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Auto da Cananea, o evangelho da Graça 

Adriano Portela dos Santos (UFBA) 

Direis mais nesta oração 

sempre com espírito atento 

e com pronta devação 

(Auto da Cananea, versos 334-336) 

 

A história do Teatro Português tem como grande nome o drama-
turgo Gil Vicente (c. 1465 — c. 1536), que reflete a passagem da Idade 
Média para o Renascimento, ao protagonizar o surgimento do que se 
costuma chamar “teatro popular”, por ser acessível ao povo na lingua-
gem, tema e forma de representar. Como bem sabemos, a obra vicentina 
está grandemente relacionada ao Cristianismo, seja pelos temas que abor-
da, seja pelo contexto de sua representação e até pelo motivo de sua pro-
dução, uma vez que as peças eram encomendadas por pessoas responsá-
veis pela manutenção da fé (reis, rainhas, abadessa), para festas do calen-
dário litúrgico cristão. 

Aqui, pretendemos analisar o Auto da Cananea, que “fez o autor 
por rogo da muito virtuosa e nobre senhora dona Violante, dona abades-
sa do muito louvado e santo convento do mosteiro de Oudivelas, a qual 
senhora lhe pediu que por sua devação lhe fizesse um auto sobre o evan-
gelho da Cananea”. Consideraremos os elementos dramáticos do texto, 
mas também identificaremos os recursos estéticos-estilísticos usados pelo 
autor para transmitir o conteúdo teológico sobre a oração, que é o tema 
do auto. 

 

O Auto da Cananea na obra vicentina 

Cananea foi representado na igreja do Mosteiro de S. Dionísio de 
Odivelas, em 1534. Trata-se provavelmente o penúltimo auto de inspira-
ção religiosa de Vicente, já que Mofina Mendes também foi representado 
em 1534, nas matinas de Natal. 

 Os autos vicentinos de inspiração religiosa seguem a herança dos 
dramas religiosos medievais, que surgiram para transmitir de modo aces-
sível ao entendimento da população os ensinamentos da fé cristã, e se  
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dividiam em mistérios (relacionados os tempos litúrgicos, geral-
mente ao Natal e à Páscoa), milagres (relacionados aos feitos dos santos) e 
moralidades (relacionadas à moralização dos costumes com base nos pre-
ceitos cristãos). Gil Vicente serve-se dessa tradição, inovando-a, contudo, 
através da inserção de comicidade, com o intuito de crítica social, até en-
tão ausente no teatro religioso medieval. Sua obra não pode ser tida pro-
priamente como clássica, devido aos elementos medievais, mas já dá si-
nais de uma transição para o classicismo, porquanto apresenta uma finali-
dade crítica-humorística. 

No caso do Auto da Cananea, Gil Vicente o compôs para ser re-
presentado na Quaresma (provavelmente na quinta-feira depois do 1º 
Domingo da Quaresma ou no 2º Domingo da Quaresma), ocasião em 
que o evangelho da liturgia era o do episódio da mulher cananéia, retira-
do de Mateus 15: 21-28 ou de Marcos 7: 24-30. Além dele, só o Auto da 
Pregação (1506) foi representado na Quaresma e, por estarem relacionados 
a um tempo litúrgico, ambos se enquadram no gênero Mistério. Mas Cana-
nea insere-se também no gênero Moralidade, porquanto o tema persuade 
os espectadores para um costume cristão, que é a oração, uma vida de 
piedade. Ao retomar artifícios como a alegoria das três leis, o episódio da 
tentação de Cristo no deserto e a vitória de Cristo sobre o mal, o Auto da 
Cananea estabelece relação com o Breve Sumário da História de Deus, repre-
sentado sete anos antes. 

 

A estrutura do Auto e seus elementos dramáticos 

 Costuma-se indicar que o Auto da Cananéia é constituído de três 
partes: “a encenação das três leis [Natureza, Escritura e Graça], que pode 
ser concebida como o prólogo da peça [versos 1 a 265]; a representação 
do ensinamento da oração do Pai-Nosso, que é uma espécie de prepara-
ção para aquilo que se seguirá [versos 266 a 368]; e a encenação do episó-
dio da Cananéia propriamente dito” [versos 369 a 643] (ARTIOLI, 2005, 
p. 81). Todavia, podemos indicar, na verdade, quatro partes, acrescentan-
do às três supramencionada o que podemos considerar o epílogo (versos 
644 a 769), por quanto traz as conclusões teológico-espirituais das perso-
nagens envolvidas, exceto das 03 leis. 

