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RESUMO
Esta dissertação tem como objetivo discutir a construção da pluralidade de
vozes em Auto da Compadecida e Farsa da boa preguiça e em suas recriações e
ainda sua relação com novos textos para formar um outro.

Nosso aporte teórico

recaiu sobre a teoria da linguagem a partir das ideias de Mikhail Bakhtin que
proporcionou analisar os textos sob um novo olhar, o da polifonia, carnavalização e
inversão.
A percepção da construção da memória cultural se deu através do caráter
polifônico dos textos, cujas matrizes ecoam o diálogo entre popular, erudito e
massivo. O produto final deste conjunto de vozes resultou na formação de obras
híbridas, em que a heterogeneidade é assumida e mostrada no processo de
construção de novos significados.
Palavras-chave: Auto da Compadecida, Farsa da boa preguiça, polifonia,
memória cultural, recriação.

ABSTRACT
This research aims at discussing the construction of a plurality of voices in
Auto da Compadecida, Farsa da boa preguiça and their audiovisual performances
and also its relationship to new texts to form another one. Our theoretical
approach is based on Mikhail Bakhtin’s theory of language which provided an
analysis of the texts under a new perspective: polyphony, and carnivalization and
inversion.
The perception of the construction of cultural memory occurred by means of
the polyphonic character of the texts, whose matrices echo the dialogue between
popular, scholarly and massive languages. The final product of this set of voices
has resulted in the formation of hybrid works, in which heterogeneity is assumed
and shown in the construction of new meanings.
Keywords: Auto da Compadecida, Farsa da boa preguiça, polyphony, cultural
memory.
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Considerações Iniciais
A consciência de si é sempre verbal e Eu só pode se
realizar no discurso, apoiando-se em nós.
(BAKHTIN, 1980, p.68)
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Esta pesquisa está inserida na área de Teoria Literária e Crítica da Cultura,
na linha de pesquisa em Literatura e Memória Cultural do Mestrado em Letras da
UFSJ. Sua proposta é o estudo do teatro associado a outras linguagens. A
presente pesquisa toma como corpus as peças Auto da Compadecida e Farsa da
boa preguiça de Ariano Suassuna e suas respectivas recriações audiovisuais por
Guel Arraes e Luiz Fernando Carvalho.
O estudo do processo de recriação envolve, sobretudo, a análise do textofonte.

Partindo

desse

pressuposto

torna-se

relevante

fazer

algumas

considerações sobre o contexto e o ambiente nos quais as obras foram
produzidas. De acordo com Irley Machado (2005), Ariano Suassuna ao escrever
Uma mulher vestida de sol em 1947 foi contra a corrente de sua época. O
dramaturgo escolheu abordar a problemática da realidade social nordestina – a do
homem do sertão – ao invés de debater sobre a modernização e industrialização,
temas vigentes nas grandes capitais como São Paulo, mas que não afetavam
diretamente o Nordeste.
A preferência pela realidade vivida pelo sertanejo, expressa em Uma
mulher vestida de sol, tornou-se recorrente nas demais peças de Suassuna. O
autor se propôs a criar uma dramaturgia própria com cores regionais, cujas raízes
remetem a um passado distante, com traços medievais. Dessa forma, misturando
características de cunho religioso, oral e carnavalesco, a obra suassuniana
ultrapassa o tempo em que foi escrita. Segundo Machado:
sem limitar suas referências literárias a uma só época e sem reduzi-las
a uma mera ilustração, Suassuna criou um tema medieval intimamente
ligado à farsa, à moralidade e ao milagre. E, ainda, o integrou a modelos
dramáticos, dominados pelo teatro religioso associado à forma do teatro
profano. Assim, sua obra apresentou, ao mesmo tempo, cenas de
alegria e de contrição. O autor quis transpor para seu teatro os mitos, o
espírito e os personagens dos romances aos quais estão associados os
espetáculos populares do Nordeste: o “Bumba-meu-boi” e o
“Mamulengo”. (MACHADO, 2005, p.63).

Seguindo a mesma perspectiva que Uma mulher vestida de sol, Suassuna
escreve Auto da Compadecida. Na peça ocorre uma espécie de reconstrução do

passado ibérico e medieval do povo brasileiro, mas com sementes de
modernização. Surge uma dramaturgia inovadora, peça baseada em três atos,
nos quais cada ato pode ser interpretado de forma independente.
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Segundo Machado, essa modernidade se caracteriza pelo processo de
recriação permanente adotado pelo autor. Ao reescrever suas peças, o
dramaturgo paraibano empreende operações intertextuais, como a transformação
de um entremez em um ato de uma peça, que permite aos encenadores
reorganizarem a montagem sem prejuízo ao texto.
Auto da Compadecida foi escrita em 1955 e encenada em nove línguas,
sendo o mais popular de todos os títulos de Suassuna, principalmente após o
sucesso da recriação feita pelo diretor Guel Arraes para a TV Globo em 1999
(minissérie) e para o cinema no ano seguinte. Machado pontua que o texto
provocou fortes polêmicas por parte da crítica e entre os católicos integralistas, o
que não impediu seu sucesso internacional. Para Irley Machado:
O “Auto da Compadecida” possui um caráter épico e é baseado na
tradição católica medieval, nos milagres e também nos “autos” de Gil
Vicente. Suassuna serviu-se de um personagem central, “João Grilo”,
que, para conduzir a ação, interpela o público e utiliza todos os recursos
circenses e populares para dinamizar a cena. O autor, numa postura
francamente moral, mas sem fanatismo, criticou, na peça, com um
delicioso humor de nordestino, a simonia, a justiça, o preconceito e a
exploração dos pequenos pelos grandes. Nesta peça, encenada no
momento em que o Brasil passava, quase sem transição, da Idade
Média para a época Moderna, em que a consciência e a luta de classes
tentava se afirmar, Suassuna conseguiu um feliz casamento, ao unir à
crítica social o folclore da região. (MACHADO, 2005, p.65)

A Farsa da boa preguiça é de 1960 e é considerada por muitos críticos
literários obra-prima do autor. Sua recriação audiovisual foi realizada em coautoria com Bráulio Tavares, na adaptação para a TV Globo em 1995, sob a
direção de Luiz Fernando Carvalho.
A temática da avareza em Suassuna é abordada como vício e se torna uma
forma de punição, assim como em Plauto e Molière. Na peça, em particular, o
pesadelo de todos os avarentos se concretiza no momento em que Aderaldo
Catacão perde tudo o que ganhara. O autor considera que, apesar de ter
reconquistado tudo o que perdeu, o avarento não é mais o mesmo, tornou-se
escravo de sua obsessão. Com medo da pobreza, o Rico passa a viver como o
mais miserável dos pobres.
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A autora Irley Machado discorre acerca da avareza, ao lado da preguiça
em Farsa da boa preguiça e considera que ao denunciar a avareza, Suassuna
coloca-se em defesa da preguiça necessária à criação artística:
nessa obra, o autor abriu a porta a um sonho surreal. Encontra-se,
nessa história simples, de vilarejo interiorano, onde cada um desloca-se
seguindo as obrigações e os trabalhos cotidianos, uma cena carregada
de angústia. Essa farsa é povoada de personagens diabólicos e de
cenas estranhas. Ela possui um universo surreal que se mistura ao
mundo natural. O fantástico invade a terra sem tomar o poder. A
desmedida dos seres, o hibridismo das espécies: a mulher que é uma
cachorra, os homens, que são bodes – corresponde, no sentido
metafórico, à criação de monstros polimorfos, aparentemente viáveis. O
homem que se transforma em monstro não é senão o reflexo de uma
sociedade que se degrada, que se deteriora e onde se pode encontrar a
inversão total de valores. Na trama dessa farsa, as ações do
personagem Aderaldo, acusado de avareza e de sua mulher acusada de
luxúria, tornam-se tão graves que os personagens são conduzidos ao
inferno ainda vivos. (MACHADO, 2005, p.66).

O hibridismo do universo suassuniano, descrito pela autora é latente nesta
peça. A farsa é considerada um modelo de integração de componentes de
diferentes naturezas como o bumba-meu-boi, mamulengo, entremez, folhetos,
histórias e contos populares dentre outros elementos da cultura popular
nordestina. Cabe ressaltar que a adoção de cada elemento apresenta um sentido
se consideramos o diálogo estabelecido entre a recriação e sua fonte.
A pesquisa se insere no contexto dos Estudos Culturais que, de acordo
com José Jorge de Carvalho em O lugar da cultura tradicional na sociedade
moderna, se concentra na análise da produção cultural popular e midiática, vistas
como lugar de resistência e de produção de novas identidades políticas, capazes
de responder aos desafios da fragmentação social, individual e psíquica da
sociedade pós-industrial. (CARVALHO, 2000, p.29).
Busca-se desvendar o modo como se articula a memória cultural nas
recriações audiovisuais em Auto da Compadecida e Farsa da boa preguiça
através da pluralidade de linguagens que constituem as obras. Com tal intuito,
buscamos o apoio de teorias relacionadas aos conceitos de polifonia, adaptação,
memória cultural e cultura popular.
A linguagem polifônica dos textos suassunianos será discutida, sob a ótica
do pensador Bakhtin, concomitantemente aos procedimentos adotados pelos
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autores Guel Arraes e Luiz Fernando Carvalho. O processo de análise dar-se-á
mediante uma investigação no campo da linguagem praticada pelos autores, já
que nosso interesse recai sobre as vozes que compõem o discurso.
A polifonia em Bakhtin caracteriza, sobretudo, não um modo de
composição do sujeito, mas do discurso – o que faz uma forma específica do
discurso indireto-livre é o fato de que, nos limites de uma só e mesma construção
linguística, ouvimos ressoar os acentos de duas vozes diferentes. Assim, a
polifonia não qualifica um tópico do sujeito, mas do discurso como emaranhado de
vozes, separadas e solidárias de um só e mesmo locutor. Ultrapassando a ideia
de uma divisão estrita entre vozes exteriores umas às outras, há notadamente a
seguinte definição bakhtiniana da atividade verbal:
É [...] numa certa medida [...] um processo de assimilação, mais ou
menos criativo, das palavras de outrem (e não das palavras da língua).
Nossa palavra, ou seja, nossos enunciados [...], está repleta das
palavras de outrem, caracterizados, em graus variáveis, pela alteridade
ou assimilação [...] por um emprego consciente e diferenciado.
(BAKHTIN apud BRAIT, 2005, p. 69).

