Hossana ao Filho de David». Tudo isso em cântico arcaico, já muito antigo que
nunca alterámos. Também se cantava em latim. Também temos o cântico da Verónica
que é uma personagem com pouca intervenção. Mas toda a gente está com os olhos na
Verónica para a ver. O cântico é em latim, apesar de já o termos feito em português.
Mas as pessoas continuam a gostar de ouvira a Verónica a cantar em latim.
O São João não canta, mas todo o tom que dá ao que diz é duma doçura muito
grande e dá a impressão que canta assim docemente, … quando fala com Cristo,
quando fala com a Madalena, quando fala com Pedro. Não é mesmo cantar, mas é
quase cantar. Depois, já no desenlace da representação, quando morre Jesus, toda a
personagem canta o «Dorme Jesus» que é uma coisa bem cantada, única. As pessoas
vivem tudo isto que ficam emocionadas e choram. Eu próprio, quando estou a orientar
os ensaios choro nesta parte final. Mesmo no dia da representação em si, a entrega é
tanta que consigo chorar, consigo rir”.
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“Aqui à volta, de tudo que é sítio vem público. Aqui da aldeia não há ninguém
que não esteja presente e até chega a vir público de longe. É como se de uma festa se
tratasse. Há muita gente que vem de longe, de Lisboa, do Porto assistir à
representação, às vezes até do estrangeiro. Também costumam estar presentes aquelas
pessoas que se interessam muito pela cultura, pelas raízes culturais dos povos e que
sabem que vai decorrer o «Auto da Paixão» na nossa aldeia. Vêm jornalistas,
investigadores e também antropólogos. Alguns vêm ter comigo para recolher
informações sobre o «Auto da Paixão»”.
“O «Auto da Paixão» é um teatro litúrgico e popular. Também tem um
bocadinho de popular. Mas, todo o «Auto da Paixão» é inspirado em textos litúrgicos.
Começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e acaba no Calvário, na morte.
Mas nós já adaptamos… Pareceu-me que era muito triste para nós, cristãos, tudo isto
acabar na dor de uma Sexta-feira Santa. Por isso, já no fim mesmo do auto aparece-nos
Cristo ressuscitado, vestido de branco, luminoso. Mas, isto já foi uma adaptação que
fizemos. Cristo aparece já radioso à frente de todo o público quando já algumas
pessoas começam a chorar. Há um sentimento de esperança. Acaba aquela tristeza
quando Ele aparece”.
“Sobre «O Acto da Primavera», celebrado em Curalha e filmado pelo cineasta
Manuel de Oliveira quero dizer que os atores eram pessoas de cá que viviam naquela
altura em Curalha. Era uma família que para onde quer que fosse levava consigo o
Casco, o nosso livro de ensaios. Assim foi quando foram para Curalha e lá fizeram o
«Auto da Paixão» que depois deu origem ao «Acto da Primavera» filmado por Manuel
de Oliveira. Mas, o Casco deles e o nosso era o mesmo, foi representado da mesma
forma, foi tudo igual, porque a grande parte das pessoas que encarnaram as
personagens eram de cá da aldeia. Era um grupo de irmãos. O pai deles era quem
ensaiava. Não sei agora de momento quais as personagens que encarnavam, mas sei
que eles estavam lá no Auto, que também era representado ao ar livre.”
No decurso da entrevista feita a um dos elementos que para além de ator também
foi ensaiador do Auto da Paixão pudemos apurar através das palavras do entrevistado
que:
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“Eu nasci em 1921. Assisti ao primeiro Auto da Paixão quando tinha uns 8 ou 9
anos”.
“Até hoje vi fazer dezassete Autos da Paixão na nossa aldeia. Participei em três.
Num participei só como ator. Depois, nos Autos da Paixão de 1995 e de 2000 fui
ensaiador e ator ao mesmo tempo”.
.
“Eu nunca soube ler, mas sei «estreler»... Bem, na verdade, eu e outros rapazes,
quando éramos crianças, assistíamos sempre ao Auto da Paixão de cada vez que era
representado. A nossa curiosidade era muita e havia personagens que nos despertavam
mais a atenção. Depois, acabávamos por ouvir todos aqueles versos que eram fáceis de
decorar como se de uma simples cantiga se tratasse. Mas, também havia outra forma
de decorar esses versos enquanto guardávamos os animais no pasto. Comigo iam
outros amigos de infância. Alguns sabiam ler e para ocuparmos todo aquele tempo
declamávamos os versos do Auto da Paixão uns com os outros. Isso tornou-se num
hábito até que acabou por ficar tudo memorizado. Quando chegou a altura de eu e os
outros representarmos o auto não tivemos dificuldade com a memorização dos versos,
porque já os tínhamos bem decorados cá dentro da cabeça”.

“Na minha maneira de ver as coisas penso que o que leva as pessoas a
entregarem-se com tanta força na realização deste auto é pelo respeito e apreço pela
nossa população e pelas gerações que nos antecederam, pela fé e pela vontade de não
deixar morrer esta tradição que merece ser dada a conhecer aos mais novos”.

Finalmente, no decurso da entrevista efetuada a um dos elementos orientadores
do Auto da Paixão pudemos saber através das palavras do próprio que:
“Já orientei por duas vezes o Auto da Paixão. Sabe que eu vivi praticamente
quarenta anos da minha vida no Barreiro, distrito de Lisboa. Só vinha cá de férias.
Enquanto estive no Barreiro dedicava o meu tempo livre a orientar peças de teatro.
Gostava muito de me envolver nas dramatizações e aprendi muito com vários atores.
Entretanto, reformei-me e regressei à aldeia. Já cá estou há aproximadamente 20 anos.
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Vim com vontade de ajudar nos ensaios de vários peças, principalmente nos ensaios do
Ramo e do Auto da Paixão”.
“Tanto eu como outros orientadores antes de mim líamos em voz alta os versos
do Auto da Paixão para as pessoas que não sabiam ler, uma vez que muitas delas eram
rudes. Não sabiam ler, nem escrever e nem sequer daqui para fora tinham saído. Como
os versos praticamente eram curtos e de rima fácil ficavam na memória. Além disso, os
versos que as personagens declamavam eram quase a cantar, daí a sua fácil
memorização. Mas, repare eu também insistia muito para que as personagens
colocassem bem a voz e utilizassem vários tons sempre que preciso, nomeadamente
quando tinham de ser mais agressivas. Tudo isto permitia que as pessoas fixassem
facilmente todos aqueles diálogos”.
“ Este evento é, sem dúvida alguma, uma manifestação de cultura. Para mim o
Auto da Paixão é uma grande forma de transmitir saberes e valores. Muito anos atrás,
praticamente ninguém conhecia a bíblia. Tudo o que estava escrito e se ouvia na missa
era em latim. Além disso, poucos sabiam ler. Este acontecimento acabava por ser uma
forma de catequese que tocava no coração de todos. Além disso é um acontecimento
que não nos ensina a fazer o mal. Ensina-nos a praticar o bem. No Auto da Paixão
existe, por exemplo, uma personagem, o Judas, que praticou o mal e com o
arrependimento matou-se o que significa que o seu comportamento não foi o mais
adequado, não serviu de solução para nada. As pessoas acabam por ver nesta
personagem, apesar do seu comportamento negativo, alguém que transmite uma
mensagem, um aviso”.
“Toda a comunidade se envolvia fervorosamente. Os que não participavam de
uma maneira participavam de outra. Muitos dos que não eram atores, nomeadamente
vários carpinteiros da aldeia, participavam na construção e na montagem dos cenários
que eram feitos de madeira”.
“Para os cristãos o auto é uma festa para o povo. As pessoas de fora
deslocavam-se para nossa aldeia em grandes grupos. Vinham todos ver o Auto da
Paixão. Era uma enchente. O povo todo assistia com bastante interesse e entusiasmo”.
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“Gostava imenso que o auto fosse representado novamente. Gostava que fosse
para breve e, apesar da minha idade, oferecia-me para ajudar na orientação das
personagens com toda a minha dedicação e fé.”

