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Tema-Enredo (Título do enredo e subtítulos se houverem)* 

O auto da compadecida 

arnavalescos* 

Andrea Professora e Carlos Augusto 

 

 

Autor(es) do Enredo* 

Gadeia e César Maia 

 
 

Elaborador(es) do Roteiro do Desfile* 

Andrea Professora, Carlos Augusto e César Maia 

 
 

Outras Informações Julgadas Necessárias (fontes de consulta, livros etc)* 

BIOGRAFIA:  

SUASSUNA, Ariano. Auto da Compadecida. 34 ed./3ª imp. Rio de Janeiro: Agir, 1999. 

 

Auto da Compadecida. Análise comentada. Disponível em: 

<http://sejaetico.com.br/novo/professor/em/analise-de-livros>. Acesso em 10 Nov 2017. 

 

Resumo da obra de Ariano Suassuna. Disponível em: 

<http://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/o-auto-da-compadecida-resumo-da-obra-de-

ariano-suassuna/>. Acesso em 25 Out 2017. 

 

Resumos de livros. Disponível em: <http://educacao.globo.com/literatura/assunto/resumos-de-

livros/auto-da-compadecida.html>. Acesso em 15 Nov 2017. 
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SINOPSE DO ENREDO 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Batata de Contenda vive um sonho! O sonho de toda escola de samba virtual, o sonho de uma 

vida dedicada ao carnaval, o sonho de estrear no Grupo Especial.  

E em seu desfile de estreia nesse seleto grupo de agremiações da primeira liga do carnaval 

virtual, a Batata revive uma das obras mais importantes do escritor Ariano Suassuna: o “Auto da 

Compadecida”.   

O objetivo não é falar sobre Ariano Suassuna ou suas fontes de inspiração, mas reviver uma de 

suas obras mais conhecidas, baseada em histórias populares do Nordeste e na literatura de cordel: o 

“Auto da Compadecida”, uma comédia que mistura drama, religiosidade e a simplicidade do 

sertanejo no cenário do sertão nordestino. 

Essa “peça teatral” será contada por um palhaço, que a apresentará em forma de desfile no maior 

palco do carnaval virtual, a passarela JJ30. Dessa forma, as alas, alegorias e demais elementos de 

desfile representarão os três atos dessa “peça teatral”. 

Tomem seus assentos e apreciem a nossa humilde encenação, que é feita pra vocês de coração! 

 

SINOPSE: 

 

Abrem-se as cortinas...  

O palhaço entra em cena: 

- “Sejam todos bem-vindos ao Teatro Contenda”! – Eu sou o palhaço e vou levar-lhes por essa 

história cheia de drama e comédia intitulada “O auto da compadecida”. 

Ato I 

Nosso palco é a cidadezinha de Taperoá, no sertão da Paraíba. Tomem seus assentos e bom 

espetáculo!  

Cada personagem nós iremos conhecer... Clérigos corruptos, patriarcas rurais, cangaceiros... 

Até o diabo... E a personificação do povo, na figura emblemática de João Grilo.  

Ah... Povo sofrido é o sertanejo! Luta contra a seca, a fome e a opressão dos poderosos. Em 

meio a tanto sofrimento e opressão surge João Grilo: filho autêntico do Nordeste, que se utiliza da 

mentira e de pequenos golpes para sobreviver em meio às dificuldades do sertão nordestino. Esperto 

de tudo, tenta convencer de todo jeito o padre e o bispo a enterrarem o cachorro da mulher do 

padeiro, oferecendo-lhes 9 contos de réis para a Igreja através de um “falso testamento”. 

Ato II 

Mas o sertão é terra pra “cabra-macho”! Enquanto todos os envolvidos na morte do cachorro se 

encontram reunidos na Igrejinha de Taperoá, surge o temido cangaceiro Severino de Aracaju, 

homem que nunca matou sem motivo: 

- “Severino pode ser assassino, 

Mas não mata ninguém sem motivo, 

Até hoje só matei pra roubar, 

Que é pra mor de eu me sustentar”. – Dizia o cangaceiro Severino. 

