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CARO EDUCADOR, 

É com prazer que a Edipar apresenta aqui este Manual 
do Professor Digital para a obra Auto da Compadecida. 
Trata-se de uma proposta que visa contribuir para a 
formação de leitores autônomos, críticos e apaixonados 
pela leitura, contando com a sua mediação e a da escola. 

Acreditamos que ler é uma prática que se aprende 
e se ensina, dado que não é um ato natural como a fala, 
por exemplo. Um leitor não nasce pronto, precisa ser 
formado. A aprendizagem da leitura envolve a aquisição 
de uma série de competências e habilidades que devem 
ser trabalhadas na escola por meio de estratégias e 
projetos que possibilitem a compreensão da leitura 
pelas crianças e pelos jovens como uma prática social, 
uma ferramenta que lhes possibilitará não só a comu-
nicação com aqueles com quem se relacionam, mas a 
compreensão de si próprios e do mundo em que vivem. 

Este Manual é um convite à EDUCAÇÃO LITERÁRIA, 
aquela que, como define o educador espanhol Carlos 
Lomas, “se orienta não só para o conhecimento das obras 
e dos autores e autoras mais significativos do cânone 
literário, mas, também e sobretudo, para a aquisição 
de hábitos de leitura e de capacidades de análise dos 
textos, para o fomento da experiência literária em torno 
de diferentes tipos de texto e, inclusivamente, para o es-
tímulo da escrita criativa de intenção literária” (LOMAS, 
O valor das palavras II, 2006). 

Entendemos que a educação literária é algo que come-
ça na mais tenra idade, em casa e em família, e se estende 
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por toda a vida do indivíduo, inclusive a vida escolar, pois 
acreditamos que aprender a ler é muito mais que aprender 
a decifrar palavras. Nessa perspectiva, este Manual será 
sempre uma dentre as inúmeras possibilidades de trabalho 
para a construção de um leitor autônomo. 

Sendo assim, convidamos você, caro educador, a 
tomar o livro Auto da Compadecida como um ponto de 
partida para sua programação do ensino da leitura em 
sua escola. Disponibilizamos sugestões de atividades 
para poder oferecer aos seus alunos razões e opções 
para ler, multiplicando e diversificando situações de 
leitura que, sabemos, são infinitas. Quanto mais ricas 
e variadas elas forem, mais chances as crianças e os 
jovens terão de aprender por meio dos textos que leem. 

Apostamos no papel fundamental do professor e 
da escola como mediadores de leitura e entendemos 
que também é nossa função, como editores, fortalecer 
e estimular as relações estabelecidas entre o livro e o 
leitor, porque acreditamos na condição formativa da 
literatura, não só no contexto didático-pedagógico, 
mas como possibilidade de desenvolvimento da ima-
ginação e da criatividade do ser humano. 

Esperamos que este Manual se constitua numa 
ferramenta de acesso à língua escrita e compreensão 
leitora, elementos essenciais tanto para a apropriação 
de todas as matérias do currículo escolar, como para 
a construção de cidadãos atuantes na sociedade em 
que vivemos. 

Edipar
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SOBRE O AUTOR, OS 
ILUSTRADORES E A OBRA

Ariano Suassuna (1927-2014) nasceu na Paraíba, mas fez 
seus estudos e carreira no Recife/PE, cidade na qual o seu 
trabalho de pesquisa e valorização da produção artística de 
raízes populares viria a culminar no Movimento Armorial, 
que busca estabelecer uma arte erudita baseada nas mani-
festações populares do sertão nordestino. Assim, embora 
fortemente relacionado aos “folhetos” da tradicional literatura 
de cordel nordestina, o Armorial também abrangeria diver-
sas outras manifestações artísticas, como a música, a dança 
e o teatro. O escritor foi membro da Academia Brasileira 
de Letras, secretário de Cultura de Pernambuco e adquiriu 
renome nacional e internacional com suas obras.

Manuel Dantas Suassuna, filho de Ariano Suassuna, só aos 26 
anos decidiu seguir o caminho das artes plásticas. Organizou, 
em 2015, a exposição Em nome do pai, homenagean do a tra-
jetória artística de Ariano. Suas obras — a maioria pinturas 
— são permeadas pelo sagrado: cruzes, terços, ex-votos, 
muitas representações de Nossa Senhora e Cristo crucifi-
cado. Sobre a arte do filho, Ariano declarou: “A arte, de fato, 
não se explica. E uma arte tão pessoal como a de Manuel 
Dantas Suassuna, mesmo permanecendo a pintura em sua 
natureza de ‘coisa mental’, deve ser captada e fruída assim 
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como foi criada, isto é, através da intuição, das revelações e 
iluminações da imaginação criadora.”1

Zélia Suassuna é artista plástica, com trabalhos desenvol-
vidos em diversas técnicas, como pintura, cerâmica, litogra-
vura e desenho, voltados à temática regional nordestina. 
Companheira de vida e de arte de Suassuna, Zélia é respon-
sável pela ilustração de capa da obra Auto da Compadecida. 