4.5.2. Apresentação e Análise dos Resultados Obtidos com o Inquérito
Foram distribuídos vinte inquéritos, tanto quantos os elementos que constituíram
a amostra, sendo a taxa de retorno de 100%, o que corresponde a vinte.

Gráfico n.º 1




Pela análise do gráfico, conclui-se que na amostra a percentagem correspondente

aos dois sexos tinha a mesma expressão, (50%) de representantes do sexo masculino e
(50%) de representantes do sexo feminino.

Gráfico n.º 2
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Os dados obtidos de acordo com o gráfico número 2 demonstram que o nível

etário dos inquiridos variava entre os 14 e os 92 anos.

Gráfico n.º 3




Analisando o gráfico, verifica-se que 39% dos inquiridos são reformados, que e

17% desempenham uma atividade na função pública e que os restantes pertencem a
profissões diversificadas, tais como estudante, professor(a), guarda prisional ou
médico(a).
Gráfico n.º 4




No tocante às habilitações literárias, face ao gráfico acima apresentado verifica-se

que os inquiridos com habilitações literárias correspondentes ao 1º ciclo do Ensino
Básico tal como os inquiridos com habilitações literárias correspondentes ao Ensino
Superior obtiveram uma percentagem idêntica (30%) cada. Os indivíduos com
habilitações literárias correspondentes ao 2º Ciclo do Ensino Básico e os do Ensino
Secundário também obtiveram a mesma percentagem (15%) cada e o mesmo aconteceu
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com os que possuem o 3º Ciclo do Ensino Básico e os que não possuem habilitações
literárias que obtiveram cada um deles (5%).

Gráfico n.º 5





No tocante a esta questão é visível que a maioria dos inquiridos é casado 55%. A

percentagem de inquiridos solteiros traduz-se em 25% e a dos viúvos em 15%, vivendo
5% dos inquiridos em união de facto.

Gráfico n.º 6
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Quadro n.º 3

PERCENTAGEM
100%

Uma a cinco vezes
Seis a dez vezes

0%

Mais de dez vezes

0%




Os resultados obtidos nas respostas a esta questão, indicam que a totalidade dos

inquiridos (100%) participou no Auto da Paixão entre uma a cinco vezes.

Gráfico n.º 7
2. Já foi organizador do “Auto da Paixão”?
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Quadro n.º 4



NÚMERO

PERCENTAGEM

Não

15

75%

Sim

5

25%



Os resultados obtidos e registados no gráfico n.º 7, bem como no quadro que o
acompanha, revelam que apenas 25% dos inquiridos respondeu afirmativamente a esta
questão.
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Gráfico n.º 8
2.1. Se sim, quantas vezes já o organizou?
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Quadro n.º 5
NÚMERO

PERCENTAGEM

Uma a cinco vezes

5

25%

Seis a dez vezes

0

0%

Mais de dez vezes

0

0%

Os resultados a esta pergunta evidenciam que a totalidade dos inquiridos que
revelou ter sido organizador do Auto da Paixão (25%) só o representou de uma a cinco
vezes.

Gráfico n.º 9
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Quadro n.º 6
PERCENTAGEM
Sim

85%

Não

15%




A análise de respostas dadas a esta questão, leva-nos a concluir que a maior parte

dos inquiridos (85%) já foi ator no Auto da Paixão. 15% dos respondentes referiu
nunca terem sido atores neste género de representação religiosa.
Gráfico nº 10




Quadro n.º 7

PERCENTAGEM
Uma a cinco vezes

85%

Seis a dez vezes

0%

Mais de dez vezes

0%







Os resultados evidenciam que a totalidade dos inquiridos que revelou ter sido ator

no Auto da Paixão (85%) só o representaram de uma a cinco vezes.
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 LEGENDAS PARA AS AFIRMAÇÕES DOS GRÁFICOS Nº 11 ao Nº 25:
1 = Concordo Completamente
2 = Concordo Muito
3 = Concordo
4 = Não Concordo nem Discordo
5 = Discordo

Gráfico nº 11

Quadro n.º 8

PERCENTAGEM
1

85%

2

5%

3

10%

4

0%

5

0%

Pelos resultados obtidos, depreendemos que a maior parte dos inquiridos (85%)
concorda completamente com a afirmação, 10% concorda e 5% concorda muito.
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Gráfico nº 12

Quadro n.º 9

PERCENTAGEM
1

50%

2

40%

3

10%

4

0%

5

0%

Pela análise dos resultados conseguidos, conclui-se que 50% dos inquiridos
concorda completamente com a afirmação, (40%) concorda muito enquanto que (10%)
apenas concorda.
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Gráfico nº 13

Quadro n.º 10

PERCENTAGEM
1

30%

2

50%

3

20%

4

0%

5

0%

A análise dos resultados obtidos no tocante a esta afirmação, leva-nos a concluir
que 50% dos participantes no inquérito concordava muito com ela, 30% concorda
completamente e 20% apenas concorda.
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Gráfico nº 14

Quadro n.º 11

PERCENTAGEM
1

90%

2

10%

3

0%

4

0%

5

0%

Pela observação do gráfico e quadro acima apresentados, verificamos que a
grande maioria dos inquiridos (90%) assume que concorda completamente com a
afirmação enquanto que 10% concorda muito.
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Gráfico nº 15

Quadro n.º 12
PERCENTAGEM
1

80%

2

20%

3

0%

4

0%

5

0%

No que ao gráfico e quadro acima apresentados diz respeito, podemos ver que a
maioria (80%) concorda completamente que as gerações mais novas aprendem
tradições, saberes e valores da sua terra através da representação do Auto da Paixão e
que 20% concorda muito.

