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RESUMO: Este artigo pretende divulgar a técnica de
«História ao Vivo», demonstrar as suas potencialidades pedagógicas no processo ensino-aprendizagem, através da concretização de um projeto de recriação histórica de uma Feira Medieval no Castelo
de Lindoso, em Portugal. Numa primeira abordagem
procurámos definir a técnica de «História ao Vivo»,
que têm vindo a dar os seus passos em Portugal, a
partir da década de 80. Apresentam-se vários projetos de «História ao vivo» realizados em Portugal nas
últimas décadas do século xx e xxi, bem como outras experiências internacionais de «Living History».
Descreve-se a organização, implementação e avaliação deste projeto de recriação histórica e o impacto
para a comunidade escolar e cívica que nela participou. Este projeto potenciou a articulação entre a escola e o meio, pelo envolvimento de vários agentes:
a escola, entidades locais e a comunidade local contribuindo para a revitalização, dinamização e valorização de espaços patrimoniais e reviver a «História
ao Vivo».
PALAVRAS CHAVE: História ao Vivo, Recriação Histórica, Educação e Cultura, Métodos de ensino, Empatia histórica, Património

ABSTRACT: This article aims to provide the technique of «Living History», show their pedagogical potential in the teaching-learning process, through the
implementation of a historical recreation of a Medieval Fair in Lindoso Castle in Portugal. In a first
approach we tried to define the technique of «Living History», which have been taking their steps in
Portugal since the 1980s. We present several projects
of «Living History» held in Portugal in recent decades of the 20th century and 21th century, as well as
other international experiences of «Living History».
In the second part we describe the organization, implementation and evaluation of this historical recreation project and the impact to the school and civic
community that participated in it. This project strengthened the articulation between the school and the
environment, by involving several agents: the school,
local entities and the local community, contributing
to the revitalization, dynamization and valorization
of heritage sites and to revive the «Living History».
KEYWORDS: Living History, Re-enactement, Education and Culture, Teaching methods, Historical
Empathy, Heritage
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INTRODUÇÃO
Pretende-se com este artigo divulgar a técnica de «História ao
Vivo», demonstrar as suas potencialidades no processo ensino-aprendizagem, através da concretização de um projecto «Uma
Feira Medieval no Castelo de Lindoso», em Portugal, realizado
pela Escola Profissional dos Arcos de Valdevez, Parque Nacional
da Peneda-Gerês, com a colaboração da Câmara Municipal de
Ponte da Barca e da Junta de Freguesia do Lindoso.
Numa primeira abordagem procurámos definir esta técnica de
«História ao Vivo» designada por «Living History», «Re-Enactement», «Live interpretation» na investigação anglo-saxónica e que
se tem vindo a afirmar em Portugal a partir da década de 80. A
«Living History» foi iniciada com maior sucesso em Inglaterra
pelo Departamento «The Historic Buildings and Monuments Comission for England» em 1979, que promoveu dois programas para
as escolas de Suffolk: o projeto de reconstituição de Havening Hall,
mansão do século xviii, da época georgiana (bem conservada), no
interior de SuffolK, onde uma multidão de criados serve o proprietário e a sua família; seguindo-se-lhe o projeto do Castelo de Oxford (quase em ruínas), situado no litoral do mesmo condado, que
em 1173 tem à sua volta um enxame de artesãos que o vai «construir» (Redsell & Fairclough, 1985). Os projetos de «Living History», orientados por Patrick Redsell, tiveram eco também no Brasil, tendo sido esta técnica posta à prova em Massangana – «Um
dia no engenho».
Estados Unidos e Canadá têm uma longa história e bem sucedida tradição de co-existência nos museus de utilização da técnica
de «Live interpretation». Para Robertshaw (1990) «Live interpretation» cada vez mais é familiar aos profissionais dos museus e ao
público em geral, e a sua designação mais vulgar passou a ser «Living History». Para o autor «Live interpretation» é uma técnica
que «tem como objetivo colocar os objetos no seu contexto de funcionamento» (p. 14) para uma melhor compreensão do seu funcionamento na época, de como era usado. Dá vários exemplos, como
a recriação do desempenho doméstico de empregados numa cozinha, logo pela manhã, no século xvii, com recurso a objetos que
usariam no dia-a-dia (Oakawell Hall, in 1690, recriação em 1990).
Um outro conceito, que está intrínseco a «re-enactement» é o de
«empatia histórica». Tyson Retz (2018) procura em termos epistemológicos relacionar o conceito de empatia com a educação histórica, e a sua relação com o conceito de «re-enactement», defendendo que a empatia não é um conceito fácil de definir, sendo
necessário considerar dois aspetos: a natureza da empatia, e o contexto em que ela é produzida. Embora a empatia surge como conHER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 102-122
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ceito estruturante na investigação anglo-saxónica desde a década
de 70, no âmbito de vários projetos educativos, no entanto está ausente nos curriculum da Inglaterra da década de 80, surge como
uma componente do método histórico, mais presente no modelo
pedagógico do Canadá, usado pelos professores, como presente no
curriculum e nos manuais escolares deste país.
Retz (2018) examina como a visualização «indivíduo a indivíduo» está presente na literatura de educação histórica, presente
na doutrina de reconstituição/interpretação do passado de Collingwood quando afirma que «a linguagem é compartilhada e que,
consequentemente, o contexto histórico da empatia deve descobrir aquilo que deu origem a formas comuns de vida no passado»
(p. 8). Neste sentido, o autor apoia-se em Collingwood e Gadamer,
como responsáveis pelas maneiras em que o entendimento histórico é imperativamente um produto das pesquisas atuais, mas não
de uma maneira que comprometa o «princípio historicista» intrínseco ao conhecimento histórico. Ele concorda com a perspectiva de Collingwood de que alguém deveria não separar a prova
do «conhecimento» do estudo de «o que é conhecido», mas depois
vai além, argumentando que Gadamer retirou de Collingwood a
pergunta e resposta lógica para apoiar a sua crença de que os intérpretes da história «devem permanecer abertos à estranheza do
que o passado tem a nos dizer» (p. 217).
Em 2019, surge uma obra de referência nesta área, bastante
exaustiva, editada por Agnew et al (2019), que integra uma visão
geral sobre conceitos significativos nos estudos sobre «Re-enactement», ou seja, reconstituição histórica. O volume inclui uma introdução crítica em co-autoria e uma compilação abrangente de
entradas de termos-chave a partir do contributo dos principais
estudiosos da Europa, América do Norte e Austrália desta temática, para uma melhor compreensão do que é a «Re-enactement».
Através da técnica de «Re-enactement» podemos melhor reconstituir o passado, através das evidências históricas que o acesso às
fontes nos permite contruir esse conhecimento do passado, mais
humanizado pelas recriações históricas das vivências dos agentes
históricos.
Em Portugal, a Associação Portuguesa de Museologia —
APOM—, conhecedora destes projetos de «Living History», e
apoiada pelo Instituto Britânico em Portugal, convidou os técnicos ingleses Patrik Redsell —dramaturgo—, Stephen Wolfendem
