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release

ficha técnica

sobre a peça

Livremente adaptado da obra “O Auto da Compadecida”, de 
Ariano Suassuna, o espetáculo é uma iniciativa inédita de 
apresentar o texto ao público infantojuvenil. Uma peça para lá 
de “arretada”, que retrata as peripécias da dupla João Grilo e 
Chicó, na riqueza cultural do sertão nordestino

Texto: Ariano Suassuna
Direção: Ronaldo Saad
Adaptação: Ronaldo Saad e Patrick Balbino
Elenco: Ale Nunes, Bruna Tatar, Denis Felix, Leandro Santiago, 
Lucival Almeida, Mori Meirelles, Patrick Balbino, Robson 
Guedes, Ronaldo Saad e Thais Vas
Equipe Técnica: Anderson Bach, Maicon Kalderash, Vinicius 
Nunes e Mariah Saphira
Classificação indicativa: Livre

“Foi um grande desafio adaptar o clássico “Auto da 
Compadecida” para o público infantojuvenil.  Um texto que 
carrega muitos elementos da cultura popular e é caracterizada 
pela marcante presença do humor, requer atenção plena para 
codificar estes elementos para o público mais novo. Mas creio 
que conseguimos imprimir a essência, pois o objetivo é fazer 
uma peça que todos – crianças, jovens e adultos – se divirtam”, 
comenta Ronaldo Saad, a respeito da boa aceitação do 
público e de crítica. 
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sobre nós
 Somos um grupo de teatro 

independente e não contamos com 

patrocínio ou leis de incentivos fiscais.

 Nosso espetáculos foi criado com 

investimento dos atores para arcar com o 

aluguel do teatro, figuirno, cenários, 

transportes e técnicos necessários.

 Neste momento de polarização da 

cultura brasileira, acreditamos que levar “O 

Auto da Compadecida” aos palcos, além de 

difundir a cultura popular, é um ato de 

resitência para todos aqueles que 

acreditam que o teatro e a cultura tem um 

papel fundamental e social na formação do 

ser humano.

 De acordo com um estudo feito pelo 

IBGE no ano de 2013, considerando jovens 

de 15 aos 24 anos, abordando temas gerais 

da vida, como lazer, trabalho, escolaridade 

e sexualidade, 23% nunca leram um livro, 

39% nunca foram ao cinema e 62% nunca 

foram ao teatro.

 Nosso intuito é levar para o máximo 

de pessoas a preços populares essa história 

tão brasileira e  pensar que  facilita a ida do 

público ao teatro e no que podemos 

contribuir para melhorar a cultura brasileira 

e principalmente, atingir esse público 

carente de espetáculos de qualidade. 



mídia

“... Não sei,
só sei que

foi assim...”



“... Ô promessa sem jeito!...”



Ator formado em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília e em 

cinema pelo Studio Fátima Toledo. No teatro, participou de 

aproximadamente de 18 espetáculos, entre eles, "Navalha na Carne", 

o qual ganhou prêmio de melhor ator no circuito Sesc-DF. Na 

publicidade, fez aproximadamente 30 campanhas para marcas como 

Coca-Cola, Mc Donalds, Nextel, Banco do Brasil etc. No cinema, 

gravou o longa "O Grande Poeta" e "O Personagem" com direção de 

Fábio Mendonça e produzido pela O2 Filmes e também o curta 

"Outro Dia Comum", selecionado para o Festival de Cinema de 

Brasília.

nossa equipe
RONALDO SAAD | Direção, Adaptação e JOÃO GRILO

PATRICK BALBINO | Adaptação e PADRE JOÃO

Patrick Balbino Dourado já se apresentou em teatros e espaços 

alternativos em Brasília desde 2011. Fez cursos de teatro, 

improvisação e dramaturgia. Trabalhou durante nove meses com 

Teatro infantil, se apresentando em shoppings de Brasília. 

Apresentou números de palhaçaria, trabalhou na cenografia e na 

iluminação de espetáculos. Sua última atuação foi no espetáculo O 

Auto da Compadecida sob direção de Ronaldo Saad onde atuou 

como Padre João. Patrick é formado em Arquitetura e Urbanismo 

pelo UniCEUB.

BRUNA TATAR | ROSINHA E COMPADECIDA

Iniciou seus estudos aos 9 anos, na Casa do Teatro e Studio Beto 

Silveira. Em seus trabalhos de destaque, fez parte do elenco 

protagonista do longa “Meus 15 anos”, participou da novela 

“Malhação Viva a Diferença” e esteve em cartaz com o espetáculo 

“As Guerreiras do Amor” no Teatro Folha.

