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Caro	professor,

Além	da	edição	dos	textos	integrais	de	algumas	das	me-
lhores	 e	 mais	 reconhecidas	 obras	 das	 literaturas	 brasileira,	
portuguesa	e	universal,	os	CLÁSSICOS SARAIVA	oferecem	ao	
professor	amplo	material	de	apoio	didático	para	o	trabalho	em	
sala	de	aula.

Cada	obra	traz	em	seu	corpo	o	seguinte	conteúdo:
• Texto integral;
• Diários de um Clássico;
• Contextualização Histórica;
• Entrevista Imaginária.
Além	disso,	o	leitor	recebe,	encartado	no	exemplar:
• Suplemento de Atividades.
E	o	professor,	em	seu	exemplar	ofertado,	encontra	ainda:
• Suplemento de Atividades com respostas e orientações;
• Projeto Leitura e Didatização.
O	PROJETO	LEITURA	E	DIDATIzAÇÃO	é	um	material	

didático	bastante	consistente,	configurando	um	grande	diferen-
cial	para	os	CLÁSSICOS SARAIVA.
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A	seguir,	relacionamos	cada	uma	dessas	seções,	além	do	texto	
integral	da	obra,	definindo-as:

DIÁRIOS DE UM CLÁSSICO

Após	 a	 leitura,	 o	 aluno	 mergulha	 nos	 DIÁRIOS	 DE	 UM	
CLÁSSICO,	que	oferecem	um	roteiro	pormenorizado	de	algumas	
abordagens	possíveis	para	cada	livro:	

• Por Dentro da Obra: uma	abordagem	inusitada	da	obra.
• Na Intimidade do Autor:	Aspectos	da	vida	do	autor.
• Navegando pelo Contexto Literário:	Sua	obra	no	panorama	

literário	da	época.
• Passeando pela Cidade:	Cenas	da	cidade	do	escritor.
• Conhecendo a Obra:	Análise	de	alguns	pontos	estruturais	

da	obra,	como:	
–	Narrador
–	Personagens
–	Foco	narrativo
–	Estrutura
–	Espaço
–	Linguagem
–	Outras	questões	específicas	da	obra
•	Expressões Artísticas:	Adaptação	da	obra	por	outras	artes.
•	Obras:	Lista	de	todas	as	obras	do	autor.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Painel	de	textos	selecionados	que	dizem	respeito	a	algumas	
características	de	estilo	da	obra,	e	também	ao	seu	contexto	histó-
rico	e	artístico,	ajudando	a	construir	um	panorama	da	época	e	do	
ambiente	cultural,	histórico	e	literário	em	que	o	autor	viveu.

ENTREVISTA IMAGINÁRIA

Conversa	fictícia	com	o	escritor	em	algum	momento-chave	de	
sua	vida,	com	perguntas	e	respostas	imaginadas.

SUPLEMENTO DE ATIVIDADES

Encarte	com	atividades	para	o	aluno	responder,	dividido	nos	
seguintes	tópicos:

•	Uma Obra Clássica:	Atividades	sobre	a	obra	e	seu	valor	li-
terário.

•	Narrativa:	Atividades	sobre	a	história.
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•	Narrador:	Atividades	sobre	o	tipo	de	narrador,	sobre	o	foco	
narrativo.

•	Personagens:	Atividades	sobre	o	protagonista	e	outros	per-
sonagens	de	destaque.

•	 Intertextualidade:	 Atividades	 sobre	 possíveis	 relações	 da	
obra	com	outros	gêneros	ou	tipos	de	texto.

•	Contextualização Histórica: Atividades	enfocando	os	trechos	
selecionados	na	seção	específica	do	livro.

•	A Nova do Cadáver – A sua Entrevista Imaginária:	Atividade	
de	produção	de	texto	na	qual	o	aluno	simula	a	sua	própria	entre-
vista	com	o	autor.

PROjETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO

É	 uma	 proposta	 dialógica	 para	 o	 trabalho	 com	 literatura,	
desenvolvida	 a	 partir	 de	 pressupostos	 oferecidos	 pelo	 professor	
William	 Cereja.	 São	 traçados	 possíveis	 dialogismos	 entre	 a	 obra	
lida	e	outras	obras	afins,	sejam	elas	da	literatura	brasileira	ou	es-
trangeira,	contemporâneas	ou	não.

No	PROJETO	LEITURA	E	DIDATIzAÇÃO,	o	professor	en-
contra	uma	série	de	questões	e	orientações	de	modo	a	garantir	o	
desenvolvimento	de	habilidades	de	 leitura	e	contribuir	para	uma	
reflexão	sobre	a	literatura	e	a	cultura	em	momentos	diversos,	pro-
porcionando	situações	de	intenso	trabalho	e	prazer	de	aprender	em	
sala	de	aula.

Esse	projeto	é	apresentado	mais	adiante,	para	o	professor,	de	for-
ma	completa,	com	orientações	e	respostas	das	atividades.	Para	o	aluno,	
o PROJETO LEITuRA E DIDATIZAÇÃO	está	disponível	no	site	dos	
CLÁSSICOS SARAIVA	(www.editorasaraiva.com.br/classicossaraiva).
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Caro professor,
 
O PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO é uma proposta 

alternativa de ensino de literatura, baseada nos pressupostos apre-
sentados por William Cereja em seu Ensino	de	 literatura	–	Uma	
proposta	dialógica	para	o	trabalho	com	literatura (Atual, 2005). 
Neste Projeto, atividades de leitura de textos literários e não literá-
rios são formuladas para o aluno, acompanhadas de discussões e 
justificativas teórico-metodológicas que permitem ao professor com-
preender não apenas por que fazer diferente o ensino da literatura, 
mas também como fazer.

Este Projeto didatiza e organiza uma proposta dialógica de ensino 
de literatura, de forma que se possa garantir o desenvolvimento de habi-
lidades de leitura e contribuir para uma reflexão sobre a literatura e a 
cultura em momentos diversos.

Um curso de literatura não se constrói apenas com atividades es-
pecíficas de leitura, mas também com uma série de outras interações, 
mediadas por textos literários e não literários, por textos didático-expo-
sitivos, por linguagens verbais e não verbais etc. Assim, as atividades 
apresentadas a seguir apenas indicam um ponto de partida para uma 
abordagem dialógica da literatura.

Apresentamos respostas previstas para as questões, a fim de que pos-
sam ser avaliadas por completo, para que seja possível verificar sua perti-
nência e as habilidades de leitura demandadas em cada uma delas.

O PROJETO da obra Auto	da	barca	do	inferno foi desenvolvido 
por Davi Fazzolari, professor da rede particular de ensino em São Paulo e 
mestre em Literatura Portuguesa pela USP. 

PROjETO LEITURA
E DIDATIZAÇÃO
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Mas lembre-se:
1. Este Projeto é abrangente e não precisa, necessariamente, ser 

trabalhado de forma integral. Componha-o dentro de seu plano de aula, 
conforme seus interesses e as necessidades de seus alunos, explorando 
uma, duas ou mais leituras.

2. O texto integral do PROJETO LEITURA E DIDATIZA-
ÇÃO de cada obra dos CLÁSSICOS SARAIVA está disponível no site 
www.editorasaraiva.com.br/classicossaraiva. Lá, o professor e/ou o alu-
no poderão copiar o Projeto, sem as orientações e sem respostas previstas, 
naturalmente.

Bom trabalho!
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PROjETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO

AUTO DA BARCA DO INFERNO
GIL VICENTE

Deus é bom mas o Diabo também não é mau.
Fernando	Pessoa/Bernardo	Soares

Possíveis dialogismos trabalhados neste Projeto:

1.	O	Auto:	gênero	literário	(Leitura	1)
I	–	A	orientação	moral	e	o	encontro	com	o	divino
II	–	Julgamento	e	condenação/crime	e	castigo
III	–	Julgamento	e	absolvição	

2.	Literatura	e	conduta	de	orientação	religiosa	(Leitura	2)	
I	–	“Com	todas	as	tuas	criaturas”
II	– Abaixo	das	leis	divinas
III	–	“Entre	o	sim	e	o	não	existe	um	vão”

3.	Estrutura	processional	e	a	alegoria	vicentina	(Leitura	3)
I	–	Ciranda,	cirandinha...
II	–	Personagens	alegóricas

LEITURA 1

O AUTO: GêNERO LITERÁRIO

O	auto	é	o	gênero	dramático-literário	elaborado	com	propósito	
didático,	a	partir	de	um	ensinamento	moral.	É,	muitas	vezes,	a	ilus-
tração	das	orientações	que	se	encontram	em	alguns	livros	da	Bíblia,	
como	 Salmos,	 Provérbios,	 Juízes	 etc.	 Essa	 característica	 funcional	
justifica	sua	presença	menos	ou	mais	acentuada	em	alguns	períodos	
da	história	e	em	alguns	lugares	da	civilização	cristã.	O	Brasil	tem	ge-
rado,	até	nossos	dias,	uma	produção	considerável	de	textos	com	essa	
inclinação	didático-religiosa,	concentrando-se	não	só	na	literatura	de	
cordel,	mas	 também	na	chamada	alta	 literatura,	como	na	obra	de	
João	Cabral	de	Melo	Neto	ou	de	Guimarães	Rosa.	

I - A ORIENTAÇÃO MORAL E O ENCONTRO COM O DIVINO

Leia	o	trecho	abaixo	e	responda	às	questões	para	iniciar	suas	
reflexões	sobre	esse	gênero	artístico	denominado	auto.
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TEXTO 1
AUTO DA BARCA DO INFERNO 

Vem o Fidalgo e, chegando ao batel infernal, diz:

FIDALGO	 Esta	barca	onde	vai	ora,	
	 que	assim	está	apercebida?	

DIABO	 Vai	para	a	ilha	perdida
	 e	há	de	partir	logo	agora.	

FIDALGO	 Para	lá	vai	a	senhora?	

DIABO		 Senhor,	a	vosso	serviço.	

FIDALGO Parece-me	isso	cortiço...	

DIABO	 Porque	a	vedes	lá	de	fora!

FIDALGO	 Porém,	a	que	terras	passais?	

DIABO		 Para	o	Inferno,	senhor.	

FIDALGO	 Terra	é	bem	sem-sabor.	

DIABO	 Quê?	E	também	cá	zombais?	

FIDALGO E	passageiros	achais	
	 para	tal	habitação?	

DIABO Vejo-vos	eu	com	feição	
	 para	ir	ao	nosso	cais...

FIDALGO Parece-te	a	ti	assim.	

DIABO Em	que	esperas	ter	guarida?	

FIDALGO Que	deixo	na	outra	vida	
	 quem	reze	sempre	por	mim.	

DIABO Quem	reze	sempre	por	ti?...	
	 Hi,	hi,	hi,	hi,	hi,	hi...	
	 E	tu	viveste	a	teu	prazer
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	 cuidando	cá	guarecer	
	 por	que	rezam	lá	por	ti?

	 Embarca,	ou	embarcai,
	 que	haveis	de	ir	à	derradeira...	
	 Mandai	meter	a	cadeira,
	 que	assim	passou	vosso	pai.	

FIDALGO Quê?	Quê?	Quê?	Assim	lhe	vai?

DIABO	 Vai	ou	vem,	embarcai	prestes!
	 Segundo	lá	escolhestes,
	 assim	cá	vos	contentais.

	 Porque	já	a	morte	passastes,	
	 haveis	de	passar	o	rio.	

FIDALGO	 Não	há	aqui	outro	navio?	

DIABO Não,	senhor,	que	este	fretastes,	
	 e	primeiro	que	expirastes	
	 me	tínheis	dado	sinal.

FIDALGO	 Que	sinal	foi	esse	tal?	

DIABO Que	vós	vos	contentastes.

FIDALGO	 A	esta	outra	barca	me	vou.	
	 –	Hou	da	barca,	para	onde	is?	
	 Ah,	barqueiros!	Não	me	ouvis?	
	 Respondei-me!	Hou	lá!	Hou!...	
	 Por	Deus,	bem	fadado	estou!	
	 Quanto	a	isto	é	já	pior...
	 Que	jericos,	oh	senhor!
	 –	Cuidam	cá	que	sou	um	grou!

ANJO		 Que	mandais?	

FIDALGO Que	me	digais,	
	 pois	parti	tão	sem	aviso,	
	 se	a	barca	do	Paraíso	
	 é	esta	em	que	navegais.	
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ANJO Esta	é;	que	demandais?	

FIDALGO Que	me	deixeis	embarcar;
	 sou	fidalgo	de	solar,
	 é	bem	que	me	recolhais.

ANJO Não	se	embarca	tirania	
	 neste	batel	divinal.	