Seis contos réis do Bispo, três contos de réis do Padre e um sacristão... Todos prosperando com 

a reza... Um tiro pra cada e é o fim do clérigo de Taperoá! 
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A mulher adúltera e o padeiro avarento... Com apenas um tiro são mortos, não sem antes se 

reconciliarem.  

É chegada a vez de João Grilo e Chicó! Mas a esperteza de João, também conhecido como 

“Amarelo”, que diz possuir uma “gaita abençoada pelo padrinho Padre Cícero” que teria o poder de 

ressuscitar as pessoas. Com essa história da gaita, João forja a morte do medroso Chicó.  

Grilo toca a gaita e Chicó, milagrosamente, retorna dos mortos e se levanta em ritmo de dança. 

É a ressurreição de Chicó, que ainda diz ter visitado Padre Cícero! 

- “Como você pode ter morrido”? – Pergunta Severino. 

- “Não sei. Só sei que foi assim”! – Responde Chicó. 

Querendo ver seu padrinho, Padre Cícero, Severino ordena a seu capanga que o mate e toque a 

gaita. Apenas um tiro!  

Pou!  

É o fim do terror! Severino de Aracaju, o cangaceiro, está morto! 

Mas quando tentam fugir, o capanga esfaqueia João Grilo, que morre instantaneamente. 

Ato III 

Todos os mortos se encontram na porta do céu! Surge o Diabo, que pretende levar todos para o 

inferno. Porém, mais uma vez, João Grilo demosntra sua esperteza e pede pela intercessão de Nossa 

Senhora, mãe de Jesus, que inicia o julgamento de todos.  

A contragosto do Diabo, o pobre João Grilo é absolvido através da intercessão de Nossa 

Senhora, e retorna para a sua vida no sertão.  

De volta ao sertão, Grilo e Chicó fazem planos para o dinheiro do enterro... Mas promessa é 

dívida!  

- Ah promessa desgraçada, ah promessa sem jeito! – Exclama João Grilo. 

Como Chicó havia prometido a Nossa Senhora que daria todo dinheiro à Igreja caso João 

sobrevivesse, não há outra saída, que não seja devolver o dinheiro... E os dois voltam, vivos, para a 

desafiante rotina de viver no sertão nordestino. 

Essa é a história de João Grilo, um “Amarelo” esperto que lutou contra a opressão de coronéis, 

cangaceiros, do clero, e até contra o diabo, demonstrando o espírito de luta e de fé do sertanejo.  

- Aplausos para o sertanejo, aplausos para o nordestino, aplausos para a literatura de cordel... 

Aplausos para Ariano Suassuna! – Exclama o palhaço: 

- Muito obrigado! Esperamos que tenham gostado! 

E o palhaço sai de cena... 
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Autoria do Samba-Enredo* 

Dig, JMauro, Ameixa Seca e André de Paula 

 

Letra do Samba-Enredo (repetições devem ser destacadas e em negrito)* 

A BATATA DE CONTENDA É ALEGRIA   

VEM VIAJAR NA FANTASIA 

APLAUSOS PARA O CORDEL 

DE ARIANO NOSSO ETERNO MENESTREL 

 

NO MEIO DESSE CORDÃO  

DRAMA E COMÉDIA SE ENCONTRARÃO 

SOU O PALHAÇO, ABRE A CORTINA  

DEIXE EU ME “APROCHEGAR” 

NO TEATRO CONTENDA 

“HOMI”, SE ASSENTE AÍ  

QUE EU JÁ VOU ME APRESENTAR 

PELAS BANDAS DE LÁ... DE TAPEROÁ 

 

OLHA O ENTERRO DO CACHORRO 

MAS QUE LOUCURA! 