Auto da Compadecida, obra de maior expressão de Ariano 
Suassuna, foi escrita em 1955, quinze anos antes da con-
solidação do Movimento Armorial, e remete, por um lado, 
aos elementos do teatro popular medieval, conhecido como 
“auto”, e, por outro, ao espírito mágico dos “folhetos” desse 
romanceiro popular que constitui a literatura de cordel e seus 
temas recorrentes. O texto inclui as orientações necessárias 
para encenação do enredo teatral e traz, em seu último ato, 
o julgamento final perante Manoel, o “Nosso Senhor Jesus 
Cristo”, de algumas personagens caricatas, que contam com 
a compadecida intercessão de Maria, Mãe de Deus.

1  Disponível em: <http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/ 
artes-plasticas/noticia/2015/04/08/exposicao-de-manuel-dantas- 
suassuna-faz-homenagem-a-ariano-suassuna-seu-pai-175707.
php>. Acesso em maio de 2018.

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/artes-plasticas/noticia/2015/04/08/exposicao-de-manuel-dantas-suassuna-faz-homenagem-a-ariano-suassuna-seu-pai-175707.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/artes-plasticas/noticia/2015/04/08/exposicao-de-manuel-dantas-suassuna-faz-homenagem-a-ariano-suassuna-seu-pai-175707.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/artes-plasticas/noticia/2015/04/08/exposicao-de-manuel-dantas-suassuna-faz-homenagem-a-ariano-suassuna-seu-pai-175707.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/artes-plasticas/noticia/2015/04/08/exposicao-de-manuel-dantas-suassuna-faz-homenagem-a-ariano-suassuna-seu-pai-175707.php
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POR QUE E PARA QUEM 
LER ESTE LIVRO?

O Auto da Compadecida apresenta uma estrutura formal 
diferente do romance ou conto tradicional, uma vez que 
se trata de uma peça teatral. A narrativa se dá pelas pró-
prias ações e pelas falas das personagens, dispensando a 
figura de um narrador que apresenta e conta a história. 
Além disso, a obra constrói um universo mágico muito 
particular, que invoca elementos da religiosidade católica 
no Brasil e das tradições culturais do sertão nordestino, 
compondo assim um imaginário de autêntica raiz brasi-
leira, que nos permite também visitar a vasta tradição 
oral da cultura popular nordestina, emulada ou relida no 
texto de Suassuna na medida em que ele, por exemplo, 
apresenta “causos” e “estórias” recolhidas de “folhetos” 
da literatura de cordel. 

Trata-se, portanto, de um clássico da literatura bra-
sileira que dialoga com as áreas da História e da Filosofia, 
uma vez que apresenta um retrato da sociedade sertane-
ja, fortemente marcada pela religiosidade católica. Por 
um lado, vemos claramente as duras condições materiais 
de uma região que tem como herança histórica o fato de 
ter estado à margem da economia açucareira colonial — 
orientada exclusivamente para o enriquecimento da me-
trópole, legando-nos uma estrutura fundiária e oligárquica 
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extremamente desigual — e cujo desenvolvimento está 
ligado ao declínio dessa mesma atividade, à qual já estava 
precariamente relacionada. Por outro, deparamo-nos com 
questões de fundo ético e moral na simulação do julga-
mento cristão, pelo modo como a justiça divina escrutina 
as convenções religiosas e as próprias condições mate-
riais em que os acusados viviam, permitindo assim uma 
reflexão sobre as circunstâncias que levam os homens a 
seguir determinados caminhos.