O prólogo e o epílogo cumprem uma função didática dentro do auto, na 
medida em que situam o espectador no tempo, recapitulando a História  
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Teológica através da alegoria das leis (prólogo); extraem ensina-
mentos e atitudes do que foi representado, mediante as conclusões das 
personagens (epílogo); e oferecem unidade aos dois episódios bíblicos (o 
evangelho do Pai Nosso e o da Cananéia), voltados para a oração, que é 
o tema do auto. O primeiro figurando como parte teórica; o segundo, 
como práxis orante. Esse esquema satisfaz perfeitamente o propósito 
pelo qual surgiu o teatro religioso medieval, que foi transmitir a fé cristã 
de maneira persuasiva, ainda que Gil Vicente não se limitasse a isso. 

Quanto as personagens, são treze no total. Há as três alegorias da 
História da Salvação (ou Teológica): Silvestra (lei da Natureza), Hebrea 
(lei da Escritura) e Veredina (lei da Graça); e há as dez personagens bíbli-
cas - que são personagens do imaginário medieval, todas as outras são 
figuras teológicas personificadas: a Cananeia, Cristo, dois diabos (Satanás 
e Belzebu) e seis apóstolos (Pedro, João, Tiago, Filipe, André e Simão). 

A construção das alegorias (Silvestra, Hebrea e Veredina) mediante a téc-
nica de auto-apresentação estabelece o fundamento necessário ao ensina-
mento sobre a oração, ao afirmar e recordar a superioridade da lei da 
Graça. Já a das personagens bíblicas obedece às linhas gerais da caracteri-
zação dada pela Bíblia (Mt 15: 21-28), a exceção dos apóstolos. A cana-
néia é a mulher que se aproxima humildemente de Jesus para pedir pela 
filha que está atormentada pelos demônios. Jesus é aquele cujo poder é 
capaz de vencer os demônios e que é convencido a atender ao pedido da 
mulher por causa da fé que esta manifesta. No caso dos apóstolos, na 
caracterização dada pela Bíblia, eles sugerem a Jesus que mandem a cana-
néia embora: “Despede-a, porque vem gritanto atrás de nós” (Mt 15:23). 
Gil Vicente, contudo, caracteriza-os (Tiago, Pedro e João) em atitude de 
interseção pela mulher, reforçando junto a Jesus a grandeza da fé da ca-
nanéia (versos 408-436; 457-466; 569-570).  

Já os demônios de que o texto bíblico fala, são personificados em Satanás 
e Belzebu. Satanás é caracterizado pela técnica de flashback, mediante a 
recordação da derrota que sofreu ao tentar Cristo no Deserto (Mt 4: 1-
11). Belzebu é aquele que atormenta a filha da Cananeia, da qual é expul-
so por Jesus. Ambos são retratados comicamente pelo medo que sentem 
de Cristo. De acordo com Maria João Pimenta, os dois cumprem alguns 
objetivos que lhes são comuns nas moralidades: “estéticos - criando mo-
mentos de comicidade; criticando directa ou indirectamente a sociedade 
quinhentista; estruturais provocando situações de retardamento da acção 
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ou a existência de unidade de tempo ou espaço”. 

 Nesse último quesito, não identificamos nenhuma contribuição 
dessas personagens à unidade de tempo, até porque o auto não conta 
com qualquer marcação específica de tempo. Mas podemos dizer que 
“Gil Vicente consegue de modo hábil e engenhoso transpor o tempo da 
representação para o tempo representado, criando mecanismos de aviva-
mento de memória e convocando saberes que esclarecem e constroem 
cumplicidades próprias das artes de contar” (CAMÕES, 2002, p. 75). 
Nesse caso específico, isso se dá através do flashback da tentação de Cris-
to no deserto (Mt 4,1-11; Lc 4,1-13), cujo evangelho havia sido lido uma 
semana antes da representação, na liturgia do 1º Domingo da Quaresma. 