FIDALGO Não	sei	por	que	haveis	por	mal	
	 que	entre	minha	senhoria.

ANJO Para	vossa	fantasia	
	 é	mui	pequena	esta	barca.	

FIDALGO	 Para	senhor	de	tal	marca	
	 não	há	aqui	mais	cortesia?

	 Venha	a	prancha	e	o	atavio,
	 levai-me	desta	ribeira!	

ANJO  Não	vindes	vós	de	maneira	
	 para	entrar	neste	navio.	
	 Esse	outro	vai	mais	vazio:	
	 a	cadeira	entrará
	 e	o	rabo	caberá
	 e	todo	vosso	senhorio.
	 Ireis	lá	mais	espaçoso,	
	 Com	fumosa	senhoria,
	 cuidando	na	tirania
	 do	pobre	povo	queixoso!
	 E	porque,	de	generoso,	
	 desprezastes	os	pequenos,	
	 achar-vos-eis	tanto	menos	
	 quanto	mais	fostes	fumoso.

DIABO À	barca,	à	barca,	senhores!	
	 Oh!	que	maré	tão	de	prata!	
	 Um	ventozinho	que	mata	
	 e	valentes	remadores!

E, cantando:
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	 “vos	me	veniredes	a	la	mano
	 a	la	mano	veniredes,
	 y	vos	veredes
	 peixes	nas	redes”

FIDALGO Ao	Inferno	todavia!	
	 Inferno	há	aí	para	mim?	
	 Oh	triste!	Enquanto	vivi	
	 não	cuidei	que	aí	o	havia	
	 Tive	era	fantasia;	
	 folgava	ser	adorado;
	 confiei	em	meu	estado	
	 e	não	vi	que	me	perdia.

	 Venha	essa	prancha	e	veremos	
	 esta	barca	de	tristura.

DIABO	 Embarque	a	vossa	doçura,	
	 que	cá	nos	entenderemos...	
	 Tomareis	um	par	de	remos,	
	 veremos	como	remais;	
	 e,	chegando	ao	nosso	cais,	
	 nós	vos	desembarcaremos.

VICENTE,	Gil.	Auto da barca do inferno.	São	Paulo:	Saraiva,	2008.	
(Clássicos	Saraiva).

1.	A	entrada	do	Fidalgo	em	cena	estabelece	o	primeiro	debate	de	
todo	 o	 auto.	 Relacione,	 ao	 seu	 modo,	 as	 primeiras	 perguntas	 de	
Fidalgo	ao	Diabo.
Professor – o mais importante neste primeiro questionamento é fazer o 
aluno se apropriar da linguagem do auto.
O	 Fidalgo	 pergunta	 sobre	 o	 destino	 da	 barca	 do	 Diabo	 e	 se,	 até	
aquele	momento,	já	encontrou	passageiros...

	

2.	Que	respostas	o	Fidalgo	recebe?
O	destino	é	a	“ilha	perdida”,	ou	seja,	o	Inferno.	O	Diabo	aponta	o	
próprio	Fidalgo	como	um	passageiro	adequado.

3.	Enquanto	pede	informação	sobre	o	destino	da	barca,	o	Fidalgo	
comete	 um	 pequeno	 descuido	 de	 tratamento	 em	 relação	 ao	 seu	
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interlocutor.	
a)	De	que	se	trata?
O	Fidalgo	chama	o	Diabo	de	senhora...

b)	Essa	atitude	pode	revelar	alguma	característica	da	personagem	ou	
não	passa	de	um	momento	bem-humorado?
A	passagem,	ainda	que	de	modo	sutil,	pode	revelar	características	
da	personagem.	O	Fidalgo	mostra-se	arrogante	a	um	ponto	de	não	
ter	notado	o	sexo	de	seu	interlocutor.	

4.	Como,	afinal,	é	concluído	o	episódio	do	Fidalgo?	Destaque	uma	
fala	determinante	para	o	desfecho.
O	Fidalgo	reconhece	seus	atos	indignos	do	Céu	e	assume	ser	pas-
sageiro	da	barca	do	Inferno:	“folgava	ser	adorado;/	confiei	em	meu	
estado/e	não	vi	que	me	perdia”.

5.	Levando	em	consideração	que	o	auto	caracteriza-se	pela	orien-
tação	moralista,	qual	 fala	pode	servir	como	a	“moral	da	história”	
para	o	Fidalgo?
Professor – apesar de admitir certa flexibilidade com as respostas, é im-
portante que o aluno reconheça e registre o discurso moralizador da obra 
de Gil Vicente.
A	fala	do	Anjo:	“Não	se	embarca	tirania/neste	batel	divinal”.

6.	Gil	Vicente	prega	a	prática	cristã,	mas	parece	condenar	os	vícios	
da	religião.	Em	que	fala	do	Fidalgo	é	possível	reconhecer	essa	men-
talidade	do	autor	humanista?	
A	fala	do	Fidalgo	é:	“Que	deixo	na	outra	vida/quem	reze	sempre	
por	 mim”.	 Ao	 que	 prontamente	 responde	 o	 Diabo:	 “Quem	 reze	
sempre	por	 ti?.../Hi,	hi,	hi,	hi,	hi,	hi.../E	 tu	viveste	a	 teu	prazer/
cuidando	cá	guarecer/por	que	rezam	lá	por	ti?”

7.	Fernando	Pessoa,	poeta	conterrâneo	de	Gil	Vicente,	mas	que	veio	ao	
mundo	quatro	séculos	depois,	escreveu,	no	início	do	século	XX,	um	
poema	curiosamente	 intitulado	Auto das bacantes,	no	qual	explora	o	
mesmo	conflito	vivido	pelo	Fidalgo	do	auto	vicentino.	Leia	com	atenção	
e	responda	às	questões	que	seguem.
Professor – há aqui oportunidade de solicitar uma breve pesquisa sobre Baco 
e o paganismo, a partir da palavra bacantes. Esse contraponto pessoano ao 
cristianismo vicentino é importante para o bom aproveitamento da atividade.
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TEXTO 2
AUTO DAS BACANTES

Qual	é,	senhor,	a	melhor	sorte?
Mais	vale	a	vida	ou	mais	querer?
Há,	além	do	portal	da	morte,
Melhor	viver?
Será	melhor	viver	amando
E	buscar	o	amor	entre	a	vida,
Ou,	inda	que	chorando,
Buscar	o	amor
Onde	tudo	é	a	sombra	e	o	vago,	
E	o	guarda	negro	a	fauce	estende	
Por	sobre	o	desolado	lago

Haverá	escondida	margem,
Oculta	região	feliz,
Onde	outra	mais	(...)	aragem
Banhe	um	amor	como	se	quis?

PESSOA,	Fernando.	Auto	das	bacantes.	In: LOPES,	Teresa	Rita.	
Pessoa por conhecer – textos para um novo mapa.	Lisboa:	Estampa,	1990.

8.	Qual	é,	em	suas	palavras,	o	questionamento	proposto	pelo	eu	
lírico	na	primeira	parte	do	poema	de	Pessoa?
Resposta	pessoal.	Sugestão:	“Mais	vale	a	vida	ou	mais	querer?”	Vi-
ver	ou	querer?	É	melhor	amar	em	vida	ou	esperar	para	amar	após	
a	morte?	

9.	Como	você	responderia	ao	eu	lírico	do	Auto das bacantes?	
Professor – aqui é importante que o aluno perceba a extensão da orien-
tação moralista cristã. Baco não é o Deus cristão, mas um deus mito-
lógico. Enquanto o cristianismo prega a negação dos prazeres munda-
nos, o deus evocado pelo poema de Pessoa é geralmente associado ao 
hedonismo. 

10.	Por	que,	em	sua	opinião,	Fernando	Pessoa	usou	a	palavra	auto	
para	nomear	seu	poema?
Assim	como	nos	autos	propriamente	ditos,	há,	no	poema	de	Pes-
soa,	um	questionamento	de	ordem	religiosa.	Em	seus	versos,	está	
embutido	um	julgamento	de	conduta	moral.	
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11.	Qual	é,	afinal,	o	conflito	que	aproxima	o	episódio	do	Fidalgo	do	
poema	de	Pessoa?
O	eu	lírico	do Auto das bacantes clama	em	vida	o	que	o	Fidalgo	la-
menta	em	morte,	naquela	espécie	de	juízo	final	proposto	pelo	Auto 
da barca do inferno.

II -  jULGAMENTO E CONDENAÇÃO/CRIME E CASTIGO

O	Auto da barca do inferno	parece	trabalhar	com	um	tipo	de	
escrita	imutável	de	leis	moralizantes	responsável	pela	maior	parte	
dos	conflitos	estabelecidos	durante	a	peça.	A	literatura	contemporâ-
nea	brasileira	oferece	com	certa	frequência	esse	conflito	instaurado	
entre	os	homens,	quando	se	defrontam	com	os	cânones	religioso-
culturais.	Assim,	a	poetisa	Orides	Fontela	registrou	o	tema:

TEXTO 3
MARCA

As	leis	olham	do	alto:
Arcanjos	de	basalto
Sobrevoam	pesadas
Quadriculam	o	humano.

Nem	olham:	subsistem.
Além	do	instante	e	do	sangue
As	leis	puramente
reinam.

Na	Estela
a	primeira	marca
na	mente
a	primeira	forma

Configurando	—	violentando	—
o	humano

FONTELA,	Orides.	Poesia reunida. São	Paulo/Rio	de	Janeiro:	
Cosac	Naify/7	letras,	2006.

12.	A	que	leis,	em	sua	opinião,	o	eu	lírico	do	poema	Marca	refere-
se,	a	julgar	pelo	primeiro	verso?
“As	leis	olham	do	alto” sugere	as	leis	divinas	anunciadas	no	Pen-
tateuco. 
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13.	Como	os	homens	se	relacionam	com	as	leis	no	poema	Marca?
No	poema	de	Orides	Fontela,	o	homem	não	se	beneficia	das	leis;	
ele	submete-se	às	leis	a	ponto	de	ser	violentado	por	elas.	

TEXTO 4
AUTO DA BARCA DO INFERNO

Vem um Sapateiro com seu avental e carregado de formas, chega ao 
batel infernal e diz:

SAPATEIRO Hou	da	barca!	

DIABO	 Quem	vem	aí?	
	 Santo	sapateiro	honrado,	
	 como	vens	tão	carregado!	

SAPATEIRO Mandaram-me	vir	assim...
	 Mas	para	onde	é	a	viagem?	

DIABO  Para	o	lago	dos	danados.	

SAPATEIRO  Os	que	morrem	confessados	
	 onde	têm	sua	passagem?	

DIABO Não	cures	de	mais	linguagem,
	 que	esta	é	a	tua	barca,	esta!	

SAPATEIRO Renegaria	eu	da	festa	
	 e	da	puta	da	barcagem!

	 Como	poderá	isso	ser,	
	 confessado	e	comungado?

DIABO  Tu	morreste	excomungado,
	 não	o	quiseste	dizer.
	 Esperavas	de	viver,	
	 calaste	dois	mil	enganos,
	 tu	roubaste	bem	trinta	anos	
	 o	povo	com	teu	mister.
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	 Embarca,	pobre	de	ti,	
	 que	há	já	muito	que	te	espero!	

SAPATEIRO Pois	digo-te	que	não	quero!	

DIABO Ainda	que	te	pese,	hás	de	ir,	si,	si!	

SAPATEIRO Quantas	missas	eu	ouvi,	
	 não	me	hão	elas	de	prestar?	

DIABO Ouvir	missa,	então	roubar,	
	 é	caminho	para	aqui.

SAPATEIRO E	as	ofertas,	que	darão?	
	 E	as	horas	dos	finados?	

DIABO	 E	os	dinheiros	mal	levados,	
	 que	foi	da	satisfação?

SAPATEIRO Ah!	Não	praza	ao	cordovão,
	 nem	à	puta	da	badana,
	 se	é	esta	boa	traquitana
	 em	que	se	vê	João	Antão!

	 Ora	juro	a	Deus	que	é	graça!

Vai-se à barca do Anjo e diz:

SAPATEIRO	 Hou	da	santa	caravela,	
	 podereis	levar-me	nela?	

ANJO Essa	carga	te	embaraça.	

SAPATEIRO  Não	há	mercê	que	me	Deus	faça?	
	 Isso	em	qualquer	parte	irá.	

ANJO Essa	barca	que	lá	está	
	 leva	quem	rouba	de	praça.

	 Oh	almas	embaraçadas!	

SAPATEIRO Ora	eu	me	maravilho
	 haverdes	por	grão	peguilho
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	 quatro	forminhas	cagadas
	 que	podem	bem	ir	aí	colocadas
	 num	cantinho	desse	leito!	