Assim, a proposição da leitura desta obra para o 8º 
e 9º anos do Ensino Fundamental se justifica, sobretudo, 
pelos temas e elementos que aborda. Com efeito, dentre 
as competências a serem desenvolvidas ao longo dos anos 
finais do Ensino Fundamental, nos quais se dá a conti-
nuidade da formação do leitor literário, a BNCC aponta a 
“compreensão das finalidades, das práticas e dos interes-
ses que movem a esfera artística e a esfera literária, bem 
como das linguagens e mídias que dão forma e sustentação 
às suas manifestações” e a “experimentação da arte e da 
literatura como expedientes que permitem (re)conhecer 
diferentes maneiras de ser, pensar, (re)agir, sentir e, pelo 
confronto com o que é diverso, desenvolver uma atitude 
de valorização e de respeito pela diversidade”.2 Sendo 
assim, trabalhar com esta obra é um privilégio para um 
educador preocupado em formar, para além de bons e 
competentes leitores, leitores-fruidores, ou seja, sujeitos 

2  BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. 
Conselho Nacional de Educação. Base Nacional Comum Curricular 

– BNCC. Brasília, DF, 2018, p. 154. 
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capazes de se implicar na leitura dos textos, de “desven-
dar” suas múltiplas camadas de sentido e de responder 
às suas demandas.3

3  Idem, p. 136.
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ATIVIDADES PARA ANTES DA LEITURA

SENSIBILIzAçãO PARA O TEMA

Antes de iniciar a leitura da obra, é fundamental contextua-
lizá-la para os alunos. Como afirma Henrique Oscar, no seu 
prefácio: 

 Encontramos em “A Compadecida” um parentes-
co com gêneros mais antigos, de outras épocas 
e regiões que, todavia, devem ter sido de algum 
modo a origem remota daqueles que a inspira-
ram. Enquadramo-la, inicialmente, na tradição 
das peças da Alta Idade Média, geralmente de-
signadas como Os milagres de Nossa Senhora 
(do séc. XIV), em que, numa história mais ou 
menos — e às vezes muito — profana, o herói 
em dificuldades apela para Nossa Senhora, que 
comparece e o salva, tanto no plano espiritual 
como no temporal. Quanto à forma e ao trata-
mento, nossa tendência é para aproximar a obra 
dos autos de Gil Vicente e do teatro espanhol 
do séc. XVII. Também lhe encontramos algo em 
comum com a commedia dell’arte, tanto no de-
senvolvimento da ação como na concepção das 
personagens, particularmente na figura de João 
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Grilo, que lembra muito as características do 
“arlequim”, embora seja um tipo autenticamente 
brasileiro e não copiado da tradição italiana, 
mesmo porque é figura lendária da literatura 
popular nordestina, tanto que é herói de dois 
romances intitulados As proezas de João Grilo.” 

É importante, portanto, chamar a atenção dos leitores 
para o fato de que nesta obra Suassuna recupera e reproduz 
elementos e mecanismos de diferentes gêneros. Além disso, 
é interessante apresentar-lhes o Auto da Compadecida como 
um amálgama de histórias populares, algumas delas contadas 
em cordel, que o autor recontou e inseriu num enredo que ele 
criou, ressaltando que tal procedimento era bastante comum 
entre os artistas medievais e ainda é entre nordestinos.

Não se esqueça, ainda, de apresentar o autor, Ariano 
Suassuna. Há muitas biografias dele disponíveis na internet, 
como a que sugerimos abaixo, do site da Academia Brasileira 
de Letras:

Biografia de Ariano Suassuna
<http://www.academia.org.br/academicos/ariano-suassuna/
biografia>. Acesso em 17 de abril de 2018.

http://www.academia.org.br/academicos/ariano-suassuna/biografia
http://www.academia.org.br/academicos/ariano-suassuna/biografia
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PREPARAçãO PARA A LEITURA

Um primeiro elemento de contextualização a ser observa-
do antes de iniciar a leitura do texto Auto da Compadecida 
deve ser a familiarização dos estudantes com a literatura de 
cordel, abordando suas origens e características literárias, 
com enfoque principal nos traços de estilo (coloquialismo, 
uso de humor, ironia e sarcasmo, oralidade, métrica, rima 
e as temáticas sertanejas: folclore, religiosidade, realidade 
sociopolítica, fatos históricos). Aproveite para apresentar 
referências de obras e autores desse tipo de literatura, como 
Leandro Gomes de Barros (1865-1918), Manoel Camilo dos 
Santos (1905-1992) e o famoso poeta cearense Patativa do 
Assaré.

Para saber mais

Áudio-aula (Tome Ciência) que apresenta entrevistas 
entre Jerusa Pires Ferreira — professora e pesquisa-
dora da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da USP 
e pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP) — e trovadores cordelistas, como o 
pernambucano J. Barros: <http://www.youtube.com/
watch?v=IKoCjis7Zo8>. Acesso em 17 de abril de 2018.
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Um segundo elemento de contextualização a ser observado an-
tes de iniciar a leitura do livro de Ariano Suassuna é a familiarização 
dos estudantes com o gênero dramático, teatral, e mais especifica-
mente o “auto”, expondo suas origens medievais, as suas caracterís-
ticas formais, seus temas. Uma grande referência nesse gênero, tal 
como ressaltou Henrique Oscar no prefácio do livro, é Gil Vicente, 
cuja obra mais conhecida é O auto da barca do inferno (esta obra, 
assim como outras desse autor, pode ser encontrada no portal 
Domínio Público, conforme link abaixo). Seria interessante, ainda, 
demonstrar como se pode contar uma história através da atuação 
dramática, ou seja, através da ação das personagens e suas falas, e 
como muitas vezes os autos eram escritos em rima. 