O CANGACEIRO TREMENDO “COISA RUIM” 

COM ESSA GAITA VISITEI O MEU “PADIM” 

SÓ SEI QUE FOI ASSIM! 

 

NO ANDAR LÁ DE CIMA ÔÔÔ 

O JULGAMENTO FINAL 

VALEI-ME NOSSA SENHORA  

LIVRAI-NOS DE TODO O MAL 

SAI PRA LÁ CÃO RUIM, SAI PRA LÁ! 

PEQUEI, SEI QUE ERREI 

MAS A VIDA É DIFÍCIL NO SERTÃO... 

É DIFÍCIL NO SERTÃO 

PELA GRAÇA DIVINA 

NOVA CHANCE É CONCEDIDA 

NO TRIBUNAL DO CÉU... SURGE A SALVAÇÃO 

SALVE O POVO NORDESTINO 

QUE TRAZ AMOR E FÉ NO CORAÇÃO 
 

Defesa do Samba (se a escola julgar necessário) 

O samba tem uma letra que apresenta expressões usadas pelo sertanejo, colocadas de propósito, 

pois o enredo é baseado numa obra que apresenta, além do drama, a comédia. O enredo pede 

essas expressões e uma linguagem mais jocosa. Portanto, a sua utilização não deve ser entendida 

como empobrecimento da letra , mas sim, uma adequação ao enredo. 
 

FICHA TÉCNICA 

Samba Enredo 
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ROTEIRO DO DESFILE 

 
Número de elementos de desfile (Número de alas; de carros alegóricos; de tripés e quadripés, incluindo 

os utilizados pela comissão de frente, se houver; de casais de mestre-sala e porta-bandeira; de 
destaques de chão e afins, se houver)* 

Alas – 21 

Alegorias – 4 

Tripés e/ou Quadripés – 0 

Mestre Sala e Porta Bandeira – 1 

Guardiões de Casal de MS & PB – 0 

Destaques de Chão – 1 

 
 

Organização dos elementos de desfile (a setorização é obrigatória; alas obrigatórias devem ser 

devidamente discriminadas)* 

 

SETOR DE ABERTURA: UMA PEÇA TEATRAL À MODA NORDESTINA 
 

01 - Comissão de frente: Palhaços de Contenda 
 

02 - Ala 1: Inspiração na literatura de cordel 
 
03 - Carro abre-alas: O Teatro Contenda orgulhosamente apresenta “O Auto da Compadecida” 

 
PRIMEIRO SETOR: ATO I - O ENTERRO DO CACHORRO 

 
04 - Ala 2: A cidadezinha de Taperoá 
 
05 - Casal de MS/PB: O sertanejo e a seca do sertão 
 
06 – Ala 3: João Grilo  
 
07 - Ala 4: O enterro do cachorro 
 
08 - Ala 5: O Padre João 
 
09 - Ala 6: Baianas - O testamento do cachorro 
 
10 - Ala 7: Crianças - O gato que descomia dinheiro 

 
11 - Carro 2: A Igrejinha de Taperoá 

 
SEGUNDO SETOR: ATO II – UM A UM, TODOS SE VÃO...  

 
12 - Ala 8: Chegou Severino de Aracaju, o Cangaceiro 
 
13 - Ala 9: Matar Padre e Bispo dá lucro 

 
14 - Rainha de bateria: A Mulher do Padeiro; e Ala 10 (bateria): O Padeiro 
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15 - Ala 11 (passistas): Matar Frade dá azar 
 
16 - Ala 12: A gaita que ressuscita os mortos 
 
17 - Ala 13: A morte de Severino 
 
18 - Carro 3: A morte de João Grilo 

 
TERCEIRO SETOR: ATO III - O JULGAMENTO FINAL 

 
19 - Ala 14: O promotor Encourado  
 
20 - Ala 15: Manuel ou Emanuel 
 
21 - Ala 16 - Nossa Senhora, intercedei por nós! 
 