Gráfico nº 16
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Quadro n.º 13
PERCENTAGEM
1

80%

2

20%

3

0%

4

0%

5

0%

Relativamente a esta afirmação 80% dos participantes concorda completamente
com ela e 20% concorda.

Gráfico nº 17

Quadro n.º 14
PERCENTAGEM
1

75%

2

25%

3

0%

4

0%

5

0%

90

Analisando os dados obtidos, pode verificar-se que 75% dos entrevistados
concordam completamente com a afirmação acima explicitada enquanto que os
restantes (25%) concorda muito.

Gráfico nº 18

Quadro n.º 15
PERCENTAGEM
1

35%

2

20%

3

35%

4

10%

5

0%

Pela análise das respostas, podemos concluir que 35% dos inquiridos concorda
completamente com a afirmação apresentada, igual percentagem (35%) apenas
concorda, 20% concorda muito e 10% não deram opinião.
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Gráfico nº 19

Quadro n.º 16
PERCENTAGEM
1

90%

2

5%

3

5%

4

0%

5

0%

Pela leitura dos resultados podemos verificar que a maioria (90%) concorda
completamente que no Auto da Paixão participam jovens, (5%) concorda muito e igual
percentagem (5%) só concorda.
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Gráfico nº 20

Quadro n.º 17
PERCENTAGEM
1

100%

2

0%

3

0%

4

0%

5

0%

Pela análise dos resultados, conclui-se que todos os inquiridos (100%)
concordam completamente com a afirmação.
Gráfico nº 21
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Quadro n.º 18
PERCENTAGEM
1

55%

2

10%

3

10%

4

5%

5

5%

Relativamente à participação de idosos neste evento, (55%) concorda
completamente com esta afirmação, 25% concorda muito, 10% concorda, (5%) não
concorda nem discorda e 5% discorda.
Gráfico nº 22

Quadro n.º 19
PERCENTAGEM
1

75%

2

10%

3

0%

4

15%

5

0%
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Analisando os elementos obtidos, verifica-se que 75% dos respondentes a este
inquérito concorda completamente com a afirmação que traduz que no Auto da Paixão
participam mais homens do que mulheres, 15% apenas concorda com a afirmação,
enquanto que 10% concorda muito.

Gráfico nº 23

Quadro n.º 20
PERCENTAGEM
1

50%

2

40%

3

10%

4

0%

5

0%

Pela análise dos resultados podemos verificar 50% dos inquiridos concorda
completamente com o que é afirmado, 40% concorda muito e 15% apenas concorda
com esta afirmação.
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Gráfico nº 24

Quadro n.º 21
PERCENTAGEM
1

45%

2

40%

3

10%

4

0%

5

5%

Pela leitura dos resultados acima apresentados, podemos verificar que 45% dos
respondentes concorda com afirmação na qual se refere que o Auto da Paixão contribui
para a dinamização do turismo do mei local, 40% concorda muito, 10% concorda e
apenas 5% não concorda.
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Gráfico nº 25

Quadro n.º 22
PERCENTAGEM
1

85%

2

10%

3

5%

4

0%

5

0%

Da análise dos dados ressalta que 85% dos inquiridos concorda completamente
quando confrontados com a afirmação que defende que as dinâmicas associadas à
organização e realização do Auto da Paixão, nomeadamente as atividades de Animação
Teatral, possibilitam a participação e a inclusão dos indivíduos na comunidade, 10%
concorda muito com esta afirmação e 5% só concorda.
4.5.3. Análise e Discussão dos Resultados
Os resultados conseguidos através dos diferentes instrumentos de recolha de
dados, permitiram-nos conhecer que o que leva as pessoas de Santo António de
Monforte a envolverem-se de alma e coração na realização do Auto da Paixão é não
apenas a oportunidade de serem agentes de cidadania, na medida em que “contribuem
para resgatar do passado a sabedoria e a tradição que têm marcado diversas gerações,
mas é também a mobilização da comunidade em torno das famílias na área ligada ao
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teatro popular e porque representa uma união de esforços à volta de um acontecimento
de fé numa época especial do ano para os católicos, que é a Páscoa” e o respeito e
apreço pela população de um meio rural e pelas gerações que nos antecederam e a
vontade de não deixar morrer esta tradição que merece ser dada a conhecer aos mais
jovens. Que “as dinâmicas ligadas ao auto que mais contribuem para unir os membros
da comunidade de Santo António de Monforte são, entre outras, as atividades de
Animação Teatral, a carga tradicional, que é a verdade de um povo, a integração
social, a criatividade, a liberdade de interpretação, a participação, a educação e a
esperança cristã na vida de todos os dias.”
Os dados recolhidos possibilitaram ainda compreender toda a envolvência,
dinamismo e participação dos residentes de Santo António de Monforte no Auto da
Paixão de Cristo, bem como avaliar as dinâmicas associadas à organização e realização
do Auto da Paixão que mais contribuem para o fortalecimento dos laços entre os
elementos da comunidade, nomeadamente através das respostas dadas pelo elemento da
organização do auto. Estas respostas confirmam de certa forma as hipóteses por nós
aventadas inicialmente.