ANJO Se	tu	viveras	direito
	 elas	foram	cá	escusadas.

SAPATEIRO Assim	que	determinais	
	 que	vá	cozer	no	inferno?

ANJO  Escrito	estás	no	caderno	
	 das	ementas	infernais.

Torna-se à barca dos danados e diz:

SAPATEIRO Hou	barqueiro,	que	aguardais?	
	 Vamos,	venha	a	prancha	logo	
	 e	levai-me	àquele	fogo!	
	 Não	nos	detenhamos	mais!

VICENTE,	Gil.	Auto da barca do inferno.	São	Paulo:	Saraiva,	2008.	
(Clássicos	Saraiva).

14.	Mais	uma	vez	Gil	Vicente	faz	com	que	rituais	religiosos	pratica-
dos	de	modo	mecânico	e	vicioso	sejam	condenados.	Retire	do	texto	
4	exemplos	dessa	condenação.
Fala	o	Sapateiro:	“Como	poderá	isso	ser,/confessado	e	comungado?”,	
ao	que	responde	o	Diabo:	“Tu	morreste	excomungado”.	A	seguir,	mais	
uma	vez	o	Sapateiro	sugere	suas	práticas	como	passaporte	para	o	Céu	
e	escudo	contra	o	Inferno	e	fala	ao	Diabo:	“Quantas	missas	eu	ouvi,/
não	me	hão	elas	de	prestar?”.	Ao	que	responde	o	Diabo:	“Ouvir	missa,	
então	roubar,/é	caminho	para	aqui.”	Insiste	o	Sapateiro:	“E	as	ofertas,	
que	darão?/E	as	horas	dos	finados?”.	E	o	Diabo:	“E	os	dinheiros	mal	
levados,/que	foi	da	satisfação?”.

15.	Em	que	momento	o	Sapateiro	é	convencido	de	que	sua	alma	não	
tem	salvação?
Na	conversa	com	o	Anjo,	o	Sapateiro	percebe	que	não	terá	qualquer	
chance	de	embarcar	para	o	Paraíso.

16.	Aproxime	por	semelhança	uma	expressão	do	Anjo	a	uma	passagem	
do	poema	de	Orides	Fontela	e	comente	sua	resposta.
Professor – o comentário deve ser livre. Garanta que os trechos se-
lecionados registrem a mentalidade apresentada nos dois textos de 
que o destino da humanidade já está traçado. Talvez as melhores 
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passagens para a comparação sejam: “As leis olham do alto:/[...]/
Quadriculam o humano.” e ANJO: “Escrito estás no caderno/das 
ementas infernais”.

`
III - jULGAMENTO E ABSOLVIÇÃO

Apesar	 de	 condenar	 a	 maior	 parte	 das	 almas	 que	 desfilam	
alegoricamente	no	Auto da barca do inferno,	Gil	Vicente,	em	dois	
momentos,	oferecerá	a	possibilidade	da	salvação.	O	primeiro	deles	
é	um	contraponto	bastante	expressivo	e	que	confere	bom-humor	a	
todo	o	espetáculo.	

TEXTO 5
AUTO DA BARCA DO INFERNO

Chega o Parvo ao batel do Anjo e diz:

JOANE	 Hou	da	barca!	

ANJO Tu	que	queres?	

JOANE Quereis-me	passar	além?	

ANJO Quem	és	tu?	

JOANE Não	sou	ninguém.	

ANJO  Tu	passarás,	se	quiseres;	
	 porque	em	todos	teus	fazeres	
	 por	malícia	não	erraste;
	 tua	simpleza	te	baste	
	 para	gozar	dos	prazeres.

	 Espera,	no	entanto,	aí:	
	 veremos	se	vem	alguém
	 merecedor	de	tal	bem
	 que	deva	de	entrar	aqui.

VICENTE,	Gil.	Auto da barca do inferno.	São	Paulo.	Saraiva,	2008.	
(Clássicos	Saraiva).

18.	Já	que	o	Auto da barca do inferno	é	descrito	como	texto	alegórico,	
como	pode	ser	classificado	o	Parvo?	
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Alegoricamente	o	Parvo	representa	uma	classe	social	desprovida	de	
riqueza	material	e	intelectual.	É	a	representação	dos	inocentes,	ex-
plorados	e	ingênuos	dos	tempos	de	Gil	Vicente.

19.	O	que	determinou	o	destino	de	Joane,	o	Parvo?	
O	Anjo	considerou	o	Parvo	digno	de	entrar	no	Paraíso,	pois	em	tudo	
o	que	fez	na	vida	está	a	marca	da	ingenuidade,	como	fica	registrado	
na	 fala:	 “por	 malícia	 não	 erraste”.	 Além	 disso,	 o	 Anjo	 considera	
a	simplicidade	de	Joane	o	suficiente	para	mantê-lo	merecedor	do	
Reino	dos	Céus:	“tua	simpleza	te	baste/para	gozar	dos	prazeres”.

 Como	vimos,	as	leis	predominantes	nos	autos	são	as	leis	di-
vinas,	registradas	nos	livros	sagrados	adotados	pelo	catolicismo.	O	
poeta	barroco	brasileiro	Gregório	de	Matos	elabora	o	tema	da	salva-
ção	da	alma	em	boa	parte	de	sua	obra.	Vejamos	um	exemplo:

TEXTO 6
PEqUEI, SENHOR... 

Pequei,	Senhor,	mas	não	porque	hei	pecado,
De	vossa	alta	clemência	me	despido
Porque	quanto	mais	tenho	delinquido,
Vos	tenho	a	perdoar	mais	empenhado.	

Se	basta	a	vos	irar	tanto	pecado,
A	abrandar-vos	sobeja	um	só	gemido:
Que	a	mesma	culpa,	que	vos	há	ofendido,
Vos	tem	para	o	perdão	lisonjeado.	

Se	uma	ovelha	perdida	e	já	cobrada,
Glória	tal	e	prazer	tão	repentino
Vos	deu,	como	afirmais	na	sacra	história,	
Eu	sou,	Senhor,	a	ovelha	desgarrada,
Cobrai-a;	e	não	queirais,	Pastor	divino,
Perder	na	vossa	ovelha	a	vossa	glória.

MATOS,	Gregório	de. Livro dos sonetos.	Porto	Alegre:	L&PM,	1996.

20.	Qual	é	a	posição	do	eu	lírico	ante	o	julgamento	divino?
Em	nenhum	momento	o	eu	lírico	nega	ser	um	pecador,	assumindo	
tal	condição	logo	na	primeira	palavra	empregada:	pequei.
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21.	A	quem	o	eu	lírico	atribui	a	responsabilidade	de	suas	culpas?
O	eu	lírico	confessa-se	culpado.	Como	ser	humano,	é	fraco	e,	natu-
ralmente,	um	pecador.

22.	Se	o	eu	lírico	não	quer	ser	visto	como	uma	alma	pura,	o	que	
busca,	então,	em	seus	argumentos?
O	eu	lírico	quer	ser	perdoado	e	absolvido	de	culpas.

23.	Explique	de	modo	racional	a	argumentação	do	eu	lírico	de	Gre-
gório	de	Matos.
Já	que	a	glória	divina	se	dá	pelo	poder	do	perdão,	ter	“delinquido”	
alimenta	a	possibilidade	do	perdão	e,	consequentemente,	da	glori-
ficação	de	Deus.

24.	Elabore	uma	breve	comparação,	por	semelhança	e	diferença,	
entre	esse	soneto	de	Gregório	de	Matos	e	o	poema	de	Fernando	
Pessoa	(texto	2),	Auto das bacantes.	
Professor – a comparação deve variar entre seus alunos, mas é importan-
te garantir o reconhecimento dos seguintes temas: a	pequenez	humana	
ante	o	divino e o conflito estabelecido nitidamente nos dois poemas: pra-
zer	mundano versus absolvição	divina.

	
LEITURA 2

LITERATURA E CONDUTA DE ORIENTAÇÃO RELIGIOSA
I – “COM TODAS AS TUAS CRIATURAS” 1

A	ficção	brasileira	 contemporânea	 registra,	 como	não	poderia	
deixar	de	ser,	no	dia	a	dia	das	pessoas	da	cidade	e	do	campo,	nossa	cul-
tura	popular.	As	muitas	páginas	de	contistas,	poetas	e	cronistas	fixam,	
de	modo	universal,	momentos,	pensamentos	e	sabedoria	popular,	em	
um	espaço	sociopolítico	específico.	Assim,	na	década	de	1960,	Carlos	
Drummond	de	Andrade,	um	dos	principais	autores	brasileiros	de	to-
dos	os	tempos,	escreveu	A cabra e Francisco,	que	não	é	exatamente	um	
auto,	mas	uma	crônica.	Mesmo	assim	garante	uma	série	de	caracte-
rísticas	do	gênero	que	ora	estudamos.	Leia	com	atenção	e	responda	ao	
questionamento	que	segue	ao	texto.

TEXTO 7
A CABRA E FRANCISCO

MADRugADA.	 O	 hospital,	 como	 o	 Rio	 de	 Janeiro,	 dorme.	 O	
1		Verso	extraído	da	oração	“Cântico	do	sol”,	atribuída	a	São	Francisco	de	Assis.
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porteiro	vê	diante	de	si	uma	cabrinha	malhada,	pensa	que	está	so-
nhando.

—	Bom	palpite.	Veio	mesmo	na	hora.	Ando	com	tanta	presta-
ção	atrasada,	meu	Deus.

A	cabra	olha-o	fixamente.
—	Está	bem,	filhinha.	Agora	pode	ir	passear.	Depois	você	vol-

ta,	sim?
Ela	não	se	mexe,	séria.
—	Vai,	cabrinha,	vai.	Seja	camarada.	Preciso	sonhar	outras	coi-

sas.	É	a	única	hora	em	que	sou	dono	de	tudo,	entende?
O	animal	chega-se	mais	perto	dele,	roça-lhe	o	braço.	Sentindo-lhe	

o	cheiro,	o	homem	percebe	que	é	de	verdade,	e	recua.
—	Essa,	não!	Que	é	que	você	veio	fazer	aqui,	criatura?	Dê	o	

fora,	vamos.
Repele-a	com	jeito	manso,	porém	a	cabra	não	se	mexe,	enca-

rando-o	sempre.
—	Aiaiai!	Bonito.	Desculpe,	mas	a	senhora	tem	de	sair	com	

urgência,	isto	aqui	é	um	estabelecimento	público	(Achando	pouco	
satisfatória	a	razão.)	Bem,	se	é	público	devia	ser	para	todos,	mas	
você	compreende...	(Empurra-a	docemente	para	fora,	e	volta	à	ca-
deira.)

—	O	quê?	Voltou?	Mas	 isso	é	hora	de	me	visitar,	filha?	Está	
sem	sono?	Que	é	que	há?	Gosto	muito	de	criação,	mas	aqui	no	hos-
pital,	antes	do	dia	clarear...	(Acaricia-lhe	o	pescoço.)	Que	é	isso!	Você	
está	molhada.	Essa	coisa	pegajosa...	O	que:	 sangue?!	Por	que	não	
me	disse	logo,	cabrinha	de	Deus?	Por	que	ficou	me	olhando	assim	
feito	boba?	Tem	razão:	eu	é	que	não	entendi,	devia	ter	morado	logo.	
E	como	vai	ser?	Os	doutores	daqui	são	um	estouro,	mas	cabra	é	di-
ferente,	não	sei	se	eles	topam.	Sabe	de	uma	coisa?	Eu	mesmo	vou	
te	operar!

Corre	à	sala	de	cirurgia,	toma	um	bisturi,	uma	pinça;	à	farmá-
cia,	pega	mercúrio-cromo,	sulfa	e	gaze;	e	num	canto	do	hospital,	
assistido	por	dois	 serventes,	 enquanto	o	dia	 vai	nascendo,	 extrai	
do	pescoço	da	cabra	uma	bala	de	calibre	22,	ali	cravada	quando	o	
bichinho,	ignorando	os	costumes	cariocas	da	noite,	passava	perto	
de	uns	homens	que	conversavam	à	porta	de	um	bar.

O	animal	deixa-se	operar,	com	a	maior	serenidade.	Seus	olhos	
envolvem	o	porteiro	numa	carícia	agradecida.

—	Marcolina.	Dou-lhe	este	nome	em	lembrança	de	uma	cabra	
que	tive	quando	garoto,	no	Icó.	Está	satisfeita,	Marcolina?

—	Muito,	Francisco.
Sem	 reparar	 que	 a	 cabra	 aceitara	 o	 diálogo,	 e	 sabia	 o	 seu	

nome,	Francisco	continuou:
—	Como	foi	que	você	teve	ideia	de	vir	ao	Miguel	Couto?	O	

Hospital	Veterinário	é	na	Lapa.
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—	Eu	sei,	Francisco.	Mas	você	não	trabalha	na	Lapa,	trabalha	
no	Miguel	Couto.