De acordo com a perspectiva polifônica de Bakhtin, podemos afirmar que o
horizonte social de Suassuna é o cotidiano do povo. E é nesse cotidiano que os
adaptadores Guel Arraes (Auto da Compadecida) e Luis Fernando Carvalho
(Farsa da boa preguiça) buscam o material a ser adaptado e estruturado de modo
a constituir um bem cultural em diálogo com o dia-a-dia ao qual retorna, via ficção.
Assim, rompe-se a mecanização, o marasmo da cotidianidade pelo acionamento
de diferentes formas de transmissão.
Desse modo, os diretores Arraes e Carvalho buscam em Suassuna o
material a ser relido em termos televisivos, empregando para tal as técnicas
ficcionais próprias a uma minissérie ou série televisiva. Os recriadores seriam
como uma segunda voz dentro do discurso, em que a língua é trabalhada em
meios diferentes, mas por alguém que possui o dom da fala indireta bakhtiniana.
Além das teorias mencionadas, também buscaremos embasamento teórico
em trabalhos de pesquisadores sobre a obra de Ariano Suassuna. Entre eles
destacam-se Beti Rabetti, Geraldo da Costa Matos, Lígia Vassalo e Idelette
Muzart dos Santos.
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Dessa forma, nosso trabalho desenvolve-se no sentido de surpreender o
funcionamento e as especificidades do discurso das várias vozes que perpassam
os textos suassunianos e suas recriações. Através dessa análise, visamos
perceber a complexidade e a criatividade que constituem as obras, tendo o
dialogismo como princípio constitutivo, em que a heterogeneidade é assumida e
mostrada no processo de construção de novos significados.

16

Capítulo 1 –
O projeto teatral de Ariano Suassuna
Não troco o meu "oxente" pelo "ok" de ninguém!
Ariano Suassuna
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1.1 - Ariano Suassuna

FIGURA 1 – Foto de Ariano Suassuna em 21 de Novembro de 2008 (2°FELIT em São João
del-rei/MG ). Fotógrafa: Telma Castro.

Ariano Suassuna nasceu em 16 de junho de 1927, na cidade de Nossa
Senhora das Neves. Nesta época, seu pai, João Suassuna, era o governador da
Paraíba. Três anos após seu nascimento, o pai já havia deixado o cargo de
governador e exercia o mandato de deputado federal. No dia 9 de outubro de
1930, João Suassuna foi assassinado a tiros no centro do Rio de Janeiro (antiga
capital do Brasil) pelo pistoleiro Miguel Alves de Souza.
O assassinato de João Suassuna foi o trágico resultado de uma divisão
política ocorrida na Paraíba, a qual já havia sido também um dos motivos da
eclosão da Revolução de 30. Um dos aliados políticos do pai de Ariano, José
Pereira Lima, contrário à política de João Pessoa - político que o sucedeu no
governo da Paraíba - declarou a independência do município de Princesa e
colocou as forças armadas da cidade em alerta para resistirem a qualquer tipo de
invasão feita pelos soldados do Estado ou da União.
A cidade só se rendeu após a morte de João Pessoa, que foi assassinado
por João Dantas - primo de Rita de Cássia Dantas Vilar, mãe de Ariano. Esse foi
um dos motivos para o assassinato do pai de Ariano. Os parentes e aliados
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políticos de João Pessoa acreditavam que seu assassinato fora planejado e
ordenado por João Suassuna. O assassinato marcou muito a vida de Ariano.
No filme “Adeus Cinema”, de Anselmo Duarte, Ariano Suassuna aparece,
em 1964, cuspindo num monumento a João Pessoa. Quase trinta anos depois, na
entrevista concedida para o Caderno de Literatura Brasileira do Instituto Moreira
Salles, ele afirma que a rixa só não piorou por causa de sua mãe, que sempre
afirmou que o assassino de seu pai havia morrido. Suassuna acredita que sua
mãe só dizia isso para que a história de assassinatos tivesse um fim.
O assassino de João Suassuna ficou preso por dois anos, depois viveu em
liberdade por muitos anos. Com a morte do marido e o constante medo de ser
vítima de novas violências, Rita de Cássia passou a mudar-se constantemente,
levando nessas mudanças seus oito filhos. Em 1932, a família de Ariano já havia
perdido quase todo o gado de suas fazendas em razão da terrível seca que então
atingia o Estado da Paraíba. No ano seguinte, a família mudou-se para Taperoá,
cidade que fica no Sertão dos Cariris Velhos da Paraíba. De 1934 a 1937, Ariano
iniciou seus estudos. Seus primeiros professores foram Emídio Diniz e Alice Dias.
Nesse período, o clã dos Suassuna foi marcado por graves problemas
financeiros, a mãe de Suassuna teve que vender uma das fazendas da família, a
de Acahuan. Ariano deixou de receber as aulas de Emídio e Alice e ingressou no
internato do Colégio Americano Batista, no Recife. Em 1942, a família Suassuna
se fixou no Recife e, no ano seguinte, Ariano entrou no Ginásio de Pernambuco,
onde concluiu em 1945, o curso clássico.
Foi no Ginásio de Pernambuco que Ariano conheceu Carlos Alberto
Buarque Borges, que o iniciou na música erudita e nas artes plásticas. No mesmo
ano, Suassuna começou a estudar no Colégio Oswaldo Cruz, com o intuito de se
preparar para o vestibular de Direito, na Faculdade de Direito do Recife. É
também nesse ano, 1945, que ocorre a primeira publicação de um poema de
Suassuna intitulado Noturno, no dia 7 de outubro, no Jornal do Commercio.
Em 1946, Ariano iniciou o curso de Direito e, na faculdade, conheceu um
grupo de artistas plásticos, escritores, teatrólogos e atores. Participou da
formação do TEP (Teatro de Estudantes de Pernambuco), sugestão de Hermilo
Borba Filho, que também lhe indicou a leitura da obra do escritor Federico Garcia
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Lorca. Lorca influenciou muito seus primeiros trabalhos. Os poemas que naquela
época, Ariano escreveu e publicou na revista Estudantes, da Faculdade de Direito
de Recife, lembravam os poemas do escritor espanhol.
Em 1947, Suassuna escreveu sua primeira peça teatral, Uma Mulher
Vestida de Sol, com a intenção de participar do concurso promovido pelo TEP. O
texto, baseado no Romanceiro do Nordeste, ganhou o concurso e fez grande
sucesso. No ano seguinte, Ariano teve pela primeira vez, uma peça de sua autoria
representada. Trata-se de Cantam as Harpas de Sião. A estreia ocorreu no dia 18
de setembro, na Barraca do TEP, no parque 13 de Maio, no Recife. Esta peça foi
reescrita dez anos depois e recebeu o título: O Desertor de Princesa.
Em 1949, o poeta Murilo Mendes, em um artigo publicado no Jornal do
Commercio, teceu elogios à peça e ao seu autor. Nesse mesmo ano, Ariano
publicou uma outra peça intitulada Os Homens de Barro, e, no ano seguinte,
escreveu o Auto de João da Cruz, texto com o qual ganhou o Prêmio Martins
Pena da Divisão de Extensão Cultural e Artística da Secretaria de Educação e
Cultura de Pernambuco.
Foi também em 1950 que Ariano concluiu seu curso na Faculdade de
Direito. Em 1951, ao passar uma temporada em Taperoá, por causa de uma
infecção pulmonar, Ariano recebeu a visita de sua noiva, Zélia de Andrade e Lima
e de alguns familiares da moça. Preparou então uma recepção teatral para as
visitas, escrevendo uma pequena farsa chamada Torturas de um coração ou Em
boca fechada não entra mosquito, que foi encenada pelo próprio autor, na
ocasião. Esse pequeno texto foi a primeira incursão de Ariano na comédia e
serviu, anos mais tarde, como ponto de partida para a peça A Pena e a Lei.
Em 1952, Suassuna passou a trabalhar como advogado e publicou O Arco
Desolado, peça baseada na mesma lenda que inspirou o espanhol Calderón de la
Barca no seu A Vida é Sonho. Dois anos depois, O Arco Desolado recebeu
menção honrosa no concurso do IV Centenário da Cidade de São Paulo.
Em 1955, Ariano escreveu Auto da Compadecida, peça também baseada
em narrativas do Romanceiro nordestino. Em 1956, abandonou a carreira de
advogado e passou a ministrar aulas de Estética na Universidade Federal de
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Pernambuco. Foi a partir deste curso que surgiu o “Manual de Estética” de
Suassuna, com a intenção de auxiliar aos alunos durante as aulas.
Em 19 de janeiro de 1957 - data do aniversário de seu pai - Ariano casouse com Zélia. Neste mesmo ano, o Auto da Compadecida foi encenado no Rio de
Janeiro e recebeu a medalha de ouro da Associação Brasileira dos Críticos
Teatrais. No mesmo ano, Suassuna publicou O Santo e a porca, que também
ganhou o mesmo prêmio. Em seguida, foi a vez de O casamento suspeitoso, que
foi montado em São Paulo pela Companhia Sérgio Cardoso e, com esse texto,
recebeu o Prêmio Vânia Souto de Carvalho.
No ano seguinte, 1958, foi publicado O Homem da Vaca e o Poder da
Fortuna, texto baseado em histórias da tradição popular (folheto de cordel). É
neste ano que o autor começa a escrever o livro Romance d’A Pedra do Reino e o
Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta. Foi também em 1958 que Suassuna
ingressou no curso de Filosofia da Universidade Católica de Pernambuco e
fundou o Teatro Popular do Nordeste, no qual encenou muitas de suas peças nos
anos seguintes.
Dois anos depois, Ariano Suassuna formou-se em Filosofia. Em 1965 foi
publicada a primeira tradução de Auto da Compadecida em Madri, Espanha. Em
1967, foi nomeado, pelo reitor Murilo Guimarães, diretor do Departamento de
Extensão Cultural da Universidade Federal de Pernambuco. A partir daí, Ariano
começou a articular o Movimento Armorial, que defendia a criação de uma arte
erudita nordestina a partir de suas raízes populares.
O Quinteto Armorial lançou, entre outros, o artista Antônio Nóbrega, que
afirmou ter conhecido o Brasil “verdadeiro”, durante as viagens feitas com o
conjunto de música de câmara. Ele ingressou a convite de Ariano Suassuna e
participou como violinista e compositor. É também em 1967 que a primeira versão
cinematográfica de Auto da Compadecida entra em cartaz.
Em 1971, Ariano publicou o Romance d’A Pedra do Reino. No ano
seguinte, o livro ganhou o Prêmio Nacional de Ficção, do Instituto Nacional do
Livro. Em 1973, Ariano criou a Orquestra Armorial e saiu do Conselho Federal de
Cultura. Em 1975, lançou os livros Iniciação à Estética e Seleta em Prosa e
Verso, sendo que o último inclui quatro peças: O Rico Avarento, O Castigo da
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Soberba, O Homem da Vaca e o Poder da Fortuna e Torturas de um Coração.
Nesse ano, Ariano passou a assinar folhetins semanais publicados no Diário de
Pernambuco. Os folhetins foram publicados até o ano seguinte.
Em um artigo publicado na Revista eletrônica Speculum no dia 18 de
janeiro de 2009, intitulado Ariano Suassuna, Renato Roschel afirma que no dia 9
de agosto de 1981, Suassuna publicou no Diário de Pernambuco uma carta de
despedida da literatura. O escritor afirmava, entre outras coisas, que havia
perdido o interesse pela escrita. Suassuna só voltou a escrever em 1987, e
apresentou a peça As cochambranças de Quaderna, que foi encenada no ano
seguinte, em Recife (cf. SPECULUM, 2009).
Dois anos mais tarde, mais precisamente no dia 3 de agosto de 1989, foi
eleito para a cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras. Tomou posse no dia 26
de abril de 1990. Nesse ano, Ariano foi convidado para se candidatar à vicepresidência da República pela chapa de Luis Inácio Lula da Silva, mas não
aceitou o convite afirmando que não poderia, pois, não tinha vocação e
consequentemente, prestaria um mau serviço.
Voltando ao artigo publicado na revista Speculum, Roschel afirma que
Suassuna, ao falar da política, da luta entre o Brasil oficial dos traidores e o Brasil
real dos traídos, pontua que a figura de Lula se sobressai. O dramaturgo,
refletindo sobre a política brasileira, chegou a afirmar que somente quem possui
um pouco de lucidez e consciência pode avaliar o prodígio de inteligência e valor
pessoal que a história individual de Lula revela. Segundo o escritor, o fato de o
presidente sobrepôr-se a cinco séculos de injustiça e marginalização é quase um
milagre.
Lembrando sempre a cultura popular, Suassuna também é por ela
reconhecido. Uma amostra desse fato ocorreu em São José do Belmonte (PE), no
ano de 1993, quando foi celebrada a primeira festa da Pedra do Reino. Uma festa
onde, posteriormente, os cavaleiros passariam a usar roupas iguais às descritas
por Ariano em seu livro Romance d’A Pedra do Reino. A festa repete-se todo ano.
Em 1994, Ariano aposentou-se de sua função de professor de estética na
Universidade Federal de Pernambuco e lançou o romance Fernando e Isaura. Foi
neste ano que a rede Globo exibiu o especial Uma Mulher Vestida de Sol. No ano