Conclusão
Depois de muitas horas de pesquisas, conversas e leituras, moldadas em certezas e
incertezas, dominadas por momentos de alegria e de tristeza, muitos quilómetros
percorridos, vários contactos feitos, muitas pesquisas efetuadas, chegámos ao fim deste
trabalho sobre o “Auto da Paixão” em Santo António de Monforte, no qual a
“Animação Teatral” existente na dramatização da paixão e morte de Jesus Cristo,
assume papel de relevo na partilha de valores e experiências. Aliás, a relevância de
eventos na animação rural parecem enquadrar o “Auto da Paixão” como um espaço
privilegiado para o desenvolvimento de atividades e dinâmicas de Animação
Sociocultural.
Com o trabalho no qual abordamos temas como: a animação sociocultural,
nomeadamente os seus conceitos, origem, antecedentes e âmbitos de intervenção; a
animação sociocultural em Portugal; a animação teatral e comunitária, as tradições e
importância da sua preservação, o teatro litúrgico popular, nomeadamente a literatura na
idade média; o teatro sagrado na legislação dos sínodos medievo-portugueses; as
origens do teatro popular e dos autos e o fim do teatro medieval: Gil Vicente e os seus
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autos, o enquadramento teórico da comunidade e se abordou o Auto da Paixão:
tradicional teatralização da comunidade em questão, bem como esta tradição na
perspetiva de Miguel Torga, pretendíamos conhecer o que leva as pessoas de Santo
António de Monforte a uma participação tão ativa e fervorosa, na organização e
realização do Auto da Paixão.
A metodologia adotada sustentou-se em algumas entrevistas e num inquérito por
questionário, dirigido aos elementos constitutivos da amostra que nos possibilitaram
retirar, através dos dados recolhidos um conjunto de ilações que vêm confirmar o que
foi tido como as nossas hipóteses iniciais, que consideravam que o que leva as pessoas
de Santo António de Monforte a uma participação ativa e fervorosa, na organização e
realização do “Auto da Paixão” é a vontade de transmitir e projetar valores, saberes,
cultura e tradição; que as dinâmicas associadas à organização e realização do “Auto da
Paixão”, nomeadamente as atividades de “Animação Teatral”, possibilitam a
participação e a inclusão dos indivíduos na comunidade e que o “Auto da Paixão”
promove diferentes âmbitos da ASC.
A conclusão de um trabalho constitui, na óptica de Laville e Dionne (1999: 230),
“uma etapa amiúde simples de transpor, principalmente porque se situa no
prolongamento directo das etapas precedentes que ela vem naturalmente coroar,
retomando vários dos seus elementos”. Neste sentido e no tocante ao caso presente,
compete-nos referir que, apesar de algumas limitações que tiveram a ver com a
dificuldade na abordagem das pessoas a inquirir, o trabalho de investigação decorreu de
acordo com o previsto.
Ao terminarmos este trabalho de investigação, com o qual estávamos convictos de
alcançar determinados objetivos que nos propúnhamos e que, de certa forma, acabámos
por conseguir, não podemos deixar de exprimir o nosso desejo de que ele tenha
contribuído, de alguma forma, para um melhor conhecimento da realidade.
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Apêndices
I - GUIÃO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA
Blocos da entrevista

Objetivos específicos

Tópicos a discutir

Legitimação da
entrevista e motivação

Legitimar a necessidade
da entrevista e motivar
o entrevistado para a
mesma, estabelecendo
empatia entre as partes.

- Informar, em linhas
muito gerais, o objetivo
do estudo: estudar a
influência que o Auto da
Paixão
exerce
na
animação
da
comunidade rural de
Santo
António
de
Monforte.
Devem
evitar-se referências a
variáveis específicas, de
modo a não provocar o
enviesamento
de
respostas nos blocos
seguintes
- Explicar, em linhas
gerais, qual vai ser o
decurso da entrevista;
nomeadamente, que se
vai falar por alto do
modo como o (a)
entrevistado (a) encara a
sua participação no Auto
da
Paixão,
como
organizador
(a),
ensaiador ou orientador.
Assegurar
a
confidencialidade
dos
dados recolhidos em
entrevista

Avaliação das variáveis
moderadoras

Procurar avaliar o modo
como o entrevistado
perceciona, em si, as
variáveis moderadoras
do estudo.

- Otimismo: como é que
o (a) entrevistado(a)
encara este evento? É ou
não
um
evento
proporcionador
de
animação sociocultural
na comunidade onde se
insere?
Autoeficácia:
o
entrevistado sente que
tem a capacidade de
conseguir
ultrapassar,

Observações
Tempo
minutos.

médio:

5

- Há que explicar os
objetivos da entrevista
de um modo breve,
preciso,
claro
e
empático.

- Dar resposta, seguindo
os mesmos critérios, a
todas as dúvidas
colocadas pelo
entrevistado.

Tempo médio: 5 a 15
minutos.

Apesar da necessidade
de cobrir os vários
tópicos de um modo
preciso e rigoroso,
deixar a conversa fluir,
evitando
demasiadas
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por si mesmo, os
desafios que lhe são
colocados
pela
organização/participação
do/no evento?
Resiliência:
o
entrevistado sente que
tem
capacidade
de
resistência, estável ao
longo do tempo, face
aos diversos ensaios que
uma peça teatral deste
género acarreta? Aceita
que ele próprio e a sua
entrega à organização,
ensaio ou realização do
evento, terão aspetos
positivos e negativos,
mas que é possível
resistir aos negativos?

Recolher informação
exclusivamente
relacionada com a
representação do Auto
da Paixão.












O ambiente;
Os ensaios;
A
disposição
cénica;
Elementos
cénicos;
Adereços
e
acessórios;
Vestuário;
O gesto e o
movimento;
A entoação;
A música;
O público.

questões diretas.

Apostar essencialmente
em questões de followup para ir introduzindo
os tópicos na discussão.

Questões dirigidas a
elemento(s)
organizador(es) deste
auto.

Tempo médio: 10 a 20
minutos.
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II – TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE ENTREVISTAS
ENTREVISTA A UM DOS ELEMENTOS DA ORGANIZAÇÃO DO AUTO
DA PAIXÃO EM SANTO ANTÓNIO DE MONFORTE

Data: 12/05/2013
Hora: 14h00

Esta entrevista destina-se à obtenção de dados necessários ao suporte de um
trabalho de investigação que estamos a desenvolver no âmbito do Mestrado que
frequento na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
A informação recolhida servirá apenas como elemento importante para o
desenvolvimento dessa investigação.
Entrevistador – Dando início a esta entrevista gostaria que me falasse sobre o
ambiente que rodeia a peça teatral que é o «Auto da Paixão», tradição desta aldeia.
Entrevistado – O ambiente que rodeia esta peça é uma envolvência total da aldeia.
Todas as pessoas se envolvem. A maioria das pessoas envolve-se de alma e coração: os
que fazem papéis, os que ajudam nos cenários, os que ajudam materialmente e ainda os
que ajudam em todas as coisas que são necessárias para o bom funcionamento do auto
em si.
Entrevistador – No seu modo de ver o que leva essas pessoas a uma participação
tão ativa na organização do auto?
Entrevistador – O que leva essas pessoas a uma participação tão ativa na organização
do auto é a oportunidade de vivenciar uma importante atribuição, a de ser agente de
cidadania, contribuindo para resgatar do passado a sabedoria e a tradição que têm
marcado diversas gerações, é a mobilização da comunidade em torno das famílias na
área ligada ao teatro popular e porque representa uma união de esforços à volta de um
acontecimento de fé numa época especial do ano para os católicos, que é a Páscoa.
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Entrevistador – Na sua opinião quais as dinâmicas ligadas ao auto que mais
contribuem para unir os membros da comunidade de Santo António de Monforte?
Entrevistado – As dinâmicas ligadas ao auto que mais contribuem para unir os
membros da comunidade de Santo António de Monforte são, entre outras, as atividades
de Animação Teatral, a carga tradicional, que é a verdade de um povo, a integração
social, a criatividade, a liberdade de interpretação, a participação, a educação e a
esperança cristã na vida de todos os dias.
Entrevistador – No seu ponto de vista, o Auto da Paixão promove ou não diferentes
âmbitos da Animação Sociocultural?