Obras de Gil Vicente
<http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/
PesquisaObraForm.do?select_action=&co_autor=44>. Acesso 
em 17 de abril de 2018.

Para saber mais

MACHADO, Irley. “A farsa: um gênero medieval”. In: 
Revista ouvirOUver, nº 5, 2009. Disponível em: <http://
www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver/article/
view/3190/2396>. Acesso em 29 de abril de 2018.
FOLCH, Luisa Trias. “A herança ibérica no Auto da 
Compadecida, de Ariano Suassuna”. In: Artifara, 9 
(2009) Addenda, p. 27-39. Disponível em: <http://
www.ojs.unito.it/index.php/artifara/article/view 
File/2428/2231>. Acesso em 29 de abril de 2018.

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do?select_action=&co_autor=44
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do?select_action=&co_autor=44
http://www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver/article/view/3190/2396
http://www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver/article/view/3190/2396
http://www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver/article/view/3190/2396
http://www.ojs.unito.it/index.php/artifara/article/viewFile/2428/2231
http://www.ojs.unito.it/index.php/artifara/article/viewFile/2428/2231
http://www.ojs.unito.it/index.php/artifara/article/viewFile/2428/2231
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Além de servirem de base para uma melhor compreen-
são da obra de Suassuna, tais atividades podem ajudar no 
desenvolvimento de importantes habilidades relativas à 
prática leitora de textos do campo artístico-literário, tais 
como: 1) “inferir a presença de valores sociais, culturais e 
humanos e de diferentes visões de mundo, em textos lite-
rários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer 
múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas 
e considerando a autoria e o contexto social e histórico de 
sua produção”; e 2) “analisar, em textos narrativos ficcio-
nais, as diferentes formas de composição próprias de cada 
gênero, os recursos coesivos que constroem a passagem 
do tempo e articulam suas partes, a escolha lexical típica 
de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos 
personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos 
verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e 
das variedades linguísticas (no discurso direto, se houver) 
empregados, identificando o enredo e o foco narrativo e 
percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes 
gêneros e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo 
típico de cada gênero, da caracterização dos espaços físico 
e psicológico e dos tempos cronológico e psicológico, das 
diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens em 
discurso direto e indireto), do uso de pontuação expressiva, 
palavras e expressões conotativas e processos figurativos e 
do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada 
gênero narrativo”.4 

4  Idem, p.155-156, habilidades EF69LP44 e EF69LP47, respecti-
vamente.
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A partir desses elementos estabelecidos, pode-se ainda 
partir para uma comparação entre os textos de cordel e os do 
Auto, verificando suas aproximações (temas, personagens, 
coloquialismo etc.) e reforçando o que os distingue enquanto 
narrativa poética (em verso, no caso da literatura de cordel) 
e dramática (encenação, no caso do Auto).
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ATIVIDADES PARA DEPOIS DA LEITURA

Atividade 1 — Transcrição de diálogos

Configura-se como um exercício importante para o desen-
volvimento de habilidades como 

engajar-se ativamente nos processos de planeja-

mento, textualização, revisão/edição e reescrita, 

tendo em vista as restrições temáticas, composi-

cionais e estilísticas dos textos pretendidos e as 

configurações da situação de produção — o leitor 

pretendido, o suporte, o contexto de circulação 

do texto, as finalidades etc. — e considerando a 

imaginação, a estesia e a verossimilhança próprias 

ao texto literário”5 e “identificar, em textos lidos 

ou de produção própria, verbos na voz ativa e na 

voz passiva, interpretando os efeitos de sentido de 

sujeito ativo e passivo (agente da passiva)”.6

5  Idem, p.157, habilidade EF69LP51.
6  Idem, p.187, habilidade EF08LP08.
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Como já vimos, o Auto da Compadecida está estrutura-
do em diálogos para encenação, por se tratar de uma peça 
teatral. É possível propor aos estudantes que exercitem a 
redação através da reescrita de passagens em que os diálogos 
são um pouco mais extensos, transcrevendo-as do discurso 
direto na fala das personagens para o discurso indireto, em 
que assumam o papel de narrador desses mesmos diálogos. 
Dessa forma eles poderão, além de se debruçar sobre a es-
trutura do texto dramático, identificando e percebendo os 
sentidos decorrentes dos recursos linguísticos e semióticos 
que sustentam sua realização como peça teatral,7 praticar as 
conversões de voz ativa para voz passiva, em exercício gra-
matical, e, ainda, incrementar suas habilidades redacionais, 
uma vez que os contextos da enunciação de cada diálogo vão 
exigir esse tipo de esforço.