—	E	daí?
—	Daí,	preferi	ficar	por	aqui	mesmo	e	me	entregar	 a	 seus	

cuidados.	
—	Você	me	conhecia?
—	Não	posso	explicar	mais	do	que	isso,	Francisco.	As	cabras	

não	sabem	muito	sobre	essas	coisas.	Sei	que	estou	bem	a	seu	lado,	
que	você	me	salvou.	Obrigada,	Francisco.

E	lambendo-lhe	afetuosamente	a	mão,	correu	os	olhos	para	
dormir.	Bem	que	precisava.

Aí	Francisco	levou	um	susto,	saltou	para	o	lado:
—	Que	negócio	é	esse:	cabra	falando?!	Nunca	vi	coisa	igual	na	

minha	vida.	E	logo	comigo,	meu	pai	do	céu!
A	cabra	descerrou	um	olho	sonolento,	e	por	cima	das	barbas	

parecia	esboçar	um	sorriso:
—	Pois	você	não	se	chama	Francisco,	não	tem	o	nome	do	santo	

que	mais	gostava	de	animais	neste	mundo?	Que	tem	isso,	trocar	umas	
palavrinhas	com	você?	Olhe,	amanhã	vou	pedir	ao	Ariano	Suassuna	
que	escreva	um	auto	da	cabra,	em	que	você	vai	para	o	Céu,	ouviu?

Estrambote
Que um dia Francis Jammes abra
lá no alto seu azul aprisco.
Mande entrar Marcolina, a cabra,
e seu bom amigo Francisco.

ANDRADE,	Carlos	Drummond	de.	A	cabra	e	Francisco. 
In:	Carlos Drummond de Andrade – obra completa.	Rio	de	Janeiro:	Aguilar,	1964.	

1.	O	que	o	porteiro	do	hospital,	ao	ver	a	cabra	pela	primeira	vez,	
quis	dizer	com:	“—	Bom	palpite.	Veio	mesmo	na	hora.	Ando	
com	tanta	prestação	atrasada,	meu	Deus”?
O	porteiro	crê	que	ao	sonhar	com	uma	cabra	recebeu	um	palpite	
para	o	jogo	do	bicho.	Trata-se	de	um	elemento	da	cultura	popular.

2.	A	partir	de	qual	momento	o	porteiro	decide	parar	de	enxotar	a	
cabra?
A	partir	do	momento	em	que	ele	percebe	que	a	cabra	está	ferida.

3.	Que	expressão	pode	ser	destacada	do	momento	em	que	o	portei-
ro	nota	o	sangue	do	animal	e	que	justificaria	a	aproximação	entre	
este	texto	e	o	auto	de	Gil	Vicente?
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O	porteiro	chama	o	animal	ferido	de	“cabrinha	de	Deus”.
4.	O	que	provocou	o	ferimento	da	cabra?
A	cabra	levara	um	tiro.	O	porteiro-cirurgião	retira	do	corpo	do	ani-
mal	uma	bala	calibre	22.

5.	Por	que	o	próprio	porteiro	resolve	operar	a	cabra	se	ele	estava	em	
um	hospital?
O	porteiro	concluiu	que,	apesar	de	estar	cercado	de	bons	médicos,	
eles	não	concordariam	em	operar	uma	cabra.

6.	Aproxime	por	semelhança	o	porteiro	da	crônica	de	Drummond	
de	uma	das	personagens	do	Auto da barca do inferno.
O	porteiro,	protagonista	de	A cabra e Francisco,	aproxima-se	por	se-
melhança	a	Joane,	o	Parvo,	do	auto	de	Gil	Vicente.	É	o	profissional	
mais	 simples	do	hospital	 e	 apesar	de	participar	da	 contravenção	
(jogo	do	bicho)	não	o	faz	por	malícia,	mas	por	cultura.	Os	doutores,	
médicos	do	hospital,	não	se	prestariam	a	uma	ação	tão	cristã,	na-
quele	momento,	e	por	isso	é	ele	quem	opera	a	cabra	ferida.

7.	Justifique	o	título	que	Carlos	Drummond	de	Andrade	utilizou.
O	gênero	literário	auto,	relacionado	ao	texto	de	Drummond,	justi-
fica-se	por	causa	da	cena,	que	só	pode	ser	explicada	a	partir	de	ele-
mentos	religiosos.	A	atitude	do	porteiro	não	é	racional,	e	a	prática	
do	bem	não	poderá	garantir	qualquer	êxito	social.	Trata-se	de	um	
ato	de	amor	à	vida.	

8.	O	porteiro	poderia	ser	visto	como	personagem	alegórica?	
O	porteiro	pode	ser	visto	como	personagem	alegórica.	Não	se	trata	
de	um	porteiro	específico,	mas	do	olhar	simples	das	pessoas	mais	
humildes	da	sociedade.

9.	No	auto	de	Gil	Vicente,	um	outro	animal,	com	menos	protago-
nismo,	também	entra	em	cena.	Compare-os	por	semelhança	e	por	
diferença.
Trata-se	de	um	bode	que	acompanha	o	Judeu.	Nem	mesmo	o	Diabo	
permite	sua	entrada	na	barca,	e	ele	seguirá	viagem	com	seu	dono	
“à	toa”,	como	se	registra	no	texto	original.	De	semelhante	eles	têm	
o	fato	de	pertencerem	à	mesma	espécie.	O	bode	é	o	macho	da	ca-
bra.	Na	iconografia	religiosa,	é	o	animal	que	mais	se	associa	à	ima-
gem	do	diabo.
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10.	Caso	o	porteiro	de	A cabra e Francisco	fosse	uma	personagem	
do	Auto da barca do inferno,	qual	seria	o	seu	destino?	Justifique	sua	
resposta	a	partir	de	argumentação	extraída	do	texto	de	Gil	Vicente.
O	destino	da	personagem	de	Drummond	seria,	evidentemente,	a	
barca	do	Anjo.	A	justificativa,	com	alguns	ajustes,	estaria	no	debate	
entre	o	Anjo	e	o	Parvo.

II – ABAIXO DAS LEIS DIVINAS

A	orientação	religiosa	é	dada	de	modo	maniqueísta,	ou	seja,	
a	partir	de	uma	divisão	clara	entre	o	certo	e	o	errado,	entre	o	bem	
e	o	mal,	entre	o	pecado	e	a	obediência	às	leis	divinas.	Gil	Vicente	
condena	à	barca	do	inferno,	sistematicamente,	todos	os	segmentos	
sociais	que	contrariam	as	leis	divinas	ao	tomar	condutas	imorais	
durante	a	vida.

TEXTO 8
AUTO DA BARCA DO INFERNO

Vem um Onzeneiro e pergunta ao Arrais do Inferno:

ONZENEIRO Oh,	que	barca	tão	valente!
 Para	onde	caminhais?	

DIABO Oh!	que	má-hora	venhais,	
	 onzeneiro,	meu	parente!

	 Como	tardastes	vós	tanto?	

ONZENEIRO Mais	quisera	eu	lá	tardar...	
	 Na	safra	do	apanhar	
	 me	deu	Saturno	quebranto.

DIABO  Ora,	muito	me	espanto
	 não	vos	livrar	o	dinheiro.	
ONZENEIRO Nem	tão	só	para	o	barqueiro	
	 me	ficou	um	vintém	no	entanto.

DIABO Ora,	entrai,	entrai	aqui!	

ONZENEIRO  Não	hei	eu	aí	de	embarcar!	
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DIABO Oh	que	gentil	recear,	
	 e	que	coisas	para	mim...	

ONZENEIRO Ainda	agora	faleci,	
	 deixai-me	buscar	batel.	

DIABO Pesar	de	São	Pimentel!	
	 Nunca	tanta	pressa	vi.

ONZENEIRO E	para	onde	é	a	viagem?	

DIABO Para	onde	tu	hás	de	ir.

ONZENEIRO Havemos	logo	de	partir?	

DIABO Não	cures	de	mais	linguagem.	

ONZENEIRO  Mas	para	onde	é	a	passagem?	

DIABO Para	a	infernal	comarca.	

ONZENEIRO  Dix!	Não	vou	eu	em	tal	barca.
	 Esta	outra	tem	a	vantagem.

Vai-se à barca do Anjo e diz:

ONZENEIRO	 Hou	da	barca!	Houlá!	Hou!	
	 Haveis	logo	de	partir?	

ANJO E	aonde	queres	tu	ir?	

ONZENEIRO Eu	para	o	Paraíso	vou.	

ANJO Pois	quanto	eu	mui	fora	estou	
	 de	te	levar	para	lá:
	 essa	outra	te	levará;	
	 vai	para	quem	te	enganou.
ONZENEIRO Por	quê?	

ANJO Porque	esse	bolsão	
	 tomaria	todo	o	navio.	

ONZENEIRO Juro	a	Deus	que	vai	vazio!	
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ANJO Não	já	no	teu	coração.	

ONZENEIRO  Lá	me	fica	de	roldão,
	 minha	fazenda	e	a	alheia.

ANJO Pois	que	a	onzena	tanto	abarca,
	 Não	lhe	deis	embarcação

Torna o Onzeneiro à Barca do Inferno e diz:

ONZENEIRO  Houlá!	hou	demo	barqueiro,
	 sabeis	vós	no	que	me	fundo?	
	 Quero	lá	tornar	ao	mundo	
	 e	trazer	o	meu	dinheiro,
	 que	aquele	outro	marinheiro
	 porque	me	vê	vir	sem	nada,
	 dá-me	tanta	borregada
	 como	Arrais	lá	do	Barreiro.

DIABO Entra,	entra	e	remarás.
	 Não	percamos	mais	maré!	

ONZENEIRO  Todavia...	

DIABO Por	força	é:
	 que	te	pese,	cá	entrarás!	
	 Irás	servir	Satanás,	
	 pois	que	sempre	te	ajudou.	

ONZENEIRO Oh	triste,	quem	me	cegou?!

DIABO Cala-te,	que	cá	chorarás.

VICENTE,	Gil.	Auto da barca do inferno.	São	Paulo:	Saraiva,	2008.	
(Clássicos	Saraiva).

11.	O	Diabo	chama	o	Onzeneiro	de	“meu	parente”.	Qual	é	o	motivo	
da	familiaridade?
O	Onzeneiro	empresta	dinheiro	a	juros	e	por	esse	motivo	infringe	
três	dos	dez	mandamentos	registrado	no	livro	do	Êxodo.	É	bom	lem-
brar	que	a	Bíblia	condena	o	lucro	e	qualquer	forma	de	cobiça.	É	sua	
“profissão”	que	o	aproxima	do	Diabo.
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12.	É	comum	nas	alegorias	uma	série	de	símbolos	que	alimentam	
a	 imagem	 da	 personagem.	 Qual	 foi	 o	 acessório	 que	 Gil	 Vicente	
destinou	ao	Onzeneiro?
O	Onzeneiro	vem	ao	porto	das	barcas	com	uma	bolsa	de	dinheiro.

13.	O	Onzeneiro	diz	ao	Anjo	que	a	bolsa	está	vazia.	Por	que	o	Anjo	
não	aceita	o	argumento?
A	bolsa	é	apenas	um	símbolo	dos	sentimentos	e	da	mentalidade	da	
personagem	julgada.	Logo	em	seguida	à	fala	do	Onzeneiro,	afirma	
o	Anjo:	“Não	já	no	teu	coração”.

14.	A	qual	conclusão	chega	o	Onzeneiro	sobre	a	negativa	do	Anjo?
O	Onzeneiro	confirma	sua	cultura	na	Terra	e	tem	a	impressão	de	
que	só	não	entrou	na	barca	do	Anjo	por	não	ter	dinheiro	suficiente.	

