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A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA FÉ POPULAR, EM “O 

AUTO DA COMPADECIDA” DE ARIANO SUASSUNA 

Mateus Bartz1 

 

A obra-prima do escritor brasileiro Ariano Suassuna foi escrita em 1955 e 

levada a palco pela primeira vez em 1956 no Teatro Santa Isabel. Auto da 

Compadecida é uma peça dividida em três atos e tem como pano de fundo o 

sertão nordestino. A obra foi uma das primeiras produções teatrais a agregar 

uma forte tradição popular. Essa obra além de usar de bom humor característico 

do autor, ela também vem trazer em algumas cenas uma construção da fé 

popular do sertão nordestino, pautada na sobrevivência. Por isso que ara 

compreender a fundo essa construção de fé, devemos ter uma pequena visão 

da obra, ou pelo menos das partes que interessam.  

A peça de teatro inicia com João Grilo e Chicó que são os amigos 

inseparáveis. Assolados pela fome, pela aridez, pela seca, pela violência e pela 

pobreza, tentam sobreviver num ambiente hostil e miserável, os dois amigos 

usam da inteligência e da esperteza para contornarem os problemas. Essa 

esperteza tanto de Joao grilo, quanto de Chicó, num ponto de vista social retrata 

não somente uma característica de um povo nordestino, mas sim de um povo 

que sobrevive, e se necessário para sobreviver usam a fé como instrumento.  

A realidade social é de uma aridez tão grande, que muitas vezes se torna 

árida até a dimensão do sagrado existente no espaço da igreja, e nos ritos. Essa 

esperteza de sobrevivência, mostra alguns processos de construção dessa fé: A 

adaptação da fé ao homem, a adaptação do homem a fé que ele mesmo o criou, 

e o contato da fé verdadeira. 

A adaptação da fé ao homem:  

 Se evidencia mais a frente quando ocorre na peça teatral o tão 

famigerado enterro em latim do cachorro por conta da herança que ele havia 

deixado ao sacristão e ao padre: 

Frag.1: 

MULHER: Que é que vocês estão combinando aí? 

JOÃO GRILO: Estou aqui dizendo que, se é desse jeito, vai ser difícil cumprir o 

testamento do cachorro, na parte do dinheiro que ele deixou para o padre e para o 

sacristão. 

SACRISTÃO: Que é isso? Que é isso? Cachorro com testamento? 
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JOÃO GRILO: Esse era um cachorro inteligente. Antes de morrer, olhava para 

a torre da igreja toda vez que o sino batia. Nesses últimos tempos, já doente para 

morrer, botava uns olhos bem compridos para os lados daqui, latindo na maior tristeza. 

Até que meu patrão entendeu, com a minha patroa, é claro, que ele queria ser 

abençoado pelo padre e morrer como cristão. Mas nem assim ele sossegou. Foi 

preciso que o patrão prometesse que vinha encomendar a bênção e que, no caso de 

ele morrer, teria um enterro em latim. Que em troca do enterro acrescentaria no 

testamento dele dez contos de réis para o padre e três para o sacristão. 

SACRISTÃO: enxugando uma lágrima. Que animal inteligente! Que sentimento 

nobre! (Calculista.) E o testamento? Onde está? 

JOÃO GRILO:  foi passado em cartório, é coisa garantida. Isto é, era coisa 

garantida, porque agora o padre vai deixar os urubus comerem o cachorrinho e, se o 

testamento for cumprido nessas condições, nem meu patrão nem minha patroa estão 

livres de serem perseguidos pela alma. 

 

Aqui o autor deixa explicito, de uma forma bem-humorada, o que ocorre 

com a fé popular: o homem adapta essa fé a ele, usando do dinheiro. A mulher 

do padeiro, havendo perdido naquele momento   o único ser que ela desenvolveu 

algum apego, algum sentimento de ligação e conexão, sente-se desolada, 

abalada, sem saber onde se apoiar por causa de uma questão existencial que 

todos nós conhecemos: A morte. O que ela faz? Procura a fé para um consolo. 

Por conta da organização social, no início ela não consegue encontrar esse 

auxilio, pois não é permitido fazer um ritual de cortejo e enterro de cachorro, 

somente de humanos. A fé não foi útil para ela, A solução que Joao grilo encontra 

é fazer o processo (de forma engraçada) que nós fazemos naturalmente: Adaptar 

a fé ao homem, comentando da herança ao sacristão, fazendo com que a fé que 

antes não era possível, agora se torne possível. 

Apesar do processo contido nessa cena ser muito fantasioso, na realidade 

o ser humano também fez, e faz isso. O próprio São Paulo quando vai 

evangelizar os gregos, adapta a fé em cristo dele, para a filosofia grega, sem 

contar também que o processo de adaptação da fé ao homem, é também o 

processo que um padre faz em uma missa, o um pai de santo em uma sessão, 

ou o rabino em uma celebração.   