Atividade 2  — Identificar o uso de ironia

Por meio de atividades como essa, pode-se promover o de-
senvolvimento de habilidades como: 1) “analisar os efeitos 
de sentido do uso de figuras de linguagem como ironia, 
eufemismo, antítese, aliteração, assonância, dentre outras”;8 
e 2) “analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação 
entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos 
e cinésicos, como as variações no ritmo, as modulações no 
tom de voz, as pausas, as manipulações do estrato sonoro da 

7  Idem, p.185, habilidade EF89LP34.
8  Idem, p.189, habilidade EF89LP37.
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linguagem, obtidos por meio da estrofação, das rimas e de 
figuras de linguagem como as aliterações, as assonâncias, as 
onomatopeias, dentre outras, a postura corporal e a gestua-
lidade, na declamação de poemas, apresentações musicais 
e teatrais, tanto em gêneros em prosa quanto nos gêneros 
poéticos, os efeitos de sentido decorrentes do emprego 
de figuras de linguagem, tais como comparação, metáfora, 
personificação, metonímia, hipérbole, eufemismo, ironia, 
paradoxo e antítese e os efeitos de sentido decorrentes do 
emprego de palavras e expressões denotativas e conotativas 
(adjetivos, locuções adjetivas, orações subordinadas adjetivas 
etc.), que funcionam como modificadores, percebendo sua 
função na caracterização dos espaços, tempos, personagens 
e ações próprios de cada gênero narrativo”.9

Uma das figuras de linguagem mais trabalhadas, tanto 
nos autos quanto nos cordéis, é a ironia. Para que os estu-
dantes desenvolvam a percepção deste recurso discursivo 
pode-se propor que eles selecionem no texto passagens 
em que tal figura apareça nos diálogos, elaborando em 
seguida o porquê da passagem que foi escolhida caracte-
rizar-se como ironia. Complementarmente, pode-se su-
gerir a reescrita do diálogo sem a presença da figura de 
linguagem referida, ou, ainda, trabalhar níveis distintos 
da ironia (como o sarcasmo — que seria uma ironia mais 
agressiva, mais explícita, ou apenas seu aspecto de humor, 
tornando o texto mais leve, ainda que esteja realizando 
alguma crítica sociopolítica).

9  Idem, p.159, habilidade EF69LP54.
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Seguem, abaixo, alguns exemplos dos distintos níveis 
de ironia que podem ser encontrados na obra:

1. “Palhaço 
   (Grande voz.) 

Auto da Compadecida! O julgamento de alguns 

canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e 

um bispo, para exercício da moralidade.”

Sarcasmo: Sacristão, padre e bispo vistos como canalhas 
quando deviam ser os representantes da moralidade.

2. “João Grilo

Ele diz ‘à misericórdia’, porque sabe que, se fôs-

semos julgados pela justiça, toda a nação seria 

condenada.”

Ironia: Os acusados são realmente culpados, não há salvação 
para eles ou para qualquer um dos homens se o critério for 
justiça. Tem que ser pela misericórdia. 

3. “João Grilo 

Quando você teve o bicho? E foi você quem pariu 

o cavalo, Chicó?”

Sarcasmo: Aqui se faz um chiste com a expressão utilizada 
por Chicó — o verbo ter é interpretado na acepção de “dar 
à luz”, resultando na provocação de João Grilo.
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4. “Chicó

Só podia estar seco nesse tempo, porque não me 

lembro quando passei… E nesse tempo todo o ca-

valo ali comigo, sem reclamar nada!

João Grilo 

Eu me admirava era se ele reclamasse.”

Ironia: Nessa passagem a ironia se apresenta em uma dupla 
construção, a primeira interna ao discurso, com João Grilo 
ironizando a própria história em si (tudo aquilo que Chicó 
lhe conta é tão inverossímil que o “admirável” seria se o seu 
cavalo reclamasse), e a segunda lidando de novo com duplos 
sentidos da palavra, de modo que o verbo “reclamar” é lido 
como um ato que o cavalo, na condição de animal, não seria 
capaz de realizar, ao menos verbalmente, resultando a ironia 
justamente no fato de que “cavalo não reclama”.