TEXTO 9
A PELEjA DO DIABO COM O DONO DO CéU

Com	tanto	dinheiro	girando	no	mundo
Quem	tem	pede	muito	quem	não	tem	pede	mais
Cobiçam	a	terra	e	toda	a	riqueza
Do	reino	dos	homens	e	dos	animais
Cobiçam	até	a	planície	dos	sonhos
Lugares	eternos	para	descansar
A	terra	do	verde	que	foi	prometido
Até	que	se	canse	de	tanto	esperar
Que	eu	não	vim	de	longe	para	me	enganar
Que	eu	não	vim	de	longe	para	me	enganar	
Que	eu	não	vim	de	longe	para	me	enganar		

O	tempo	do	homem,	a	mulher,	o	filho
O	gado	novilho	urra	no	curral
Vaqueiros	que	tangem	a	humanidade
Em	cada	cidade	e	em	cada	capital
Em	cada	pessoa	de	procedimento
Em	cada	lamento	palavras	de	sal
A	nau	que	flutua	no	leito	do	rio	
Conduz	à	velhice,	conduz	à	moral
Assim	como	Deus,	parabéns	ao	mal	
Assim	como	Deus,	parabéns	ao	mal	
Assim	como	Deus,	parabéns	ao	mal	
Já	que	tudo	depende	da	boa	vontade
É	de	caridade	que	eu	quero	falar
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Daquela	esmola	da	cuia	tremendo
Ou	mato	ou	me	rendo	é	lei	natural
Num	muro	de	cal	espirrado	de	sangue
De	lama,	de	mangue,	de	rouge	e	batom
O	tom	da	conversa	que	ouço	me	criva
De	setas	e	facas	e	favos	de	mel
É	a	peleja	do	Diabo	com	o	dono	do	Céu
É	a	peleja	do	Diabo	com	o	dono	do	Céu
É	a	peleja	do	Diabo	com	o	dono	do	Céu

RAMALHO,	zé.	A	peleja	do	diabo	com	o	dono	do	céu.	Epic/CBS,	1979.

15.	A	música	popular	brasileira	do	paraibano	zé	Ramalho	destaca-
se	pelo	olhar	social	e	pela	denúncia	de	certas	injustiças	promovidas	
pela	desigualdade	econômica.	Levando	em	consideração	o	ambien-
te	de	julgamento	moral	da	obra	de	Gil	Vicente,	qual	seria	a	caracte-
rística	humana	condenada	nos	versos	de	zé	Ramalho?	Comprove	
sua	resposta	a	partir	de	elementos	da	letra.
Trata-se	da	 cobiça,	 como	se	 lê	nos	 cinco	primeiros	 versos:	 “Com	
tanto	dinheiro	girando	no	mundo/Quem	 tem	pede	muito	quem	
não	tem	pede	mais/Cobiçam	a	terra	e	toda	a	riqueza/Do	reino	dos	
homens	e	dos	animais/Cobiçam	até	a	planície	dos	sonhos”.

16.	Destaque,	ainda,	da	primeira	estrofe	outro	trecho	que	confirma	o	
ambiente	religioso	de	condenação	moralista.
“A	terra	do	verde	que	foi	prometido/Até	que	se	canse	de	tanto	es-
perar”	é	uma	referência	à	terra	Prometida	que	se	lê	no	Pentateuco,	
em	Êxodo.

III - “ENTRE O SIM E O NÃO EXISTE UM VÃO” 2

Mesmo	sendo	claro	o	discurso	religioso,	fala-se	muito	frequen-
temente	no	sacrifício,	nos	livros	sagrados.	Isso	porque	o	ser	humano	
teria	desenvolvido	características	que	contrariam	os	princípios	mo-
rais	da	 conduta	prevista	por	Deus.	Tais	 características	 seriam	res-
ponsáveis	por	desvirtuar	os	homens	e	desenvolver	neles	o	desejo	em	
variadas	formas.	O	sacrifício	geralmente	está	em	negar	os	desejos	
estimulados	por	tentações.	A	Bíblia	fixou	essa	complexa	situação	no	
diálogo	entre	uma	serpente	 e	os	primeiros	habitantes	do	Paraíso,	
no	episódio	conhecido	por	“A	origem	do	mal”,	no	Gênesis,	um	dos	
livros	do	Pentateuco.

As	personagens	do	Auto da barca do inferno só	após	os	deba-

2	 Verso	 extraído	 de	 “Chavão	 abre	 porta	 grande”,	 do	 compositor	 paulista	 Itamar	
Assumpção.
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tes	com	o	Diabo	e	com	o	Anjo	se	dão	conta	de	seus	atos	e,	então,	
resignam-se.	Quando	entram	em	cena,	trazem	a	certeza	de	terem	
desenvolvido	uma	vida	regular.	É	o	julgamento	moral	que	as	leva	(e	
aos	leitores/espectadores)	a	concluir	o	contrário3.	

No	conto	A Igreja do Diabo,	Machado	de	Assis	registrou	a	con-
tradição	humana	entre	o	olhar	e	a	ação,	na	conhecida	metáfora	das	
franjas.		  

Professor – após a leitura do conto em classe, estabeleça um breve debate 
sobre a conduta dos homens no conto e em nossos dias. Procure associar 
às características humanas lidas no conto fatos estampados nos jornais 
de hoje. O debate não deve ter por objetivo a orientação religiosa, mas o 
desenvolvimento de um olhar crítico para esse segmento da literatura.

TEXTO 10
A IGREjA DO DIABO

CAPíTULO I
DE UMA IDEIA MIRíFICA

Conta	um	velho	manuscrito	beneditino	que	o	Diabo,	 em	
certo	 dia,	 teve	 a	 ideia	 de	 fundar	 uma	 igreja.	 Embora	 os	 seus	
lucros	fossem	contínuos	e	grandes,	sentia-se	humilhado	com	o	
papel	avulso	que	exercia	desde	séculos,	sem	organização,	sem	
regras,	 sem	 cânones,	 sem	 ritual,	 sem	 nada.	 Vivia,	 por	 assim	
dizer,	 dos	 remanescentes	 divinos,	 dos	 descuidos	 e	 obséquios	
humanos.	Nada	fixo,	nada	regular.	Por	que	não	 teria	ele	a	sua	
igreja?	Uma	igreja	do	Diabo	era	o	meio	eficaz	de	combater	as	
outras	religiões,	e	destruí-las	de	uma	vez.

—	Vá,	pois,	uma	igreja,	concluiu	ele.	Escritura	contra	Escri-
tura,	breviário	 contra	breviário.	Terei	 a	minha	missa,	 com	vinho	
e	pão	à	farta,	as	minhas	prédicas,	bulas,	novenas	e	todo	o	demais	
aparelho	eclesiástico.	O	meu	credo	será	o	núcleo	universal	dos	es-
píritos,	a	minha	igreja	uma	tenda	de	Abraão.	E	depois,	enquanto	
as	outras	religiões	se	combatem	e	se	dividem,	a	minha	igreja	será	
única;	não	acharei	diante	de	mim	nem	Maomé,	nem	Lutero.	Há	
muitos	modos	de	afirmar;	há	só	um	de	negar	tudo.

Dizendo	isto,	o	Diabo	sacudiu	a	cabeça	e	estendeu	os	bra-
ços,	com	um	gesto	magnífico	e	varonil.	Em	seguida,	 lembrou-
se	de	 ir	 ter	com	Deus	para	comunicar-lhe	a	 ideia,	e	desafiá-lo;	
levantou	os	olhos,	acesos	de	ódio,	ásperos	de	vingança,	e	disse	
3	O	poeta	e	pensador	Kierkegaard	certa	vez	atrelou	a	ideia	de	pecado	à	consciência.	
Em	uma	vida	 trivial	na	qual	 se	age	por	 imitação	não	haveria	consciência,	 conse-
quentemente,	não	haveria	a	possibilidade	do	pecado.
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consigo:	—	Vamos,	é	tempo.	E	rápido,	batendo	as	asas,	com	tal	
estrondo	que	abalou	todas	as	províncias	do	abismo,	arrancou	da	
sombra	para	o	infinito	azul.

CAPíTULO II
ENTRE DEUS E O DIABO

Deus	recolhia	um	ancião,	quando	o	Diabo	chegou	ao	céu.	Os	
serafins	que	engrinaldavam	o	recém-chegado	detiveram-no	logo,	e	
o	Diabo	deixou-se	estar	à	entrada	com	os	olhos	no	Senhor.

—	Que	me	queres	tu?	perguntou	este.
—	 Não	 venho	 pelo	 vosso	 servo	 Fausto,	 respondeu	 o	 Diabo	

rindo,	mas	por	todos	os	Faustos	do	século	e	dos	séculos.
—	Explica-te.
—	Senhor,	a	explicação	é	fácil;	mas	permiti	que	vos	diga:	recolhei	

primeiro	esse	bom	velho;	dai-lhe	o	melhor	lugar,	mandai	que	as	mais	
afinadas	cítaras	e	alaúdes	o	recebam	com	os	mais	divinos	coros...

—	Sabes	o	que	ele	 fez?	perguntou	o	Senhor,	 com	os	olhos	
cheios	de	doçura.

—	Não,	mas	provavelmente	é	dos	últimos	que	virão	ter	convos-
co.	Não	tarda	muito	que	o	céu	fique	semelhante	a	uma	casa	vazia,	por	
causa	do	preço,	que	é	alto.	Vou	edificar	uma	hospedaria	barata;	em	
duas	palavras,	vou	fundar	uma	igreja.	Estou	cansado	da	minha	de-
sorganização,	do	meu	reinado	casual	e	adventício.	É	tempo	de	obter	a	
vitória	final	e	completa.	E	então	vim	dizer-vos	isto,	com	lealdade,	para	
que	me	não	acuseis	de	dissimulação...	Boa	ideia,	não	vos	parece?

—	Vieste	dizê-la,	não	legitimá-la,	advertiu	o	Senhor.
—	Tendes	razão,	acudiu	o	Diabo;	mas	o	amor-próprio	gosta	de	

ouvir	o	aplauso	dos	mestres.	Verdade	é	que	neste	caso	seria	o	aplauso	
de	um	mestre	vencido,	e	uma	tal	exigência...	Senhor,	desço	à	terra;	vou	
lançar	a	minha	pedra	fundamental.

—	Vai.
—	Quereis	que	venha	anunciar-vos	o	remate	da	obra?
—	Não	é	preciso;	basta	que	me	digas	desde	já	por	que	moti-

vo,	cansado	há	tanto	da	tua	desorganização,	só	agora	pensaste	em	
fundar	uma	igreja.

O	Diabo	sorriu	com	certo	ar	de	escárnio	e	triunfo.	Tinha	al-
guma	 ideia	cruel	no	espírito,	algum	reparo	picante	no	alforje	da	
memória,	qualquer	cousa	que,	nesse	breve	instante	da	eternidade,	
o	fazia	crer	superior	ao	próprio	Deus.	Mas	recolheu	o	riso,	e	disse:

—	Só	agora	concluí	uma	observação,	começada	desde	alguns	
séculos,	e	é	que	as	virtudes,	filhas	do	céu,	são	em	grande	número	
comparáveis	a	rainhas,	cujo	manto	de	veludo	rematasse	em	franjas	
de	algodão.	Ora,	eu	proponho-me	a	puxá-las	por	essa	franja,	e	tra-
zê-las	todas	para	minha	igreja;	atrás	delas	virão	as	de	seda	pura...
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(...)
Nisto	os	serafins	agitaram	as	asas	pesadas	de	fastio	e	sono.	

Miguel	e	Gabriel	fitaram	no	Senhor	um	olhar	de	súplica.	Deus	in-
terrompeu	o	Diabo.

—	Tu	és	vulgar,	que	é	o	pior	que	pode	acontecer	a	um	espíri-
to	da	tua	espécie,	replicou-lhe	o	Senhor.	Tudo	o	que	dizes	ou	digas	
está	dito	e	redito	pelos	moralistas	do	mundo.	É	assunto	gasto;	e	se	
não	tens	força,	nem	originalidade	para	renovar	um	assunto	gasto,	
melhor	é	que	te	cales	e	te	retires.	Olha;	todas	as	minhas	legiões	mos-
tram	 no	 rosto	 os	 sinais	 vivos	 do	 tédio	 que	 lhes	 dás.	 Esse	 mesmo	
ancião	parece	enjoado;	e	sabes	tu	o	que	ele	fez?

—	Já	vos	disse	que	não.
—	Depois	de	uma	vida	honesta,	teve	uma	morte	sublime.	Co-

lhido	em	um	naufrágio,	ia	salvar-se	numa	tábua;	mas	viu	um	casal	
de	noivos,	na	flor	da	vida,	que	se	debatiam	já	com	a	morte;	deu-lhes	
a	tábua	de	salvação	e	mergulhou	na	eternidade.	Nenhum	público:	a	
água	e	o	céu	por	cima.	Onde	achas	aí	a	franja	de	algodão?

—	Senhor,	eu	sou,	como	sabeis,	o	espírito	que	nega.
—	Negas	esta	morte?
—	Nego	tudo.	A	misantropia	pode	tomar	aspecto	de	caridade;	

deixar	a	vida	aos	outros,	para	um	misantropo,	é	realmente	aborre-
cê-los...

—	Retórico	e	sutil!	exclamou	o	Senhor.	Vai,	vai,	funda	a	tua	
igreja;	chama	todas	as	virtudes,	recolhe	todas	as	franjas,	convoca	
todos	os	homens...	Mas,	vai!	vai!