ALÊ NUNES | CANGACEIRO

Ator formado pelo Teatro Escola Nill de Padua e formações em 

interpretação para TV e cinema com Fernando Leal e Oficina de 

Artes Rosina Pagan, cursou aulas de canto e voz na escola de música 

Alpha, curso de atuação para cinema com Frederico Foroni, Oficina 

de teatro musical com Miguel Briamonte e Samantha Caracante e 

estudou no ETA- Estúdio de treinamento Artístico. Na TV fez 

comerciais para Brahma, Algar Telecom, Google, Google, Leroy 

Merlin, Colgate, Unimed entre outros.



LEANDRO SANTIAGO | MANUEL / JESUS

Ator formado pelo SENAC. Participou das peças: Rock Horror Show 

como Riff Raff onde ganhou dentro da Applauzo Produções o prêmio 

de melhor ator coadjuvante, Crônica de Um Amor Suburbano 

embalados por musicas da Bossa Nova e seu mais novo projeto é o 

Documentário Musical Divino Maravilhoso, todos dirigidos por Dan 

Rosseto. Estuda canto e performance artística com Ariane Ross.

DENIS FELIX | MAJOR E DIABO

Ator e bailarino, Denis Felix formou-se na Escola de Teatro Célia 

Helena – Curso Profissionalizante de Ator em 2012. Atuou em mais 

de 20 montagens, entre elas “O Auto da Compadecida”, “As 

Guerreira do Amor” em cartaz no Teatro Folha, “Cruella-Um Novo 

Musical” “Minha Chefe é o Diabo”, “O Fabuloso Circo de Natal” 

“Existe Sexo Depois do Casamento?”, entre outras.  Sua experiência 

com dança iniciou-se na Escola de Ballet Sandra Amaral onde 

formou-se em Jazz e Dança Contemporânea em 2003 e entre 2006 

e 2010 entrou para o casting de shows da empresa americana de 

cruzeiros Royal Caribbean.

LUCIVAL ALMEIDA | CHICÓ

Lucival Almeida, 29 anos, natural de ilhéus, BA. Grande parte de 

seus trabalhos foram em Salvador, BA. Tendo morado em Alagoas e 

então São Paulo atualmente. Tem 19 espetáculos no currículo,  entre 

eles “Peter Pan”, “Pluft, o fantasminha”, “Um sonho realizado (A 

história de Norberto Odebrecht), ”Fim da Linha”, “Ecos do porão”, 

“Obsessões”, entre outros. Tambem fez trabalhos para publicidade, 

cinema, internet e também série internacional.

MORI MEIRELLES | EURICO
Mori Meirelles, nascido na Bahia, começou no teatro Casa do 

Comercio em Salvador, onde estudou por tres anos, em seguida foi 

estudar interpretaçao de cinema na CAP Escola de Tv e Cinema da 

Bahia, estudou por mais dois anos, depois de algumas peças e 

alguns filmes decidiu vir pra Sao Paulo pra ampliar sua carreira.



“... disse até I Love You pra ela...”

ROBSON GUEDES | SEVERINO DE ARACAJÚ

Ator formado pelo Teatro Escola Macunaíma, com posterior 

formação em Teatro Musical pela 4act Performing Arts. Participou de 

diversas montagens teatrais, musicais, longas e curtas metragens, 

descatando-se como protagonista em "Édipo", de Sófocles, e de "O 

Manual" no festival de Curitiba. Atualmente integra o elenco de 

cantores do Ensemble Studio Marconi Araujo e participou da 

montagem de "As Guerreiras do Amor" em cartaz no Teatro Folha.

Thaís Vas, atriz (DRT 52088/RJ), formada pelo Nu Espaço Cênico, com 

experiência em teatro e dança, atuou em peças e espetáculos de 

dança contemporânea e de salão em Brasília, Rio de Janeiro e São 

Paulo. Entre eles, “Pirandello”, “Beijo no asfalto”, “Vestido de noiva”, 

“ A Falecida”, entre outros. No audiovisual participou recentemente 

de videoclipes, curtas e longa metragem e na dança, participou dos 

espetáculos “Corpo Oco e Dança para todos os corpos”. 

THAÍS VAS | DORINHA

     A peça, escrita por Ariano Suassuna em 1955, 

reúne a tradição dos autos medievais, a literatura 

picaresca espanhola e a literatura de cordel, tão 

difundida no Nordeste brasileiro.

      A a peça de Suassuna também se aproxima do 

pitoresco ao ter a presença de um anti-herói, que 

é João Grilo, personagem popular que devido à 

esperteza e ingenuidade dá ao espetáculo um 

caráter cômico.

    Caracterizada pela marcante presença do 

humor, a conhecida história ganhou um público 

ainda mais amplo em 1999, quando foi adaptada 

para a televisão (uma minissérie da TV Globo) e, 

no ano a seguir, virou longa metragem.

 a história

O autor, Ariano Suassuna
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Maiores informações:
(11) 9.8638-9228 | Ronaldo Saad


