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SINOPSE
A família Agonia está ansiosa pela chegada de João que esteve no serviço militar 
em Lisboa, este chega mas a família nota que está mudado, contudo não são ca-
pazes de perceber a razão dessa mudança. 
Porém, é com a chegada de Manuel  Lamas (companheiro de armas de João) que 
vem lançar, maldosamente, suspeitas sobre a vida deste em Lisboa, que tudo se 
precipita: a sua prisão, até aí mantida em sigilo, revela segredos que podem expli-
car a estranheza e angústia calada de João.
Sem nunca ficar expressa na peça a homossexualidade de João Agonia, o conhe-
cimento do facto, despoleta decisões extremas por parte dos homens da família, 
pressionados pela comunidade e pela moral vigente.

Um texto incontornável de um dos maiores dramaturgos portugueses do séc. XX 
sobre a homossexualidade e a intolerância numa comunidade rural na década de 
60 e que, tristemente, ainda encontra ecos e pertinência nos nossos dias.
Desde a data da sua escrita, Bernardo Santereno teve de aguardar oito anos para 
poder ver levada à cena esta sua obra.

Citando o nosso co-produtor TNSJ no seu programa:
“O Pecado de João Agonia inscreve-se num conjunto de peças onde Santareno 
afirma uma estratégia de oposição a um sistema opressivo, problematizando as-
petos de natureza sexual (a homossexualidade) e questões de natureza religiosa (o 
pecado, o sacrifício). Este incitamento a uma espécie de desobediência dos dog-
mas é aqui vivido no interior de um apertado círculo comunitário – um lugarejo 
serrano e primitivo, o Portugal salazarento, país que ainda é o nosso. Lugar onde o 
vento queima e o céu se enche de pássaros pretos na noite do crime. 

Não vás, João Agonia! Foge, foge!”

A peça «O Pecado de João Agonia» de Bernardo Santareno, que em 1961 merece a honra de ser censurada 
por um estado opressor, faz hoje parte das leituras recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura para os 
alunos do ensino secundário. Feliz escolha. Tanto mais feliz quanto aquilo que porventura justificou a oficial 
reprovação do texto – a saber: o modo como aborda a condição dos homossexuais no Portugal dos anos 
sessenta do século XX – é apenas uma parcela das suas virtudes subversivas. Na verdade, mais do que uma 
denúncia da violência exercida contra a homossexualidade nesse «lugarejo serrano e primitivo» que era o 
Portugal do «serrano e primitivo» Salazar, «O Pecado de João Agonia» encerra uma reflexão encarnada acer-
ca da sexualidade tal como vivida e, sobretudo, recalcada, por personagens femininas e masculinas de várias 
idades, descrevendo, com turva limpidez, o modo como a agressividade engendrada pela «necessária» frus-
tração do(s) desejo(s) conduz a família Agonia a elevar o «pecaminoso» João a bode expiatório dos seus 
próprios «pecados» fantasmáticos e inconfessáveis. A lucidez da abordagem de Bernardo Santareno e o seu 
quase selvático retrato dum Portugal – a quem aprazia (e apraz) pintar-se como «um país de brandos cos-
tume» – não podiam agradar ao poder instituído que, justamente na década de sessenta, ia lançar todos os 
jovens Agonias numa guerra colonial a qual, além de outros bárbaros motivos, era uma batalha contra esse 
Outro que a fúria civilizadora e evangelizadora não conseguira reduzir a pó. Levar «O Pecado de João Ag-
onia» à cena é pois participar no relevante movimento de descolonização das perspectivas sobre a História 
de Portugal que nos foram sendo incutidas... Nomeadamente nos bancos da escola.