Debalde	o	Diabo	tentou	proferir	alguma	coisa	mais.	Deus	im-
pusera-lhe	silêncio;	os	serafins,	a	um	sinal	divino,	encheram	o	céu	
com	as	harmonias	de	seus	cânticos.	O	Diabo	sentiu,	de	repente,	que	
se	achava	no	ar;	dobrou	as	asas,	e,	como	um	raio,	caiu	na	terra.

	
CAPíTULO III
A BOA NOVA AOS HOMENS

Uma	vez	na	 terra,	o	Diabo	não	perdeu	um	minuto.	Deu-se	
pressa	em	enfiar	a	cogula	beneditina,	como	hábito	de	boa	fama,	e	
entrou	a	espalhar	uma	doutrina	nova	e	extraordinária,	com	uma	
voz	que	 reboava	nas	entranhas	do	século.	Ele	prometia	aos	seus	
discípulos	e	fiéis	as	delícias	da	 terra,	 todas	as	glórias,	os	deleites	
mais	íntimos.	Confessava	que	era	o	Diabo;	mas	confessava-o	para	
retificar	a	noção	que	os	homens	tinham	dele	e	desmentir	as	histó-
rias	que	a	seu	respeito	contavam	as	velhas	beatas.

—	Sim,	sou	o	Diabo,	repetia	ele;	não	o	Diabo	das	noites	sul-
fúreas,	dos	contos	soníferos,	terror	das	crianças,	mas	o	Diabo	ver-
dadeiro	e	único,	o	próprio	gênio	da	natureza,	a	que	se	deu	aquele	
nome	para	arredá-lo	do	coração	dos	homens.	Vede-me	gentil	e	ai-
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roso.	Sou	o	vosso	verdadeiro	pai.	Vamos	lá:	tomai	daquele	nome,	
inventado	para	meu	desdouro,	fazei	dele	um	troféu	e	um	lábaro,	e	
eu	vos	darei	tudo,	tudo,	tudo,	tudo,	tudo,	tudo...

Era	assim	que	falava,	a	princípio,	para	excitar	o	entusiasmo,	
espertar	os	indiferentes,	congregar,	em	suma,	as	multidões	ao	pé	
de	si.	E	elas	vieram;	e	logo	que	vieram,	o	Diabo	passou	a	definir	a	
doutrina.	A	doutrina	era	a	que	podia	ser	na	boca	de	um	espírito	de	
negação.	 Isso	 quanto	 à	 substância,	 porque,	 acerca	 da	 forma,	 era	
umas	vezes	sutil,	outras	cínica	e	deslavada.

(...)
As	turbas	corriam	atrás	dele	entusiasmadas.	O	Diabo	incutia-

lhes,	a	grandes	golpes	de	eloquência,	toda	a	nova	ordem	de	cousas,	
trocando	a	noção	delas,	fazendo	amar	as	perversas	e	detestar	as	sãs.	

(...)
E	descia,	 e	 subia,	 examinava	 tudo,	 retificava	 tudo.	Está	 claro	

que	combateu	o	perdão	das	injúrias	e	outras	máximas	de	brandura	e	
cordialidade.	Não	proibiu	formalmente	a	calúnia	gratuita,	mas	indu-
ziu	a	exercê-la	mediante	retribuição,	ou	pecuniária,	ou	de	outra	espé-
cie;	nos	casos,	porém,	em	que	ela	fosse	uma	expansão	imperiosa	da	
força	imaginativa,	e	nada	mais,	proibia	receber	nenhum	salário,	pois	
equivalia	a	fazer	pagar	a	transpiração.	Todas	as	formas	de	respeito	
foram	condenadas	por	ele,	como	elementos	possíveis	de	um	certo	
decoro	social	e	pessoal;	salva,	todavia,	a	única	exceção	do	interesse.	
Mas	essa	mesma	exceção	foi	logo	eliminada,	pela	consideração	de	
que	 o	 interesse,	 convertendo	 o	 respeito	 em	 simples	 adulação,	 era	
este	o	sentimento	aplicado	e	não	aquele.

Para	rematar	a	obra,	entendeu	o	Diabo	que	lhe	cumpria	cortar	
por	toda	a	solidariedade	humana.	Com	efeito,	o	amor	do	próximo	era	
um	obstáculo	grave	à	nova	instituição.	Ele	mostrou	que	essa	regra	
era	uma	simples	invenção	de	parasitas	e	negociantes	insolváveis;	não	
se	devia	dar	ao	próximo	senão	indiferença;	em	alguns	casos,	ódio	ou	
desprezo.	Chegou	mesmo	à	demonstração	de	que	a	noção	de	pró-
ximo	era	errada,	e	citava	esta	frase	de	um	padre	de	Nápoles,	aquele	
fino	e	letrado	Galiani,	que	escrevia	a	uma	das	marquesas	do	antigo	
regímen:	“Leve	a	breca	o	próximo!	Não	há	próximo!”	A	única	hipó-
tese	em	que	ele	permitia	amar	ao	próximo	era	quando	se	tratasse	de	
amar	as	damas	alheias,	porque	essa	espécie	de	amor	tinha	a	particu-
laridade	de	não	ser	outra	cousa	mais	do	que	o	amor	do	indivíduo	a	si	
mesmo.	E	como	alguns	discípulos	achassem	que	uma	tal	explicação,	
por	metafísica,	escapava	à	compreensão	das	turbas,	o	Diabo	recorreu	
a	um	apólogo:	—	Cem	pessoas	tomam	ações	de	um	banco,	para	as	
operações	 comuns;	mas	cada	acionista	não	cuida	 realmente	 senão	
dos	seus	dividendos:	é	o	que	acontece	aos	adúlteros.	Este	apólogo	foi	
incluído	no	livro	da	sabedoria.
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CAPíTULO IV
FRANjAS E FRANjAS

A	previsão	do	Diabo	verificou-se.	Todas	as	virtudes	cuja	capa	de	
veludo	acabava	em	franja	de	algodão,	uma	vez	puxadas	pela	franja,	
deitavam	a	capa	às	urtigas	e	vinham	alistar-se	na	igreja	nova.	Atrás	
foram	chegando	as	outras,	e	o	tempo	abençoou	a	instituição.	A	igre-
ja	 fundara-se;	 a	doutrina	propagava-se;	não	havia	uma	 região	do	
globo	que	não	a	conhecesse,	uma	língua	que	não	a	traduzisse,	uma	
raça	que	não	a	amasse.	O	Diabo	alçou	brados	de	triunfo.

Um	dia,	porém,	longos	anos	depois	notou	o	Diabo	que	mui-
tos	dos	 seus	fiéis,	 às	 escondidas,	praticavam	as	 antigas	 virtudes.	
Não	 as	 praticavam	 todas,	 nem	 integralmente,	 mas	 algumas,	 por	
partes,	e,	como	digo,	às	ocultas.	Certos	glutões	recolhiam-se	a	co-
mer	frugalmente	três	ou	quatro	vezes	por	ano,	justamente	em	dias	
de	preceito	católico;	muitos	avaros	davam	esmolas,	à	noite,	ou	nas	
ruas	 mal	 povoadas;	 vários	 dilapidadores	 do	 erário	 restituíam-lhe	
pequenas	 quantias;	 os	 fraudulentos	 falavam,	 uma	 ou	 outra	 vez,	
com	o	coração	nas	mãos,	mas	com	o	mesmo	rosto	dissimulado,	
para	fazer	crer	que	estavam	embaçando	os	outros.

A	descoberta	assombrou	o	Diabo.	Meteu-se	a	conhecer	mais	
diretamente	o	mal,	e	viu	que	lavrava	muito.	Alguns	casos	eram	até	
incompreensíveis,	 como	 o	 de	 um	 droguista	 do	 Levante,	 que	 en-
venenara	 longamente	uma	geração	inteira,	e,	com	o	produto	das	
drogas,	socorria	os	filhos	das	vítimas.	No	Cairo	achou	um	perfeito	
ladrão	de	camelos,	que	tapava	a	cara	para	ir	às	mesquitas.	O	Diabo	
deu	com	ele	à	entrada	de	uma,	lançou-lhe	em	rosto	o	procedimen-
to;	ele	negou,	dizendo	que	ia	ali	roubar	o	camelo	de	um	drogman;	
roubou-o,	 com	 efeito,	 à	 vista	 do	 Diabo	 e	 foi	 dá-lo	 de	 presente	 a	
um	 muezim,	 que	 rezou	 por	 ele	 a	 Alá.	 O	 manuscrito	 beneditino	
cita	muitas	outras	descobertas	extraordinárias,	entre	elas	esta,	que	
desorientou	completamente	o	Diabo.	Um	dos	seus	melhores	após-
tolos	era	um	calabrês,	varão	de	cinquenta	anos,	insigne	falsificador	
de	documentos,	que	possuía	uma	bela	casa	na	campanha	romana,	
telas,	estátuas,	biblioteca,	etc.	Era	a	 fraude	em	pessoa;	chegava	a	
meter-se	na	cama	para	não	confessar	que	estava	são.	Pois	esse	ho-
mem	 não	 só	 não	 furtava	 ao	 jogo,	 como	 ainda	 dava	 gratificações	
aos	criados.	Tendo	angariado	a	amizade	de	um	cônego,	ia	todas	as	
semanas	confessar-se	com	ele,	numa	capela	solitária;	e,	conquanto	
não	lhe	desvendasse	nenhuma	das	suas	ações	secretas,	benzia-se	
duas	vezes,	ao	ajoelhar-se,	e	ao	levantar-se.	O	Diabo	mal	pôde	crer	
tamanha	aleivosia.	Mas	não	havia	duvidar;	o	caso	era	verdadeiro.

Não	se	deteve	um	instante.	O	pasmo	não	lhe	deu	tempo	de	
refletir,	comparar	e	concluir	do	espetáculo	presente	alguma	cousa	
análoga	ao	passado.	Voou	de	novo	ao	céu,	trêmulo	de	raiva,	ansio-
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so	 de	 conhecer	 a	 causa	 secreta	 de	 tão	 singular	 fenômeno.	 Deus	
ouviu-o	com	infinita	complacência;	não	o	interrompeu,	não	o	re-
preendeu,	 não	 triunfou,	 sequer,	 daquela	 agonia	 satânica.	 Pôs	 os	
olhos	nele,	e	disse:

—	Que	queres	tu,	meu	pobre	Diabo?	As	capas	de	algodão	têm	
agora	franjas	de	seda,	como	as	de	veludo	tiveram	franjas	de	algodão.	
Que	queres	tu?	É	a	eterna	contradição	humana.

ASSIS,	Machado	de.	Contos.	São	Paulo:	Companhia	das	Letras,	2004.		

17.	O	conto	de	Machado	de	Assis	está	dividido	em	quatro	pequenos	
capítulos.	 Ao	 seu	 modo,	 conte	 mais	 uma	 vez	 a	 mesma	 história,	
valendo-se	de	um	único	parágrafo	para	cada	capítulo.
Professor – promova a leitura das respostas em classe. É importante 
verificar se os alunos conseguiram reter o essencial de cada etapa. Basi-
camente devem estar garantidos para o capítulo I: o Diabo decide fun-
dar uma igreja para estar em igualdade de condições com Deus; para 
o capítulo II: o Diabo vai ao céu anunciar sua decisão a Deus; para o 
capítulo III: o Diabo anuncia sua igreja aos homens e obtém bastante 
sucesso após sua fundação; e para o capítulo IV: o Diabo será derrotado 
pela contradição humana.

18.	Por	que	o	Diabo	decide	fundar	sua	própria	igreja?
A	 intenção	 maior	 era	 a	 de	 destruir	 as	 demais	 igrejas	 e	 viver	 de	
modo	mais	“fixo	e	regular”.	

19.	Explique	a	expressão:	“Há	muitos	modos	de	afirmar;	há	só	um	
de	negar	tudo.”
Ainda	no	 início	do	conto,	o	Diabo	vê	uma	grande	vantagem	em	
sua	igreja,	 já	que,	diferentemente	das	igrejas	celestiais,	não	teria	
concorrentes.

Professor – há aqui uma boa oportunidade de estabelecer um debate sobre 
o embate de muitas igrejas, em nossos tempos, quando até mesmo muitas 
guerras são deflagradas em nome de Deus.

