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 A Cia. Limite 151 foi fundada, em 1991, pelo diretor Marcelo de Barreto, pelo compositor Wagner Campos e 

pelos atores Cris D’Amato, Gláucia Rodrigues e Edmundo Lippi. Desde então, vem construindo um repertório 

diversificado, sempre buscando uma interação com textos fundamentais da dramaturgia universal, possibilitando a 

seus integrantes, sobretudo, o prazer de estar em cena.

 “Procuramos nunca nos ligar de forma exclusiva a autores ou a movimentos estéticos. Trabalhamos pelo 

simples prazer de fazer teatro.” Seguindo esta linha, construíram seu trabalho dando ênfase à busca por grandes 

textos e este caminho quase sempre os conduziu aos clássicos. Com isto, nestes 25 anos de existência, a Cia. Limite 

151 construiu um variado portfólio que abarca momentos distintos da dramaturgia universal. Em suas montagens, 

manteve-se sempre aberta a participa&cce dil;ões externas, convidando diretores de diversas tendências e 

contando com a colaboração de grandes atores.

 Até hoje o grupo encenou 17 espetáculos: “Os Sete Gatinhos”, de Nelson Rodrigues; “A Comédia dos Erros” 

e “O Mercador de Veneza”, de William Shakespeare; “À Margem da Vida”, de Tennesse Willians; “Dom Quixote de 

La Mancha”, de Miguel de Cervantes; “Frankenstein”, de Mary Shelley; “O Olho Azul da Falecida”, de Joe Orton; “Os 

Contos de Canterbury”, de Geoffrey Chaucer; “A Moratória”, de Jorge Andrade; “O Santo e a Porca”, “Auto da 

Compadecida” e “O Casamento Suspeitoso” de Ariano Suassuna; “As Malandragens de Scapino”, “O Avarento”, 

“Tartufo – o Impostor”, “As Preciosas Ridículas”, “O Doente Imaginário” e “As Eruditas”, de Molière; “Vicente 

Celestino – A Voz Orgulho do Brasil”, de Wagner Campos; “Thérèse Raquin”, de Émile Zola e “Vaidades&Tolices” de 

Anton Techekóv.

 Em 2016, comemoramos o vigésimo quinto aniversário de fundação da Cia. Limite 151: “Com isto, 

esperamos caminhar para os próximos 25 anos, sempre saboreando teatro”, garantem.



 O Auto da Compadecida consegue o equilíbrio entre a tradição popular e a elaboração 

literária ao recriar para o teatro episódios registrados na tradição de cordel. Uma peça teatral em 

forma de auto em três atos, a obra foi escrita em 1955 e é um retrato do Nordeste brasileiro, 

mesclando elementos como a literatura de cordel, a comédia, traços de barroco católico brasileiro e, 

ainda, cultura popular e tradições religiosas.

 Com humor e de maneira leve, a peça fala sobre o drama vivido pelo povo nordestino 

sempre com medo da fome, em luta constante contra a miséria e acuado pela seca. É nesse contexto 

que acontecem as aventuras de Chicó e João Grilo, os dois personagens centrais. Enquanto Chicó é 

covarde e mentiroso, João Grilo se aproveita da estupidez dos mais abastados e das pessoas do clero 

para levar a melhor.

 Encenada pela primeira vez em 1955, em Recife, a peça projetou Suassuna em todo o País e 

foi considerada, em 1962, por Sábato Magaldi "o texto mais popular do moderno teatro brasileiro". 

  Nossa montagem estreou em 2012 no Rio de Janeiro e já  foi apresentada em mais de   

quinze cidades brasileiras e recebeu a indicação para o Prêmio Shell de 2012 de Melhor Figurino - 

Samuel Abrantes. 
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o espetáculo



No vilarejo de Taperoá, sertão da Paraíba, João Grilo e Chicó, dois nordestinos sem eira nem 

beira, andam pelas ruas onde eles conseguem alguns trocados na luta pela sobrevivência. 