 

A adaptação do homem a fé que ele mesmo criou 

   

Um outro momento em que se demonstra a construção dessa fé, que 

apesar de falha, é muito linda, é também na cena hilária da gaita que ressuscita 

mortos. Nessa cena em especifico, depois do cangaceiro ter invadido a cidade, 

e Joao grilo quase ter sido pego mentindo, numa última tentativa de viver, Joao 

grilo apresenta ao cangaceiro Severino a gaita de seu “ Padim cicero” que deixou 

a ele, e que ressuscitava qualquer morto. Como sabe-se, João grilo usa do 
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truque da bolsa de sangue amarrado no pescoço de Chicó para enganar o 

cangaceiro, como mostra a cena:  

 

 

Frag.2: 

 JOÃO GRILO: Um momento. Antes de morrer, quero lhe fazer um grande 

favor.  

SEVERINO: Qual é?  

JOÃO GRILO: Dar-lhe esta gaita de presente.  

SEVERINO: Uma gaita? Para que eu quero uma gaita?  

JOÃO GRILO: Para nunca mais morrer dos ferimentos que a polícia lhe fizer.  

SEVERINO: Que conversa é essa? Já ouvi falar de chocalho bento que cura 

mordida de cobra, mas de gaita que cura ferimento de rifle, é a primeira vez.  

JOÃO GRILO: Mas cura. Essa gaita foi benzida por Padre Cícero, pouco antes 

de morrer.  

SEVERINO: Eu só acredito vendo.  

JOÃO GRILO: Pois não. Queira Vossa Excelência me ceder seu punhal.  

SEVERINO: Olhe lá!  

JOÃO GRILO: Não tenha cuidado. Pode apontar o rifle e se eu tentar alguma 

coisa para seu lado, queime.  

SEVERINO: ao Cangaceiro. Aponte o rifle para esse amarelo, que é desse 

povo que eu tenho medo. (Entrega o punhal a João sob a mira do Cangaceiro.) E 

agora?  

JOÃO GRILO: Agora vou dar uma punhalada na barriga de Chicó.  

CHICÓ: na minha, não.  

JOÃO GRILO: Deixe de moleza, Chicó. Depois eu toco na gaita e você fica vivo 

de novo! (Murmurando, a Chicó.) A bexiga, a bexiga! Acena para Chicó, mostrando a 

barriga e lembrando a bexiga, mas Chicó não entende.  

CHICÓ: muito obrigado, mas eu não quero não, João. 

 JOÃO GRILO: novos acenos, mas eu não já disse que toco na gaita? 

CHICÓ: então vamos fazer o seguinte: você leva a punhalada e quem toca na 

gaita sou eu.  

JOÃO GRILO: Homem sabe do que mais? Vamos deixar de conversa. Tome 

lá! Morra, desgraçado! Dá uma punhalada na bexiga. Com a sugestão, Chicó cai ao 

solo, apalpa-se, vê a bexiga e só então entende. Ele fecha os olhos e finge que 

morreu.  

JOÃO GRILO: Está vendo o sangue?  
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SEVERINO: Estou. Vi você dar a facada, disso nunca duvidei. Agora, quero ver 

é você curar o homem.  

JOÃO GRILO: É já. Começa a tocar na gaita e Chicó começa a se mover no 

ritmo da música, primeiro uma mão, depois as duas, os braços, até que se levanta 

como se estivesse com dança de São Guido.  

SEVERINO: Nossa Senhora! Só tendo sido abençoada por Meu Padrinho 

Padre Cícero. Você não está sentindo nada? 

 CHICÓ: Nadinha. 

 

Aqui nessa cena, se percebe três ramificações da fé popular que o homem 

criou, e que ele mesmo se adapta e adapta sua realidade: A fé em símbolos 

religiosos ( retrata aqui pela presença do respeitado Padre Cicero), a fé concreta, 

ou seja aquela fé que só se comprova pela experiência ou o ritual de fé, pelo 

contato com o mistério que se realiza ( retratada aqui pela gaita que ressuscita 

os mortos) e a fé na transcendental, retratada aqui pelo cangaceiro, que graças 

a lábia de João grilo acreditou, 

Essas três dimensões da fé popular desse povo, presente também no 

enterro da cachorra, mostra que a fé religiosa de um povo só ocorre se houver a 

capacidade do povo acreditar no evento místico, usando os símbolos e 

significados propriamente criado por eles mesmos, criando e adaptando o 

homem a fé que ele mesmo criou, que supostamente não tem explicação, como 

também retrata mais a frente, quando o cangaceiro acredita piamente na gaita: 

Frag.3: 

SEVERINO: Nossa Senhora! Só tendo sido abençoada por Meu Padrinho 

Padre Cícero. Você não está sentindo nada?  

CHICÓ: Nadinha.  

SEVERINO: E antes?  

CHICÓ: antes como? 

SEVERINO: Antes de João tocar na gaita.  

CHICÓ: ah, eu estava morto. 

 SEVERINO: Morto? 