5. “Padre

E ele deixou testamento? 

Padeiro

Só para o vigário deixou dez contos. 

Padre

Que cachorro inteligente! Que sentimento nobre!”

Ironia: O elogio ao cachorro e ao seu nobre sentimento se 
caracteriza como ironia, pois tais qualidades são atribuídas 
ao animal pelo cínico interesse do padre em receber os 10 
contos supostamente deixados pelo cachorro.
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6. “Chicó

Eu não, tire você! 

João Grilo 

Deixe de luxo, Chicó, em ciência tudo é natural.”

Ironia: Aqui a ironia consiste na maneira com que João Grilo 
reitera seu pedido a Chicó para que este proceda ao gesto 
inconveniente de retirar o dinheiro do ânus do animal, insi-
nuando que ele deixasse de frescura (luxo), porque aquele 
ato seria um procedimento natural, sem caráter vexatório, 
tal e qual se procede na ciência.

7. “João Grilo 
    É isso mesmo e façam favor de não me irritar
    senão eu dou um tiro na cabeça de Chicó! 

Chicó 

Na minha? Dê na da sua mãe, que pelo menos pariu 

você!”

Sarcasmo: Muito perto do limite da ofensa, ainda que a pretexto 
de uma encenação pré-combinada, Chicó retruca João Grilo com 
sarcasmo. Surpreendido em ser alvo alheio da irritação de João, 
Chicó sugere então que não atire nele, mas, sim, em sua própria 
mãe, que ao menos era a responsável pelo seu nascimento.

8. “Padre

Tenho, não vou negar. Aqui estão dois contos, Senhor 

Severino. É o que posso lhe dar, no momento.
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Severino 

(Irônico.) É mesmo, padre? Não é possível! Numa 

terra em que o bispo tem seis contos, o padre deve 

ter no mínimo uns três. (Severo.) Deixe ver os bol-

sos. Olhe lá, eu não disse? Fazendo jogo sujo, hein, 

padre? Quem diria, um ministro de Deus! Enfim, 

isso é um fim de mundo. E o sacristão, que é que 

me diz disso tudo?”

Ironia: Nessa passagem o tom irônico é marcado também 
para a encenação. Depois, ainda se verifica o recurso em 
uma referência à hierarquia eclesiástica (se o bispo tem seis 
contos consigo, o padre, que recolhe o dinheiro na igreja, 
deveria ter no mínimo a metade do valor), e também surge 
o uso de sarcasmo (“quem diria, um ministro de Deus”) no 
desenvolvimento do diálogo.

Esses são apenas alguns exemplos. Como você pode 
ver, caro educador, o texto é muito rico no uso dessas figu-
ras de linguagem, permitindo tanto a análise dos contextos 
enunciativos em que ocorrem quanto das estratégias para 
construção de sentido através do vocabulário, idiossincrasia 
e outras referências linguísticas.
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Atividade  3 — Identificar expressões regionais

Esta atividade mobiliza uma importante competência, espe-
cífica da Língua Portuguesa, a ser desenvolvida ao longo do 
Ensino Fundamental: “compreender a língua como fenômeno 
cultural, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível 
aos contextos de uso, reconhecendo-a como meio de cons-
trução de identidades de seus usuários e da comunidade a 
que pertencem”.10

A forte ligação do texto de Ariano Suassuna com as tradi-
ções culturais nordestinas implica a presença de termos regio-
nalistas, cuja compreensão pode exigir um pouco de pesquisa. 
Trabalhar esse rico vocabulário pode ser uma atividade inte-
ressante, levando os estudantes para um aprofundamento na 
leitura em busca de termos menos comuns no seu uso dialetal, 
bem como, em seguida, para um trabalho maior de pesquisa, 
que pode incluir os significados do termo em questão, sua 
etimologia e área de ocorrência, de modo a proporcionar-lhes 
a própria Língua Portuguesa como objeto de pesquisa. 