João Grilo e Chicó preparam inúmeros planos para conseguir um pouco de dinheiro. Novos 

desafios vão surgindo, provocando mais confusões armadas pela esperteza de João Grilo, 

sempre em parceria com Chicó. Os planos da dupla são interrompidos pela chegada do 

cangaceiro Severino e a morte de João Grilo. Todos os mortos reencontram-se no Juízo Final, 

onde serão julgados no Tribunal das Almas por um Jesus negro e pelo diabo. O destino de cada 

um deles será decidido pela aparição de Nossa Senhora, a Compadecida e traz um final 

surpreendente, principalmente para João Grilo.
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sinopse



 A obra do escritor Ariano Suassuna, que constitui verdadeiro monumento da nossa moderna dramaturgia, 

se inscreve entre as maiores  e mais originais contribuições ao universo da cultura brasileira, unindo raízes populares 

aos aspectos mais profundos da erudição, num plano de rara sofisticação intelectual. Através de vasto 

conhecimento do conjunto de obras clássicas de todos os tempos, de Plauto a Terêncio, e se desenvolvendo por 

todo o século XII até a modernidade, o autor constrói seu projeto estético, através destes variados modelos formais, 

vinculando- os com o romanceiro popular do Nordeste, de tradição oral e riqueza de significados. Assim, o conjunto 

da obra dramática do artista é abordado sob um ponto de vista integrador, tendo nas fontes temáticas, nas 

sequências narrativas e em certas técnicas do cordel e dos folguedos populares, suas obras principais.

 De acordo com diversos estudos realizados, em especial os de Silvano Feloso e Luciana Stegagrio-Picchi; 

uma observação minuciosa das manifestações da cultura nordestina comprova que temas e estruturas advindas do 

romanceiro popular remontam a material europeu, e até mesmo oriental – de mouros, judeus e ciganos – presentes 

na tradição católica didática dos fins da idade média, ligadas à cultura nordestina através da ibérica. Estas 

características medievalizantes estão presentes não só nas práticas culturais do Nordeste, como também, 

consequentemente, nas formas temáticas, nas matrizes textuais e no próprio tipo de dramaturgia que Suassuna 

emprega, conforme demonstra o escritor Anatol Rosenfeld em seu “O Teatro Brasileiro Atual”. 
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justificativa

continua



 Assim, se as fontes temáticas, as sequências narrativas e certas técnicas do cordel e dos folguedos 

populares são as bases principais para o teatro de  Suassuna, o artista integra tais elementos em modelos 

dramáticos da alta literatura ocidental, com predomínio no teatro religioso medieval, sobretudo o ibérico, de 

caráter épico. A medievalidade entra na obra do artista por meio da intertextualidade, isto é, se presentifica através 

da reelaboração de  matizes  textuais vigentes na Europa desde a  baixa idade média, amalgamando-as com certas 

estruturas do romanceiro popular, ressaltando num teatro mais político do que realista.
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 O “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, é uma peça 

clássica do teatro brasileiro, escrita em 1955, que aborda temas 

universais como a avareza humana e suas amargas consequências, 

por meio de personagens populares, Suassuna, nesta obra, prepara o 

espectador para um desfecho moralizante conforme os preceitos do 

cristianismo católico.

 A visão cristã da vida presente no Auto traz uma concepção 

da religião como algo simples, agradável, doce e não como uma coisa 

formal e solene, difícil e mesmo penosa. Essa intimidade com Deus, e 

a idéia de simplicidade nas relações dele com os homens, essa 

compreensão da vida e fé na misericórdia, parecem aspectos 

primordiais no sentido religioso da obra: a compreensão das faltas 

humanas, atribuída a Nossa Senhora, que, como mulher, simples e do 

povo, explica-as e pede para elas a compaixão divina. 