Entrevistado - O Auto da Paixão promove, sem dúvida alguma, diferentes âmbitos de
Animação Sociocultural, nomeadamente os âmbitos relativos à dimensão etária e ao
espaço de intervenção que é, neste caso, a animação rural.
Entrevistador – Relativamente aos ensaios, qual é a duração dos mesmos? Há
muita gente implicada ou não?
Entrevistado – Os ensaios têm sempre muita gente implicada, porque são há volta de
60 figuras e figurantes. Os ensaios são feitos no salão paroquial. Depois são feitos na
rua para marcarmos todos os passos que temos que dar.
Entrevistador – Quando começam normalmente os ensaios?
Entrevistado – Começamos os ensaios mais propriamente em fins de janeiro. Em fins
de dezembro distribuímos os papéis. Mas, é em fins de janeiro que normalmente
começam os ensaios. Em dezembro normalmente as pessoas que estão à frente deste
evento reúnem-se para ver quem desempenha os papéis. Mas, normalmente é por
famílias. Há famílias que já estão marcadas por determinados papéis que
desempenharam. Por exemplo, o papel de Pilatos já vem de avós, pais e netos. As
pessoas já sabem mais ou menos os papéis que lhe cabem. Depois, começam-se a
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decorar os papéis. Depois de decorados os papéis, vamos para a rua contracenar, marcar
os passos e marcar os lugares.
Entrevistador – Há um ensaio geral?
Entrevistado – Há um ensaio geral que é feito ao ar livre. Este ensaio é feito já como se
do Auto da Paixão se tratasse. Geralmente tem lugar no Domingo de Ramos, já que a
representação, que dura perto de três horas, é levada a cabo na tarde de Sexta-feira
Santa, durante a tarde. Quando o tempo está bom o ensaio decorre de noite. Quando não
está bom, decorre de dia.
Entrevistador – Que tipos de elementos cénicos utilizam?
Entrevistado – Os cenários são feitos por pessoas da aldeia, essencialmente
carpinteiros que trabalham imenso nisso. Temos como cenários… Nós chamamos aos
cenários «Pretórios». Começa-se com os pretórios de Anás e de Caifás, depois o Palácio
de Pilatos e o Castelo do Rei Herodes. Segue-se até ao Calvário que é em forma de
palco, onde termina toda a cena.
Entrevistador – É nesse palco que estão as três cruzes de madeira?
Entrevistado – Nesse palco estão as três cruzes de madeira onde são crucificados
Cristo e os dois ladrões.
Entrevistador – Essas cruzes são guardadas ou feitas de propósito para aquele
momento?
Entrevistado – Reutilizam-se as cruzes dos anos anteriores. Senão estiverem em
condições, dizemos ao carpinteiro para nos preparar aquilo a ponto de não haver
problemas nem quedas de modo a haver condições para que tudo corra bem.
Entrevistador – E relativamente ao guarda-roupa, como procedem?
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Entrevistado – Há coisas que fazemos nós, mas a maior parte do guarda-roupa
alugamos a uma agência funerária que cede há muitos anos também as vestes para as
personagens. Às vezes também mandamos vir de Braga onde há casas que alugam as
vestes. Mas, nós estamos mais habituados às vestes que alugamos na agência funerária,
em Chaves. As mais vistosas são as dos soldados e as do Centurião. As vestes todas elas
são muito boas e a condizer.
Entrevistador – Neste evento costumam recorrer a animais para enriquecer os
quadros?
Entrevistado – Sim, utilizamos um cavalo para o Centurião Romano, que é aquele que
espeta a lança no coração de Jesus. Este último ano foi emprestado pela GNR,
antigamente era emprestado por alguém cá da terra.
Entrevistador – Como sente a entrega de cada um à personagem que lhe foi
distribuída?
Entrevistado – Apesar de haver ainda aquele lado do humor no Auto da Paixão, o que
se nota mais é o lado do sofrimento. As pessoas entregam-se de tal modo que
dramatizam muito bem as situações. Por exemplo, a pessoa que desempenha o papel
dramático de Maria é de uma entrega total. Vive todo um conjunto de emoções como se
fosse realidade, transmitindo todo o santo sofrimento. A Madalena também com o seu
sentir muito próximo do de Maria. Normalmente o Cristo, que pode ser uma pessoa que
seja o primeiro ano que o faça, mas à medida que o vai fazendo, vai-se entregando cada
vez mais e vive aquilo intensamente. Qualquer uma das outras figuras também mostra o
seu sofrimento, revolta ou autoridade, como Pilatos. Há um quadro, o do julgamento no
Sinédrio, que dá a impressão de que se está mesmo a julgar. Há uma entrega muito
grande por parte das pessoas.
Quanto ao movimento esse vem já da letra, isto é, do conteúdo dos versos
presente no Casco, que é o livro por onde as pessoas decoram as falas e intervenções da
personagens e também o orientador do Auto da Paixão recorre a este livro para orientar
as personagens sempre que for preciso. As pessoas já vivem de tal modo as situações
deste auto que às vezes já não é preciso o orientador dizer para que façam assim ou
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façam desta maneira ou daquela. Eles vivem aquilo que fazem, porque isto não é de