—fotógrafo— e Michael Corbishey —pedagogo—, e ainda a conservadora brasileira Lurdes Horta Barreto para participarem no
Colóquio APOM de 1986, que teve lugar em Faro. Deste colóquio
e do que se lhe seguiu em 1987, foram elaborados um conjunto de
HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 102-122
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catálogos com a descrição de vários projectos a serem postos em
prática em Faro, no Funchal, em Setúbal e em Lisboa (Associação
Portuguesa de Museologia, 1987a, 1987b, 1987c).
Outros projetos não foram realizados pelas escolas, mas sim dirigidos às escolas. A Equipa de Intervenção Artística da Delegação
Escolar de Queluz e os Serviços Educativos do Palácio de Queluz,
em 1990/91, criaram a oficina Histórica Ludo-Expressiva, que através de recriações históricas e animação de personagens, permitiu
a descoberta do passado histórico pelos professores e alunos, e desenvolver o sentido criativo e estético e, simultaneamente, aproximar a Escola e o Museu.
Encontros Internacionais surgem a partir de 2000, como o 1º
Encontro Internacional de Sociedades de Recriação Histórica Medieval, em que a Ordem da Cavalaria do Sagrado Portugal recriou
a vida quotidiana de um Castelo, o de Terena. Participaram mais
de quatro dezenas de figurantes vestidos à época (do séc. XI ao século XV). A «Ordem do Sagrado Portugal» pretendeu com estes
eventos, não só recriar a História Medieval, como também a divulgação turística e cultural dos espaços, a diversão do público que
assiste a esta arte aprendendo de uma forma mais fácil, vivendo
assim uma genuína História ao Vivo. O êxito do 1º Encontro e a
divulgação de que foi alvo pelas organizações presentes nos seus
países de origem levou a Ordem da Cavalaria do Sagrado Portugal
a realizar o 2º Encontro Internacional de Sociedades de Recriação
Histórica Medieval, com o reviver da História Medieval ao vivo,
novamente no Castelo de Terena. A Aliança Medieval Internacional (Internation Medieval Alliance) organização que nasceu no 1º
Encontro tem como objetivos: promover junto do público o gosto
pela História e o conhecimento da mesma; realçar junto do poder
público central e local, da comunidade científica e educacional as
potencialidades turísticas da recriação histórica; cativar as pessoas
em geral para a prática de passatempo apaixonante, gratificante e
comunitariamente útil. Estes encontros, para além da animação e
dos quadros de História ao vivo, permitiram uma aprendizagem
da História vivenciada.
Outras experiências têm sido desenvolvidas por todo o país, algumas de iniciativa das escolas, outras promovidas por entidades
locais, outras em parceria (Benavente, 1995).
A investigação realizada por Coelho (2009) centra-se nesta temática da História Viva, reporta-se às suas origens, à sua introdução em Portugal, primeiras intervenções, evolução, práticas
atuais e projeções futuras, e por fim apresenta-nos o estudo de um
caso: breve história dos Serviços Educativos do Palácio Nacional
de Queluz. Constatou que em «Portugal houve uma continuidade
HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 102-122
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na realização de projetos baseados na História ao Vivo, que se encontra, hoje, carente de bases teóricas que a sustentem e que a façam cumprir com os seus propósitos. Há vontade, mas não saber»
(p. 148) o que justifica que de certa forma não se tenham realizado
nos últimos anos projetos consolidados de História ao Vivo.
A HISTÓRIA AO VIVO COMO
ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA
A reconstituição histórica (Re-Enactment), História ao vivo (Living
History), é uma atividade educacional ou de entretenimento na qual
as pessoas seguem um plano para recriar aspetos de um evento ou
período histórico. Pode ser um momento específico de uma época,
cenas da vida quotidiana, um acontecimento ou uma batalha. Por
vezes, é também usada a expressão «Live interpretation» para definir atividades que implicam contacto «face a face» entre o interprete e o visitante. Quando a atividade tem uma componente teatral centrada na interpretação histórica ou cultural esta é designada
de «Living History». Está dentro do contexto da primeira e da última abordagem, que o termo é utilizado nos museus para descrever
atividades autênticas em termos históricos realizadas em contextos
apropriados, mas também em espaços patrimoniais e museus ao ar
livre. Segundo a International Museum Theater Aliance (IMTAL) e
American Alliance for Theatre and Education (AATE), «Living History» é uma espécie de «museu-teatro», enquanto em artigos anteriores era usada como sinónimo de «Re-Enactments», visa a recriação de atividades variadas desde cenas da vida quotidiana, a cenas
militares, como batalhas, entre outras.
Para além deste tipo de associações que promovem estas iniciativas de reconstituição históricas «Re-Enactment», são vários os
estudos, ebooks e websites que relatam atividades e experiências
relacionadas com esta técnica de reconstituição histórica de várias épocas, algumas bastantes remotas, como da Idade do Ferro,
ao período romano, à Idade Média (Chapman, 1996; Cull, 1996;
Gapps, 2009; MacAleavy, 1998; Olwell,1999; Reis & Santos, 2012;
Jantarada, 2016), ou a conflitos mais recentes, como a reconstituição da Guerra Civil Americana (Hadden, 1999; Strauss, 2001;
Chronis, 2008; Guarino, 2017).
Para Jay Anderson (1984) «Living History» é uma simulação da
vida no passado e indica três objetivos do seu uso: a) para fins interpretativos; b) como ferramenta de pesquisa; c) para entretenimento para os nostálgicos. Entre várias críticas que apontam a esta
técnica, uma delas, é a de se acreditar que esta permite o retorno
ao passado. J. Anderson, num outro artigo, Times Machines? The
HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 102-122
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world of Living History, publicado em 1985, salienta isso mesmo,
ao afirmar que um dos maiores expoentes da «Living History» é
que «o passado está logo ao virar da esquina». No entanto, esta técnica não permite o retorno ao passado, mas sim uma interpretação
desse período do passado que está a ser reconstituído.
O termo «Living History» descreve o desempenho de dar vida à
história para o público em geral de uma maneira que, na maioria
dos casos, não segue um roteiro previamente planeado. A apresentação histórica inclui um continuum de tentativas bem pesquisadas de recriar um evento histórico conhecido para fins educacionais, através de representações com elementos teatrais, a eventos
competitivos para fins de entretenimento. A linha entre apresentações de amadores e profissionais em museus de história viva pode
ser confusa. Embora estes usem rotineiramente profissionais de
museus e intérpretes treinados para ajudar a transmitir a história
ao público, alguns museus e locais históricos empregam grupos
de história viva com altos padrões de autenticidade para o mesmo
papel em eventos especiais.
A «História ao vivo», designação que passaremos a usar, por ser a
utilizada em Portugal da tradução da expressão «Living History»,
é uma técnica particularmente adequada ao ensino da História,
que tende a interessar os alunos pelo passado histórico, de forma
lúdica e atractiva, permitindo que estes utilizem a imaginação histórica de uma forma realista. Mas, para além disso, as suas variadas potencialidades e a exigência prévia de aprofundar em vários
campos tornaram-na um meio privilegiado de implicar toda a Escola num projeto comum multidisciplinar. O envolvimento passa
não apenas pelos alunos e professores, envolve toda a comunidade