 A obra trata-se de uma farsa que é igualmente uma reflexão 

sobre as relações entre Deus e os homens: um milagre de Nossa 

Senhora, como os medievais, apresentado sob a forma de uma 

pantomima de circo. Até o seu catolicismo é popular, favorecendo os 

humildes contra os ricos, menos por influência política do que por 

uma profunda simpatia cristã pelos fracos e desprotegidos.
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 Assim, o que Suassuna passa é que o homem do sertão deve ser perdoado, de seus pecados, por experimentar 

inúmeras dificuldades, tanto de ordem climática, quanto social. O sofrimento passado em vida já é capaz, por si só, de 

absolver todos os pecados – consequências de seu cotidiano exigente e de sua luta por sobreviver. O sertão é terra de 

ninguém, deserto ameaçador donde emergem deuses e diabos, sob a égide do acaso, do caos e da fatalidade. Esses seres-

ameaçadores espreitam o homem por dentro e por fora. Em meio ao caos que os alimentam, estabelecem continuamente a 

recriação da ordem, num processo infinito de auto-eco-organização.

 O autor mostra um povo religioso, de pé no chão, acuado pela seca, atormentado pelo fantasma da fome e em 

constante luta contra a miséria. Traça o perfil dos sertanejos nordestinos que estão submetidos à opressão a que foram, e 

ainda hoje são, subjugados por famílias de poderosos coronéis que possuem terras e almas por vastas áreas do Brasil.

 Dentro desse contexto, João Grilo é a figura que representa os pobres oprimidos, é o homem do povo, é o típico 

nordestino amarelo que tenta viver no sertão de forma imaginosa, utilizando a única arma do pobre, a astúcia, para 

conseguir sobreviver.

 Suassuna leva a julgamento almas, diante do tribunal, dirigido por Deus e o diabo, que são pecadoras devido às 

condições sociais existenciais, que se apresentam mais fortes que os valores morais. São acusados, o bispo e o padre João, 

por se utilizarem da autoridade religiosa para enriquecerem. No entanto, com a intercessão de Nossa Senhora, a sentença é 

atenuada e eles se encaminham para o purgatório. O padeiro, por ser sovina, e sua mulher, por adultério, também recebem a 

sentença final de ocuparem, juntamente com o padre, o bispo e o sacristão, os cinco lugares vagos do purgatório. São 

acusados também o cangaceiro Severino e o cabra dele, por tirarem a vida das pessoas sem autorização divina.

 A oposição bem x mal, tipicamente da visão maniqueísta cristã, que consequentemente divide o mundo em céu e 

inferno, é característica que consta na peça. O julgamento é moral, portanto condenam-se os vícios e as vaidades e glorifica-

se a modéstia e a humildade.

continua



 Se encontra, também, uma severa crítica aos maus costumes dos representantes da Igreja, que abusam de seu 

poder, contribuindo para a corrupção da instituição, uma vez que favorecem os ricos e têm hábitos que são condenados pela 

própria Igreja.

 O título da obra remete à noção de que o homem é um ser passível de erro, mas é possível que seja perdoado, por 

intermédio da “Compadecida”, Nossa Senhora, que, na Igreja Católica, é considerada pelos fiéis a advogada capaz de 

interceder pelos pecadores junto a Jesus Cristo.

 Dessa forma, em diversas passagens da obra, podem-se interpretar tanto o comportamento de Manuel, como o da 

Compadecida, como mais humanizados e condescendentes com as falhas humanas, retratados, às vezes, até com uma boa 

dose humor. 

 O autor permite-se o exercício de um diálogo simultaneamente complementar e antagônico entre morte e vida. Por 

meio dele abre-se uma brecha, que introduz a dimensão da imortalidade desvelada, por exemplo, na ressurreição do 

personagem João Grilo. 

 Em Auto da Compadecida, Ariano Suassuna consegue realizar uma magnífica síntese de duas tradições: a dos autos 

da era medieval e a da literatura picaresca espanhola. Na era medieval, a cultura era indissociável da religião, mesmo porque 

a Igreja controlava tudo com mão de ferro. A Igreja cultivava os autos dramáticos de devoção aos santos para doutrinar e 

tolerava os autos cômicos para divertir o povo. A tradição da literatura picaresca espanhola vem da cultura popular e chega 

ao ápice no Dom Quixote, de Cervantes. 