artistas, pois é um teatro popular. Tínhamos pessoas que não sabiam ler e decoravam
aquilo tudo. Hoje, graças a Deus, já todas as pessoas que entram no Auto da Paixão
sabem ler. Mas, até há bem pouco tempo, aí até aos anos noventa do século passado,
muita gente nem sequer sabia ler. Contudo, importa dizer que já não há memória das
primeiras representações do Auto da Paixão na nossa aldeia. Nem na memória dos meus
bisavôs. Eu sei que o meu bisavô, teria agora, sei lá, 200 anos, já ele fazia um papel no
Auto da Paixão.
Entrevistador – Tem conhecimento da origem dos textos do «Casco»?
Entrevistado – Os textos do «Casco» foram inspirados na obra do Padre Francisco
Vaz, de Guimarães. A partir daí cada aldeia foi adaptando os textos à sua maneira. No
princípio do século XX, houve um senhor chamado João Queiroga que dava jeito
naquilo tudo e ensaiava para o «Auto da Paixão». Por volta de 1935, foi uma sobrinha
dele, a D. Adelaide Queiroga que fez um novo «Casco». Arranjou a coisa da forma em
que ele está agora. Não houve mais alterações desde aí. Às vezes, havia coisas que não
estavam certas e corrigiam-se tais como erros ortográficos e a falta de rimas. Contudo,
mantém-se praticamente igual ao da D. Adelaide Queiroga.
Entrevistador – A representação do «Auto da Paixão» tem acompanhamento
musical?
Entrevistado – Não, não recorremos a instrumentos musicais. Mas, há cânticos. Há um
cântico logo no início, na entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém em que se canta
«Hossana ao Filho de David». Tudo isso em cântico arcaico, já muito antigo que nunca
alterámos. Também se cantava em latim. Também temos o cântico da Verónica que é
uma personagem com pouca intervenção. Mas toda a gente está com os olhos na
Verónica para a ver. O cântico é em latim, apesar de já o termos feito em português.
Mas as pessoas continuam a gostar de ouvira a Verónica a cantar em latim.
O São João não canta, mas todo o tom que dá ao que diz é duma doçura muito
grande e dá a impressão que canta assim docemente, … quando fala com Cristo, quando
fala com a Madalena, quando fala com Pedro. Não é mesmo cantar, mas é quase cantar.
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Depois, já no desenlace da representação, quando morre Jesus, toda a personagem canta
o «Dorme Jesus» que é uma coisa bem cantada, única. As pessoas vivem tudo isto que
ficam emocionadas e choram. Eu próprio, quando estou a orientar os ensaios choro
nesta parte final. Mesmo no dia da representação em si, a entrega é tanta que consigo
chorar, consigo rir.
Entrevistador – O público que assiste ao «Auto da Paixão» é só da aldeia ou vem
de outros locais?
Entrevistado – Aqui à volta, de tudo que é sítio vem público. Aqui da aldeia não há
ninguém que não esteja presente e até chega a vir público de longe. É como se de uma
festa se tratasse. Há muita gente que vem de longe, de Lisboa, do Porto assistir à
representação, às vezes até do estrangeiro. Também costumam estar presentes aquelas
pessoas que se interessam muito pela cultura, pelas raízes culturais dos povos e que
sabem que vai decorrer o «Auto da Paixão» na nossa aldeia. Vêm jornalistas,
investigadores e também antropólogos. Alguns vêm ter comigo para recolher
informações sobre o «Auto da Paixão».
Entrevistador – Considera o «Auto da Paixão» como um teatro litúrgico?
Entrevistado – O «Auto da Paixão» é um teatro litúrgico e popular. Também tem um
bocadinho de popular. Mas, todo o «Auto da Paixão é inspirado em textos litúrgicos.
Começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e acaba no Calvário, na morte.
Mas nós já adaptamos… Pareceu-me que era muito triste para nós, cristãos, tudo isto
acabar na dor de uma Sexta-feira Santa. Por isso, já no fim mesmo do auto aparece-nos
Cristo ressuscitado, vestido de branco, luminoso. Mas, isto já foi uma adaptação que
fizemos. Cristo aparece já radioso à frente de todo o público quando já algumas pessoas
começam a chorar. Há um sentimento de esperança. Acaba aquela tristeza quando Ele
aparece.
Entrevistador – Sobre «O Acto da Primavera», celebrado em Curalha e filmado
pelo cineasta Manuel de Oliveira, o que se lhe oferece dizer?
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Entrevistado - Sobre «O Acto da Primavera», celebrado em Curalha e filmado pelo
cineasta Manuel de Oliveira quero dizer que os atores eram pessoas de cá que viviam
naquela altura em Curalha. Era uma família que para onde quer que fosse levava
consigo o Casco, o nosso livro de ensaios. Assim foi quando foram para Curalha e lá
fizeram o «Auto da Paixão» que depois deu origem ao «Acto da Primavera» filmado
por Manuel de Oliveira. Mas, o Casco deles e o nosso era o mesmo, foi representado da
mesma forma, foi tudo igual, porque a grande parte das pessoas que encarnaram as
personagens eram de cá da aldeia. Era um grupo de irmãos. O pai deles era quem
ensaiava. Não sei agora de momento quais as personagens que encarnavam, mas sei que
eles estavam lá no Auto, que também era representado ao ar livre.