e diversas instituições locais e regionais. Tratando-se esta de uma
forma de expressão dramática, mas com certas particularidades,
pois através dela se faz a recriação pormenorizada de uma época
da História, de preferência ligada a um testemunho do passado,
como um edifício, monumento ou sítio histórico, a que se pretende
dar vida (Lopes, 1999; Morris, 2001).
Segundo Bárcia (1990) «História ao Vivo» não é um «espectáculo», porque não há público a assistir: quem quiser ver terá de
se integrar na acção, através da representação de uma figura da
época, vestindo a rigor e assumindo plenamente este papel com
gestos e linguagem apropriados à personagem que representa1.
Pretende, pois criar, a partir de um espaço concreto no qual os
alunos, professores e público em geral são convidados a entrar e a
utilizar sem receio, o ambiente de outro tempo, compreendendo-o,
pois passam a fazer parte desse ambiente (Goalen,1996). A «História ao Vivo» recria o tempo curto da história do quotidiano, procuHER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 102-122
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Melo (1988) no estudo que desenvolveu sobre o drama refere-se à
EXDRA nos seguintes termos: «A
EXDRA não se preocupa com a
transmissão e o aperfeiçoamento
de habilidades teatrais, limitando-se a proporcionar a dimensão
da ação à aprendizagem, através da
utilização criativa do tempo, do espaço e da pessoa, organizando uma
experiência proveitosa do quotidiano vivencial dos alunos, ou selectivamente através de um tópico
de estudo» (p. 22). E acrescenta
ainda: «O uso da EXDRA, como
estratégia activa, proporciona-lhes
recursos físicos e concretos para
um exame de relações que de outro modo continuariam abstratos
e inacessíveis... Num certo sentido,
a EXDRA pode ser vista como actividade ficcional, que ajuda apropriação do real, pois oferece uma
abordagem uma abordagem mais
contínua dos factos» (p. 24).
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rando saber como se vivia o dia a dia de uma época, para levar os
alunos a aprender e a compreender esse quotidiano. Surge valorizado um tipo de história aliciante para os alunos, e que no ensino
actual da História em Portugal ainda está pouco desenvolvido.
Esta técnica, visa contribuir também para a divulgação da História do quotidiano, usando para isso alguns contributos da Expressão Dramática na recriação ficcional de uma época, mas mantendo
sempre o rigor científico sobre o período histórico representado.
Na recriação da «História a o Vivo» a atribuição dos papéis aos
«atores» é feita com base nas condições de desempenho à luz do
dia, como também pelas qualidades pedagógicas e capacidades
de improvisação dentro do rigor histórico. A preocupação com o
rigor histórico é uma constante, sendo necessário uma consulta
exaustiva de várias fontes históricas e historiográficas. Um projecto deste tipo não se limita à procura do rigor científico, pressupõe também um trabalho pedagógico prévio de preparação dos
alunos envolvidos, levando-os a compreender o que vão fazer, e
como o devem fazer, exigindo todo um trabalho de fundo a realizar na sala de aula, bibliotecas, museus, junto dos monumentos,
etc. A aprendizagem cooperativa2 está bem presente nesta primeira
etapa, onde diferentes grupos de trabalho são constituídos para recolher a documentação a ser trabalhada. Cada aluno faz parte de
um grupo, coordenado por um professor/monitor, de acordo com
as tarefas a desempenhar na recriação.
Esta técnica apesar de ser considerada por Cândida Proença
(1990) como especialmente vocacionada para alunos do 1º e 2º
ciclo, achamos que contribuí para promover a empatia histórica
e consolidação de conteúdos em qualquer ciclo de escolaridade.
Tendo presente os objetivos do ensino da História e as suas preocupações metodológicas, a «História ao Vivo», desenvolve a imaginação histórica, que funciona como elo imprescindível de ligação entre a consciência do «período» que se estuda e o sentido de
mudança através do tempo, promovendo o desenvolvimento das
capacidades necessárias à compreensão da História. Este tipo de
ensino tem um caracter fortemente motivador, permitindo o ensino experimental, pois trata-se de uma metodologia didáctica que
promove uma experiência. Contribui para o desenvolvimento de
uma forte componente empática, envolvendo no conhecimento
uma forte componente afectiva porque leva os alunos a colocarem-se no papel de pessoas de outra época e outra cultura, aprendendo a respeitar opiniões diferentes e culturas diferentes. Está
subjacente a ela a tolerância e a multiculturalidade, atendendo às
especificidades de uma região e às tradições que perduram nos
nossos dias e outras que aqui são revividas.
HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 102-122
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A aprendizagem cooperativa
utiliza uma estrutura de tarefa que
exige que os alunos, organizados
em pequenos grupos, trabalhem
juntos em tarefas escolares. A
aprendizagem cooperativa é única
entre os modelos de ensino porque
utiliza uma estrutura da tarefa e da
recompensa diferentes para promover a aprendizagem do aluno. A
estrutura de recompensa valoriza o
esforço tanto colectivo como individual (Arends, 1995).
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Segundo Proença «é um ensino que desenvolve a imaginação
criativa e o pensamento operacional formal, através dos métodos
racionais de pesquisa perante uma experiência histórica» (1990:
146-147). Permite promover o respeito e compreensão do significado do património histórico.
A «História ao Vivo» procura indicar novos caminhos para revitalizar o estudo da História e das disciplinas afins. A dramatização de uma dada circunstância histórica, num local apropriado,
numa data precisa, numa encenação tão próxima quanto possível
da realidade passada, onde o aluno é levado a ser participante convicto, agindo e compreendendo «como era» operará nele o salto
«para dentro» da História». Ele passa a saber o circunstancial e o
geral, porque participou (Associação Portuguesa de Museologia,
1987a: 6).
No entanto, de técnica aplicada ao ensino da História, ao longo
dos últimos trinta anos, tornou-se um espetáculo performativo,
utilizado muitas vezes como instrumento de promoção turística
quando as reconstituições históricas se baseiam mais na apreensão do que na compreensão do passado. Não podemos confundir
história ao vivo, reconstituição histórica ou living history com recriação histórica. Enquanto a «reconstituição histórica assentava
na mimetização de factos ou situações históricas, a recriação histórica é um conceito mais fluido, permitindo a formalização das
experiências individuais na representação das interpretações conjeturais do passado» (Roque, 2014).
A REALIZAÇÃO DE UMA FEIRA
MEDIEVAL NO LINDOSO
A realização de uma feira Medieval no Lindoso pela Escola Profissional dos Arcos de Valdevez teve como preocupação a reconstituição ao vivo de uma época histórica (Idade Média), num espaço
apropriado (o Castelo de Lindoso). A presente atividade surge
como um momento privilegiado para uma reflexão rigorosa sobre
a vida dos homens na época —como se vestiam, o que comiam, o
que faziam, como se divertiam, como se relacionavam, o que comercializavam...— permitindo um melhor conhecimento do presente, pelo estudo da herança que o passado nos legou.
Para além deste, outros objetivos estiveram subjacentes a este
projeto:
• Promover a abertura da escola à comunidade;
• Sensibilizar a Comunidade Escolar e toda a população da freguesia para a importância das diferentes
épocas históricas;

HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 102-122

110

Monografías
GLÓRIA SOLÉ

A «HISTÓRIA AO VIVO»: RECRIAÇÃO HISTÓRICA DE UMA
FEIRA MEDIEVAL NO CASTELO DE LINDOSO EM PORTUGAL

• Mobilizar a escola e a comunidade para a participação em actividades de âmbito recreativo e cultural;
• Recriar uma realidade histórica com o intuito de a
fazer perdurar na memória colectiva;
• Compreender o surgimento das feiras como factor
importante no estreitar das relações humanas;
• Valorizar a identidade cultural da região;
• Estimular o gosto pela história local;
• Interpretar os acontecimentos atuais como resultado
de um processo histórico.
A realização deste projeto esteve a cargo da Escola Profissional
doa Arcos de Valvedez e do Parque Nacional da Peneda-Gerês,
com a colaboração da Câmara Municipal de Ponte da Barca (Portugal). Este projeto teve continuidade ao longo de vários anos, organizando-se várias recriações históricas no Castelo de Lindoso,
mas nem todas tiveram a colaboração das escolas, nem a dimensão
pedagógica que a que se apresenta neste estudo, e que se realizou
em 2001. Algumas destas recriações foram organizadas pela Câmara Municipal de Ponte da Barca, como a Recriação de Entrega
do Foral, pela companhia de Teatro Vivarte com o anúncio da chegada da comitiva régia para outorgar, em mãos do conselho de homens bons da vila e seu alcaide, o mui novo foral à vila de Lindoso.
Nesta atividade de recriação histórica de uma feira medieval no
Lindoso, participaram mais de 200 figurantes, constituídos por
alunos, professores e funcionários do Parque Natural da Peneda-Gerês. Todos os intervenientes estavam vestidos a rigor, segundo
os cânones da época.
Apresentamos em seguida o projeto realizado pela Escola Profissional dos Arcos de Valdevez (EPRALIMA). A preparação desta
atividade envolveu toda a comunidade, e uma organização dinânica por parte dos professores desta escola. A preocupação com o
rigor levou a uma pesquisa mais rigorosa com fontes documentais da época que foram utilizadas em alguns momentos da feira
medieval.
TEMA E O LOCAL ESCOLHIDO: FEIRA
MEDIEVAL NO CASTELO DE LINDOSO

