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Resumo: Este trabalho é o processo em andamento de uma pesquisa que está sendo 

realizada dentro do grupo de teatro popular “Eu e Minha Família Serviremos ao Senhor” 

que atua na Paróquia de Nazaré de Fortaleza/CE que teve inicio como grupo propriamente 

dito em 2011 dentro do ECC (Encontro de Casais com Cristo) desta mesma paróquia 

através da equipe de sociodrama, que despertando esse interesse decidiram juntar-se e 

formar um grupo de teatro como forma de evangelização popular, que de início não 

tiveram apoio das autoridades paroquiais. O grupo começou com o espetáculo da Paixão de 

Cristo que hoje já tornou-se tradição anual. Com membros formados quase integralmente 

por casais da paróquia, seus filhos e familiares este grupo segue crescendo anualmente em 

graça e popularidade dentro da cidade. Despertou-me o interesse em pesquisa-los pelo fato 

de nenhum ser do ramo teatral, todos sem exceção seguem profissões das mais diversas 

possíveis, mas se juntam periodicamente para produzir espetáculos populares no gênero do 

Sagrado, visto que todos são tradicionalmente cristãos. Todos além de interpretar 

desenvolveram naturalmente outras habilidades em equipe como: escrever textos 

dramáticos, criar e confeccionar figurinos, criar e executar cenários, sonoplastia e 

iluminação. Sem possuir técnica teatral tradicional o grupo segue a linha do “aprender 

fazendo” marca tão forte dos grupos populares que nascem da vontade do povo de brincar 

e se unir, em sua verdade levam a lei do “fazer de mesmo”. Toda a produção dos trabalhos 

é feita por membros e amigos do grupo numa grande colaboração criativa. A pesquisa vem 

se desenvolvendo através de pesquisa em campo, entrevistas com membros do grupo, 

população espectadora da região, autoridades paroquiais e pesquisa bibliográfica entre o 

envolvimento do tetro com o sagrado popular. Buscando saber qual a razão desse povo em 

sacrificar seu pouco tempo livre se dedicando ao fazer teatral e o por que disso não os 

remeter a sacrifício e sim ao prazer. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A tradição de encenar o calvário de Jesus ou A Paixão de Cristo é antiga em nosso 

país, não encontrei fontes seguras de quando exatamente começou esse costume. Tal 
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encenação consiste nas últimas horas de vida de Jesus Cristo, desde a santa ceia, passando 

por sua condenação, morte de cruz e terminando na ressureição. Hoje é tradicional em todo 

o Brasil que ocorram em cada cidade diversas apresentações da Paixão de Cristo na sexta-

feira santa em diversos pontos da cidade, nas paróquias, nos centros de cultura ou até 

mesmo organizado nas comunidades e bairros. seja de forma itinerante pelas ruas do 

bairro, numa quadra ou espaço que a paróquia possa dispor ao grupo. 

 Tornando-se um evento esperado por toda a população local que faz parte da 

programação da paróquia de preceitos e ritos católicos na semana santa. A paixão de Cristo 

já se tornou para o povo não somente um espetáculo qualquer, mas sim uma forma de 

manifestar o sagrado e a fé do povo. 

 

 

O COMEÇO NA PARÓQUIA DE NAZARÉ 

 

 Tudo iniciou em 2010 com a iniciativa de Rubens e Vânia, um casal pertencente ao 

ECC (Encontro de Casais com Cristo) da Paróquia de Nazaré em Fortaleza capital do 

Ceará no a no em que eram dirigentes, tiveram a ideia de organizar A Paixão de Cristo com 

os casais da Paróquia. Devido às suas muitas atribuições acabaram delegando essa 

responsabilidade a outro casal, mas continuando ajudando nos bastidores e organização. 

 Logo no primeiro ano o espetáculo já teve grande adesão pelos casais convidados a 

participar, e então não somente os casais participara como também a família. Envolvendo 

pais, filhos e parentes. 