Agradeço todas as informações úteis que me deu. Muito obrigado.
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ENTREVISTA MANTIDA COM O SR. ANTÓNIO ALVES, ENSAIADOR E
ATOR DO AUTO DA PAIXÃO EM SANTO ANTÓNIO DE MONFORTE

Data: 27/08/2013
Hora: 17h00

Esta entrevista destina-se à obtenção de dados necessários ao suporte de um
trabalho de investigação que estamos a desenvolver no âmbito do Mestrado que
frequento na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
A informação recolhida servirá apenas como elemento importante para o
desenvolvimento dessa investigação.

Entrevistador – Dando início a esta entrevista, diga-me, por favor, quando nasceu
e quando assistiu pela primeira vez ao Auto da Paixão?
Entrevistado – Eu nasci em 1921. Assisti ao primeiro Auto da Paixão quando tinha
uns 8 ou 9 anos.
Entrevistador – Tem alguma ideia sobre a data das primeiras representações do
Auto da Paixão aqui em Santo António de Monforte?
Entrevistado - Segundo o que diziam os meus avós e as irmãs deles o Auto da Paixão
começou a ser representado na nossa aldeia no século XVIII.
Entrevistador – Lembra-se do primeiro Auto da Paixão a que assistiu?
Entrevistado - Lembro-me da população da aldeia ter ensaiado o auto em 1936, mas
foram-no representar em Chaves.
Entrevistador – De quantos Autos da Paixão realizados aqui na aldeia tem
conhecimento e em quantos já participou diretamente?
Entrevistado - Até hoje vi fazer dezassete Autos da Paixão na nossa aldeia. Participei
em três. Num participei só como ator. Depois, nos Autos da Paixão de 1995 e de 2000
fui ensaiador e ator ao mesmo tempo.
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Entrevistador - Como é que o Senhor António fazia para decorar os versos do Auto da
Paixão?
Entrevistado – Eu nunca soube ler, mas sei «estreler»... Bem, na verdade, eu e outros
rapazes, quando éramos crianças, assistíamos sempre ao Auto da Paixão de cada vez
que era representado. A nossa curiosidade era muita e haviam personagens que nos
despertavam mais a atenção. Depois, acabávamos por ouvir todos aqueles versos que
eram fáceis de decorar como se de uma simples cantiga se tratasse. Mas, também havia
outra forma de decorar esses versos enquanto guardávamos os animais no pasto.
Comigo iam outros amigos de infância. Alguns sabiam ler e para ocuparmos todo
ocupar aquele tempo declamávamos os versos do Auto da Paixão uns com os outros.
Isso tornou-se num hábito até que acabou por ficar tudo memorizado. Quando chegou a
altura de eu e os outros representarmos o Auto da Paixão não tivemos dificuldade com a
memorização dos versos, porque já os tínhamos bem decorados cá dentro da cabeça.
Entrevistador – Qual é para si a personagem que lhe desperta mais a atenção?
Entrevistado - A figura de Cristo é a que chama mais à atenção. Algumas pessoas aqui
da aldeia encarnaram essa figura bastantes vezes.
Entrevistador – Quando o Sr. Manuel Elias deixou de representar o Auto da
Paixão? Ainda se lembra dos nomes das pessoas que depois encarnaram a
personagem de Cristo?
Entrevistado - No auto que foi realizado em 1963 foi o meu cunhado Cassiano. Depois
do meu cunhado quem desempenhou esse papel foi o senhor António Espírito Santo, a
seguir o Manuel Pereira e nestes últimos, o Jaime Garcia.
Entrevistador – Sr. António Alves, o senhor que acompanha o auto há tantos anos,
diga-me o que leva as pessoas a entregarem-se com tanta força na sua realização?
Entrevistado – Na minha maneira de ver as coisas penso que é pelo respeito e apreço
pela nossa população e pelas gerações que nos antecederam, pela fé e pela vontade de
não deixar morrer esta tradição que merece ser dada a conhecer aos mais novos.

Agradeço todas as informações úteis que me deu. Muito obrigado.
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ENTREVISTA A UM DOS ELEMENTOS ORIENTADORES DO AUTO DA
PAIXÃO EM SANTO ANTÓNIO DE MONFORTE
Data: 28/08/2013
Hora: 16h00

Esta entrevista destina-se à obtenção de dados necessários ao suporte de um
trabalho de investigação que estamos a desenvolver no âmbito do Mestrado que
frequento na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
A informação recolhida servirá apenas como elemento importante para o
desenvolvimento dessa investigação.
Entrevistador – Dando início a esta entrevista, diga-me, por favor, quando nasceu
e quando assistiu pela primeira vez ao Auto da Paixão?
Entrevistado – Eu nasci em 1929. Assisti ao primeiro Auto da Paixão quando tinha uns
6 anos de idade.
Entrevistador – Tem conhecimento da data das primeiras representações dos autos
religiosos em Portugal?
Entrevistado – Eu vi representar o Auto da Paixão muitas vezes na minha infância e
sobretudo na adolescência. A curiosidade era tanta que mais tarde acabei por ler a peça
muitas vezes. Mas, fazia-me alguma confusão não estar presente no Casco o nome do
autor original do Auto da Paixão. Eu desconfiei sempre que esta peça tinha sido escrita
por um padre, porque em tempos muito remotos só um padre tinha conhecimento
profundo das passagens da bíblia. Imagine que só soube o nome do autor há dezoito
anos atrás, por um representante duma estação de televisão que me telefonou e
aproveitou para me dar informações úteis que eu desconhecia. Disseram-me que a
primeira vez que a peça foi representada foi por volta do ano 1600 e que foi
representada em todo o mundo por onde havia portugueses. Soube que o seu autor era
nem mais nem menos que o Padre Francisco Vaz, de Guimarães.
Entrevistador – A senhora já orientou alguns Autos da Paixão aqui na aldeia?
Entrevistado – Já orientei por duas vezes o Auto da Paixão. Sabe que eu vivi
praticamente quarenta anos da minha vida no Barreiro, distrito de Lisboa. Só vinha cá
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de férias. Enquanto estive no Barreiro dedicava o meu tempo livre a orientar peças de
teatro. Gostava muito de me envolver nas dramatizações e aprendi muito com vários
atores. Entretanto, reformei-me e regressei à aldeia. Já cá estou há aproximadamente 20
anos. Vim com vontade de ajudar nos ensaios de vários peças, principalmente nos
ensaios do Ramo e do Auto da Paixão.
Entrevistador – Como é que a senhora e outros orientadores faziam para que as
pessoas que não sabiam ler e que atuavam no Auto da Paixão decorassem as falas
das personagens?
Entrevistado – Tanto eu como outros orientadores antes de mim líamos em voz alta os
versos do Auto da Paixão para as pessoas que não sabiam ler, uma vez que muitas delas
eram rudes. Não sabiam ler, nem escrever e nem sequer daqui para fora tinham saído.
Como os versos praticamente eram curtos e de rima fácil ficavam na memória. Além
disso, os versos que as personagens declamavam eram quase a cantar, daí a sua fácil
memorização. Mas, repare eu também insistia muito para que as personagens
colocassem bem a voz e utilizassem vários tons sempre que preciso, nomeadamente
quando tinham de ser mais agressivas. Tudo isto permitia que as pessoas fixassem
facilmente todos aqueles diálogos.
Entrevistador – Relativamente a este evento, considera que é uma manifestação de
cultura?
Entrevistado – Este evento é, sem dúvida alguma, uma manifestação de cultura.
Entrevistador – Na sua opinião, o Auto da Paixão é ou não uma forma de
transmitir saberes e valores?
Entrevistado – Para mim o Auto da Paixão é uma grande forma de transmitir saberes e
valores. Muito anos atrás, praticamente ninguém conhecia a bíblia. Tudo o que estava
escrito e se ouvia na missa era em latim. Além disso, poucos sabiam ler. Este
acontecimento acabava por ser uma forma de catequese que tocava no coração de todos.
Além disso é um acontecimento que não nos ensina a fazer o mal. Ensina-nos a praticar
o bem. No Auto da Paixão existe, por exemplo, uma personagem, o Judas, que praticou
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o mal e com o arrependimento matou-se o que significa que o seu comportamento não
foi o mais adequado, não serviu de solução para nada. As pessoas acabam por ver nesta
personagem, apesar do seu comportamento negativo, alguém que transmite uma
mensagem, um aviso.
Entrevistador – Acha que a comunidade daqui de Santo António de Monforte se
envolvia bastante na organização e na concretização deste auto?
Entrevistado – Toda a comunidade se envolvia fervorosamente. Os que não
participavam de uma maneira participavam de outra. Muitos dos que não eram atores,
nomeadamente vários carpinteiros da aldeia, participavam na construção e na montagem
dos cenários que eram feitos de madeira.
Entrevistador – Acha que o Auto da Paixão é uma festa para o povo?