Atividade 4 — Criação de 

personagens e esquetes teatrais

Por meio de exercícios como este, é possível desenvolver as 
habilidades de “analisar os efeitos de sentido decorrentes 
do uso de mecanismos de intertextualidade (referências, 

10  Idem, p.85.
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alusões, retomadas) entre os textos literários, entre esses 
textos literários e outras manifestações artísticas (cinema, 
teatro, artes visuais e midiáticas, música), quanto aos temas, 
personagens, estilos, autores etc., e entre o texto original e 
paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeos-mi-
nuto, vidding, dentre outros”11 e de “criar contos ou crônicas 
(em especial, líricas), crônicas visuais, minicontos, narrativas 
de aventura e de ficção científica, dentre outros, com temá-
ticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os 
constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos 
gêneros narrativos pretendidos, e, no caso de produção em 
grupo, ferramentas de escrita colaborativa”.12

As personagens apresentadas nos autos costumam ser 
construídas de forma mais abstrata, muitas vezes sendo qua-
se que meramente alegóricas, personificando sentimentos 
humanos (avareza, soberba, piedade). Quando recaem em 
figuras reais, por sua vez, acabam formando personagens 
planas, caricatas, que terminam servindo para a explanação 
moral proposta pela encenação dramática. Podemos encon-
trar personagens como essas no Auto da Compadecida, que 
recupera e reproduz, na construção de suas personagens, 
elementos da comédia medieval e renascentista europeia, 
da comédia popular nordestina e do universo circense. Uma 
atividade interessante, nesse sentido, é propor aos estudantes 
a criação de personagens que sigam tais premissas na sua 
elaboração e, em seguida, desafiá-los a elaborar, em grupos, 
esquetes teatrais nas quais algumas dessas personagens 

11  Idem, p.185, habilidade EF89LP32.
12  Idem, p.185, habilidade EF89LP35.
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interajam entre si. O exercício demandará bastante criati-
vidade e pode tornar-se um momento de realização tanto 
no sentido criativo quanto na troca de experiências desses 
personagens criados pelos estudantes.
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ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES

Atividade 1 – Elaboração de 

perfis histórico-sociais

Interdisciplinaridade com História e Geografia
A promoção dessa atividade permite aos alunos o exercício 
de habilidades como “analisar aspectos representativos da 
dinâmica demográfica, considerando características da po-
pulação (perfil etário, crescimento vegetativo e mobilidade 
espacial)”.13 Além disso, é uma ótima atividade para ressaltar 
a importância da contextualização no desenvolvimento do 
conhecimento histórico. Segundo a BNCC, “os alunos devem 
ser instigados a aprender a contextualizar. Saber localizar 
momentos e lugares específicos de um evento, de um dis-
curso ou de um registro das atividades humanas é tarefa 
fundamental para evitar atribuição de sentidos e significa-
dos não condizentes com uma determinada época, grupo 
social, comunidade ou território. Portanto, os estudantes 
devem identificar, em um contexto, o momento em que uma 
circunstância histórica é analisada e as condições específicas 

13  Idem, p.387, habilidade EF08GE03.
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daquele momento, inserindo o evento em um quadro mais 
amplo de referências sociais, culturais e econômicas”.14

A proposta desta atividade é que os estudantes selecionem 
uma dentre as personagens mundanas do texto e, em seguida, 
com base nas informações extraídas do mesmo, elaborem um 
perfil da sua realidade histórico-social, das suas condições de 
vida, avaliando também de que forma tais perfis acabam inte-
ragindo com o resto da sociedade na qual estão inseridas. Para 
isso, será preciso recorrer à análise de processos históricos e 
de dados demográficos. A expectativa é que se consiga elaborar 
um quadro dinâmico relativo às circunstâncias histórico-so-
ciais que envolvem a personagem escolhida e sua colocação na 
estrutura de classe da sociedade, o que permitirá uma reflexão 
sobre como elementos históricos, geográficos, econômicos, 
culturais e também ambientais acabam sendo condicionantes 
da realidade vivida, mesmo na obra literária em questão. 

Atividade 2  – Debate sobre a 

existência do racismo no Brasil

Interdisciplinaridade com História
A realização de tal debate é uma ótima estratégia para de-
senvolver as habilidades de “formular questionamentos 
sobre o legado da escravidão nas Américas, com base na 
seleção e consulta de fontes de diferentes naturezas”15 e 

14  Idem, p. 397.
15  Idem, p.425, habilidade EF08HI19.
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“identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da 
atualidade com os legados da escravidão no Brasil e discutir 
a importância de ações afirmativas”.16

Baseada na passagem em que Manuel revela ter vindo 
na pele de um “negro retinto” — justamente para provocar 
uma discussão acerca dos sentimentos que sua presença 
assim, de pele negra, despertaria no coração das demais 
personagens sob julgamento —, esta atividade visa pôr em 
discussão com os alunos a existência do racismo no Brasil 
(uma vez que o próprio Manuel diz “não ser americano pra 
ter preconceito de raça” — como se essa tragédia humana, 
herdada da escravidão colonial, não fosse também uma ma-
zela do nosso próprio país). Com um pouco de tato é possível 
levar a discussão tanto para o campo discursivo quanto para 
o campo histórico; no primeiro caso, pela colocação de um 
“Cristo” a desconhecer o racismo no Brasil, e, no segundo, 
pelas circunstâncias fundantes da colônia brasileira nos 
braços da escravatura.