22

seguinte, o escritor foi nomeado pelo governador Miguel Arraes, secretário
estadual de Cultura. Em 1995, a Rede Globo exibiu Farsa da boa preguiça.
A peça Uma Mulher vestida de Sol só foi filmada para TV em consideração
ao diretor Luiz Fernando Carvalho. Para Suassuna ele conseguiu com “Renascer”
mais do que renovar a estética da telenovela. Com seu trabalho, ele conquistou a
admiração do escritor e pode então adaptar a peça para a televisão na faixa
dramatúrgica da Terça Nobre, da Rede Globo.
Esta foi a primeira incursão de Suassuna na TV, veículo para o qual nunca
havia feito qualquer concessão. Suassuna disse na época, que já havia gostado
da direção de Luiz Fernando Carvalho em ‘Renascer’ e foi apresentado a ele por
Antônio Nóbrega, um amigo comum, alguns meses antes. Ele afirmou se
entender muito bem com Carvalho, pois se identificavam muito na forma de
“encarar” a cultura popular.
Em 18 de julho de 1997, um encontro de maracatus abriu o 6º Festival de
Inverno de Garanhuns (FIG), para celebrar os 70 anos de Ariano Suassuna. Ainda
em 1997, Suassuna publicou no caderno Mais da Folha de São Paulo a peça A
História de Amor de Romeu e Julieta. Em 1999, Ariano foi um dos maiores e mais
contundentes opositores à candidatura de Roberto Campos à Academia Brasileira
de Letras, afirmando que Campos era o representante do Brasil oficial que, no
começo da República, havia invadido e matado todos os habitantes de Canudos.
Em 1999, a Rede Globo exibiu o Auto da Compadecida em uma minissérie
de quatro capítulos. Neste mesmo ano, Ariano passou a apresentar um programa
chamado “O Canto de Ariano” na TV NE, depois, em 2000, o canal GNT passou a
transmitir o quadro. Foi também em 2000 que estreou a versão de Auto da
Compadecida nos cinemas brasileiros. Nesse mesmo ano, Ariano tomou posse
da cadeira 35 da Academia de Letras da Paraíba.
Ariano Suassuna é dotado de posições e convicções que não se abalam
muito facilmente. É conhecida sua defesa de um sistema monarquista de
esquerda no Brasil, assim como é conhecida sua defesa da cultura popular,
principalmente da nordestina. Para Suassuna, cultura e arte são divididas entre a
boa e a ruim. Segundo ele, há pessoas que fazem esta distinção e colocam num
plano inferior a cultura popular em relação à erudita, a cultura que eles chamam
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arcaica em relação à de vanguarda, e o que eles chamam de cultura local em
relação à cultura universal. Para o escritor essas distinções não têm a menor
validade, em suma, a única distinção que ele acredita ser válida em arte é entre
arte ruim e arte boa.
Ariano Suassuna é considerado como uma das maiores representações
literárias do Romanceiro do Nordeste. Representante das antigas narrativas, das
antigas lendas, em prosa ou verso, da cultura brasileira tradicional. Ariano traz em
sua obra a força dos cordéis, dos cantadores, das representações legítimas da
cultura popular do Brasil real. Ele luta contra a influência cultural do Brasil oficial e
da cultura de entretenimento em massa. Segundo o autor, aos poucos, um
número cada vez maior de pessoas vem percebendo o perigo que esse ‘lixo’ (que
não é só cultural, mas também político) representa para o mundo em geral, para o
Brasil e para as outras nações pobres em particular.
Em uma de suas aulas-espetáculo, ocorrida em 20 de novembro de 2008,
na cidade de São João del-Rei, Minas Gerais, Suassuna afirmou ainda que o mau
gosto e a vulgaridade alcançaram uma amplitude sem precedentes e que
passamos a aceitar as banalidades da cultura americana de massa como
expressão do “universal”. Ele considera que o maior monumento que a
imbecilidade humana já produziu no campo das artes plásticas foi a Disneylândia,
e que seu equivalente brasileiro se chama Beto Carreiro. O último seria a versão
caricaturada e traída da cavalhada, um espetáculo autêntico e belíssimo. É
significativo que seus personagens usem chapéu de texano.
No que concerne à globalização, Ariano também não faz concessões. Ao
ser convidado para receber um prêmio oferecido por uma multinacional afirmou
que não receberia um prêmio de nome estrangeiro, afirmando que não é traidor
do seu povo e que também não está à venda.
Nos últimos anos, Ariano tem percorrido várias cidades, por diferentes
regiões do país, exibindo a sua aula-espetáculo, na qual fala sobre todos os
campos da arte, declama versos, canta e dança. Nessas aulas, o comediógrafo
discorre acerca da política brasileira, faz críticas e promove debates. Suas
discussões envolvem temas relacionados à cultura nacional e suas influências
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estrangeiras, de forma a criticar e reforçar seu ponto de vista sobre diferentes
assuntos.

1.2 – A estética de Ariano Suassuna
Neste primeiro capítulo, torna-se relevante fazer algumas considerações
sobre o projeto teatral de Ariano Suassuna e seu processo criativo, assim como
uma breve apresentação das peças que compõem o corpus. Com tal intuito e,
através do embasamento teórico de Matos, Vassalo, Santos e Rabetti,
descreveremos e analisaremos as peças suassunianas discutindo as questões
referentes à autoria, gênero e temática. Mostraremos sua proximidade com o
teatro