Entrevistado - Para os cristãos o auto é uma festa para o povo. As pessoas de fora
deslocavam-se para nossa aldeia em grandes grupos. Vinham todos ver o Auto da
Paixão. Era uma enchente. O povo todo assistia com bastante interesse e entusiasmo.
Entrevistador – Havia lucro com a realização do Auto da Paixão? Sobrava
dinheiro?
Entrevistado – Nos anos em que estive envolvida, sobrou dinheiro, mas não me lembro
de quanto. Todo esse lucro foi entregue à Comissão da Igreja.
Entrevistador – Gostava de ver o Auto da Paixão ser representado novamente aqui
na aldeia?
Entrevistado – Gostava imenso que o auto fosse representado novamente. Gostava que
fosse para breve e, apesar da minha idade, oferecia-me para ajudar na orientação das
personagens com toda a minha dedicação e fé.

Agradeço todas as informações úteis que me deu. Muito obrigado.
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III
QUESTIONÁRIO AOS ORGANIZADORES E ATORES DO «AUTO DA PAIXÃO»
No âmbito do Mestrado em Ciências da Educação – Especialização em Animação Sociocultural, da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), está a ser desenvolvido um projeto de
investigação, que tem como objetivo o estudo O “Auto da Paixão” em Santo António de Monforte:
Uma tradição que é um misto de animação e teatro. Para tal surgiu a necessidade de realização do
presente questionário. Os dados recolhidos são confidenciais e serão utilizados apenas para o
desenvolvimento deste trabalho.
Agradeço a sua colaboração, através do preenchimento do respetivo questionário.

Instruções: Coloque um X de acordo com a sua opinião nos espaços em branco.

PARTE I
Dados Biográficos
1 – Género: Feminino

Masculino 

2 – Idade:
3 – Profissão:
4 – Habilitações Literárias:
Sem escolaridade 
1º Ciclo: 1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano 
2º Ciclo: 5º Ano  6º Ano 
3º Ciclo: 7º Ano  8º Ano  9º Ano 
Ensino Secundário: 10º Ano  11º ano 12º Ano 
Ensino Superior 
5 – Estado Civil: Solteiro(a)  Casado(a)  União de Facto  Divorciado(a)  Viúvo(a) 

PARTE II
Não existem respostas certas nem erradas às questões que lhe vão ser feitas. A sua opinião é o mais
importante. Por favor, tente ler atentamente cada frase ou pergunta e responder de acordo com a sua
forma de pensar, sentir e agir e não como acha que deveria ser.
1 – Já participou no «Auto da Paixão»?
Se deu uma resposta afirmativa, quantas vezes?
Uma a cinco vezes  Seis a dez vezes  Mais de dez vezes 
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2 – Já foi organizador do «Auto da Paixão»? Sim  Não 
Se sim, quantas vezes já o organizou?
Uma a cinco vezes  Seis a dez vezes  Mais de dez vezes 
3 – Já foi ator no «Auto da Paixão»? Sim  Não 
Se sim, quantas vezes já foi ator no «Auto da Paixão»?
Uma a cinco vezes  Seis a dez vezes  Mais de dez vezes 

As afirmações que vai encontrar de seguida dizem respeito à realização do Auto da Paixão em Santo
António de Monforte. Pede-se que leia atentamente essas frases e exprima a sua opinião em relação a
cada uma delas, de acordo com os seguintes critérios:
1 - Concordo Completamente
2 - Concordo Muito
3 - Concordo
4 – Não Concordo nem Discordo
5 – Discordo

4 – O «Auto da Paixão» é a manifestação cultural e tradicional de maior importância em Santo António
de Monforte.
1 2 34 5 

5 - A população das aldeias do concelho de Chaves desloca-se em massa a Santo António de Monforte
para assistir ao «Auto da Paixão».
1 2 34 5 

6 - Toda a comunidade de Santo António de Monforte colabora e/ou participa na realização do «Auto da
Paixão».
1 2 34 5 

7 – É a vontade de transmitir e projetar valores, saberes, cultura e tradição que conduz as pessoas de
Santo António de Monforte a uma participação ativa e fervorosa na organização e realização do «Auto da
Paixão».
1 2 34 5 

8 - As gerações mais novas aprendem tradições, saberes e valores da sua terra através do «Auto da
Paixão».
1 2 34 5 
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9 - Através do «Auto da Paixão, a comunidade de Santo António de Monforte divulga a importância do
Teatro Religioso, dos saberes e das tradições, aos visitantes e turistas.
1 2 34 5 

10 - Os visitantes e turistas, que no dia da representação do «Auto da Paixão» se deslocam a Santo
António de Monforte, assistem com entusiasmo a esta peça teatral.
1 2 34 5 

11 – Neste importante acontecimento, que é o «Auto da Paixão», participam crianças.
1 2 34 5 

12 – No «Auto da Paixão» participam jovens.
1 2 34 5 

13 – No «Auto da Paixão» participam adultos.
1 2 34 5 

14 – No «Auto da Paixão» participam idosos.
1 2 34 5 

15 - No «Auto da Paixão» participam mais homens do que mulheres.
1 2 34 5 

16 - Os visitantes e turistas, que assistem ao «Auto da Paixão», contribuem para a dinamização e
promoção da comunidade de Santo António de Monforte.
1 2 34 5 

17 – O «Auto da Paixão» contribui para a dinamização do turismo do meio local.
1 2 34 5 

18 – As dinâmicas associadas à organização e realização do Auto da Paixão, nomeadamente as atividades
de Animação Teatral, possibilitam a participação e a inclusão dos indivíduos na comunidade.
1 2 34 5 

19 - Se tiver algo mais a referir, sugestões ou outros aspetos que considere importantes, faça-o
aqui:_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Obrigado pela sua colaboração.
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Anexos
I - CD nº 1: Textos em verso do Auto da Paixão: «O Casco» - Versão de 1974
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II - CD nº 2: Textos em verso do Auto da Paixão: «O Casco» - Versão de 2006
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III - DVD nº 1: Auto da Paixão, 21 de abril de 2000
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IV - DVD nº 2: Auto da Paixão de Cristo, 14 de abril de 2006
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