Em relação ao espaço, é pela boca de Satanás, em diálogo com Belzebu, 

que sabemos onde o auto se passa (versos 242-246): “Ele há de vir per 

aqui / de rondom / pera Tiro e Sidom / quero ver que faz per i / este 
famoso leão”. Esse é o mesmo espaço ao qual se refere o evangelho, no 
episódio da mulher cananéia. O espaço mais delimitado de cena seria 
aquele onde estava a filha da cananéia (na casa?), mas este não chega a ser 
representado, posto que apenas é sugerido também por Satanás, ao saber 
que Cristo expulsou Belzebu da filha da cananéia: “Mais que me faz pas-
mar/ como chegou isso lá / que Cristo nam foi de cá / nem se boliu 
dum lugar” (versos 653-656). Fora isso, não encontramos nenhuma refe-
rência a tempo, espaço e até figurino, nem mesmo nas didascálias, como 
mais tarde defenderia Corneille no Classicismo.  

 

O conteúdo ético-teológico 

 Todas as personagens de Cananea manifestam reflexões teológicas, 
inclusive Belzebu, o qual expressa uma hermenêutica bíblica, que é recri-
minada pelo apóstolo Pedro. Todavia, deter-nos-emos especificamente 
no ensinamento teológico emanado das falas de Cristo, acerca da oração, 
uma vez que ele é uma personagem-chave para o entendimento que se 
pretende transmitir no auto. Para além disso, examinaremos a intertextu-
alidade bíblica realizada pelo autor, a nosso ver, com o intuito de expres-
sar no auto uma teologia em consonância com o debate teológico vigente 
na Europa, por força da Reforma Protestante. 

 Comecemos pela composição intertextual do auto. Primeiramente,  
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Gil Vicente faz uso da alusão, “uma leve menção a um texto ou a um de 
seus componentes em um segundo texto” (PAULINO; WALTY; e 
CURY, 2005, p. 29). Há uma série de textos bíblicos aludidos nas falas 
das personagens: a travessia do Mar Vermelho (Ex 14), a adoração do 
bezerro de ouro pelos judeus (Ex 32: 1-8), a destruição de Sodoma e Go-
morra (Gn 19: 12-28), a luta de Davi e Golias (1 Sm 17), a tentação de 
Cristo no deserto (Mateus 4: 1-11) etc. Todas essas passagens são trazidas 
à baila como argumentos, não sofrem releitura alguma, e, juntas, revelam 
a unidade da História da Salvação. 

Há passagens bíblicas, contudo, sobre as quais o autor realiza o 
que podemos chamar crossover, ultrapassando a simples menção. Crossover, 
que no inglês pode significar cruzamento, mistura, é uma técnica pela 
qual personagens, cenários ou acontecimentos de narrativas diferentes se 
encontram numa mesma história. No Auto da Cananea, antes do principal 
texto bíblico, que é o trecho da mulher cananéia, Gil Vicente utiliza o 
trecho em que Cristo ensina o “Pai Nosso” aos apóstolos, fazendo com 
que o episódio da cananéia se inicie pela intervenção desta no diálogo de 
Jesus com os apóstolos sobre o Pai Nosso. Só que na Bíblia, esse episó-
dio não possui nenhuma relação com o do Pai Nosso. Realizando a justa-
posição de fragmentos bíblicos que originalmente estavam em contextos 
separados, Vicente tenciona uma nova hermenêutica dos textos bíblicos, 
em que um não deverá ser interpretado sem o auxílio do outro. 

 A partir dessa nova cena composta no auto, Vicente realiza a pará-
frase dos dois relatos evangélicos. Paráfrase é “o desenvolvimento de um 
texto mantendo as mesmas ideias do original [em palavras diferentes], 
cujo objetivo é reescrever e interpretar um texto” (PAULINO; WALTY; 
e CURY, 2005, p. 30). Como reescrita, a paráfrase prevê alterações, mas só 
em grau que não subverta o sentido do texto parafraseado.  