vicentino

e

o

Movimento

Armorial,

assim

como

suas

relações

interdiscursivas com outros autores e textos, bem como com a realidade cotidiana
e seu diálogo com as fontes populares.
Podemos compreender a escrita dramatúrgica de Suassuna a partir de dois
eixos principais: a criação de um projeto nacional e popular na cultura brasileira
tendo como princípios o Movimento Armorial; e o papel das fontes populares e
eruditas na elaboração de sua dramaturgia e de seu projeto estético.
O Movimento Armorial foi criado em 1970 no Recife sob a inspiração e
direção de Ariano Suassuna com a participação de intelectuais nordestinos e teve
como proposta reunir poetas e gravadores, músicos e escritores, pintores e
homens de teatro, ceramistas e bailarinos num projeto cultural específico.
Nos manifestos do Movimento Armorial estão colocados os objetivos do
escritor paraibano ligados a um querer atuar artisticamente no campo erudito “a
partir da cultura popular”. O projeto estético do Movimento Armorial aponta para o
resgate da herança cultural ibérico-brasileira, presente nos rituais e festas
populares religiosos ou profanos que remontam à tradição espetacular do teatro
europeu medieval, e reelaborada em um contexto moderno.
De acordo com Idelette Muzart dos Santos (1999), por fatos históricos de
longa duração e conjunturais, essa herança se expressa também nas
manifestações culturais populares do Nordeste brasileiro, em um movimento de
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transmigração e reelaboração permanente de estruturas e procedimentos
espetaculares e performáticos no contexto desse ambiente cultural.
Essa arte armorial define-se por uma relação estreita com a literatura
popular do Nordeste, principalmente com o folheto de cordel, considerado como
bandeira do Movimento Armorial por unir poesia, xilogravura e música. A arte
armorial parte do folheto de cordel, não como fonte única, mas como ponto de
convergência, já que ele reúne os setores literários, teatral e poético dos versos e
narrativas; o das artes plásticas; o musical e os cantos.
Segundo Santos, a armorialidade do teatro comprova-se no texto de
Suassuna, como uma reescritura parcial do folheto de cordel, bem como nos
processos de integração de elementos diversos, emprestados aos espetáculos
populares para culminar na encenação. O papel dos folhetos na obra de Ariano é
essencial devido a sua estrutura narrativa marcada por situações e personagens
típicas, cujo encadeamento sofre um processo de reinvenção para chegar às
peças.
A referência à obra popular constitui o cimento do Movimento Armorial e
identifica-o na história da cultura brasileira e ainda orienta a pesquisa e
condiciona a criação. Contudo, é importante ressaltar que o movimento não reúne
apenas artistas populares, mas artistas cultos que recorrem à obra popular como
a um “material”, que procuram recriar e transformar segundo modos de expressão
e comunicação pertencentes a outras práticas artísticas.
A identidade do Movimento Armorial também é discutida na obra de
Santos. Ela pontua que nunca houve adesão formal de membros ao movimento,
essa adesão era declarada a partir de uma relação estreita de identificação entre
as artes e os artistas com os elementos fundamentais que definem a arte
armorial. O movimento existiu, de fato, através de obras que atestam sua
vitalidade e de artistas que às vezes se preocuparam com uma possível
delimitação. No entanto, a originalidade dessa atitude criadora que encontrou na
voz popular uma fonte temática e formas poéticas novas, fundou uma estética que
sobrevive ainda hoje.
O movimento, como fenômeno cultural delimitado no tempo e espaço,
acabou, mas o armorial permanece e constitui, hoje, uma das grandes correntes
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da jovem geração de artistas brasileiros, principalmente no campo das artes
plásticas, da música e do teatro. Assim como Ariano Suassuna, os armorialistas
da primeira geração, os fundadores da arte armorial, seguiram seu caminho em
busca das próprias ilumiaras.
Após esta breve explanação sobre o Movimento Armorial, faremos algumas
considerações sobre o processo criativo do escritor paraibano. A proposta de
espetáculo da dramaturgia de Ariano é marcada pela heterogeneidade, o popular
proveniente das variadas fontes do contexto nordestino, é recriado e devolvido ao
público. O projeto estético de Suassuna busca no romanceiro popular as fontes
para a criação erudita, dramatizando as narrativas dos folhetos e amalgamandoas com certas tradições formais do teatro cristão medieval.
O trabalho de Ariano Suassuna é elaborado sob um ponto de vista
integrador, na medida em que faz uso tanto da cultura popular quanto da erudita.
Essa integração intercultural será analisada através do rastreamento e da
identificação dos temas, dos modelos formais e das matrizes textuais.
A originalidade das obras de Ariano reside no intercâmbio que se
estabelece entre expressão oral e escrita. A escritura de suas peças a partir do
folheto não exclui a voz da cantoria, do romance, do conto; ao contrário,
completa-a e renova-a, desempenhando o papel de arquivo da improvisação e do
fugitivo. Essa escritura não marginaliza a dimensão oral de suas fontes, pois
assim como os folhetos, está também submetida à variação, reescritura e
renovação da cultura popular.
Por ser voltada para o “popular”, a proposta teatral de Suassuna é também
marcada por conflitos. Ao mesmo tempo em que visa à construção de uma arte
cênica que, por um lado, está vinculada ao acervo tradicional de recursos cômicos
de literatura e teatro medievais, por outro, se associa também aos efeitos cênicos
que se inserem no contexto do teatro moderno. A relação dessa proposta teatral
com a cultura popular também será discutida na presente pesquisa.
No que diz respeito à concepção da obra teatral, Suassuna privilegia uma
das primeiras características das danças dramáticas, em particular do bumbameu-boi: a aglomeração de pequenos núcleos narrativos de diversas origens,
ligados entre si a ponto de formar um todo coerente, por assimilação das
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personagens de um episódio para outro. Santos apresenta ainda outra
semelhança entre o teatro de Ariano Suassuna e o bumba, que diz respeito ao
tema, o dinheiro representando a obsessão da maioria das personagens. O
pecado está sempre relacionado ao dinheiro, ele é visto como símbolo do mal, da
desumanização, da corrupção e da perdição do homem.
Em O sertão medieval, Vassalo (1993) afirma que alguns estudos
comprovam que os temas e as estruturas advindos do romanceiro, no qual
Suassuna também busca inspiração, remontam a um material europeu oriundo
especialmente da França (de mouros, judeus e ciganos) que foi herdado pela
cultura nordestina através da ibérica. Assim, através de Portugal, tornamo-nos
legatários de uma cultura marcada por fortes traços arcaicos e cosmopolitas, que
se reduplicam consoante o novo contexto em que se inserem.
Considerando tais afirmativas, o enfoque teórico mais apropriado para
constatar a presença de um texto sobre outro ou de justificar a pertinência de um
modelo em relação a uma época seria abordar o tema sob o ponto de vista de
Mikhail Bakhtin (2002) sobre paródia e carnavalização. Esta teorização se faz
pertinente à nossa pesquisa por recortar a cultura europeia da época dos
descobrimentos, que transmitiu inúmeras de suas marcas às terras americanas; e
também por apontar para a tensão entre o oficial e o popular junto com a
dicotomia entre universalizante e regional.
Nessa perspectiva, a produção de Ariano Suassuna pode ser caracterizada
como paródica no sentido de canto paralelo, já que ela pode ser lida como uma
obra erudita em contraponto à cultura popular que a estimula. Mas é importante
ressaltar que o escritor realiza um movimento inverso ao cânone europeu, já que
neste a cultura popular deforma a oficial, ao passo que para o autor paraibano o
canto paralelo é a sua criação erudita baseada nos moldes populares.
É importante ressaltar que nem toda obra paródica é obrigatoriamente uma
degradação do solene. No caso de Ariano Suassuna, seus textos não
escarnecem e nem criticam os modelos a partir dos quais são feitos. O que ocorre
é uma transformação lúdica, que difere da imitação de um texto-fonte para gerar
um novo texto. O escritor visa a uma espécie de divertimento sem intenção de
agredir.

28

Ao retomar os textos da tradição popular, o dramaturgo empreende
operações intertextuais, nas quais predomina a citação de folhetos narrativos de
cordel transpostos para o gênero dramático. Por serem as peças em sua maioria
cômicas, adota-se a paródia no sentido de canto paralelo com rebaixamento
cômico, tal como focalizada por Bakhtin.
Verifica-se também a ocorrência de outro tipo de paródia, que incide sobre
os discursos religioso, jurídico e médico-científico, consubstanciados em
cerimônias de casamento religioso e civil, em ritual de enterro e testamento, em
diagnósticos médicos e atestados de óbito.
Em algumas obras de Ariano Suassuna, como Farsa da boa preguiça, de
acordo com seu projeto estético, ele retoma outros textos de forma tão visível que
se pode acompanhar não só o idêntico desenrolar das sequências narrativas
como o próprio enunciado, executando mínimas modificações ao transpor – ou
atualizar – a literatura popular narrativa para o teatro.
De acordo com Santos, a retomada do texto popular pelo escritor culto se
caracteriza por traços, como: manutenção do esquema narrativo do texto popular,
com modificações maiores ou menores na cadeia discursiva, segundo processo
da retórica popular e oral, com a triplicação da sequência ou intercalação de
outras narrativas; modificações no nível dos agentes, através de novas
motivações dos personagens existentes e criação de novos personagens a partir
de outras fontes populares; conservação da língua popular, mas mantendo certa
coerência com a linguagem culta; e integração de elementos díspares, de modo a
preparar o espectador para certa moral, conforme o cristianismo.
Outra característica marcante do trabalho de Ariano Suassuna é que ele
traz para a sua obra a religião católica em sua manifestação popular. Nesse tipo
de manifestação os princípios da igreja se entrelaçam com uma missão
moralizadora, própria da literatura de cordel. Assim, o escritor teatraliza também a
religião, mas com certo cuidado, de modo a se tornar festiva a comunicação,
graças à simpatia de sua linguagem cômica e ao projeto circense de encenação.
Vassalo aponta a medievalidade como uma das marcas mais específicas
do teatro de Suassuna, já que ela recorta transversalmente os temas, os textos e
os modelos formais. Ela decorre de imediato das fontes populares, que retiveram
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o modelo medieval e, mediatamente das fontes cultas católicas de seu teatro. Ela
também está presente no problema da definição dos subgêneros a que
pertencem as peças, pois nenhuma corresponde a uma única matriz, sendo o
hibridismo e ausência de formas bem delimitadas, outro traço medieval.
A estética do teatro da Idade Média se faz presente ainda, em Suassuna,
através da técnica do teatro épico cristão, com suas modalidades específicas e
personagens estereotipados. As peças do autor se revestem de traços
ideológicos próprios da Idade Média, como o bem versus mau, o tom moralizante,
a criação de personagens alegóricos, homólogos à visão de mundo cristã
medieval e aspectos próprios da cultura popular europeia da época.
Devido à influência da cultura nordestina e da dramaturgia medieval, o
teatro de Ariano se prende ao sagrado. Além de assumir denominações
anteriores às do Renascimento, como auto e farsa, adota ainda estruturas formais
das representações medievais. As obras apresentam também traços épicos como
o uso de prólogo, epílogo, monólogo e um apresentador que se dirige ao público,
o emprego da música e da ação trazida dos bastidores.
Vassalo pontua que, na Idade Média, tanto o teatro sacro quanto o profano,
são populares, pois ambos se voltam para o povo sob diferentes pontos de vista.
Os arquitextos do teatro profano que mais se relacionam com as obras de
Suassuna são a farsa e a commedia dell’arte. Ambos têm predominância na
passagem da Idade Média para o Renascimento, sendo que seus traços são
percebidos com mais clareza no mamulengo.
Em Farsa da boa preguiça, Ariano Suassuna busca inspiração na arte do
mamulengo, teatro de bonecos do Nordeste, que apresenta trama bem concisa,
cujas temáticas abordam assuntos como: a história do diabo que quer levar um
homem e uma mulher para o inferno; a exploração do homem pelo homem; a falta
de caridade; a preguiça; a privação imposta à mulher; seres celestiais disfarçados
de pedintes e seres infernais oferecendo o pecado, que nos remetem à época
medieval.
O caráter popular da dramaturgia de Suassuna, marcado pela flexibilidade
e simplicidade, proporciona uma liberdade de criação e apropriação de sua obra.
Em algumas peças, através de suas rubricas, o autor faz sugestões que apontam
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para o uso de recursos ao alcance da mão comum. Esta postura adotada pelo
dramaturgo, visando à existência de um projeto cênico direcionado para o
popular, também será objeto de análise no nosso estudo.
No que concerne ao corpus da pesquisa, a peça Auto da Compadecida é
considerada a obra mais conhecida do autor, principalmente após o sucesso das
suas recriações para a TV e para o cinema. No entanto, é importante ressaltar
que essa consagração só veio confirmar a empatia que o trabalho de Ariano
provoca onde quer que chegue, pois a peça em questão já era considerada um
clássico da literatura brasileira.
A peça faz uma releitura do teatro medieval nos moldes do contexto da
cultura popular nordestina e que se estende à realidade brasileira. Essa
heterogeneidade, constituída pela interação de diferentes vozes, também é
imanente à recriação audiovisual.
Cada um dos atos dessa peça refere-se a um ou dois folhetos diferentes, o
primeiro refere-se a O enterro do cachorro de Leandro Gomes de Barros, o
segundo à História do Cavalo que defecava dinheiro (anônimo) e o terceiro a O
Castigo da Soberba de Anselmo Vieira de Souza e A Peleja da Alma, de Silvino
Pirauá de Lima. Contudo, Suassuna escreveu em 1953 um entremez com o
mesmo título do folheto, O Castigo da Soberba, considerado uma etapa
intermediária de transformação e processo de reescritura popular.
No Auto da Compadecida estão presentes todos os elementos do milagre1:
a vida devassa, a intercessão de Nossa Senhora e a remissão dos pecados.
Nessa peça, a intercessão da Virgem opera a grande reviravolta para impedir a
condenação de todos. Conclui-se então o milagre, pois sem esta mediação a
situação dos pecadores seria desesperadora.
Entre os vários elementos circenses que atuam na dramaturgia de
Suassuna, em Auto da Compadecida, destaca-se a presença dos “amarelos”
João Grilo e Chicó. A dupla do astuto espertíssimo e do ingênuo bocó é a mola
propulsora da ação, que, por meio de trapalhadas e invenções, costura a história.