Regina Guimarães



meter as mãos no mais profundo da alma portuguesa e mexer e remexer

Bernardo Santareno escrevia muitas vezes a pensar que as suas peças nunca seri-
am representadas. O tempo deu-lhe uma certa razão: a obra daquele que foi um dos mais originais drama-
turgos portugueses do século XX está editada (...) mas permanece insuficientemente representada.
"Não está na moda, não. O Bernardo Santareno começou no castigo, aliás esteve no castigo durante muito 
tempo, por causa da censura. Chegou a ser bastante representado na década de 60, mas foi um fogacho. 
Vai demorar algum tempo até ser redescoberto por gente mais nova, sem partis-pris. Por enquanto, existe 
alguma má vontade", diz Fernanda Lapa.
“(...) O cenário é mesmo de omissão”, lamenta o grande amigo e grande admirador Luís Francisco Rebello: 
"Há um relativo silêncio sobre a obra do Bernardo - e o Bernardo era uma vocação irreprimível de dramatur-
go, todo o teatro que fez exigia o palco. Foi-lhe recusado durante a ditadura e continua a ser-lhe recusado, 
agora mais incompreensivelmente, em democracia. É a triste sina do teatro português: os textos vivem ape-
nas a vida efémera das primeiras representações".
O caso de Santareno (pseudónimo de António Martinho do Rosário) é particular: textos como O Inferno 
(1967) ou O Punho (1974), por exemplo, nunca foram encenados, apesar da invulgar actualidade dos univer-
sos abordados. As razões são também de ordem prática, reconhece José Oliveira Barata (...): são peças para 
grandes elencos, relativamente fora do alcance da maioria das micro-estruturas de produção teatral. "Por 
causa disso, o Santareno não teve a possibilidade de testar as suas obras em palco. Resultado: são muito 
retóricas, muito prolixas, têm uma ganga literária que por vezes compromete a sua eficácia dramática".
Nada que ponha em causa o seu "absoluto pioneirismo" em temáticas como a marginalidade e a homos-
sexualidade, esta abordada desde logo, em obras precoces como O Bailarino e A Excomungada (1957), 
ressalva Oliveira Barata, que vê em Santareno um "pivô" do difícil diálogo entre a dramaturgia portuguesa e 
a dramaturgia europeia nos anos do Estado Novo.
"Santareno está em contacto com o existencialismo de Sartre, mas também com o Garcia Lorca, com Ionesco 
e, fundamentalmente, com um autor-chave que é Jean Genet. Mas há uma coisa que sabe fazer, sobretudo 
numa primeira fase mais ligada ao catolicismo progressista, que é meter as mãos no mais profundo da alma 
portuguesa e mexer e remexer", diz o especialista.
(...)É, de resto, mais na temática do que na forma que convém procurar a actualidade e a originalidade deste 
autor, frisa Luís Francisco Rebello: "A grande novidade eram as problemáticas que ele introduzia: o ataque 
às superstições, a violência dos conflitos - ideológicos, mas também sexuais."(...)

Chegar ao fundo da nossa identidade 
 "O que é especial é o modo como ele pressente as questões antes de elas estarem na moda: a homossex-
ualidade, por exemplo, mas também o incesto, ou o fim da reforma agrária, que ele aborda em O Punho. 
A forma é esplendorosa, embora excessiva - mas ele era excessivo, e a certa altura começou a habituar-se 
à ideia de que as suas peças nunca seriam representadas, por causa da censura. Quando chegou o 25 de 
Abril, tinha deixado de escrever", acrescenta Fernanda Lapa. Ironicamente, Português, Escritor, 45 Anos de 
Idade (1974), o drama em que Santareno descarrega essas décadas de desilusão, seria o primeiro original 
português a estrear-se em teatro depois da revolução.
A sua singularidade, sublinha Maria Helena Serôdio, faz dele "um dos grandes vultos da dramaturgia portu-
guesa do século XX", e por duas razões fundamentais: "Soube criar universos trágicos extremamente con-
sistentes e soube auscultar as condições sociais, políticas, da existência da tragédia, sem perder de vista o 
que era ser português. Depois do 25 de Abril, teve a capacidade de voltar a escrever, e ao fazê-lo colocava 
perguntas que continuavam a ser pertinentes". Foi "ao fundo da nossa identidade rural, àquilo a que hoje se 
chama o Portugal profundo", mas faltou-lhe "o reconhecimento das tábuas do palco, o que é pena porque 
ele gostava que os encenadores se apropriassem dos textos dele", nota Oliveira Barata.
(...)
Quando morreu, Santareno não deixou propriamente continuadores, diz Luís Francisco Rebello: "O Bernar-
do era uma individualidade tão poderosa, tão original que não dá lugar a discípulos. Aquilo era ele - e ele 
exprimia-se inteiramente naquele teatro".

in jornal Público, 29 de Agosto, 2005 de Inês Nadais
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