A representação da época passa pela seleção do espaço adequado.
Tratando-se da Idade Média, da recriação de uma feira Medieval,
o melhor espaço nesta zona é o Castelo de Lindoso. A fundação
de Lindoso é atribuída a D. Dinis, dizendo a lenda que este achando-a muito formosa lhe atribuiu o nome de Lindoso. Esta explicação não passa de lenda, embora muitos a tomem por verdade
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histórica. O topónimo é já mencionado na delimitação da Sé de
Braga, organizada em Lugo, no ano de 569 e o Censoal da Sé de
Braga, realizado entre 1085 e 1091, ao referir-se às freguesias que
constituíam a então terra da Nóbrega, menciona a freguesia de S.
Mamede de Lindoso. D. Manuel, a 5 de Outubro de 1514, por foral elevou Lindoso a Concelho. Este viria ser extinto em 1834. Lindoso possuía 40 fogos em 1527, 300 fogos em 1700 e 210 fogos em
1864. Destaca-se nesta freguesia para além do Castelo, os espigueiros dos séculos XVII e XVIII, as ruínas de uma Citânia, no lugar
de Cidadelhe, (diminutivo de Cividade), onde alguns pretendiam
situar a cidade romana de Bretalvão ou Flavia Lambria (Guerra,
1926; Fontes, 1997).
Não é possível estabelecer a data precisa da edificação do Castelo de Lindoso, no entanto, em 1258 ele já existia. Situado a quatro quilómetros da fronteira com a Espanha, ergue-se a 468 m de
altitude, abrangendo um vasto panorama de montes e serras. A
primitiva fortificação era constituída por um quadrilátero, com 80
m em pano de muralha. Sobre a única porta de acesso, no flanco
norte, ergue-se a Torre de Menagem, com 15 m de altura. Diz-se
que esta torre foi construída por D. Dinis. A esta estrutura medieval, acrescentaram-se diversas modificações, tais como a Casa de
Benantes, construída nos séculos XVII e XVIII e outrora com peças de artilharia. Pedras diversas com datas históricas gravadas, a
Casa do Alcaide, da guarnição e do forno testemunham a importância deste castelo até à altura em que deixou de ter guarnição,
em 1897 (Almeida, 1987; Almeida & Barroca, 2002).
Do ponto de vista militar, o Castelo teve a sua fase mais importante durante a restauração. Logo no início da guerra da Independência (1641), foi atacado por tropas Filipinas, comandadas pelo
Conde de Santo Estevão, mas conseguiu repelir o ataque o que voltaria a suceder no ano seguinte, quando de novo foi assaltado. Finalmente, em 1662, seria ocupado por nova força de Filipe IV. Por
pouco tempo, porém, estaria em poder das tropas Espanholas- o
mestre de campo, João Velho Barreto, organizou a sua reconquista
e conseguiu, em 1663, recuperar a fortaleza, ocupada nessa altura
por 320 soldados espanhóis, com cinco peças de artilharia. Na fase
final da guerra, o Castelo seria transformado em fortim (Almeida
& Barroca, 2002).
É monumento Nacional, por decreto datado de 16 de Junho de
1910, entregue à guarda do Parque Nacional da Peneda-Gerês.
As feiras foram uma das mais importantes instituições económicas e sociais da Idade Média, consistiam estas num local ou termo
determinado, onde se reuniam produtores, consumidores e distribuidores, corrigindo assim a falta de comunicações fáceis e rápidas
HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 102-122
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em territórios tão longínquos e excêntricos como o povoado fronteiro de Lindoso e o seu castelo. A feira medieval que se realizou
no dia 1 de Julho de 2001 poder-se-á inserir mais numa fase primária e embrionária dessa actividade mercantil, ainda como pequeno mercado local (séc. XIII-XIV) orbitando em torno da Igreja
Paroquial, (sub-sino) e do Castelo enquanto representação do poder do Rei e dos seus homens de armas (miles). A recriação de uma
feira Medieval no Castelo de Lindoso permitiu trazer vida e animação a velhas paredes, que assim voltaram a ser elemento preponderante da paisagem. A recriação do dinamismo económico,
cultura, social e religioso operado pelas feiras na Idade Média, é
aqui recriado ao pormenor.
PREPARAÇÃO DA AÇÃO