O milagre é um gênero eminentemente medieval que se apresentava como uma peça de curta
duração baseada na vida dos santos. É a encenação de uma intervenção de um santo ou da
Virgem Maria a favor de um personagem pecador. A intenção é mostrar que não há crime que não
possa ser redimido pela fé.
1
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Santos (1999), destaca alguns pontos comuns entre o trabalho de Ariano
Suassuna e a Commedia dell’arte2. Dentre eles destaca-se o fato de os
personagens refletirem uma sociedade dividida em classes e as artimanhas dos
menos favorecidos denotarem uma tentativa de garantir a sua parte.
A autora ressalta que, para compreender o processo de recriação da
personagem por Suassuna, parece necessário definir este tipo a partir de seu
próprio universo. Assim, em Auto da Compadecida, João Grilo é considerado uma
das personagens que foram diretamente transpostas do folheto e que se tornaram
heróis no teatro suassuniano. Trata-se de um ser solitário, que compensa as
diferenças sociais por meio da zombaria e da sagacidade, ridicularizando e
recusando todos os símbolos do poder e hierarquia vigentes na sociedade.
No que concerne à obra audiovisual, na minissérie Auto da Compadecida,
João Grilo e Chicó representam o dueto cômico constituído por opostos. João
Grilo representa a figura do “amarelinho” e, assim como na peça, tem como
característica saber inverter todas as desvantagens, perseguindo os poderosos
com seus toques de vingança pessoal ao invés de adotar uma atitude coletiva e
organizada. Já Chicó, apresenta uma versão diferente do tolo. Além de contador
de histórias, ele se torna o par romântico de Rosinha, assumindo, de certa forma,
a figura do mocinho.
Portanto, a partir da peça em questão, podemos afirmar que em Ariano
Suassuna erudito e popular se recriam em uma linguagem que irá veicular
questionamentos sobre valores como a religião católica, seus sacerdotes, a moral
sertaneja, o Brasil e principalmente a condição humana.
Farsa da boa preguiça apesar de ser menos conhecida que o Auto é
considerada por muitos críticos literários, a melhor de suas peças. No que
concerne à sua recriação audiovisual, esta não teve a mesma repercussão que o

2

Surgida entre os séculos XV e XVI, na Itália, país que ainda mantinha viva a cultura do teatro
popular da Antiguidade Clássica, a Commedia dell’arte se afirmou até o século XVIII. Também foi
chamada de Commedia all’improviso e Commedia a Soggetto. Suas apresentações eram feitas
pelas ruas e praças públicas, pois eram raras as possibilidades de conseguir um espaço cênico
adequado. As companhias de commedia dell’arte eram itinerantes e possuíam uma estrutura de
esquema familiar. Elas se fundamentavam nos seguintes parâmetros: a ação cênica ocorria no
improviso dos atores, que passavam a ser os autores dos diálogos apresentados, seguiam apenas
um roteiro, que se denominava Canovaccio, possuindo total liberdade de criação; os personagens
eram fixos, e muitos atores desta estética de teatro viviam seus papéis até a morte.
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Auto da Compadecida, o que justifica sua adoção no presente estudo, com o
objetivo de divulgar a recriação audiovisual de uma “farsa” à altura do “auto”.
A peça contém citações de folhetos, de Camões, da Bíblia e de orações.
Cada ato guarda certa independência em relação ao conjunto, visto que tem
subtítulo próprio, prólogo e conclusão. Beti Rabetti (2005) apresenta uma análise
linear das matrizes textuais em Farsa da boa preguiça. O primeiro ato, “O Peru do
Cão Coxo” remonta à tradicional história de mamulengo divulgada pelo
mamulengueiro Benedito, conhecida como O Preguiçoso. O segundo ato, “A
cabra do cão caolho”, por sua vez, fundamenta-se na história tradicional de um
macaco que perde tudo o que havia ganhado após várias trocas e ainda no
folheto de Francisco Sales Arêda, O Homem da Vaca e o Poder da Fortuna. São
apresentadas duas versões do primeiro conto popular, uma de Luís da Câmara
Cascudo e outra de Sílvio Romero. Já o terceiro ato intitulado “O Rico Avarento”,
baseia-se num conto popular, o de São Pedro e o queijo, e também em outra
peça de mamulengo chamada O rico avarento do Professor Tira-e-Dá e em um
entremez homônimo de Suassuna.
Na peça, a ausência de separação entre o religioso e o profano, associada
à desobediência às unidades, resulta na criação de personagens que pertencem
a dois planos distintos: o dos seres humanos e o dos sobrenaturais. No entanto,
na verticalização medieval e cristã, há um constante deslizar entre o alto e o
baixo, o humano e o divino, acarretando a quebra de unidade de espaço. Em
consequência desses fatores, ocorre também uma perturbação da unidade de
tempo.
O personagem central, Joaquim Simão, é descrito por Matos (1988) como
o único da estirpe dos poetas. Evocado pelo sobrenome, se confunde com Simão
Pedro. Além do nome, há outras semelhanças, pois, assim como o trabalho de
ordem espiritual desempenhado por São Pedro requer meditação, silêncio interior
e exterior, o labor do poeta também, uma vez que a poesia, como forma de
sobrevivência, pode também ser vista como uma chave para as portas do céu.
Dessa forma, o comportamento do poeta, sendo chefe de família, em extremo
estado de pobreza, por opção, com hábito de dormir deitado no banco, por mais
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que a esposa lhe implore para procurar meios de suprir as necessidades da casa,
justifica, de certo modo, o título Boa Preguiça.

1.3 - O “popular” de Suassuna no contexto de Rabelais
No livro A cultura popular na Idade Média e no Renascimento, Bakhtin
(2008) afirma que a importância e a amplitude da cultura cômica popular na Idade
Média e no Renascimento eram consideráveis. O mundo infinito das formas e
manifestações do riso opunha-se à cultura oficial, ao tom sério, religioso e feudal
da época. Segundo tais perspectivas, o autor considera que as imagens de
Rabelais estão perfeitamente posicionadas dentro da cultura popular:
as imagens de Rabelais se distinguem por uma espécie de “caráter nãooficial”, indestrutível e categórico, de tal modo que não há dogmatismo,
autoridade nem formalidade unilateral que possa harmonizar-se com as
imagens rabelaisianas, decididamente hostis a toda perfeição definitiva,
a toda estabilidade, a toda formalidade limitada, a toda operação e
decisão circunscritas ao domínio do pensamento e à concepção do
mundo. (BAKHTIN, 2008, p.2).