22 - Ala 17: Purgatório para uns 
 
23 - Ala 18: Absolvição e paraíso para outros 
 
24 - Ala 19: A ressurreição de João Grilo 
 
25 - Ala 20: Aplausos para o sertanejo 
 
26 - Carro 4: Promessa para Nossa Senhora  
 
27 - Ala 21: Velha-guarda - Tributo a Ariano Suassuna 

 

 
Criador(es) dos Desenhos* 

Nome(s) do(s) artista(s)*: Andrea Professora e Carlos Augusto 
Nome do Elemento O que representa 

01 - Comissão de frente: Palhaços de 
Contenda 

 

Como a peça de 1955 é escrita para ser encenada 
em forma de teatro de rua, o palhaço atua como 
um apresentador, entrando e saindo da trama e 
conversando com o público. Os palhaços de 
Contenda, irreverentes como a Batata, são os 
apresentadores da peça. 

 
02 - Ala 1: Inspiração na literatura de cordel 

 
Para escrever a obra “O Auto da Compadecida”, 
Ariano Suassuna se inspirou em folhetos de 
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cordelistas famosos como Leandro Gomes de 
Barros (O Dinheiro e O Cavalo que Defecava 
Dinheiro). O cordel é muito presente no folclore 
nodestino e é representado na primeira ala da 
escola. 

 

03 - Carro abre-alas: O Teatro Contenda 
orgulhosamente apresenta “O Auto da 
Compadecida” 

 

O “Auto da compadecida” é uma peça teatral em 
forma de auto (gênero da literatura que trabalha 
com elementos cômicos e tem intenção 
moralizadora). É um drama nordestino 
apresentado em três atos. Contém elementos da 
literatura de cordel e está inserido no gênero da 
comédia, se aproximando do barroco católico 
brasileiro. Apresenta o regionalismo através da 
caracterização do nordeste. O abre-alas 
representa o Teatro Contenda. O palhaço, o palco, 
as luzes, a cortina, o letreiro e as máscaras 
aludem ao teatro. Os cactos e as cabeças de gado 
morto remetem ao Nordeste. O destaque central 
simboliza a obra de Ariano Suassuna. 

 

 
04 - Ala 2: A cidadezinha de Taperoá 
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O auto se passa na cidadezinha de Taperoá.  As 

casinhas, o sol, os cactos e o solo rachado remetem 

ao sertão nordestino, castigado pela seca. 

05 - Casal de MS/PB: O sertanejo e a seca do 
sertão 

 

A peça trata, de maneira leve e com humor, o 
drama vivido pelo povo nordestino: acuado pela 
seca, atormentado pelo medo da fome e em 
constante luta contra a miséria. O mestre-sala 
representa o nordestino e a porta-bandeira a seca. 

 

 
06 – Ala 3: João Grilo  
 

A peça traça o perfil dos sertanejos nordestinos 
que estão submetidos à opressão e subjugados 
por famílias de poderosos coronéis donos de terra. 
Nesse contexto, o personagem de João Grilo 
representa o povo oprimido que tenta sobreviver 
no sertão, utilizando a única arma do pobre: a 
inteligência.   

 
07 - Ala 4: O enterro do cachorro 

 
O cachorro da esposa do padeiro, tratado a pão de 
ló, está morrendo. Esse é o início da história. 
Chicó e João Grilo tentam convencer o padre João 
a benzer o cachorro da patroa de Chicó, a mulher 
do padeiro. Como o padre se nega a benzer e o 
cachorro morre, o padeiro e sua esposa exigem 
que o padre faça o enterro do animal. A fantasia 
representa esse enterro, desejado pelo padeiro e 
sua esposa infiel. O caixão e a cara do cachorro 
são representados na fantasia. 