Para se fazer uma acção de «História ao Vivo» é necessária uma pesquisa histórica prévia, tão aprofundada quanto possível. Os professores da Escola Profissional de Arcos de Valdevez responsáveis por
este projecto3 juntamente com os responsáveis do Parque Nacional
da Peneda-Gerês, em particular o Dr. Henrique Regalo organizaram toda a pesquisa documental. Foram cedidos pelo Parque Nacional os documentos originais da época sobre: o Castelo de Lindoso, os limites e prazos antigos do Lindoso (Limitatio bracarensis
diocesis cum terminis et divisionibus suis); deveres e obrigações
dos Monteiros de Lindoso como consta das Inquirições de 1258; e
ainda a Carta de anúncio e edital ou carta de visitação ou mandabo.
Os alunos, alguns residentes no Lindoso e conhecedores um
pouco da História Local do Lindoso e seu Castelo, contribuíram
com os seus conhecimentos, colaborando assim com os professores na pesquisa e análise da diversa documentação recolhida.
Várias sessões foram realizadas, ao longo de três meses, umas de
sensibilização e outras de formação sobre temas específicos, para
os quais foram convidados alguns especialistas: de expressão dramática, alimentação, vestuário. O Dr. Henrique Regalo, do Parque Nacional da Peneda-Gerês esteve ao dispor da Escola tendo
sido um verdadeiro «consultor científico», realizando várias sessões de esclarecimento sobre a região, o Castelo e sua História na
época Medieval e sobre a Idade Média em geral, e em particular
sobre as feiras medievais. Também foram exibidos filmes sobre a
Idade Média, salientando-se «O Nome da Rosa» e documentários
em Vídeo sobre a Idade Média e vídeos de outras feiras medievais.
A pesquisa realizou-se também em fontes bibliográficas alusivas
ao tema e época retratada (Langley, 1999). O espólio arqueológico
do Castelo analisado pelos alunos permitiu-lhes observar e analiHER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 102-122
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Destacaram-se neste projeto a
Professora Carla Barbosa (Diretora
Pedagógica desta Escola) e Arnaldo
de Sousa que planificou este projeto no âmbito da profissionalização
em serviço realizada na Escola Superior de Educação de Viana do
Castelo, integrada na disciplina de
Didática, lecionada por mim nesse
ano letivo.
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sar objectos da época encontrados no Castelo e em escavações arqueológicas da região.
Paralelamente formaram-se atores e monitores (sendo estes professores e funcionários do Parque Nacional da Peneda-Gerês), os
quais teriam que dominar a época em todos os aspectos, para que
não surjam elementos anacrónicos e acompanhar o seu grupo de
trabalho no futuro desempenho dos seus papéis.
Informados os professores e monitores estes têm a missão de a
transmitir aos alunos que irão participar na acção e organizar os
diferentes grupos. Ao todo participaram cerca de 200 figurantes,
todos vestidos à época4 e divididos pelos seguintes grupos:
• Nobreza: representada pelos monitores e funcionários do Parque Nacional da Peneda-Gerês, num total de 15;
• Alcaide e Filho do Alcaide
• Mordomo e Senhora do Mordomo;
• Arcebispo de Braga (visitador) e escrivão; pagem e
criados (2);
• Clero: Cistercenses (5); Beneditinos (5); Monjas (5);
crianças dolmáticas (2);
• Monteiros Verdes (3);
• Taberneiro e sua mulher e taberneira (3);
• Soldados: Soldados Brancos (10); Soldados azuis (4);
soldados vermelhos (5);
• Bobos (5);
• Armeiro; Falcoeiro e ajudante;
• Malabaristas (4);
• Cavaleiros (Membros da Ordem do Sagrado Portugal) (6);
• Músicos (2);
• Flautistas (grupo de alunos da Escola de Vila Praia de
Âncora e respectivo professor de Música) (20);
• Excluídos da Sociedade da época: Leproso (1); Cego
(1); Pedintes (4); Ciganas (3);
• Pobres (17);
• Camponesas (19);
• Vendedores: boticárias (2); vendedora de mel (1);
vendedoras de tecidos (2); distribuição de doces (2);
• Artesãos: Oleiro e sua esposa; tamanqueiro e sua esposa; cesteiro; madeireiros (2).

4

Os fatos foram alugados na Sra.
Olímpia Pinto de Viana do Castelo,
que colaborou com o guarda-roupa.

A par da preparação realizada na Escola, contributos importantes foram dados por artesãos locais da região, que com a sua arte
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e saber muito contribuíram para divulgar técnicas artesanais que
remontam à Idade Média. A experiência de recriações ao vivo da
Ordem do Sagrado Portugal, que já contam com dois Encontros
Internacionais de Sociedades de Recriação Histórica Medieval,
dando realismo às lutas e torneios apeados, a malabaristas e músicos tocando gaita de foles e flauta, deu o seu grande contributo na
animação e realismo à feira medieval.
Na preparação da ação, os alunos da Escola, tiveram que criar
as personagens que vão enquadrar na ação. Foi necessário que estes actores interiorizassem bem o seu papel, o espírito da época, o
modo de falar, as expressões, os gestos e atitudes...
Em todo o cenário teve-se a preocupação de o apresentar o mais
fiel possível à época, utilizando materiais, objectos e artefactos
que se usavam na época: tendas de madeira com toldes em pano
cru; fardos de palha, bancas em madeira, sacos de estopa; potes de
ferro; forja do ferreiro e ferraduras, mantas e panos de linho e lã,
objectos de barro (bilhas, cântaros, vasos, luminárias ...), tamancos, cestos, etc.
Houve uma grande preocupação com a roupa, não só para os alunos, mas também para os mestres, actores, monitores e artesãos locais, não sendo descorada também a indumentária para os visitantes,
a quem lhes foi facultada vestimenta da época. Para isso, realizaram
pesquisas sobre os trajes da Idade Média de vários grupos sociais,
desde a indumentária da perentela da nobreza, ao clero e a vários figurantes do povo (Racinet, 1994). Para estes últimos foram confeccionadas mais de 500 capas de pano com tons naturais aproximados aos
da época (verdes, castanhos), pois estes só poderão entrar no recinto
da acção vestidos e dispostos a integrar-se numa actividade.
A refeição foi um dos aspetos previamente preparada. A confecção do caldo de couves com castanhas e toucinho, o pão de centeio,
os enchidos, as azeitonas, as frutas fizeram parte da ementa. Para
a noite estava preparado assar no espeto um porco, que seria dado
a comer aos figurantes e público. A distribuição da água fez-se em
copos de barro a partir de bilhas de água. Foram preparadas tasquinhas para que os visitantes pudessem petiscar.
PROGRAMA DA FEIRA MEDIEVAL DE LINDOSO