Este caráter não-oficial, diretamente relacionado aos festejos do carnaval,
com todos os atos e ritos cômicos que a ele se ligam, ocupava um lugar muito
importante na vida do homem medieval. Todos esses ritos e espetáculos
apresentavam uma diferença notável de princípios em relação às formas do culto
e às cerimônias oficiais sérias da Igreja ou do Estado feudal. Eles ofereciam uma
visão do mundo, do homem e das relações humanas que parecia ter construído,
ao lado do oficial, um segundo mundo e uma segunda vida aos quais os homens
da Idade Média pertenciam em maior ou menor proporção.
As formas do espetáculo teatral na Idade Média se aproximavam da
essência dos carnavais populares. No entanto, o carnaval não pode ser
considerado como a forma puramente artística do espetáculo teatral, pois não
entra no domínio da arte. Ele se situa nas fronteiras entre a arte e a vida. Na
realidade, ele é interpretado como a própria vida apresentada com os elementos
característicos da representação.
Dessa forma, podemos afirmar que, teoricamente, Bakhtin teve como
proposta evidenciar o carnaval não enquanto um espetáculo determinado ou uma
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forma cultural específica, mas como uma cosmovisão extremamente poderosa e
capaz de captar a energia popular, de forma que, em relação aos eventos
carnavalescos como um todo, pode-se chamar de um sujeito coletivo.
A energia carnavalesca era capaz de contaminar tudo e todos, e possibilitar
transformações sócio-culturais. Na linguagem de suas formas, todos os assuntos
podem sofrer um processo de carnavalização: a carnavalização das festas
religiosas e a carnavalização do inferno, temas comuns a alguns textos medievais
e recorrentes também na obra de Ariano Suassuna.
O espírito carnavalesco também possibilitou o diálogo entre dois mundos,
que de outra maneira estariam isolados. Pela linguagem contaminada pelo riso, e
pela paródia, o homem do povo tomava consciência crítica da existência de dois
mundos. Os oprimidos ganhavam o direito de, a partir de brincadeiras verbais e
de ritos e espetáculos especiais, trazer à tona o avesso da vida. Ria-se do
opressor: tanto do poder da Igreja quanto do Estado. Toda essa atmosfera é
reproduzida nas peças Auto da Compadecida e Farsa da boa preguiça, que
apresentam caráter paródico e destronante.
Outro tópico bastante singular da cultura cômica medieval, e que se pode
observar com frequência tanto em Rabelais quanto em Suassuna, é relativo às
imagens do corpo e de todo o seu universo semântico: elementos escatológicos,
vida e morte etc., componentes de uma estética que Bakhtin vai batizar de
realismo grotesco.
É no plano do realismo grotesco que se realiza o fenômeno do
rebaixamento, isto é, a transferência de todos os valores abstratos, ideais,
espirituais e elevados para o plano material e corporal, correspondente ao ventre,
à terra. Assim, construídas pela ótica do rebaixamento, essas imagens tendem a
distorcer e deformar também os valores da cultura oficial e religiosa. No entanto,
essas imagens que pareceram desrespeitosas à estética clássica, tinham para a
Idade Média e o Renascimento significações absolutas:
rebaixar consiste em aproximar da terra, entrar em comunhão com a
terra concebida como princípio de absorção e, ao mesmo tempo, de
nascimento: quando se degrada, amortalha-se e semeia-se
simultaneamente, mata-se e dá-se a vida em seguida, mais e melhor.
(BAKHTIN, 2008, p.19).

35

Dessa forma, torna-se indispensável entender a ambivalência da imagem:
a degradação e o rebaixamento carregam em si mesmos um sentido duplo, um
valor negativo e um positivo, enfim um jogo verbal e semântico que remete para
um fim e um começo como a força ininterrupta da natureza. É nessa perspectiva
que o sistema de imagens do realismo grotesco em Ariano Suassuna deve ser
compreendido, com a mesma função que desempenhava na Idade Média:
transformar o terrível em alegria.

1.4 - Um olhar contemporâneo da representação da cultura popular em
Ariano Suassuna
Ariano Suassuna, defensor da cultura popular e amante das artes
genuinamente brasileiras, vivendo um ambiente ideológico brasileiro do pósguerra, onde o domínio da posição política nacionalista é reforçado, acredita na
necessidade de se construir uma arte e uma literatura eruditas nacionais. Assim,
tendo como base a cultura popular com raízes nordestinas, fundou o Movimento
Armorial em 1970:
a arte armorial brasileira é aquela que tem como característica principal
a relação entre o espírito mágico dos folhetos do Romanceiro popular
do Nordeste (literatura de cordel), com a música de viola, rabeca ou
pífano que acompanha suas canções e com a xilogravura que ilustra
suas capas, assim como o espírito e a forma das artes e espetáculos
populares em correlação com este mesmo Romanceiro (SUASSUNA,
1976, p.48).

O dramaturgo, por sua vez, se propunha a realizar o aproveitamento
dramático dos assuntos brasileiros, para diminuir a distância entre o povo e a
elite, bem como atualizar o teatro em relação às outras artes, já que muitos
grupos pernambucanos privilegiavam a dramaturgia estrangeira. Assim, Ariano
Suassuna buscou como origem para a construção dessa cultura erudita, o
Romanceiro popular nordestino, considerado pelo escritor como um espaço
preservador das aspirações do povo brasileiro, o que seria a reafirmação da
originalidade regional, a renovação dos modelos formais por meio de uma
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temática nova, ou seja, a reelaboração erudita a partir de um modelo popular
(VASSALO, 1993, p.27).
O escritor, por sua vez, ao procurar recriar o material conservado e suas
fontes, para conseguir, o que ele chama, de uma “qualidade artística necessária”,
desloca-se até o lugar onde se encontra o “popular”, no caso os folhetos de
cordel, e apropria-se deles para produzir uma arte erudita, segundo Suassuna,
uma “verdadeira arte”, em nível universal.
Mas, essa sua atitude é hoje considerada limitada para a compreensão do
campo cultural, pois, teria se restringido à dicotomia do popular versus erudito,
onde ambos ocupam espaços distintos e definidos. Posição contrária pode ser
percebida em Escosteguy (2001, p.117), que entende que o popular está
relacionado diretamente com a produção e o consumo. No entanto, esta produção
se dá através de apropriações, resistências, conformismo e/ou adaptação do
“povo” para com práticas que se efetuaram dentro de uma cultura dominante.
Essa postura é condizente com Hall (2003) em Da diáspora: Identidades e
Mediações Culturais, para o qual:
a tradição é um elemento vital da cultura, mas ela tem pouco a ver com a
mera persistência das velhas formas. Está muito mais relacionada às
formas de associação e articulação dos elementos. Esses arranjos em
uma cultura nacional-popular não possuem uma posição fixa ou
determinada, e certamente nenhum significado que possa ser arrastado,
por assim dizer, no fluxo da tradição histórica, de forma inalterável. Os
elementos da “tradição” não só podem ser reorganizados para se
articular a diferentes práticas e posições e adquirir um novo significado e
relevância. Com freqüência, também, a luta cultural surge mais
intensamente naquele ponto onde tradições distintas ou antagônicas se
cruzam. Elas procuram destacar uma forma cultural de sua inserção em
uma tradição, conferindo-lhe uma nova ressonância ou valência cultural.
(HALL, 2003, p.259-260).

De acordo com tais pressupostos, podemos afirmar que o tradicional e o
moderno já convivem em um mesmo cenário social. Para exemplificar este
processo, Canclini (1997) em Culturas Híbridas faz uma análise de bens culturais
nos quais consegue identificar os cruzamentos estabelecidos. O autor percebe o
fato de que a cultura já não diferencia as classes sociais a partir do capital e que
houve flexibilidade do vínculo entre diferentes estratos sociais devido à circulação
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de bens simbólicos. Estas possibilidades transclassistas aumentam o processo de
hibridização e, em consequência, surgem novas formas de identidade cultural.
Pensar o popular na atualidade significa incluí-lo em discussões mais
amplas que têm ocupado os debates culturais nos últimos tempos. O avanço da
globalização, a política neoliberal e a expansão tecnológica são fatores que têm
causado mudanças importantes na vida social sob diversos aspectos inclusive o
da cultura. Esse contexto em parte revela porque o popular e a cotidianidade das
camadas subalternas assumem lugar de destaque na sociedade contemporânea,
pois demanda estudos empíricos que tentam explicar a complexidade desses
processos e suas relações com a economia, comunicação e consumo.
Segundo Canclini, as culturas populares constituem um processo de
apropriação desigual dos bens materiais e simbólicos de uma nação por parte dos
seus setores subalternos e com uma capacidade específica de gerir sentidos
sobre a realidade por meio do trabalho e das práticas sociais (CANCLINI, 1983,
p.43). De acordo com tal afirmativa, podemos então perceber que para Canclini,
esse espaço do popular acaba sendo um lugar de recriação, o que demonstra
uma leitura social e principalmente econômica do mundo.
Enquanto Canclini compreende a cultura popular como uma afirmação e,
ao mesmo tempo, uma negação da cultura erudita, Suassuna a percebe como um
relicário conservador da tradição, ao qual se deve recorrer a fim de se instituir e
recuperar a essência do Nacional. Dessa forma, Canclini incorpora a conexão
cultura e hegemonia e esboça algumas definições sobre a noção de popular:
o popular não deve por nós ser apontado como um conjunto de objetos
(peças de artesanato ou danças indígenas), mas sim como uma posição
e uma prática. Ele não pode ser fixado num tipo particular de produtos e
mensagens, porque o sentido de ambos é constantemente alterado
pelos conflitos sociais. Nenhum objeto tem o seu caráter popular
garantido para sempre porque foi produzido pelo povo ou porque este o
consome com avidez; o sentido e o valor populares vão sendo
conquistados nas relações sociais. É o uso e não a origem, a posição e
a capacidade de suscitar práticas ou representações populares, que
confere essa identidade (CANCLINI, 1983, p.135).

Tal concepção propõe uma forma de pensar o popular diferente da que foi
apresentada anteriormente, na qual a cultura do povo era interpretada como
essência, como fonte do nacionalismo e como forma de identificar a raiz cultural
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de uma nação por meio das suas práticas tradicionais. Portanto, essa antiga
forma de ver o popular se mostra problemática, pois não incorpora dados que, de
acordo com Canclini, são essenciais para pensar o popular hoje. Entre esses
dados encontra-se a situação de conflito em que estão historicamente inseridos
os contextos populares.
Lígia Vassalo (1993) faz uma análise da sociedade e cultura do Nordeste,
tendo em vista a produção de Ariano Suassuna. Ela considera que o fato de o
autor ter escolhido retirar as fontes de suas obras do âmbito periférico de cultura
popular para inseri-las no espaço central de literatura citadina, configura uma
visão crítica e um movimento de inversão carnavalesca. Ao considerarmos tal
ponto de vista, podemos perceber características do hibridismo na obra de Ariano,
já que esta partilha práticas que atravessam os horizontes sociais, como disse
anteriormente Canclini.
No entanto, para Suassuna, as “práticas” que utilizou para a construção da
sua obra podem ser justificadas, como uma maneira de fazer com que a cultura
brasileira fosse mais fortemente representativa de uma identidade nacional, e
consequentemente, fosse cada vez menos influenciada pela cultura externa, o
“lixo cultural”, como ainda costuma dizer. Assim, essa forma de resistência, em
prol da preservação da cultura popular, faz com que o autor, de certa forma,
cristalize o passado ao resistir ao novo que parece incomodá-lo.
Jesús Martín-Barbero (2001) faz algumas reflexões nas quais aborda a
tentação de se apegar ao passado frente às complexidades da vida cultural no
presente:
sem confundir história com nostalgia que é a tentação historicista: no
passado está a razão do que somos e o passado sempre foi melhor do
que o presente. [...] Agora, como transladar isto para complexidade da
vida cultural de um país? Eu creio que a chave continua sendo o não
confundir memória com a fidelidade ao passado. Trata-se de uma
tentação muito forte, explicável porque a crise que estamos vivendo é a
crise de um modelo de sociedade; é a ligeireza de pensar que o que
fracassou veio de fora, pensar que o que fracassou é o modelo que não
tem relação conosco, que tem somente relação com o que existe de
imposição, e não com o que existe de cumplicidade, não com o que
existe de sedução. (BARBERO apud ESCOSTEGUY, 2001, p.112).