Tanto o trecho da cananéia, quanto o do “Pai Nosso” pertencem 
aos evangelhos sinóticos e, por isso, possuem mais de uma versão na Bí-
blia. O evangelho da mulher cananéia é encontrado em Mt 15: 21-28 e 
em Marcos 7: 24-30, tendo Gil Vicente preferido a versão de Mateus, na 
qual aparecem os apóstolos. O evangelho do “Pai-Nosso” está em Ma-
teus 6: 5-13 e Lc 11,1-13. Na versão lucana, são os discípulos que pedem 
a Jesus que lhes ensine a orar; na de Mateus, o Pai-Nosso tem sete peti-
ções, ao passo que a de Lucas tem apenas cinco. Gil Vicente mescla as 
duas para compor uma cena mais rica em detalhes. 
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Os apóstolos desejam saber de Jesus “como havemos de orar / e 
quando houvermos de rezar / que havemos de dizer / pera nos aprovei-
tar” (versos 266-270). Ao “como havemos de orar”, Jesus responde: “A 
justa e boa petição / traz bom despacho consigo / mas bento é o barão / 
que reza com coração / e com alma e com sentido” (versos 295-299). E 
também: “Nem cuideis que arrecadais / por rezar muita oração / se no 
coração estais / fora de contemplação” (305-308). Depois, Cristo ensina 
o “Pai Nosso” como resposta ao “que havemos de dizer”. No auto, dife-
rentemente do evangelho, Jesus intercala as petições do “Pai Nosso” 
com glosas sobre as petições. Essa é uma inovação de Gil Vicente, que 
reforça o caráter didático do auto. 

As respostas do Jesus vicentino repercutem implicitamente o tre-
cho do evangelho que introduz o “Pai Nosso” na versão de Mateus: 
“Nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como os gentios, por-
que imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos” (Mt 
6:7). Mas não é só isso: essas respostas também dialogam com o contexto 
reformista do momento de produção do auto. Saraiva (2000), inclusive, 
explicita que os pré-reformadores Erasmo de Roterdã, no Modus Orandi 
(1524), e Juan de Valdés, no Diálogo de Doctrina Christiana (1529), trataram 
do tema da oração com a mesma tônica que Gil, inclusive parafraseando 
o Pai Nosso. A obra de Valdés, por sinal, foi o primeiro catecismo publi-
cado em Portugal e ficou sob a suspeita de luteranismo (cf. AGUILAR, 
200, p. 367, nota 67). 

A relação com o contexto reformista fica ainda mais explícita quando o 
auto entra no episódio da cananéia. O apóstolo Tiago solicita a Cristo 
“nam olhes seu merecer / mas vê bem o que te pede” (versos 415-416) e 
a própria cananéia diz: “nam que por meu merecer / tal confio / mas 
peço a teu senhorio / que me outorgue o seu querer / pois creo o teu 
poderio” (versos 452-456). Aqui, entra-se em cheio no coração da Refor-
ma Protestante luterana, que se exprimiu pela máxima bíblica: “o justo 
viverá pela fé” (Hb 10: 38), significando que o gênero humano não se 
salva pelas obras, mas pela fé na Graça de Cristo, isto é, naquilo que lhe é 
dado sem que mereça. Essa concepção, obviamente, está na contramão 
da prática católica romana, em que se alcança a salvação pelas obras 
(compra de indulgências, por exemplo). 

O evangelho da mulher cananéia é muito adequado para assentar o ensi-
namento sobre a doutrina da Graça. Cananeus e judeus tradicionalmente 
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 se opõem desde Gn 10 e 15 em diante. São vistos pelos judeus como 
idólatras de falsos deuses, razão pela qual não haveria motivo algum para 
Cristo curar a filha da cananéia. Todavia, a mulher demonstra fé, através 
de sua oração espontânea e humilde, e ela alcança a Graça de Cristo. O 
que está em jogo, na verdade, é bem maior: a salvação de Jesus é restrita 
aos judeus ou é destinada a todos. Pelo desfecho do episódio apreende-se 
que é destinada a todos e, portanto, não está condicionada ao cumpri-
mento da Lei judaica, mas à fé. Isso é o mesmo que dizer: não às obras, 
mas sim à Graça.  

Desse modo, compreendemos que Gil Vicente utiliza os textos 
bíblicos a partir dos processos intertextuais de alusão (menção a textos), 
crossover (cruzamento de textos) e paráfrase (recriação de textos), para 
auxiliar no estabelecimento sua concepção teológica acerca da oração no 
Auto da Cananeia e, ao mesmo tempo, no estabelecimento de um modus 
orandi muito sintonizado com as ideias reformistas. Não é atoa que o auto 
começa com a reafirmação alegórica da Lei da Graça. 
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