10h00
Abertura da Feira Medieval
	Recriação de um «ambiente» medieval
com todos os actores sociais da épocapovo, clero e nobreza -, num espaço
de mercado – o recinto muralhado do
castelo e sua envolvente-, onde estarão
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representadas as atividades económicas
mais relevantes – oleiro, padeiro, cesteiro,
ferreiro, tamanqueiro, boticário, tanoeiro,
canteiro, cambista, taberneiros, etc.
16h00
Exibição de Falcoaria- Jean Yves Blott
16h30	Visitação à paróquia de Lindoso e Castelo.
Chegada do visitador do arcebispado de
Braga e seu séquito de servos e homens de
armas a pedir aposentadoria ao alcaide.
Leitura dos limites e prazos antigos do
Lindoso.
17h00	Torneio apeado/Justa entre as gentes do
alcaide Araújo do Lindoso contra fidalgos,
parentes da Galiza, com a presença de todo
o povo, clero – visitador e comitiva e frades
beneditinos do mosteiro de Ermelo-, e todas
as damas, infanções e demais parentela.
18h00
Provas de tiro com arco.
19h00	Monteiros do Lindoso e sua matilha. O
alcaide do castelo, Senhor de Araújo, vai
ler aos Monteiros de Lindoso, os seus
deveres e suas obrigações como consta das
inquirições de 1258.
22h00	Procissão noturna de archotes. Deixando
o castelo acompanhado por numerosa
comitiva de servos, frades e homens de
armas, o jovem cavaleiro, filho do Senhor
do Lindoso, há-de dirigir-se entre alas de
archotes até à igreja a fim de iniciar a sua
sacra velada de armas.
22h30
Encerramento.
A AÇÃO: O DIA DA FEIRA MEDIEVAL
NO CASTELO DE LINDOSO

O dia anterior à feira foi preenchido com os preparativos do cenário: colocação das tendas construídas em madeira e com toldes
de pano cru; construir o palanque; os estábulos para os cavalos; a
colocação de fardos de palha; construir tasquinhas; bancas; forjas;
forno para cozer o pão... enfim um sem número de pormenores
que recriam o ambiente até ao mínimo detalhe.
A ação propriamente dita começa com o vestir dos alunos e participantes. Foram alertados para que nesse dia não levassem relógio, bijutaria, nem jóias, nem ganchos ou qualquer tipo de orHER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 102-122
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namentação, incluindo pinturas. A naturalidade das personagens
deve ser respeitada o mais fiel possível. Para evitar os mais esquecidos das advertências recomendadas não faltou uma «censura»
que inspecionava o rigor dos trajes e dos adereços respectivos. Esta
actividade começou muito cedo, pois às 10h00 a Feira estava já
aberta ao público participando nas atividades artesanais e comerciais. Os alunos e professores saem vestidos e entram na História.
Cada aluno, personagem deve saber rigorosamente o seu papel,
pois foram realizados vários ensaios anteriormente.
A animação, o barulho e cheiros que pairavam no ar, dão a sensação de estarmos em plena Idade Média. Os pregões das feirantes
não se deixaram de ouvir: - Venham comprar os meus biscoitos;
Quem quer mel e azeite da região? Compre freguesa. O cheiro das
ervas aromáticas e medicinais perfumava o ambiente, mas o odor
característico da época estava presente no curral do porco, no estábulo dos cavalos, nas galinhas que passeavam com os pintainhos.
O calor do dia fazia-se sentir logo de manhã, não faltando a distribuição de água fresca da bilha, vendida e por vezes oferecida pelas
lindas moças camponesas.
Os artesãos labutavam nos seus ofícios: o oleiro na sua roda trabalhava o barro e ensinava a técnica a todos os interessados; o tamanqueiro fabricava os tamancos, sendo grande a variedade destes em
feitio e tamanho, para atender ao gosto do freguês; os cestos da região, de vários formatos e com várias utilidades, tornaram-se objectos de grande interesse; as mulheres do campo trabalhavam o linho,
ensinando a arte e técnica desde o trabalho da planta (espadelar) até à
produção do fio (roca e fuso); o trabalho de cantaria foi demonstrado,
assim como o corte de lenha; outras actividades puderam ser vistas
nesta recriação, como a confecção de alimentos: a sopa e o fabrico
do pão, desde o amassar até à cozedura no forno a lenha. A sopa de
couve penca com castanha e toucinho, o pão de centeio, o vinho caseiro (para os adultos), os enchidos e a fruta, foram alguns alimentos
consumidos durante o almoço pelos figurantes e público em geral.
À tarde viria a maior animação, com a exibição de falcoaria, belo
espectáculo com a ave de rapina que fascinou todo o público. A
música foi uma constante. A gaita de foles e flauta não se cansaram
de nos deleitar com belas músicas medievais. O espetáculo animou ainda mais com a exibição das habilidades dos malabaristas.
A chegada do Arcebispo de Braga foi esperada com ansiedade,
assim como todo o séquito que o acompanhou até à zona onde o
esperava o grupo de miles, nobres e parentela. Assistiram a este
cerimonial todos os que se deslocaram para o virem receber. A comitiva seguiu em direcção à torre, onde se apresentaram ao povo
no balcão/estrado de madeira.
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Prosseguiu-se com a leitura de um documento sobre os limites
antigos do Lindoso e do anúncio do mandado da visitação com
uma breve relação do inquérito que supostamente a realizar no dia
seguinte. Um dos pontos altos do dia foi o do torneio apeado e tiro
ao alvo. O esplendor das armaduras e os duros golpes travados pelos cavaleiros entusiasmou o público. O rigor das vestes militares
e das armas, da Ordem da Cavalaria do Sagrado Portugal, contribuíram para a revivescência da Idade Média. Os nobres guerreiros estavam equipados da cabeça aos pés: o elmo (cinzelado); a «jaqueta» acolchoada feita de aplicações de lona; o Gibão de lona ajustado ao corpo; a cota de malha que protege o corpo dos golpes de
espadas; protecção das mãos pelas manoplas de meia lua e na parte
interior era usada uma meia luva de pele de ovelha; nos pés botas
de couro; e não podemos esquecer a espada e o escudo, armas indispensáveis no combate assim como as lanças. O combate corpo
a corpo era uma luta marcial medieval, tendo-se observado várias
técnicas de combate da época. O treino e a habilidade dos archeiros culminaram este espetáculo de artes marciais da Idade Média.
De volta ao Castelo, os Monteiros do Lindoso entram intempestivamente no recinto do castelo com a sua matilha de cães ruidosa,
causando grande confusão. O alcaide, com voz potente e sonora
lê um documento sobre os direitos e deveres dos monteiros mores do Lindoso.
A feira terminou com a procissão nocturna, participando todos
nela: nobres, guerreiros, monges incluídos no séquito que acompanhou o jovem castelão através da aldeia do Lindoso. A encerrar
o cortejo os guardas pessoais do Arcebispo e atrás a multidão. A
acompanhar o cortejo dois tambores marcaram uma cadência sóbria, lenta e primitiva. O castelo completamente iluminado apenas
pelos archotes, faz-nos transcender totalmente para a Idade Média,
e para finalizar o som das flautas ecoam por todo o recinto, com
belas melodias medievais.
E assim termina este dia Medieval, onde o cansaço e o esgotamento estão estampados nos rostos dos participantes, mas acima
de tudo satisfeitos e recompensados pelo sucesso desta iniciativa,
que lhes permitiu vivenciar uma experiência única e contribuir
para dar a conhecer um pouco da história local do passado medieval a todos que a ela se quiseram juntar.
CONCLUSÃO
O relato desta experiência pedagógica de «História ao Vivo» permitiu constatar a relevância que é dada ao aluno no processo
aprendizagem. Este deverá ter um papel ativo na construção do