Esse conservadorismo, proveniente da nostalgia, no entanto, é negado
pelo próprio Suassuna. Em uma entrevista concedida à revista Preá em 2005, o
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escritor, ao ser questionado sobre como preservar a identidade cultural
nordestina, respondeu que o Nordeste tem feito isso sozinho. Mas completou:
outro dia vieram me perguntar: você quer preservar a cultura brasileira numa
redoma? Aí eu disse: espera aí rapaz! e comenta, eu não sou o que se chama de
um folclorista. Tentando explicar que os folcloristas é que acham que tudo tem
que permanecer do mesmo jeito. E complementa: Arte popular é assim mesmo,
evolutiva (cf. SUASSUNA, 2005).
Essa contradição presente no discurso de Ariano Suassuna dialoga com as
considerações feitas por Hall, nas quais as identidades nacionais não são coisas
com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior das
representações, não é apenas uma entidade política, mas algo que produz
sentidos, um sistema de representação cultural (HALL, 2000, p.48-49). De acordo
com as palavras de Stuart Hall, acreditamos que a representação de uma
identidade não se faz permanente em seus princípios de significação, de
representação, pelo contrário, ela está suscetível a modificações de acordo com o
tempo e com as possíveis representações culturais que podem ser construídas ao
longo desse tempo.
Enquanto podemos observar em Ariano uma maneira uniforme de pensar a
identidade, Escosteguy, por sua vez, vai de encontro a essa posição, ao afirmar
que a identidade é uma busca permanente, está em constante construção, trava
relações com o presente e com o passado, tem história e, por isso mesmo, não
pode ser fixa, determinada num ponto para sempre, implica movimento
(ESCOSTEGUY, 2001, p.142).
Ariano Suassuna apresenta resistência ao processo de globalização, pois
vê o mesmo como um passaporte para a massificação e consequentemente o
empobrecimento da cultura popular. Barbero, no entanto, afirma que o massivo
também é uma forma de hegemonia, é um dos modos da existência do popular,
embora nem todo popular seja massivo (BARBERO, 2001, p.111).
O popular, mesmo imbricado no massivo é capaz de produzir sentido, pois
a escritura massiva não é somente lugar de reprodução ideológica, mas também
de recriação, assim como a escritura culta.
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As afirmações feitas anteriormente nos fazem refletir acerca dos espaços e
dos significados que a obra de Suassuna provoca hoje, levando-se em conta o
contexto em que ela foi criada e os objetivos que motivaram a sua criação.
Pensando, justamente, nas possíveis amplitudes de formas de representação
com que esta obra se apresenta para o público, e como este público a recebe,
seja ele o público da literatura, do teatro ou do cinema, é que acreditamos na
força da arte, principalmente em se tratando da sua possibilidade de ir além, de
transcender as expectativas do criador.
Ao partilhar da ideia de que as obras não têm um sentido estável e
universal, a produção de Suassuna ganha tal dimensão, que fica difícil
caracterizá-la de acordo com um ou outro modelo de identificação que a torne
presa ou a reduza apenas a um único universo de significação. Isto simplesmente
porque ela está se redefinindo a cada momento. É nessa perspectiva que
pensamos a obra de Ariano Suassuna, indo além do que pensou seu criador,
quebrando as mais diversas barreiras, se reinventando e reinventando espaços.
A partir das informações mencionadas, podemos depreender que a
preocupação com a “cultura popular” com relação ao mercado é inevitável. Na
lógica da indústria cultural, sempre se visa a atingir algum segmento de público e,
nesse sentido, valem todos os esforços para alcançá-lo. O caráter de
interpenetração dos vários níveis, sujeitos às influências recíprocas tem a ver com
a própria dinâmica da cultura. Assim sendo, erudito e popular não são campos
antagônicos, mas níveis de leitura e elaboração a partir de determinadas
matrizes. Neste contexto, o massivo deixa de ser apenas um suporte para
interferir no próprio discurso através da observância de códigos que implicam em
formatos, temas e linguagens.
A atitude que vê o popular como pitoresco, além de preconceituosa, tornase leviana, assim como a que cai no extremo de ver toda a produção que é vista
como subalterna comprometida com a transformação social. No meio dessa
discussão persiste o ímpeto do popular que, reelaborado e estilizado para atender
ao gosto da massa, pode resultar em produtos de fruição garantida, entrando aí a
questão do artesanato, de repercussões econômicas profundas e contradições
culturais evidentes.
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Em relação ao capitalismo em que está inscrita ou mesmo quando serve de
fonte para ser absorvida pela produção massiva, a cultura popular convive com
esse paradoxo e se frustra, em determinados instantes, com uma possível
rejeição. Em alguns casos, acredita-se que sua assimilação pelo circuito da
informação e do lazer pode acarretar a perda de seu poder contestatório, mas
corre-se o risco.
Entre fascínio e recusa, independência e submissão é armada essa batalha
entre a tradição e a cultura de massa, sem vencedores por antecipação, nem
subjugados, mas como um processo de recriação da vitalidade popular sob o
ponto de vista da diversidade cultural.
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Capítulo 2 –
Do palco às telas da TV
Arte pra mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte
pra mim é missão, vocação e festa.
Ariano Suassuna
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2.1 – A recepção da recriação audiovisual
Suassuna aprova "O Auto" de Guel Arraes: em um artigo publicado no
portal Terra em 15 de setembro de 2000, Ariano Suassuna elogia os atores e até
as inovações incluídas no filme pelo diretor Guel Arraes.
Na época da estreia de Auto da Compadecida em palco paulistano, em
1957, Antônio Houaiss saudava a peça dizendo que o texto subsistiria mesmo nas
adaptações para rádio e televisão porque era coisa íntegra. Mais de 40 anos
depois, Ariano Suassuna, o autor, assistiu à adaptação cinematográfica de Guel
Arraes e saiu com um sorriso nos lábios. Ele soube manter o espírito da obra,
comentou o escritor, crítico ferrenho das tentativas de verter sua obra teatral para
outros meios. Mesmo as novidades na trama, criadas pelo Guel, acabaram
enriquecendo e muito.
Suassuna conta que foi procurado pelo diretor quando da adaptação para
minissérie de televisão, produzida em película, em 1998. Guel me pediu para
acrescentar cenas e histórias de outras peças minhas como “ O Santo e a Porca”
e “Torturas de um Coração", lembra. Como são obras no mesmo estilo de “O
Auto”, ou seja, com histórias populares, eu aceitei. Esse diálogo entre as obras
suassunianas reforça a oralidade, que permite a fusão de várias histórias para a
recriação de uma outra.
Ao elaborar a versão para o cinema, o diretor quis dar mais um passo e
introduzir referências de clássicos universais como Decameron 3, de Bocaccio.
Nesse momento, Suassuna confessa ter vacilado, mas gostou do resultado,
afirmando que a trama ficou mais movimentada.
O cuidado com a pesquisa (Guel buscou referências desde os
personagens picarescos do teatro popular europeu até pequenos contos
franceses do século XII) encantou Suassuna, que percebeu mais movimentação
na trama com os acréscimos propostos pelo diretor.