20.	A	contradição	humana	foi	apresentada	por	meio	de	uma	imagem,	
em	dois	momentos	do	conto.	Trata-se	da	imagem	das	franjas.	Destaque	
os	dois	momentos	aos	que	a	questão	se	refere.
É	o	Diabo	quem	utiliza	a	imagem	das	franjas	pela	primeira	vez	quan-
do	fala	a	Deus:	“(...)	as	virtudes,	filhas	do	céu,	são	em	grande	número	
comparáveis	a	rainhas,	cujo	manto	de	veludo	rematasse	em	franjas	
de	algodão.	Ora,	eu	proponho-me	a	puxá-las	por	essa	franja,	e	trazê-
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las	todas	para	minha	igreja;	atrás	delas	virão	as	de	seda	pura...”.	O	
segundo	momento	está	no	desfecho	irônico	do	conto	quando	Deus	
diz:	“—	Que	queres	tu,	meu	pobre	Diabo?	As	capas	de	algodão	têm	
agora	franjas	de	seda,	como	as	de	veludo	tiveram	franjas	de	algodão.	
Que	queres	tu?	É	a	eterna	contradição	humana”.

21.	A	qual	personagem	do	auto	de	Gil	Vicente	a	imagem	das	franjas	
poderia	ser	associada	para	explicar	sua	conduta?
A	 qualquer	 personagem	 que	 tivesse	 entrado	 em	 contradição:	 ao	
Onzeneiro	 e	 seu	 dinheiro	 deixado,	 em	 parte,	 na	 terra;	 a	 Brígida	
Vaz,	que,	apesar	de	servir	aos	homens	da	igreja,	explorava	meninas	
comercialmente;	ao	Parvo,	que,	apesar	de	se	valer	de	uma	lingua-
gem	de	baixo	calão,	imprópria	para	o	ambiente	celestial,	possuía	a	
inocência	das	crianças,	e	assim	por	diante.	

22.	Quem,	no	conto	de	Machado	de	Assis,	é	condenado	e	quem	é	
absolvido?
No	conto,	a	humanidade	é	absolvida	enquanto	o	Diabo	é	condena-
do	mais	uma	vez.

23.	É	possível,	no	conto	de	Machado	de	Assis,	verificar	o	mesmo	mani-
queísmo	apresentado	no	Auto da barca do inferno?
Professor – questão aberta para debate e produção de texto.

LEITURA 3

ESTRUTURA PROCESSIONAL E A ALEGORIA VICENTINA

I – CIRANDA, CIRANDINHA...

Dois	jogos	infantis	nos	remetem	a	uma	estrutura	fixa	que	pode	
ser	 comparada	 à	 estrutura	 processional	 do	 teatro	 alegórico	 de	 Gil	
Vicente:	o	jogo	estabelecido	nas	cantigas	de	roda	e	o	jogo	da	amare-
linha.	Para	o	primeiro,	utilizaremos	uma	cantiga	popular	que,	por	
si,	explica	a	condição	ritual.	Para	o	jogo	da	amarelinha,	um	pequeno	
trecho	sobre	a	obra	homônima	do	escritor	argentino	Julio	Cortázar	
nos	auxiliará.	Leia	com	atenção	e	responda	às	questões	seguintes.
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TEXTO 11
CANTIGA DE RODA

Ciranda,	cirandinha
Vamos	todos	cirandar
Vamos	dar	a	meia-volta
Volta	e	meia	vamos	dar

O	anel	que	tu	me	deste
Era	vidro	e	se	quebrou
O	amor	que	tu	me	tinhas
Era	pouco	e	se	acabou

Menina,	minha	menina	
Faz	favor	de	entrar	na	roda
Canta	um	verso	bem	bonito
Dize	adeus	e	vai	embora

Domínio	público

Professor –  caso seja possível, faça com que alguns alunos representem a 
cantiga de roda do texto 11 e explore as possíveis variações da letra.

1.	Existem	várias	cantigas	para	a	brincadeira	da	ciranda.	Relacione	
as	que	você	conhece.
Professor – a resposta é livre, mas seria bastante adequado solicitar aos 
alunos que cantassem as cantigas que lembraram.

2.	Para	a	cantiga	registrada	no	texto	11,	a	brincadeira	exige	que,	en-
quanto	canta,	uma	das	pessoas	que	formam	o	círculo	com	o	grupo	
libere-se	momentaneamente	 e	 vá	para	o	 centro	declamar	 alguns	
versos	que	conheça.	A	cantiga	é	retomada	em	sinal	de	aprovação.	
Você	conhece	alguma	outra	cantiga	em	que	o	jogo	seja	parecido?
Professor – a ideia desse aquecimento é fazer o aluno visualizar a es-
tratégia do jogo para depois ver com maior clareza a estrutura da obra 
de Gil Vicente. Por isso, quanto maior a variedade de respostas, melhor 
para o grupo.

3.	A	segunda	estrofe	inicia	com	uma	metáfora	que	logo	se	explica.	
Destaque-a	e	apresente	seu	significado.
“O	anel	que	 tu	me	deste/Era	vidro	 (...)”,	 em	referência	ao	amor,	
significa	que	ele	é	belo,	mas	logo	se	rompe.	É	como	se	a	cantiga	
anunciasse	a	efemeridade	das	coisas	na	vida.

4.	Você	já	ouviu	a	expressão	“ciranda	da	vida”?	Compare	a	metáfora	
explorada	na	questão	3	aos	movimentos	que	fazemos	na	própria	vida.
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Professor – evidentemente a resposta é livre, mas procure garantir uma re-
flexão que obedeça ao jogo comparativo das ações.

5.	Por	que	é	possível	afirmar	que	a	estrutura	dessa	brincadeira	se	com-
para	à	utilizada	por	Gil	Vicente	em	seu	Auto da barca do inferno?	
A	estrutura	pode	ser	comparada	por	semelhança,	uma	vez	que,	as-
sim	como	na	brincadeira	de	roda,	as	personagens	de	Gil	Vicente	
entram	em	cena	e	 logo	que	proferem	sua	 fala	 saem	do	centro	e	
assumem	um	lugar	no	grupo,	abrindo	espaço	para	o	próximo	par-
ticipante.

TEXTO 12
RAyUELA

[...]	La	rayuela	se	juega	con	una	piedrita	que	hay	que	empujar	
con	la	punta	del	zapato.	Ingredientes:	una	acera,	una	piedrita,	un	za-
pato,	y	un	bello	dibujo	con	tiza,	preferentemente	de	colores.	En	lo	alto	
está	el	Cielo,	abajo	está	la	Tierra,	es	muy	difícil	llegar	con	la	piedrita	
al	Cielo,	casi	siempre	se	calcula	mal	y	la	piedra	sale	del	dibujo.	Poco	a	
poco,	sin	embargo,	se	va	adquiriendo	la	habilidad	necesaria	para	salvar	
las	diferentes	casillas	(rayuela	caracol,	rayuela	rectangular,	rayuela	de	
fantasía,	poco	usada)	y	un	día	se	aprende	a	salir	de	la	Tierra	y	remontar	
la	piedrita	hasta	el	Cielo,	hasta	entrar	en	el	Cielo	(...).	Lo	malo	es	que	
justamente	a	esa	altura,	cuando	casi	nadie	ha	aprendido	a	remontar	
la	piedrita	hasta	el	Cielo,	se	acaba	de	golpe	la	infancia	y	se	cae	en	las	
novelas,	 en	 la	angustia	al	divino	cohete,	 en	 la	especulación	de	otro	
Cielo	al	que	también	hay	que	aprender	a	llegar.	Y	porque	se	ha	salido	
de	la	infancia	(...)	se	olvida	que	para	llegar	al	Cielo	se	necesitan,	como	
ingredientes,	una	piedrita	y	la	punta	de	un	zapato.

CORTÁzAR,	Julio.	Rayuela. Madrid:	Cátedra,	2000.

O	jogo	da	amarelinha
[...]	O	jogo	da	amarelinha	se	joga	com	uma	pedrinha	que	deve	

ser	empurrada	com	a	ponta	do	sapato.	Ingredientes:	uma	calçada,	
uma	pedrinha,	um	sapato	e	um	belo	desenho	a	giz,	de	preferência,	
colorido.	No	alto	está	o	Céu,	embaixo	está	a	Terra,	é	muito	difícil	
chegar	com	a	pedrinha	ao	Céu,	quase	sempre	se	calcula	mal,	e	a	
pedra	sai	do	desenho.	Pouco	a	pouco,	contudo,	se	vai	adquirindo	
a	habilidade	necessária	para	salvar	as	diferentes	casinhas	(jogo	da	
amarelinha	 em	 forma	 de	 caracol,	 retangular,	 de	 fantasia,	 pouco	
usada)	e	um	dia	se	aprende	a	sair	da	Terra	e	levar	a	pedrinha	até	o	
Céu,	até	entrar	no	Céu	(...);	o	ruim	é	que,	justamente	nessa	fase,	
quando	quase	ninguém	aprendeu	a	levar	a	pedrinha	até	o	Céu,	se	
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acaba	de	repente		a	infância	e	se	chega	aos	romances,	à	angústia	
do	divino	foguete,	à	especulação	de	outro	Céu	ao	qual	também	é	
necessário	aprender	a	chegar.	E	porque	se	saiu	da	infância	(...)	se	
esquece	que	para	chegar	ao	Céu	é	necessário,	como	ingredientes,	
uma	pedrinha	e	a	ponta	de	um	sapato.	

Tradução:	Davi	Fazzolari

Professor – caso haja condições adequadas, peça a alguns alunos que 
demonstrem o jogo da amarelinha para a turma. O melhor seria fazer 
todos participarem.

6.	Conforme	o	texto	de	Julio	Cortázar,	qual	é	o	objetivo	do	jogo	da	
amarelinha?
O	jogador	deve	alcançar	a	casa	que	recebeu	uma	pedrinha	lançada	
por	ele	mesmo,	sempre	de	modo	progressivo,	até	estar	em	condi-
ções	de	lançar	a	pedrinha	à	última	casa,	chamada	Céu.

7.	Que	metáfora	pode	estar	contida	no	jogo	da	amarelinha.
O	jogo	da	amarelinha	pode	ser	a	representação	da	própria	busca	
humana	 em	 vida.	 Todos	 iniciam	 um	 percurso	 na	 Terra,	 que	 é	 o	
nome	dado	à	primeira	casinha	onde	os	jogadores	pisam,	e,	desen-
volvendo	habilidades,	tentam	atingir	o	Céu,	nome	da	última	casi-
nha	e	objetivo	final	do	jogo.

8.	Compare	o	movimento	do	jogador	promovido	pelo	jogo	da	amareli-
nha	com	o	da	brincadeira	explorada	anteriormente.
A	comparação	é	por	diferença.	Enquanto	os	participantes	da	ciranda	
movimentam-se	de	modo	circular,	no	jogo	da	amarelinha,	mesmo	
em	 sua	 modalidade	 em	 forma	 de	 caracol,	 o	 jogador	 deve	 avançar	
casas	até	chegar	à	última,	chamada	Céu.	

9.	O	movimento	do	jogador,	no	jogo	da	amarelinha,	pode	ser	com-
parado	a	qual	movimento	de	personagens	do	Auto da barca do in-
ferno?
No	Auto da barca do inferno,	assim	como	no	jogo	da	amarelinha,	os	
participantes	têm	por	objetivo	atingir	o	Céu.	Não	dependem	apenas	
da	sorte,	mas	das	habilidades	desenvolvidas	anteriormente,	que	no	
caso	das	personagens	poderiam	ser	lidas	como	virtudes.

10.	Julio	Cortázar,	antes	de	concluir	sua	descrição,	acrescenta	um	
obstáculo	que	poderia	ser	superado	de	modo	simples,	dependendo	
do	jogador.	De	que	se	trata?
Cortázar	atribui	ao	crescimento	e	à	consequente	mudança	de	fase,	
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da	infantil	para	a	adulta,	o	obstáculo	que	impedirá	a	conclusão	sa-
tisfatória	do	jogo.	É,	estranhamente,	uma	fase	em	que	o	homem	se	
esquece,	segundo	o	autor,	dos	ingredientes	básicos	para	se	atingir	
o	objetivo.	

11.	“E	porque	se	saiu	da	infância	(...)	se	esquece	que	para	chegar	ao	
Céu	é	necessário,	como	ingredientes,	uma	pedrinha	e	a	ponta	de	
um	sapato.”.	Em	outras	palavras,	o	Céu	se	atinge	com	simplicida-
de.	Qual	personagem	de	Gil	Vicente	é	mais	merecedora	do	Céu,	se	
levarmos	em	consideração	a	descrição	de	Julio	Cortázar?
As	personagens	mais	próximas	das	características	das	crianças.	No	
Auto da barca do inferno,	Joane,	o	Parvo,	é	o	mais	indicado,	apesar	
de	muitas	 falas	de	outras	personagens	 também	lembrarem	falas	
infantis.	

