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AS ORIGENS DO “AUTO DA COMPADECIDA” NO TEA-
TRO MEDIEVAL 

 
Na Idade Média, o teatro não era escrito, 

era uma produção literária de natureza dramá-
tica. Havia representações cênicas, mas estas 
eram, principalmente, figurativas. Não havia o 
texto dramático, que é o que interessa à Litera-
tura. Deixaram também de representar as tragé-
dias e comédias que expressavam o teatro clás-
sico greco-romano. 
 

 
 
As encenações litúrgicas 

Sob a influência da Igreja Católica e da vi-
são teocêntrica do mundo, o teatro medieval foi 
basicamente um teatro litúrgico, articulado com 
os ritos, as celebrações e o culto da religião cató-
lica. Essas formas dramáticas primitivas, das quais 
não há registro literário, eram encenações reali-
zadas nas igrejas e abadias, por ocasião do Natal, 
da Páscoa e do Corpus Christi, sob a forma de au-
tos, jogos e representações, com pastores e reis 
magos adorando o Presépio, apóstolos, santos e 
figuras alegóricas de anjos e demônios. Entre as 
modalidades dessas encenações litúrgicas, desta-
cam-se: 

A – os mistérios: encenações de passos da vida 
de Jesus Cristo extraídos do Novo Testamento e 
de passagens do Antigo Testamento consideradas 
“prefigurações” do advento de Cristo. Envolviam 
centenas de figurantes em inúmeros episódios 
que reproduziam, de forma mais ou menos rea-
lista, a Natividade de Jesus, sua vida e seus mila-
gres e a Paixão de Cristo, encenada no ritual da 
Semana Santa. Os autos natalinos que ainda se 
encenam no interior do Brasil, a representação da 
Via-Sacra, as procissões do Senhor Morto e do En-
contro, descendem dessa tradição litúrgica medi-
eval, comum a toda a Europa católica romana e 
que os colonizadores trouxeram para o Novo 
Mundo; 
B – os milagres: representações da vida dos san-
tos, dos mártires e apóstolos ou de intervenções 
miraculosas da Virgem Maria; 
C – as moralidades: peças mais curtas, cujas per-
sonagens eram alegorias (abstrações que perso-
nificavam ideias, instituições, tipos psicológicos, 
vícios e virtudes), postas em cena com finalidade 
didática ou moralizante. A Trilogia das Barcas, de 
Gil Vicente, descende, em parte, dessa tradição, 
tanto que o Auto da Barca do Inferno traz, no pró-
prio título, a designação “Auto de Morali-
dade”. O teatro catequético do Pe. Anchieta — 
os autos que fazia encenar para índios e colonos, 
destinados à educação religiosa e à edificação 
moral dos espectadores — incorporava ao teatro 
litúrgico medieval e às moralidades elementos da 
cultura nativa, para facilitar a compreensão dos 
mistérios da fé e dos valores cristãos. 

Essas raízes ibéricas medievais dos misté-
rios, milagres e moralidades, assimiladas pela cul-
tura popular nordestina, continuaram a fecundar 
o teatro brasileiro até nossos dias: O Auto da 
Compadecida, de Ariano Suassuna, e Morte e 
Vida Severina (Auto de Natal Pernambucano), de 
João Cabral de Melo Neto, são dois exemplos no-
tórios dessa permanência. 
 
EXERCÍCIOS A RESPEITO DO LIVRO 
 
QUESTÃO 01 Que características do personagem 
João Grilo podem ser encontradas ao longo da 
história? O que faz dele a personagem principal 
da peça? 
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QUESTÃO 02 Qual a atitude de João diante das 
histórias contadas por Chicó, como a do cavalo 
bento e a do peixe que pescou o homem? 
 
QUESTÃO 03 Ao lado dos dois maus padres é co-
locado um bom, o frade, secretário do bispo. Re-
tome o texto e descreva essa personagem.  
 
QUESTÃO 04 Qual a intenção do autor ao inserir 
o frade na história? Apresente argumentos sóli-
dos e trechos do texto que comprovem sua res-
posta. 
 
QUESTÃO 05 Que figura nordestina Severino re-
presenta? Explique.  
 
QUESTÃO 06 Ao chegar ao céu, Severino é absol-
vido de seus pecados sem passar pelo purgatório. 
Por quê? 
 
QUESTÃO 07 Releia um fragmento da fala da 
Compadecida em favor de João. 
“João foi um pobre como nós, meu filho. Teve de 
suportar as maiores dificuldades, numa terra seca 
e pobre como a nossa. Não o condene, deixe João 
ir para o purgatório.” 
Responda: 
A) Quais as características de João Grilo que lem-
bram a região onde morou? 
B) Quais as consequências das condições do am-
biente no comportamento de João e Chicó? 
C) Descreva as características de João Grilo que 
permitem afirmar que ele representa a humani-
dade.  
 
QUESTÃO 08 Em outro trecho da cena do julga-
mento, quando João Grilo tenta recorrer a mais 
uma esperteza para livrar-se da acusação do di-
abo, Cristo o adverte: “Deixe de chicana, João. 
Você pensa que isso aqui é o Palácio da Justiça?” 
Relacione a crítica feita nesse trecho com o papel 
da Justiça e do Estado para esse povo. 
 
QUESTÃO 09 Qual o significado do título da obra 
Auto da Compadecida? Explique qual a relação do 
livro com o Teatro Medieval. 
 

QUESTÃO 10 Qual o personagem principal da his-
tória? Explique como isso é comprovado ao longo 
do enredo. 
 
QUESTÃO 11 Realize uma comparação entre a 
postura dos personagens diante à Igreja Católica 
e perante figuras religiosas, como Jesus e Nossa 
Senhora (a Compadecida). 
 
QUESTÃO 12 O autor da obra trabalha com uma 
forte questão de diversidade racial. Aponte em 
qual momento isso pode ser percebido. Em sua 
opinião, qual reflexão pode ser feita pelo leitor a 
partir disso. 
 
QUESTÃO 13 Como o ambiente influencia a pos-
tura dos personagens? Cite características regio-
nais evidenciadas ao longo do enredo. 
 
 
QUESTÃO 14 Escreva um parágrafo claro e coe-
rente em que você RESPONDA: na peça Auto da 
Compadecida, de Ariano Suassuna, quem é o Ma-
jor Antônio Morais? Quais suas características im-
plícitas ou explícitas? Qual a sua importância para 
o desenrolar dos fatos? 
 
QUESTÃO 15 Escreva um parágrafo claro e coe-
rente em que você RESPONDA: Qual a importân-
cia do Palhaço para o enredo da peça Auto da 
Compadecida, de Ariano Suassuna? Por que se 
pode afirmar que este personagem afasta a peça 
do que geralmente acontece nos textos do gê-
nero dramático?