 O Pároco como chefe da paróquia de pronto abraçou a ideia e deu todo apoio ao 

grupo teatral que passou a se chamar “Eu e Minha Família Serviremos ao Senhor” dando 

alusão ao fato de ser formado por famílias. A partir de então começou todo o processo para 

montar o espetáculo. Deve-se ressaltar o fato de que o grupo era, e assim é até hoje, 

formado por pessoas de diversas profissões e nenhum deles profissional de teatro ou com 

alguma formação no meio teatral. Era o aprender fazer, o “fazer fazendo” tão comum aos 

grupos de tradição popular. É o povo que tem sede de fazer arte, neste caso uma arte que 

evangeliza e traz satisfação Cristã, como me relatou Rubens Barbosa, o fundador da Paixão 

de Cristo na Paróquia de Nazaré e que permanece até hoje a frente do espetáculo junto com 

sua esposa Vânia: 

 

É uma forma de evangelizar, não só contando a história da Paixão de 

Cristo, porque essa história todo ano milhares de centenas de locais faz 

isso, mas o evangelizar em forma do teatro pra passar para as pessoas, 

mas não da peça, sim que ali tem famílias, filhos, é a família toda 

envolvida num trabalho aonde o povo vê esse lado. “Poxa são as famílias 

que se reúnem, disponibiliza o seu tempo pra falar de Deus pra gente”. É 

um ato concreto de buscar a evangelização no envolvimento dos casais e 

que as pessoas vejam que servir a Deus é só questão de boa vontade. É 

uma leitura viva do evangelho a Paixão de Cristo, uma leitura de forma 

teatral.”  (Rubens Barbosa, 2013) 
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O PROCESSO 

 

 Dentro do processo não somente quem está a frente trabalha para que tudo ocorra 

bem no final, mas todos os evolvidos desde elenco até aqueles que decidiram ficar nos 

bastidores formando uma espécie de cooperativa. Uma característica interessante é que o 

grupo busca valorizar e utilizar as habilidades de todos os membros do grupo a favor do 

trabalho da equipe e do espetáculo. Atribuindo assim a cada um uma função, como o 

Welington que trabalha com marcenaria e fica incumbido de criar e construir o cenário, a 

Giovanna que tem uma loja  de moda praia e como fala Rubens: 

 

A importância é nos valorizar a nós mesmos e pensa bem, se a gente é 

uma coisa amadora e se a gente pagar alguém de fora pra fazer e aí ficava 

mais caro ainda e se nós temos essa habilidade dentro de casa, o próprio 

evangelho tem uma parte que fala “dai nós mesmos de comer”. Então nós 

mesmos é quem fazemos porque fica uma coisa mais prazeroso. Porque a 

pessoa que tá ali pode dizer ‘eu fiz aquele cenário, eu dei a minha 

contribuição’. Cada um tem um pouco, eu sempre falo o seguinte é 

campanha do “tiquinho” cada um dá o seu “tiquinho” de contribuição e 

fica aquele espetáculo que eu considero dentro das nossas condições, do 

nosso amadorismo, do espaço físico, de não ter dinheiro um grande 

espetáculo. (Rubens Barbosa, 2013) 

 

 Destaco também a abertura que o grupo tem para expor suas ideias, não 

centralizando toda a responsabilidade somente nas mãos dos coordenadores, mas sim na 

mão de todos. Rubens, que é o responsável desde a primeira edição, me relatou que um 

costume que o grupo tem é de tentar deixar o mais fiel possível ao evangelho da Bíblia, 

então os membros tem o costume de estar sempre lendo os evangelhos nas partes que 

relatam a Paixão de Cristo como forma de estudo tanto para dar sugestões como também 

uma forma de estudar o seu personagem dentro da história. 

 

 

Quando a pessoa vai se mergulhando até a própria personagem eu acho 

que a pessoa vai buscando um pouco, vai lendo um pouco. Interessante 

que muitos deles vão na bíblia ler o comportamento como é que fica e tal. 