	II – PERSONAGENS ALEGÓRICAS

A	personagem	alegórica	representa,	como	vimos,	todo	o	seg-
mento	social	ao	qual	pertence.	Dessa	forma,	o	auto	se	mostra	didáti-
co	e	um	agiota,	por	exemplo,	estará	no	lugar	de	todo	e	qualquer	pro-
fissional	que	empresta	dinheiro	a	juros.	Um	lavrador	em	cena	estará	
no	lugar	de	todo	homem	do	campo	que	trabalha	diretamente	com	
a	terra,	na	produção	agrícola;	um	bispo,	todos	os	homens	da	igreja;	
um	professor,	todos	os	profissionais	da	educação.	Os	textos	a	seguir	
servirão	ao	questionamento	desse	aspecto.	O	texto	13	foi	extraído	do	
Auto da barca do inferno	e	o	texto	14	pertence	à	obra	do	poeta	brasilei-
ro	João	Cabral	de	Melo	Neto,	que	viveu	entre	1920	e	1999.		

TEXTO 13
AUTO DA BARCA DO INFERNO

Tanto que o Frade foi embarcado, veio uma Alcoviteira, por nome Brí-
gida Vaz, a qual, chegando à barca infernal, diz:

BRÍGIDA Houlá	da	barca,	houlá!	

DIABO Quem	chama?	

BRÍGIDA Brígida	Vaz.	

DIABO Eia,	aguarda-me,	rapaz:
	 Por	que	não	vem	ela	já?	
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COMPA- Diz	que	não	há	de	vir	cá	
NHEIRO	 sem	Joana	de	Valdez.	

DIABO Entrai	vós,	e	remareis.	

BRÍGIDA  Não	quero	eu	entrar	lá.

DIABO Que	saboroso	arrecear!...

BRÍGIDA Não	é	essa	barca	que	eu	cato.	

DIABO E	trazeis	vós	muito	fato?	

BRÍGIDA  O	que	me	convém	levar.	
DIABO Que	é	o	que	haveis	de	embarcar?	

BRÍGIDA Seiscentos	virgos	postiços
	 e	três	arcas	de	feitiços	
	 que	não	podem	mais	levar.

	 Três	armários	de	mentir
	 e	cinco	cofres	de	enleios,	
	 e	alguns	furtos	alheios,	
	 assim	em	joias	de	vestir,	
	 guarda-roupa	de	encobrir,	
	 enfim	–	casa	movediça;	
	 um	estrado	de	cortiça	
	 com	dois	coxins	de	embair.
	 A	maior	carga	que	é:	
	 essas	moças	que	vendia.	
	 Desta	mercadoria	
	 trago	eu	muitas,	pois	é!	

DIABO  Ora	ponde	aqui	o	pé.

BRÍGIDA Hui!	E	eu	vou	para	o	Paraíso!	

DIABO E	quem	te	disse	a	ti	isso?	

BRÍGIDA Já	hei	de	ir	desta	maré.

	 Eu	sou	uma	mártir	tal,
	 açoites	tenho	eu	levado	
	 e	tormentos	suportado	
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	 que	ninguém	me	foi	igual.	
	 Se	eu	fosse	ao	fogo	infernal,	
	 lá	iria	todo	o	mundo!	
	 A	esta	outra	barca,	cá	ao	fundo,	
	 me	vou	eu,	que	é	mais	real.

E chegando à Barca da Glória, diz ao Anjo:

BRÍGIDA Barqueiro,	mano,	meus	olhos,	
	 prancha	a	Brígida	Vaz!

ANJO Eu	não	sei	quem	te	cá	traz...	

BRÍGIDA  Peço-vo-lo	de	giolhos!
	 Cuidais	que	trago	piolhos,	
	 anjo	de	Deus,	minha	rosa?	
	 Eu	sou	aquela	preciosa	
	 que	dava	as	moças	aos	molhos,
	 A	que	criava	as	meninas	
	 para	os	cônegos	da	Sé...	
	 Passai-me,	por	vossa	fé,	
	 meu	amor,	minhas	boninas,	
	 olhos	de	perlinhas	finas!
	 E	eu	sou	apostolada,	
	 angelada	e	martelada,
	 e	fiz	coisas	muito	divinas.

	 Santa	Úrsula	não	converteu	
	 tantas	cachopas	como	eu:	
	 todas	salvas	pelo	meu
	 que	nenhuma	se	perdeu.	
	 E	prouve	Àquele	do	Céu	
	 que	todas	acharam	dono.	
	 Cuidais	que	dormia	eu	sono?	
	 Nem	ponto	se	me	perdeu!

ANJO	 Ora	vai	lá	embarcar,	
	 não	me	estês	importunando.	

BRÍGIDA Pois	estou-vos	eu	contando	
	 o	porquê	me	haveis	de	levar.	

ANJO Não	cures	de	importunar,	
	 que	não	podes	ir	aqui.	
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BRÍGIDA E	que	má-hora	eu	servi,	
	 pois	não	me	há	de	aproveitar!

Torna-se Brígida Vaz à Barca do Inferno, dizendo:

BRÍGIDA Hou	barqueiros	da	má-hora,	
	 ponde	a	prancha,	que	eis	me	vou;	
	 há	já	muito	que	aqui	estou,	
	 e	pareço	mal	cá	fora.

DIABO  Ora	entrai,	minha	senhora,	
	 e	sereis	bem	recebida...
	 Se	vivestes	santa	vida,	
	 vós	o	sentireis	agora...

VICENTE,	Gil.	Auto da barca do inferno.	São	Paulo:	Saraiva,	2008.	
(Clássicos	Saraiva).

12.	A	ironia	do	Diabo	ao	final	do	episódio	de	Brígida	Vaz	foi	cons-
truída	ao	longo	da	fala	da	própria	alcoviteira.	O	que	justifica	a	fala	
“se	vivestes	santa	vida,/vós	o	sentireis	agora...”?
Trata-se	de	uma	ironia	criada	a	partir	da	conversa	que	Brígida	desen-
volveu	com	o	Anjo	e	que	o	Diabo	ouviu.	Brígida	afirma	que,	em	vida,	
serviu,	com	suas	meninas,	também	aos	cônegos	da	Sé.

13.	Destaque	do	episódio	expressões	que	descrevem	Brígida	Vaz.
“Eu	sou	aquela	preciosa/que	dava	as	moças	aos	molhos./A	que	criava	
as	meninas/para	os	cônegos	da	Sé.../(...)	E	eu	sou	apostolada,/angela-
da	e	martelada,/e	fiz	coisas	muito	divinas.”

14.	Destaque	um	argumento	usado	por	Brígida	Vaz	para	não	viajar	
na	barca	do	Diabo.
“Se	eu	fosse	ao	fogo	infernal,/lá	iria	todo	o	mundo!”

15.	Brígida	Vaz,	 em	sua	opinião,	 tinha	consciência	de	que	 levava	
uma	vida	desviada	das	leis	divinas?	Justifique	sua	resposta	a	partir	
de	elementos	do	próprio	texto.
As	falas	de	Brígida	Vaz	ao	Anjo	parecem	bem	sinceras,	e,	assim	
sendo,	 ela	 não	 tinha	 consciência	 da	 vida	 promíscua	 que	 levava,	
uma	vez	que	tinha	aprovação	da	própria	Santa	Sé.

Professor – essa é uma excelente oportunidade para desenvolver debates. 
A temática é ampla: as últimas afirmações vindas do Vaticano acerca do 
uso de preservativos; os novos pecados; as fronteiras entre as leis divinas e 
as leis humanas; as possibilidades de se viver de modo religioso em tempos 
de limitação e consumismo etc.
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16.	Os	“pecados”	cometidos	por	Brígida	Vaz	são	decorrência	da	fal-
ta	de	observação	às	leis	divinas	registradas	na	Bíblia.	Tratando-se	
de	uma	personagem	alegórica,	a	quais	segmentos	sociais	pode	ser	
estendida	sua	representação?	
Professor –  muito provavelmente as respostas apresentarão os setores so-
ciais que diretamente  exploram comercialmente a prática sexual. Con-
vém fazer com que os jovens estudantes evitem o discurso condenatório e 
de caráter segregacionista. Nessas ocasiões é muito importante reforçar 
a postura acadêmica para desenvolver a leitura crítica.

TEXTO 14
MORTE E VIDA SEVERINA (AUTO DE NATAL PERNAMBUCANO)

O retirante explica ao leitor quem é e a que vai

–	O	meu	nome	é	Severino,
não	tenho	outro	de	pia.
Como	há	muitos	Severinos,
que	é	santo	de	romaria,
deram	então	de	me	chamar
Severino	de	Maria;
como	há	muitos	Severinos
com	mães	chamadas	Maria,
fiquei	sendo	o	da	Maria
do	finado	zacarias.
Mas	isso	ainda	diz	pouco:
há	muitos	na	freguesia,
por	causa	de	um	coronel
que	se	chamou	zacarias
e	que	foi	o	mais	antigo
senhor	desta	sesmaria.				
Como	então	dizer	quem	fala
ora	a	Vossas	Senhorias?
Vejamos:	é	o	Severino
da	Maria	do	zacarias,
lá	da	serra	da	Costela,
limites	da	Paraíba.
Mas	isso	ainda	diz	pouco:
se	ao	menos	mais	cinco	havia
com	nome	de	Severino
filhos	de	tantas	Marias
mulheres	de	outros	tantos,
já	finados,	zacarias,
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vivendo	na	mesma	serra
magra	e	ossuda	em	que	eu	vivia.				
Somos	muitos	Severinos
iguais	em	tudo	na	vida:
na	mesma	cabeça	grande
que	a	custo	é	que	se	equilibra,
no	mesmo	ventre	crescido
sobre	as	mesmas	pernas	finas,
e	iguais	também	porque	o	sangue
que	usamos	tem	pouca	tinta.
E	se	somos	Severinos
iguais	em	tudo	na	vida,
morremos	de	morte	igual,
mesma	morte	severina:
que	é	a	morte	de	que	se	morre
de	velhice	antes	dos	trinta,
de	emboscada	antes	dos	vinte,
de	fome	um	pouco	por	dia
(de	fraqueza	e	de	doença
é	que	a	morte	severina
ataca	em	qualquer	idade,
e	até	gente	não	nascida).
Somos	muitos	Severinos
iguais	em	tudo	e	na	sina:
a	de	abrandar	estas	pedras
suando-se	muito	em	cima,
a	de	tentar	despertar
terra	sempre	mais	extinta,
a	de	querer	arrancar
alguns	roçado	da	cinza.
Mas,	para	que	me	conheçam
melhor	Vossas	Senhorias
e	melhor	possam	seguir
a	história	de	minha	vida,
passo	a	ser	o	Severino
que	em	vossa	presença	emigra.

NETO,	João	Cabral	de	Melo.	Morte	e	vida	severina.	In:	Serial e antes. Rio	de	
Janeiro:	Nova	Fronteira,	1997.

17.	Logo	no	 início	do	auto,	a	 intenção	do	protagonista	Severino	é	
apresentar-se	ao	leitor/espectador,	mas	esbarra	em	um	problema	
de	identificação.	Por	que	isso	acontece?
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Severino	possui	o	mesmo	nome	de	muitos	de	sua	região	de	ori-
gem.	Por	isso,	não	consegue	ser	específico.

18.	Se	levarmos	em	consideração	a	estratégia	da	alegoria	dos	autos,	
que	segmento	social	Severino	representa?
Severino,	como	se	anuncia	no	início	da	cena,	é	um	retirante,	e,	como	
ele	mesmo	diz,	é	um	emigrante.	Está	no	lugar	de	todo	e	qualquer	ho-
mem	de	nosso	país	que	é	forçado	a	sair	de	sua	terra	para	encontrar	
lugar	mais	adequado	à	sobrevivência.

19.	Qual	dos	jogos	apresentados	nos	textos	11	e	12	explica	melhor	a	
situação	de	Severino?
A	viagem	de	Severino,	em	presença	dos	leitores/espectadores,	será	
mais	bem	explicada	pela	estratégia	do	jogo	da	amarelinha,	no	qual	o	
jogador	deve	superar	obstáculos	aos	poucos	até	chegar	ao	destino.

20.	E	para	o	caso	de	Brígida	Vaz,	qual	dos	jogos	melhor	ilustra	sua	
participação	em	cena?
Para	todas	as	personagens	do	Auto da barca do inferno,	a	cantiga	de	
roda	serve	de	boa	ilustração,	e	Brígida	Vaz	não	é	exceção.	Assim	
como	as	outras,	entra	em	cena,	apresenta	seus	dizeres	e	volta	para	
o	grupo	formado	pelas	demais	personagens,	em	um	estrutura	cir-
cular	que	se	repete	até	o	final	do	auto.
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