 
08 - Ala 5: O Padre João 

 
O Padre João que chefia a paróquia de Taperoá 
se nega a dar a extrema unção ao cachorro 
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moribundo. Age conforme os interesses dos mais 
poderosos,  é avarento e usa de sua autoridade 
religiosa para obter lucro material. A batina de 
padre e moedas com expressão alegre aludem ao 
pároco e ao seu amor pelo dinheiro. 

09 - Ala 6: Baianas - O testamento do 
cachorro 

 

João Grilo diz ao padre que o cachorro tinha um 
testamento e que lhe deixaria dez contos de réis e 
três para o sacristão, caso rezassem o enterro em 
latim. Quando o bispo descobre, Grilo inventa que, 
na verdade, seis contos iriam para a arquidiocese 
e apenas quatro para paróquia, para que o bispo 
não arrumasse problemas. A fantasia alude ao 
testamento e à tinta. 

 
10 - Ala 7: Crianças - O gato que descomia 
dinheiro 

 

Depois de toda a confusão sobre o enterro do 
cachorro, João Grilo arma com Chicó para 
também tirarem vantagem da situação. Manda 
Chicó enfiar moedas em um gato e o vende à 
Mulher do Padeiro, que havia perdido seu animal 
de estimação. Como a mulher era interesseira, 
João resolveu vender o gato que “descomia” 
dinheiro para a mulher do padeiro, o gato no qual 
Chicó tinha colocado moedas. Mas o plano não dá 
certo na trama. A fantasia alude ao gato e ao 
dinheiro. 

 
11 - Carro 2: Igrejinha de Taperoá 

 
A igrejinha é o palco principal da trama. Os 
personagens trocam acusações em torno do 
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suborno, da religiosidade, do dinheiro, enfim, é o 
ponto de encontro do final do primeiro ato. Os 
santos segurando cruzes e a própria igreja 
compõem a alegoria 2. O destaque central é a 
religiosidade presente na obra e na rotina do 
nordestino. 

12 - Ala 8: Chegou Severino de Aracaju, o 
Cangaceiro 

 

Ouvem-se tiros e uma gritaria do lado de fora da 
igreja. É a chegada do cangaceiro Severino, um 
homem terrível que encontrou no crime uma forma 
de sobrevivência, já que seus pais haviam sido 
mortos pela Polícia. A tradicional roupa de 
cangaceiro alude à fantasia. 

 
 
13 - Ala 9: Matar Padre e Bispo dá lucro 

 

Um a um, Severino começa a matar a todos que 
estão na igrejinha da Taperoá. Descobre que o 
padre e o bispo ganhariam muito dinheiro para 
enterrar o cachorro. A ala representa o 
assassinato do bispo e do padre, com referência 
ao saco de dinheiro e à cruz. 

 

 
14 - Rainha de bateria: A mulher do padeiro; 
e Ala 10 (bateria): O Padeiro 
 

 

A Rainha de bateria representa a Mulher do 
Padeiro, mulher infiel, mas corajosa, que foi 
assassinada com apenas um tiro. 
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A bateria representa o padeiro, um homem 
avarento, dono da padaria de Taperoá, que é 
medroso e morre com o mesmo tiro dado na 
esposa. 

15 - Ala 11 (passistas): Matar Frade dá azar 
 

 

Severino se nega a matar o Frade pois, segundo 
ele, dá azar. A cruz alude ao frade, que é poupado 
da morte. Fantasia feminina. 

 

 
 16 - Ala 12: A gaita que ressuscita os 
mortos 
 

 

João Grilo e Chicó tentam escapar da morte 
inevitável. João oferece de presente a Severino 
uma gaita abençoada por Padrinho Padre Cícero 
que teria o poder de ressuscitar as pessoas. A ala 
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representa essa gaita, que é um símbolo de mão. 
O vermelho e o crânio aludem à morte. As notas 
musicais aludem à música da gaita, que tem o 
poder de ressuscitar os mortos. 