 CHICÓ: completamente morto. Vi Nossa Senhora e Padre Cícero no céu.  

SEVERINO: Mas em tão pouco tempo? Como foi isso? 

 CHICÓ: Não sei, só sei que foi assim.  

SEVERINO: E que foi que Padre Cícero lhe disse? 

 CHICÓ: Disse: “Essa é a gaitinha que eu abençoei antes de morrer. Vocês 

devem dá-la a Severino, que precisa dela mais do que vocês”.  
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SEVERINO: Ah meu Deus, só podia ser Meu Padrinho Padre Cícero mesmo. 

João me dê essa gaitinha! 

 

O processo de acreditar no que não conhecemos através de significados 

criado por nós mesmos, nos torna vulneráveis, por isso que o cangaceiro 

necessita de uma explicação pautada na razão sobre o que realmente ocorreu, 

e não existe uma explicação melhor do que aquela que vem da boca do próprio 

defunto que ressuscitou. Novamente a nossa fé deve ser construída em cima de 

símbolos, significados, rituais, gestos, palavras, que conhecemos, nos deixando 

mais passiveis ao transcendental místico de deus. João grilo para se salvar e 

salvar a pele de seus amigos, sabe disso, e usa dessa “vulnerabilização” do 

homem através da fé, perceba como que o próprio cangaceiro, a perceber que 

tem a possibilidade de tocar e manusear o transcendental, o misterioso, ( que dá 

medo, mas o fascina), ele fica vulnerável, pois chico provou que supostamente 

a gaitinha funcionava, e tudo aquilo que se prova na realidade que tem ligação 

ao misterioso e que funcione pela razão, é passível de acreditar, e isso ocorre 

com todos os outros rituais religiosos. Dentro da igreja católica, tem se um 

símbolo criado pelo homem que se tornou símbolo cristão de fé: a Cruz. Símbolo 

que o homem criou, mas se tornou sinal da própria fé, o homem que fabrica seus 

símbolos. 

 

O contato da fé verdadeira 

 Frag.4: 

MANUEL: Que é que eu posso fazer? Esse aí era um bispo avarento, 

simoníaco, político... 

A COMPADECIDA: Mas isso é a única coisa que se pode dizer contra ele. E 

era trabalhador, cumpria suas obrigações nessa parte. Era de nosso lado e quem não 

é contra nós é por nós. 

MANUEL: O padre e o sacristão... Gesto de desânimo. 

A COMPADECIDA: É verdade que não eram dos melhores, mas você precisa 

levar em conta a língua do mundo e o modo de acusar do diabo. O bispo trabalhava e 

por isso era chamado de político e de mero administrador. Já com esses dois a 

acusação é pelo outro lado. É verdade que eles praticaram atos vergonhosos, mas é 

preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. A carne implica todas 

essas coisas turvas e mesquinhas. Quase tudo o que eles faziam era por medo [...] 

Frag.5: 

A COMPADECIDA: O perdão que o marido deu à mulher na hora da morte, 

abraçando-se com ela para morrerem juntos. 

MANUEL: Isso pode se dizer em favor dele. Mas ela? 

ENCOURADO: Enganava o marido com todo mundo. 
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MULHER: Porque era maltratada por ele. Logo no começo de nosso 

casamento, começou a me enganar. A senhora não sabe o que eu passei, porque 

nunca foi moça pobre casada com homem rico, como eu. Amor com amor se paga. 

A COMPADECIDA: Eu entendo tudo isso mais do que você pensa. Sei o que 

as mulheres passam no mundo, se bem que não tenha do que me queixar, porque 

meu marido era o que se pode chamar um santo[...] 

 

Frag.6: 

A COMPADECIDA: Já aleguei sua condição de mulher, escravizada pelo 

marido e sem grande possibilidade de se libertar. Que posso alegar ainda em seu 

favor? 

PADEIRO: A prece que fiz por ela antes de morrer. O mais ofendido pelos atos 

que ela praticava era eu e, no entanto, rezei por ela [...] 

 Nesses fragmentos acima, se referem ao último ato da peça teatral, onde 

eles provam da fé verdadeira, e provam a razão mais pura da humanidade. A 

compadecida, consegue salvar todos do inferno, não com instrumentos de fé 

criado pelo homem, mas com a fé real existente entre esses instrumentos. Entre 

a simonia, e as heresias e abusos litúrgicos da fé que o padre, o bispo, e o 

sacristão fazem, existe ainda uma fé verdadeira, expressa pelo intenso trabalho 

deles. O mesmo ocorre com a mulher e o padeiro, em meio a tantas traições, 

eles se perdoam no final, fazendo reascender o amor que eles tinham quando 

fizeram um compromisso com deus. É essa a fé que o autor constrói ao longo 

da peça teatral, aquela que suporta tudo, todas as variações dos homens, e 

avanços sociais, mas não deixa de existir. Aquela fé que não sabemos, mas 

sabemos que ela é assim. 

 

 

 

 

 