 Segundo o autor, a peça nasceu da fusão de três folhetos de cordel: O enterro do cachorro, O cavalo que defecava 

dinheiro e O castigo da soberba.
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FICHA TÉCNICA



 Diretor, dramaturgo, gestor cultural e Mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais. Criador do Projeto 

Palco Giratório – Rede SESC de Intercâmbio e Difusão das Artes Cênicas. 

 Dirigiu: entre outros, “O samba carioca de Wilson Baptista” (2010/2011), “Relicário” (2010/2011), “O 

califa da rua do sabão” (2009/2010), “Tangolomango” – Festival da diversidade cultural com grupos de artes 

do Brasil e da América do Sul (2008/2009/2010), “Onde você estava quando eu acordei?” (2008), “Almas 

berrantes” (2004), “Inimigos de classe” (2004), “Ruzante” (2001), “Bodas de sangue” (1999), “Paixões” 

(1998), “Esperando Godot” (1996). Com a Cia Limite 151: “O olho azul da falecida” (1994), “A moratória” 

(2001), “Os contos de Canterbury” (2004).  

 Como dramaturgo, com o texto “Tupy or Not Tupy”, ganhou o Concurso de Dramaturgia 

Nacional/PRÊMIO TIMOCHENCO WEHBI. Com ele venceu também o Prêmio-concorrência Fiat-1990 e foi 

indicado como melhor autor para o Prêmio Shell/RJ de 1990. Recebeu Menção Honrosa no Concurso Nacional 

de Dramaturgia Infantil promovido pela UBE/RJ/1995 pelo texto “As aventuras do Barão Langsdorff” e 

recebeu o Prêmio Estímulo à Dramaturgia da Funarte/Minc/1996 pelo texto “Paracelso”.

 Publicou o livro “Palco giratório: uma difusão caleidoscópica das artes cênicas” (Dantes, 2009). 

Presta assessoria a diversas instituições públicas e privadas na função de analista técnico de projetos culturais 

e/ou curadoria. Ministra oficinas e palestras em Festivais de artes cênicas por todo país. 
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2016: O Casamento Suspeitoso, de Ariano Suassuna. Direção de Gláucia Rodrigue e Wagner Campos. 

2016: Vaidades&Tolices, de Anton Tchekhov. Direção de Sidnei Cruz. Com Marcello Escorel, Edmudo Lippi,  Flávia 
Fafiães, Rafael Canedo e Isabella Dionísio. Indicado ao Prêmio Shell 2016 de Melhor Ator – Marcelo Escorel .

2015: O Olho Azul da Falecida, de Joe Orton. Direção de Sidnei Cruz. Com Tuca Andrada, Mário Borges, Gláucia 
Rodrigues, Rafael Canedo, Helder Agostinni e Johnny Ferro. 

2012: O Olho azul da Falecida, de Joe Orton. Direção de José Henrique. Com Genézio de Barros, Gláucia Rodrigues, 
Élcio Romare , Marco Pigossi, Helder Agostinni e Rico Malta/ São Paulo. 

2012/14: Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Direção de Sidnei Cruz. Com Gláucia Rodrigues, Marco Pigossi, 
Edmundo Lippi, Lucci Ferreira, Samuel de Assis, Arnaldo Marquês, Jacqueline Brandão, entre outros. 

2011/13: Thérèse Raquin, de Émile Zola. Direção de João Fonseca. Com Gláucia Rodrigues, Lucci Ferreira, Suzana 
Faíne, Rogério Fróes, Edmundo Lippi, Janaína Prado e Rodolfo Mesquita. 

2010: Vicente Celestino – A Voz Orgulho do Brasil, de Wagner Campos. Direção de Jacqueline Laurence. Com 
Alexandre Schumacher, Stella Maria Rodrigues, Pedro Garcia Netto, Edmundo Lippi, Jacqueline Brandão, entre 
outros. Indicado ao Prêmio Shell de Melhor Ator – Alexandre Schumacher. 

2008/09/10/11/13: O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna. Direção de João Fonseca. Com Ewerton de Castro, Gláucia 
Rodrigues, Élcio Romar, Armando Babaioff, Marcio Ricciardi, Duaia Assumpção, entre outros. Prêmio APTR de 
Melhor Figurino – Ney Madeira. Indicado o Prêmio Shell de Melhor Atriz – Gláucia Rodrigues e Melhor Figurino – Ney 
Madeira. 