Atividade 3 – Elaboração de 

um mapa do sertão

Interdisciplinaridade com Geografia
Por meio desta atividade, serão mobilizadas as habilidades 
de “elaborar mapas ou outras formas de representação carto-
gráfica para analisar as redes e as dinâmicas urbanas e rurais, 

16  Idem, p.425, habilidade EF08HI20.
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ordenamento territorial, contextos culturais, modo de vida e 
usos e ocupação de solos da África e América”17 e de “identificar 
paisagens da América Latina e associá-las, por meio da carto-
grafia, aos diferentes povos da região, com base em aspectos 
da geomorfologia, da biogeografia e da climatologia”.18  

Ainda nos primeiros diálogos do texto, Chicó conta a 
João Grilo alguns “causos” que abrem oportunidade para os 
estudantes conhecerem a geografia nordestina. A proposta 
desta atividade é que eles criem mapas ou alguma outra re-
presentação cartográfica em que estejam representadas não 
só as localidades mencionadas no texto (Serra do Araripe/
CE, Ribeira do Taperoá/PB, Propriá/SE etc.), mas, também, 
os elementos geográficos (relevo, clima, hidrografia etc.) 
de tais localidades, de modo que, ao fim desta atividade, 
os estudantes possam reforçar a capacidade de interpreta-
ção da obra com base no entendimento de suas condições 
socioam bientais, além de fixarem a extensa dimensão da 
região Nordeste. Para a criação dos mapas, pode-se recorrer a 
softwares específicos, que podem ser acessados pela internet. 
O site da Secretaria da Educação do Estado do Paraná sugere 
quatro softwares com essa função e disponibiliza links para 
acessá-los: ArcView (software proprietário); I3Geo (software 
livre); Philcarto (software livre) e Spring (software livre).

Acesso aos links dos softwares
<http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/
conteudo.php?conteudo=306>. Acesso em 17 de abril de 2018.

17  Idem, p.389, habilidade EF08GE18.
18  Idem, p.389, habilidade EF08GE23.

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=306
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=306
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Atividade 4 – Pesquisa sobre a macambira

Interdisciplinaridade com Ciências Naturais e Geografia
Por meio dessa pesquisa, será possível promover o desenvol-
vimento de habilidades como “comparar diferentes processos 
reprodutivos em plantas e animais em relação aos mecanis-
mos adaptativos e evolutivos”;19 “analisar a importância da 
produção agropecuária na sociedade urbano-industrial ante 
o problema da desigualdade mundial de acesso aos recursos 
alimentares e à matéria-prima”20 e, por fim, “propor inicia-
tivas individuais e coletivas para a solução de problemas 
ambientais da cidade ou da comunidade, com base na aná-
lise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade 
bem-sucedidas”.21

Em uma passagem do texto, João Grilo menciona ter 
precisado se alimentar de macambira para sobreviver ao 
período de seca. Pode-se propor aos estudantes um levan-
tamento sobre essa planta, sua ecologia e seus mecanismos 
de evolução e reprodução, avançando-se para os usos que se 
pode fazer dela, seja para a alimentação do gado, seja para o 
processamento em farinha para consumo humano. A partir 
desses levantamentos, é possível ainda concluir este ciclo de 
estudos abordando os aspectos socioambientais que levam 
ao consumo da planta, bem como as alternativas econômicas 
para que a macambira torne-se mais do que uma solução de 
emergência em momentos críticos da seca, constituindo-se 

19  Idem, p.347, habilidade EF08CI07.
20  Idem, p.391, habilidade EF09GE13.
21  Idem, p.349, habilidade EF09CI13.
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em um suplemento alimentar que incremente a segurança 
alimentar no sertão. Há muita informação disponível sobre 
essa planta na internet, como a página que sugerimos abaixo: 

Site da Fundação Joaquim Nabuco
<http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar%20/index. 
php?option=com_content&view=article&id=746%3 
Amacambira&catid=48%3Aletra-m&Itemid=1>. Acesso em 
17 de abril de 2018.

http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar%20/index.php?option=com_content&view=article&id=746%3Amacambira&catid=48%3Aletra-m&Itemid=1
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar%20/index.php?option=com_content&view=article&id=746%3Amacambira&catid=48%3Aletra-m&Itemid=1
http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar%20/index.php?option=com_content&view=article&id=746%3Amacambira&catid=48%3Aletra-m&Itemid=1



