Viagem no tempo

São nove e meia da manhã. Apesar do sol intenso, o frio que
se faz sentir obriga-nos a apertar o casaco e, na parada,
aguardamos, com expectativa, o autocarro que nos vai
transportar até ao Teatro A Barraca para assistir à peça Farsa
de Inês Pereira de Gil Vicente. Somos os alunos do 10.º ano
do IPE.
Durante a viagem, aproveitamos para conversar. Alguém diz
uma piada, rimos em uníssono e com vontade.
Percorridas as ruas pombalinas, chegamos ao nosso destino,
sem percalços, a não ser o habitual trânsito de hora de
ponta.
Entretemo-nos por ali até alguém nos autorizar a entrada no Teatro. A situação pandémica
obriga-nos a aguardar até que sejam cumpridas todas as regras sanitárias. Hora do lanchinho da
manhã.
Sem darmos conta, cruzamo-nos, nas imediações
do Teatro, com a fundadora da Companhia e
encenadora da peça, a consagrada atriz Maria do
Céu Guerra. A “prof” de Português explica o
privilégio deste encontro ocasional.
Figura incontornável do Teatro português, Maria do
Céu Guerra foi distinguida, em 2019, com o prémio
internacional de Melhor Atriz de Teatro da Europa,
um reconhecimento (entre muitos) do mérito do
trabalho desenvolvido ao longo de mais de 50 anos
de carreira.
(Chegada – alunos junto à fachada do
Teatro)
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Finalmente entramos. Ao subir as numerosas escadas
que se estendem diante de nós, apercebemo-nos da

Pilões na companhia da atriz e encenadora
da peça, Maria do Céu Guerra.

história deste edifício. Partes recônditas e mais
sombrias ganham vida com a agitação e burburinho
dos jovens estudantes que passam apressadamente.
Já acomodados, aguardamos pelas pancadas de
Molière. O espetáculo está prestes a começar, não sem
antes a encenadora dirigir algumas palavras aos jovens
estudantes

da

plateia,

fazendo

uma

breve

contextualização do autor e da Farsa de Inês Pereira.
A seguir, as turmas assistem, com entusiasmo, à peça.
Uma verdadeira viagem no tempo! Recuámos até ao
séc. XVI e visitámos o quotidiano quinhentista.
À nossa frente, Inês Pereira, aborrecida com a sua vida,
sonha em alcançar a emancipação através do
casamento. Mãe e filha discordam quanto ao melhor
pretendente. A experiência de vida versus a vida
idealizada. Um conflito de gerações, afinal.
As personagens vicentinas desfilam à nossa frente num
cenário minimalista: a estrutura de uma casa, onde se
distinguem uma janela e uma porta. Lá dentro, alguns
objetos apenas, uma cadeira, a cadeira.
Trajes inesperados fazem-nos sorrir, tentamos decifrar a
“algaraviada” de palavras dita pelos atores, uma espécie de
lengalenga que sai de jorrada com gestos enfáticos de
grande comicidade.
Durante a peça, ouvem-se alguns gracejos e comentários
jocosos vindos da plateia: Lianor Vaz brinca com um dos
pilões.
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A peça chegou ao fim e, depois de brindar os atores com
uma efusiva salva de palmas, dirigimo-nos para o ponto de
encontro, o bar do Teatro. Alguns membros do elenco
acederam amavelmente ao pedido da ACC de Jornalismo e
Multimédia do IPE e aceitaram conversar connosco sobre
o espetáculo.
Eis aqui alguns momentos dessa conversa:
ACC de Jornalismo: Bom dia! Fazemos parte da ACC de
Jornalismo e Multimédia do IPE. Gostaríamos de vos
colocar algumas questões enquanto elementos da
Companhia e parte integrante do elenco da peça a que
acabámos de assistir. É possível?
Atores: Claro!
Estamos na Companhia de Teatro A Barraca. Acabámos de assistir à farsa de Inês Pereira de
Gil Vicente. Já agora, muitos parabéns pelo ótimo espetáculo que nos proporcionaram. Foi
muito divertido! Podiam relembrar-nos que personagens representaram?
Atriz Paula Guedes: Eu sou a Paula Guedes, a mãe de Inês Pereira, uma personagem popular,
que eu adoro fazer. Começo por não gostar dele, o homem com quem Inês vai casar. Dou
imensos conselhos à minha filha, mas ela acaba por casar com quem quer.
Eu gosto imenso de fazer esta peça, já a faço há seis anos, com a encenação da Céu e o elenco
é o mesmo, com exceção da Inês Pereira.
Atriz Teresa Sampaio: Eu sou a Teresa Sampaio, faço a Inês Pereira, que é uma mulher livre, fora
do seu tempo.
Atriz Paula Guedes: Exatamente. E sabe ler…
Atriz Teresa Sampaio: Sabe ler, sabe escrever, sabe latim, alfaqui…e tudo o que ela quiser, pois
aprende com bastante facilidade.
Ator João Maria Pinto: Faço duas personagens, mas deixem-me fazer aqui um parêntesis. Para
mim, a pessoa que mais sabe de Gil Vicente na Península Ibérica é a Maria do Céu Guerra. Não
só como atriz, mas também como encenadora, iluminadora, efeitos, linguagem, adaptação.
Tudo isso ela sabe como ninguém. Portanto, como devem calcular, é um prazer trabalhar com
ela.
ACC de Jornalismo: Na perspetiva da construção do espetáculo teatral, qual o maior desafio
de pôr em cena uma peça de Gil Vicente?
Atriz Paula Guedes: Eu sou completamente dependente dos encenadores. Adoro ser dirigida,
portanto, enquanto atriz, primeiro é tentar chegar ao objetivo determinado pela direção de
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encenação, neste caso, a Maria do Céu. Mas depois, obviamente, vamos evoluindo, conforme
vamos representando, a personagem vai crescendo e vai vivendo.
Atriz Teresa Sampaio: Para mim, enquanto atriz, o maior desafio é o contexto histórico, ou seja,
conseguir colocar em cena, nos dias de hoje, uma peça que já tem quinhentos anos. Conseguir
manter o texto em propriedade, tal como ele foi escrito, e ser entendido. Conseguirmos
perceber, hoje em dia, o que Gil Vicente quis dizer.
ACC de Jornalismo: O facto de a representação ser direcionada para os alunos que estudam
as obras do autor como um conteúdo programático torna o desafio maior?
Ator João Maria Pinto: Em parte é verdade, mas normalmente os alunos já estão familiarizados
com o texto, já vêm com as dicas dos professores, o que é muito importante para nós, pois
vamos dizer um texto cheio de truques linguísticos, digamos assim. Alguns aspetos sem
adaptação possível, e esse estudo prévio é importante para que eles percebam. E eu acho que
eles percebem.
Atriz Paula Guedes: Eu acho que eles percebem e adoram!
ACC de Jornalismo:

Não obstante os aspetos particulares da sociedade quinhentista

abordados na peça, até que ponto podemos falar de atemporalidade nas obras de Gil Vicente
e, em particular, na Farsa de Inês Pereira.
Atriz Teresa Sampaio: Na realidade, sendo um escritor tão bom, o que ele escreveu há
quinhentos anos é muito presente.
Atriz Paula Guedes: Sim, é atualíssimo.
Ator João Maria Pinto: Depois, as imagens são muito fortes. Por exemplo, quando veem este
problema da violência doméstica tratado há quinhentos anos, está lá tudo...
Atriz Teresa Sampaio: E os problemas são os mesmos de hoje em dia.
Ator João Maria Pinto: Exatamente.
ACC de Jornalismo: Um dos objetivos da peça é fazer rir. Concorda com a máxima latina:
«Ridendo castigat mores»?
Atriz Teresa Sampaio: Sim, até porque ao apontar os erros, acabamos por nos distanciar deles
e ver os efeitos que têm em terceiros.
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ACC de Jornalismo: Concluímos a nossa entrevista. Muito obrigada pela vossa colaboração!

Da esquerda para a direita: repórter Lana Bugarin, 339/16, 10.ºA (ACC Jornalismo),
Atriz Paula Guedes (Mãe), atriz Teresa Sampaio (Inês Pereira), ator João Maria Pinto
(Judeu e Ermitão), professora Rosa Magalhães (ACC Jornalismo), repórter Joana
Pinheiro, n.º 471/21, 10.º B (ACC Jornalismo).

Dos atores passamos para os espectadores. Queremos saber a opinião dos nossos colegas sobre
a peça. Será que gostaram? À saída do Teatro, escolhemos um ou dois pilões ao acaso e
metemos conversa:
ACC de Jornalismo: O que achaste da peça a que assististe?
Aluna Lana Bugarin: Achei a peça muito interessante, pois retrata aspetos do quotidiano da
sociedade quinhentista.
ACC de Jornalismo: Qual foi a tua parte favorita? Queres salientar algum momento em
especial?
Aluna Maria Beatriz: A minha parte favorita foi quando Inês perdeu o marido na guerra, o que
lhe permitiu reconquistar a sua liberdade.
ACC de Jornalismo: Esta peça retrata aspetos muito particulares da sociedade quinhentista.
Será que podemos estabelecer algum paralelo entre os assuntos abordados nesta peça e
algum aspeto da nossa sociedade atual?
Aluna: Sim, o tema da violência doméstica e da violência no namoro, que é, sem dúvida, um
problema também da sociedade atual.
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Precipitamo-nos para o autocarro. Temos pressa de chegar, é quase hora de almoço.
A nossa viagem ao passado chegou ao fim. Espera-nos uma nova, a de regresso ao IPE.

(dentro do autocarro – viagem de regresso)

Trabalho realizado no âmbito da ACC de Jornalismo e Multimédia
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