Curriculum 
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2007/08/10/11: As Eruditas, de Molière. Direção de José Henrique. Com Jacqueline Laurence, Henrique César, Theresa 
Amayo, Gláucia Rodrigues, Emilia Rey, Marco Pigossi, Élcio Romar, João Camargo, entre outros. 

2006/07/11: As Preciosas Ridículas, de Molière. Direção de Cláudio Torres Gonzaga. Com Helena Ranaldi, Marcos 
Oliveira, Gláucia Rodrigues, Roberto Lopes, André Frazzi, Mouhamed Harfocuh, entre outros. 

2004: Tartufo, O Impostor, de Molière. Tradução e direção de Jacqueline Laurence. Com André Valli, Edney 
Giovenazzi, Gláucia Rodrigues, Amélia Bittencourt, Janaína Prado, Emilia Rey, entre outros. 

2004: Os Contos de Canterbury, de Geofrey Chaucer. Adaptação de Wagner Campos e direção Sidnei Cruz. Com 
Pietro Mário, Suzana Abranches, Gustavo Ottoni, Sérgio Machado, Marcio Ricciardi, entre outros. 

2001: A Moratória, de Jorge Andrade. Direção de Sidnei Cruz. Com Leonardo Villar, Gláucia Rodrigues, Edmundo 
Lippi, Amélia Bittencourt, entre outros. 

1999/2004: O Avarento, de Molière. Tradução e direção de João Bethencourt. Com Jorge Dória, Jacqueline Laurence, 
Ida Gomes, Bruno Garcia, Gláucia Rodrigues, Edmundo Lippi, entre outros. 

1996/98: O Olho Azul da Falecida, de Joe Orton. Direção de Sidnei Cruz. Com Heleno Prestes, Gláucia Rodrigues, 
entre outros. Indicada para o Prêmio Cultura Inglesa de Melhor Atriz – Gláucia Rodrigues. 

1996/98: As Malandragens de Scapino, de Molière. Direção de João Bethencourt. Com Gláucia Rodrigues, Thelmo 
Fernandes, Edmundo Lippi, entre outros. 

1995: Frankenstein, de Mary Shelley. Direção de Angela Leite Lopes. Com Ednei Giovenazzi, Marcelo Escorel, Gláucia 
Rodrigues, Edmundo Lippi, entre outros. Indicado para o Prêmio Shell de Melhor Iluminação – Rogério Wiltgen. 

1994: À Margem da Vida, de Tennessee Williams. Direção de Roberto Vignati. Com Camila Amado, Rubens Caribe, 
Cristiane D'Amato e Edmundo Lippi .
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1993: O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Direção de Cláudio Torres Gonzaga. Com Ednei Giovenazzi, 
Bruno Garcia, Edmundo Lippi, Gláucia Rodrigues, Flávia Monteiro, Marcelo Escorel, entre outros. Indicado para o 
Prêmio Shell de Melhor Ator Ednei Giovenazzi. 

1992/93: A Comédia dos Erros, de William Shakespeare, tradução de Bárbara Heliodora. Direção de Cláudio Torres 
Gonzaga. Com Fábio Junqueira, Suelly Franco, Gláucia Rodrigues, Edmundo Lippi, Cristiane D'Amato, entre outros. 
Indicada para o Prêmio Shell de Melhor Direção – 1992 .

1991: Dom Quixote, de Cervantes. Adaptação de Wagner Campos e direção de Cláudio Torres Gonzaga. Indicado para 
o Prêmio Coca-Cola – ator, figurino e iluminação. 

1991: Os Sete Gatinhos, de Nelson Rodrigues. Direção de Marcelo de Barreto. Com Carlos Alberto, Rômulo Arantes, 
Flávia Monteiro, Gláucia Rodrigues, Edmundo Lippi entre outros. 

Curriculum 
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Contato:

Edmundo Lippi (21) 98306-5366

e-mail: cialimite@gmail.com
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