HER&MUS 20 | AÑO 2019 I PP. 102-122

118

Monografías
GLÓRIA SOLÉ

A «HISTÓRIA AO VIVO»: RECRIAÇÃO HISTÓRICA DE UMA
FEIRA MEDIEVAL NO CASTELO DE LINDOSO EM PORTUGAL

conhecimento histórico, através de pesquisa exaustiva sobre a vida
quotidiana na época medieval, a construção da evidência histórica
a partir do questionamento sistemático das fontes interpretadas e
questionadas (Anderson, 1984; Collingwood, 1992). Os alunos necessitam desenvolver uma imaginação histórica disciplinada, para,
ao utilizarem os conhecimentos adquiridos poderem entender as
atitudes e sentimentos de outros noutras épocas, e assim desenvolverem a empatia histórica (Retz, 2018). O rigor e a pesquisa
estão integrados em métodos ativos como o da dramatização, representação ou reconstituição (História ao Vivo). A necessidade
de conhecer a época retratada, ou o acontecimento a reconstituir,
promove uma necessidade de pesquisa do saber histórico, que será
vivenciado pelos alunos e professores.
Com uma orientação cuidadosa é possível levar os alunos a criar
um mundo imaginado no qual irão habitar e aprender. «Compreendendo o passado ficarão mais dentro do presente, avaliando
os sentimentos e atitudes dos outros, trabalhando em conjunto,
partilhando, discutindo e desenvolvendo ideias numa atitude de
cooperação» (Associação Portuguesa de Museologia, 1987a: 24).
Por outro lado, o aluno pode apropriar-se da narrativa performativa para construir uma história individual, transpondo-se para o
imaginário onírico de outras épocas através do desempenho de papéis de figuras históricas, como de reis, princesas, cavaleiros, guerreiros, camponeses, etc. A aprendizagem experiencial (Arends,
1995), também aqui é desenvolvida, onde a experiência vivida através da recriação histórica de uma feira medieval, contribuiu para a
aprendizagem dos alunos acerca de um período da História, através desta vivência, que os transporta para outra época, outra forma
de viver, de sentir, agir e até de falar (Dawson, 1996). Trata-se
de uma aprendizagem ativa que organiza e assimila a experiência
através da interação com o meio e o património histórico (Nunes,
1990; Manique & Proença, 1994), partindo por vezes da história
local (Seabra, 1990) como a experiência pedagógica que aqui apresentamos. Esta estratégia ajuda a desenvolver o pensamento lógico
e diversas competências (Amaro, 1990). Nela é posta em prática a
aprendizagem cooperativa, promovendo o desempenho do aluno
em tarefas escolares em grupo (nomeadamente de pesquisa, recolha e análise de documentos da Idade Média numa fase inicial de
preparação da Feira Medieval- neste caso), mas também o facto
dos alunos aprenderem competências sociais de cooperação e colaboração. Parafraseando Arends «estas competências são importantes na sociedade, já que muito do trabalho adulto é realizado
em organizações amplas e interdependentes e as comunidades estão a tornar-se mais globais na sua orientação» (Arends, 1995: 372).
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Esta metodologia vai ao encontro da gestão flexível de currículo, que segundo Roldão vê o currículo não como um conjunto
de saberes estáticos que a escola transmite, para passar a ser «um
campo crítico da aquisição dos saberes e das competências para
aprender» (Roldão, 1999: 17). Para Diniz «o curriculum pode inserir-se no meio e é esse no fundo o trabalho do professor na sua
prática concreta de transmissão de conhecimentos, comportamentos e de modos de ver o real nas vertentes cognitivas, comportamentais e afetivas do processo educativo» (Diniz, 1992: 31).
A História ao Vivo permite desenvolver um conjunto de competências, permitindo que os alunos adquiram «o bom conhecimento», que segundo Noémia Félix (2001) é o conhecimento em
ação, ou seja o conjunto de conhecimentos (conceptuais, procedimentais e atitudinais) que vão possibilitar ao indivíduo agir de
acordo com as situações, que irá orientar o indivíduo ao longo da
sua vida. É uma espécie de alfabetização ao nível do saber, do saber-fazer, do saber-ser e do saber-estar (Félix, 2001). Estes projetos
de História ao Vivo podem ser implementados em qualquer nível
de escolaridade, assim como em diferentes tipos de ensino. A experiência aqui apresentada foi realizada por uma Escola Profissional, que têm um currículo específico de acordo com os cursos aí
ministrados. Um desses Cursos é o de Turismo, onde a componente histórica aí é bem marcante, principalmente a história local. O envolvimento da comunidade e de entidades locais revelam
a abertura da Escola e do ensino, onde o entretenimento esteve
também presente (Anderson, 1984). Cada vez mais, a relação escola-meio deve ser promovida, pois só assim poderemos formar
cidadãos activos, responsáveis, críticos e dinâmicos.
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