17 - Ala 13: A morte de Severino 
 

 

Severino, convencido de que com a gaita visitaria 
seu padrinho Padim Ciço, ordena a seu capanga 
que lhe mate e depois toque a gaita para que ele 
possa ir encontrar com Padre Cícero e depois 
voltar. 

 
18 - Carro 3: A morte de João Grilo 

 
Chicó e João Grilo se atracam com o capanga e 
este leva uma facada. Quando os dois estão 
fugindo com o dinheiro que pegam do defunto 
Severino, o capanga reage e mata João Grilo.  A 
alegoria, que encerra o segundo ato, alude à morte 
de João Grilo, com sepulturas e a escultura da 
morte ao fundo. Flores completam o cenário 
comum de um cemitério. O destaque central alude 
à morte.  

 
19 - Ala 14: O promotor Encourado  

 
O terceiro ato da obra se inicia no céu, onde há o 
julgamento final para todos os mortos. Encourado 
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é a encarnação do Diabo e representa a acusação. 
É o justo promotor do Julgamento, mas 
diferentemente de Emanuel e da Compadecida, 
não possui misericórdia e quer levar todos para o 
inferno. O tridente, o chifre, as asas e o vermelho 
aludem ao diabo. 

20 - Ala 15: Manuel ou Emanuel 
 

 

Manuel ou Emanuel é o próprio Jesus Cristo, e 
também o juiz do povo, julgando sempre com 
sabedoria e imparcialidade, mas tem o dom da 
misericórdia. A ala 15 alude ao coração 
misericordioso de do juiz. 

 
21 - Ala 16 - Nossa Senhora, intercedei por 
nós! 
 

 

A fantasia remete à Nossa Senhora. Bondosa, ela 
intercede por todos no Julgamento. A coroa e a 
cruz, além do seu manto, aludem a Mossa 
senhora. 

 
22 - Ala 17: Purgatório para uns 
 
 

O julgamento tem um fim diferenciado para cada 
personagem. O padre, o bispo, o padeiro e sua 
mulher são mandados para o purgatório. O 



 

 

 Página 
17 

 
  

17 Organograma Oficial – Batata de Contenda - 2017 

 

padeiro e a mulher são avarentos, deixando 
passar necessidade o empregado enquanto 
cuidam bem do cachorro. O padre e o bispo, 
gananciosos, utilizam da autoridade religiosa para 
enriquecerem. Todos estes são condenados ao 
purgatório com a interseção de Nossa Senhora. O 
fogo representa esse purgatório. 

23 - Ala 18: Absolvição e paraíso para outros 
 
 

Severino e o seu capanga são absolvidos e 
enviados ao paraíso. Apesar de todos os crimes 
cometidos em vida, são poupados por serem 
considerados vítimas naquela situação: a seca, a 
fome e toda a difícil realidade os obrigaram a levar 
este tipo de vida. A fantasia é representada por 
anjos que aludem ao paraíso no céu. 

 
24 - Ala 19: A ressurreição de João Grilo 
 

 

João tem um julgamento diferente. Um homem 
pobre e astuto que vive arranjando confusões. 
Trabalha para o Padeiro e é o melhor amigo de 
Chicó.  Usa de sua inteligência para sobreviver. 
Nossa Senhora lhe dá nova chance no tribunal do 
céu, o que revolta o promotor Encourado. João 
retorna a seu corpo na terra.  

 
25 - Ala 20: Aplausos para o sertanejo 
 

 

A ala 20 faz alusão ao nordestino, povo lutador 

e que sofre com a seca, com o coronelismo, 
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enfim, é o personagem principal da obra, 

através da figura emblemática de João Grilo e 

Chicó. A fantasia remete ao sertão, com um 

cacto no chapéu e cores vivas. 