O laboratório deles não é como o profissional faz né quando vai fazer 

uma figura popular aí vai na favela, não... muitos deles pesquisam na 

bíblia como é que era o seu personagem, vê os comentários sobre o 

personagem para poder ir colocando. Tanto é que muitas vezes quando a 

gente tenta colocar alguma coisa aí a pessoa chega pra gente e diz ‘olha 

isso aí, a bíblia é assim.. assim’ então existe uma autocorreção entre a 

gente mesmo, quando eu penso que tô fazendo uma coisa certa ‘olha no 

evangelho não tem isso’ a gente já analisa direitinho e retira, sempre se 

construindo nisso. (Rubens Barbosa, 2013) 
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O ESPETÁCULO 

 

 Após meses de ensaio e árduo o trabalho o grupo “Eu e Minha Família Serviremos 

Ao Senhor”, que recebeu esse nome pelo fato de possuir famílias inteiras em seus 

membros e também inspirado em uma passagem bíblica (Josué 24, 15) chega então ao dia 

de apresentação e ponto ápice de toda a preparação que conta não somente com longos 

ensaios, momentos de montagem de material e cenário, mas também muitos momentos de 

oração em grupo. Todo o grupo passa praticamente o dia todo no local de apresentação, 

que em 2010 foi no Ginásio Padre Félice pertencente à paróquia e nos anos seguintes na 

quadra do Colégio Piamarta Mantese administrado pela congregação Piamartina a mesma 

dos Padres da paróquia, desde cedo o elenco se reúne e antes de começar as atividades para 

o espetáculo fazem um grande momento de oração, almoçam todos juntos em uma forma 

de grande confraternização já que o grupo possui cerca de 60 pessoas entre crianças e 

adultos. 

Uma marca forte deste grupo é a colaboração, é possível ver todos ajudando em 

todas as funções, até mesmo as crianças despertam o interesse de poder colaborar nesse 

propósito cristão e cultural. Vânia Rodrigues que está a frente desde a primeira edição 

quando questionada sobre como é fazer parte desse teatro popular, respondeu: 

 

Pra mim é gratificante, é gratificante porque assim no final não é que a 

gente fique querendo receber os aplausos de todo mundo não, mas você 

vê assim: você que está por detrás das cortinas que vê o público de frente 

ou está as vezes por trás do público e vê todo mundo ali olhando, 

prestando bastante atenção, vivenciando. Tem pessoas que estão ali 

assistindo aquele momento que eles entram dentro da própria cena, 

vivenciam, choram, sentem as chicotadas. Tem gente que chega as 

lágrimas escorrem mesmo nos olhos e pra mim é gratificante ver tudo 

isso e ver assim que é uma parte que como falamos ninguém ali é 

profissional, todos são amadores, mas buscam a perfeição de uma forma 

tão grande que tenta produzir roupa como as roupas da época, cenário, 

tudo... e tudo feito por amadores. Mas que não deixa a desejar. Que 

alcança o objetivo. A gente tenta buscar deixar da forma mais original 

possível. (Vânia Roddrigues, 2013) 

 

 Alguns membros que foram entrevistados todos eles falaram acreditar na Paixão de 

Cristo da Paróquia de Nazaré já como parte integrante da cultura popular da paróquia de 

Nazaré porque este espetáculo chegou num ponto que não alcança somente os familiares 

dos membros do grupo, as pessoas da paróquia e das proximidades, mas também pessoas 

de outros bairros. Assim relata Vânia: 

 

Eu vejo assim uma parte mista. Não só essa cultura popular porque de 

qualquer forma, tudo que é cultura ela engrandece o homem, então as 

pessoas através do teatro é muito mais fácil evangelizar mesmo sendo 

uma cultura, é mais fácil evangelizar porque a linguagem chega mais 

perto, alcança o objetivo maior. É uma cultura popular que através dessa 

cultura popular você alcança os objetivos, através dessa cultura popular a 

gente tenta levar uma linha de evangelização. Ela vai tanto ‘culturar’ 
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aquela pessoa e esclarecer de uma forma mais aberta, mas isso aí levando 

a evangelização. (Vânia Rodrigues, 2013) 

 

CONSIDERAÇÕES 

  

Nessa breve pesquisa é possível notar como existe uma forte ligação entre a cultura 

do povo e o seu sagrado, neste assunto aqui apresentado eles estão totalmente ligados e 

entrelaçados. O povo faz porque acredita que o seu fazer teatral popular entra no público 

não somente como forma de entretenimento, mas sim como forme de evangelização e uma 

forma de entrar no coração daquele povo. 
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