26 - Carro 4: Promessa para Nossa Senhora  
 

 

Quando retorna a seu corpo, João Grilo vê Chicó 
lhe enterrando, levanta e dá um susto no amigo. 
Depois de conseguir fazer Chicó acreditar que 
está vivo, os dois se animam e fazem planos para 
o dinheiro do enterro. Até que Chicó se lembra da 
promessa que fez a Nossa Senhora, que daria 
todo dinheiro caso João sobrevivesse. Depois de 
uma discussão, decidem entregar todo o dinheiro 
à Igreja. Afinal, foi pela devoção de Chicó a Nossa 
Senhora que João ressuscitou. Nossa Senhora, 
anjos e a coroa fazem alusão à santa. O destaque 
central é a promessa, que encerra o terceiro e 
último ato da peça. 

 
27 - Ala 21: Velha-guarda - Tributo a Ariano 

Suassuna 

 

Fantasia masculina e feminina. Ariano Suassuna é 
um escritor nascido em João Pessoa, Paraíba. 
Defensor da cultura da sua região, o autor de Auto 
da compadecida lançou o Movimento Armorial, 
que se interessava pelo conhecimento e 
desenvolvimento das formas de expressão 
populares tradicionais. Os baluartes da Batata de 
Contenda fazem referência à sua obra, em 
especial ao Auto da Compadecida. 

 
  

 



 

 

 Página 
19 

 
  

19 Organograma Oficial – Batata de Contenda - 2017 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHA TÉCNICA 

Elementos do Desfile 

FICHA TÉCNICA 

Resumo da Escola 



 

 

 Página 
20 

 
  

20 Organograma Oficial – Batata de Contenda - 2017 

Nome Completo da Escola* 

Grêmio Cultural Escola de Samba Virtual Batata de Contenda 
Presidente Administrativo da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Gadeia 
Carnavalesco(a)/Comissão Carnavalesca da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Andrea Professora e Carlos Augusto 
Intérprete(s) da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual)* 

Leonardo Bessa 
Demais Membros Internos da Escola (Apenas na forma que usa no Carnaval Virtual e respectivo cargo 
na escola, se houver)* 

Vice-presidente: Lizonete 
Autores do Samba-Enredo da Escola* 

Dig, JMauro, Ameixa Seca e André de Paula 
Data de Fundação da Escola* 

30 de junho de 2012 
Cores da Escola* 

Azul ultramar, verde pérola, amarelo ouro e branco 
Símbolo da Escola* 

Batata 

Texto de Apresentação da Escola (máximo de 05 linhas)* 

Fundada no dia 30 de junho de 2012, a Batata nasceu após seu presidente Gadeia ter visto os 

desfiles da CAESV de 2012. A Batata de Contenda surgiu para brilhar no carnaval virtual e mostrar 

que o interior do Paraná também faz carnaval. A bandeira usa as cores da cidade e o ímbolo é uma 

batata, feliz como os habitantes de Contenda. Em 2016 a escola obteve o terceiro lugar no Grupo 

de Acesso e obteve o direito de desfilar na elite do carnaval virtual em 2017. 

O auto da Compadecida 

Gadeia e César Maia 

 

A Batata de Contenda estreia no Grupo Especial revivendo uma das obras mais 

importantes do escritor Ariano Suassuna: o “Auto da Compadecida”.  Uma comédia 

que mistura drama, religiosidade e a simplicidade do sertanejo no cenário do sertão 

nordestino. Essa “peça teatral” será contada por um palhaço, que a apresentará em 

forma de desfile na passarela JJ30. Dessa forma, as alas, alegorias e demais 

elementos de desfile representarão os três atos dessa “peça teatral”. A morte do 

cachorro, o temido Cangaceiro, João Grilo e muitos outros personagens estarão no 

desfile, que se passa em Taperoá. No fim, Nossa Senhora intercederá pelos 

pecadores, o que deixará o diabo frsutrado. Tomem seus assentos e apreciem a nossa 

humilde encenação, que é feita pra vocês de coração! 

. 

 

Título do Enredo* 

Autores do Enredo* 

Breve Resumo do Enredo (máximo de 10 linhas)* 