3

Em Auto da compadecida podemos entrever uma espécie de diálogo com as atitudes diante da
“morte” descritas por Bocaccio em seu prefácio ao Decameron; aqui, a morte causada pela Peste
de 1348 desencadeia as mais diferentes reações - medo, piedade, deboche, fuga de
responsabilidades, abandono de laços pessoais e afetivos, tristeza, alegria - levando sempre a
uma quebra de laços sociais.
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O Auto da Compadecida nasceu da fusão de três folhetos de cordel: O
Enterro do Cachorro, O Cavalo que Defecava Dinheiro e O Castigo da Soberba.
Escrita em 1955, a peça tem 16 personagens e conexões com o teatro medieval,
especialmente com Calderón de La Barca. Disposto a manter essa ligação
literária, Guel Arraes e os outros dois roteiristas (Adriana e João Falcão) criaram
uma personagem feminina, Rosinha, que não consta no original, mas faz
referências aos contos de fadas, reforçando a busca por um "Nordeste medieval".
A escolha dos atores, aliás, agradou o escritor, a ponto de ele apontar
Matheus Nachtergaele como o melhor intérprete de João Grilo. Sua atuação é
impecável, pois consegue passar toda a esperteza do personagem, que luta
contra o patriarcado rural, a burguesia urbana, a polícia, o cangaceiro e até contra
o diabo, analisa.
Sobre a atuação de Selton Mello como Chicó, Suassuna confessa sua
surpresa. O relacionamento desse personagem com João Grilo é importante para
o desenvolvimento da história e, segundo o escritor, o jovem ator foi perfeito.
Suassuna também ficou espantado com Rogério Cardoso, no papel do submisso
padre João. Eu estava acostumado a vê-lo apenas em papéis cômicos, mas, no
filme, ele conferiu muita dignidade ao personagem.
O autor lembra, com emoção, de uma cena especial, em que o padre e o
bispo autoritário (Lima Duarte) são fuzilados. Eles conseguiram a proeza de
conferir uma religiosidade superior à da peça, o que me sensibilizou muito, conta.
Os personagens, aliás, são mortos pelo cangaceiro Severino, vivido por Marco
Nanini, outro ator plenamente aprovado. Para Suassuna, a figura diabólica e
misteriosa é recriada com precisão. Aquele olho cego exprime toda a maldade
necessária.
Finalmente, a figura de Nossa Senhora, a Compadecida, interpretada por
Fernanda Montenegro, ganhou a melhor aprovação de Suassuna. O rosto de
Fernanda agora vai se juntar, na minha memória, ao de Socorro Raposo, a
primeira atriz a interpretar o papel, no Recife, e que ainda hoje continua
encenando, já somando oito anos ininterruptos, afirma.
Para o escritor, foi inevitável comparar a versão de Guel Arraes com as
outras duas recriações do Auto. A primeira, A Compadecida, realizada em 1969
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por George Jonas foi estrelada por Antônio Fagundes, Armando Bogus e Regina
Duarte. Suassuna afirma ter gostado muito da plástica do filme de Jonas, mas,
considerou seu ritmo muito lento.
Já a segunda versão, Os Trapalhões e a Compadecida (1987), dirigida por
Roberto Farias, para o dramaturgo, tem duas grandes qualidades: o bom ritmo e a
interpretação de Renato Aragão.
Ariano Suassuna não se surpreende que um texto, que foi escrito em uma
época e recriado em diversas outras, continue atual. Na verdade, o grande mérito
das imagens e da movimentação da peça é ter origem nas histórias populares, ou
seja, apresentar um conteúdo humano. As referências com outras obras
mundiais, portanto, são imediatas. Ele lembra, por exemplo, da cena em que o
padre enterra o cachorro: Trata-se do mito do Fausto.
Há também o fato curioso do cavalo que defecava dinheiro que, no filme,
foi adaptado para um gato - segundo Suassuna, a imagem já foi usada também
pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes. Por isso, acredita que a
apresentação da peça em outros países não causou tanto espanto. Essas
histórias nasceram na África e passaram pelo sul da Europa e Península Ibérica
até chegar ao Brasil, conta. Não é de se estranhar, portanto, que sejam tão
familiares a diferentes povos.
Dessa forma, Guel Arraes, ao dirigir o filme Auto da Compadecida, quebrou
não somente o “tabu midiático”, nessa transcodificação entre cinema e TV, mas
fez uma releitura de uma obra clássica da nossa literatura, que apesar de
algumas modificações, ressaltou o sentimento sertanejo com seus contos míticos,
sua simplicidade, superstições, crenças e as mazelas do sertão com muito bom
humor.
Em outra entrevista ao Jornal do Commercio, de 10 de setembro de 2000,
o autor explica seu ponto de vista e como recebeu a adaptação de Arraes:
JC – A comunicação que existe entre a sua obra e o público parece estar
chegando a um novo público em alto e bom som através de outras
mídias, especialmente a TV e o cinema. Ariano Suassuna já seria
multimídia?
Ariano Suassuna – Tá certo! Pois saiba que eu acho tudo isso muito
bom e ao mesmo tempo engraçado, porque o poder de alcance da
televisão é uma coisa assombrosa. Quando A Compadecida foi ao ar
pela Globo, em janeiro de 99, eu comecei a receber parabéns de gente
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que devia achar que eu tinha escrito o livro em dezembro de 98! Eu
escrevi o auto nos anos 50! Isso abre as portas para um novo público
que não tinha ou nunca teve acesso à obra, que, por sua vez, sempre foi
popular. Um motorista de táxi, por exemplo, chegou pra mim e disse: “Me
diga uma coisa, não foi o senhor que fez o Morro da Compadecida?”.
Veja que coisa formidável, ele interpretou o ‘Auto’ como ‘Alto’ e chamou
de ‘Morro’, apropriou-se da obra para a realidade dele! A coisa da
televisão também tem popularizado a minha imagem. Outro dia, fui andar
no Parque de Santana quando vieram três meninas e perguntaram “o
senhor não aparece na televisão?”, eu disse “Apareço”. Aí ela se virou
para as outras e disse “Tá vendo?! Eu não disse?!”. (SUASSUNA, 2000).

Em entrevista exclusiva com Guel Arraes, O Auto da Compadecida por
Maneco Siqueira em 13/09/2009 (E-PIPOCA, 2009), o diretor disse que fica
aliviado quando alguém lhe conta que riu muito vendo o filme. Mesmo depois de
ter assistido à minissérie. Arraes acha que o filme é engraçado, tem uma
mensagem que diverte e depois as pessoas sentem que estão mais humanas. O
elenco é bacana', diz ele. Assim o filme tem uma vocação mais popular que
muitos filmes. O fato de ter passado na televisão pode ajudar ou atrapalhar. Eu
não sei.
Quando passou na televisão foi um imenso sucesso, com média de 35
pontos no IBOPE. Mas ele desconfiava do sucesso, pois sabia que não tinha um
suspense entre um capítulo e outro. Ninguém ia querer saber se o cachorro ia ser
mesmo enterrado, brinca Guel Arraes. Mas uma coisa tem certeza: é um produto
para toda a família. Eu posso levar meu filho, que tem 7 anos, e ele vai se divertir.
A família toda vai gostar. Muitas pessoas guardaram trechos do filmes, revelam
diálogos que gostam. Trata-se de um filme vertical, que vai agradar a todo mundo,
conclui.
Quando começou a pensar no elenco do filme, logo lhe veio a imagem do
João Grilo, um personagem franzino, pequeno, desengonçado. O Matheus
Nachtergaele era o ator ideal, como também o Selton Mello para o papel de
Chicó. E os dois toparam trabalhar direto. Ficaram muito animados. O resto do
elenco e alguns astros da televisão também aceitaram sem pensar. Afinal, tratase de Auto da Compadecida, um clássico que Guel Arraes considera como algo
de um ''Molière brasileiro''.
Quanto a Ariano Suassuna, a razão pelo qual apresentou certa resistência
em relação à recriação feita pela Rede Globo, segundo alguns depoimentos,
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concentrava-se na preocupação com a reprodução da fala em uma linguagem
própria à diversidade do povo brasileiro, que respeitasse cada indivíduo dentro de
sua própria cultura. No entanto, quando o trabalho foi concluído, Suassuna
aplaudiu a recriação de sua obra, Auto da compadecida, na TV e no cinema.
A partir de tais informações, podemos perceber que no percurso da obra
Auto da Compadecida e em suas respectivas recriações, permanece a temática
da fome e das malandragens de João Grilo para conseguir dinheiro e sobreviver.
Vida e morte “severina” se cruzam na passagem sobre a terra. Essa dualidade
perpassa todo o enredo e culmina na morte do “amarelo mais amarelo do
Nordeste”, que não morre de fome, mas assassinado. Dessa forma, a arte
encontra-se com a indústria cultural.

2.2 - Noções de Semiótica
De acordo com Solange Ribeiro de Oliveira (1993), Saussure concebia a
semiologia como a ciência geral dos signos, na qual a linguística, que estuda o
signo verbal, se inscreveria como uma parte apenas. Mais recentemente, esse
julgamento parece ter sido invertido. Segundo Barthes, os signos não-linguísticos
necessitam da intervenção verbal, passando a semiótica a fazer parte da
linguística, e não o inverso. É a esse fato que Barthes em o Círculo Semiótico de
Paris em 1967, atribui o estado ainda incerto da teoria:
a semiologia é ainda uma ciência embrionária. A razão disso pode ser
simples. Saussure e, com ele, os sociólogos mais importantes, pensava
que a linguística era apenas parte da ciência geral dos signos. Ora, é
duvidoso que na vida social de nossos dias se encontrem sistemas
amplos de sinais fora da linguagem humana. Até agora a semiologia
tem se ocupado de códigos de interesse limitado, tal como o dos sinais
de trânsito. Do momento que passamos a sistemas onde o significado
social é mais do que superficial, defrontamo-nos novamente com a
linguagem. De fato, objetos, imagens e estruturas comportamentais
podem ter significado, e em larga escala o tem, mas nunca de forma
autônoma; todo semiológico tem o seu componente linguístico. Onde
existe, por exemplo, o elemento visual, o sentido é confirmado pela
duplicação em uma mensagem linguística (o que acontece no caso do
cinema, da propaganda, das histórias em quadrinho, da fotografia
jornalística, etc.) Na verdade, temos agora de enfrentar o risco de
inverter a declaração de Saussure: a linguística não é parte, ainda que
privilegiada, da ciência dos signos, é a semiologia que é parte da
linguística... (BARTHES apud OLIVEIRA, 1993, p.27).
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Na mesma linha de pensamento, Greimas usa palavras mais enfáticas,
para ele a superioridade da linguagem verbal sobre as demais não é sequer
passível de discussão. Entretanto, ele admite que a distinção entre esses
diferentes sistemas semióticos crie para o estudioso uma situação paradoxal:
o discurso verbal, cujo caráter dominante – é nele que de fato se
traduzem, e é através dele que se tornam comparáveis todas as
linguagens – constitui a principal preocupação do teórico da semiótica.
A ele cabe uma tarefa dupla e paradoxal: deve ao mesmo tempo
reconhecer a distância que separa o discurso espacial dos discursos
que o parafraseiam, mas também – já que ele tem seu próprio discurso
sobre as linguagens naturais – deve procurar suprimir essa distância ou
anular seus efeitos. (GREIMAS apud OLIVEIRA, 1993, p.28).

Retomando o problema das relações entre linguística e semiótica, Oliveira
o resume sob a forma de um círculo vicioso. Na prática, os estudiosos vêm
encontrando suas soluções. Eles adotam um modelo linguístico para o estudo de
outros sistemas semióticos, incluindo os constituídos pelas diversas artes,
sobretudo, as do espaço – pintura, escultura e arquitetura – mas também a
música, arte temporal, e o cinema, que parece situar-se simultaneamente nos
dois grupos.
A adoção do modelo linguístico para o estudo da semiótica é assim
justificada por Oliveira:
todas as artes se servem de signos, isto é, de palavras, formas ou
movimentos visuais, de cores e de tons (...) todas as artes têm sua
linguagem específica que é calcada sobre a linguagem natural
(sistemas de signos linguísticos). A arte é, pois, segundo Lotman, “um
sistema modelisante secundário”, que, como todas as línguas (isto é,
como todos os sistemas semióticos) se constrói de acordo com o tipo da
linguagem e representa assim um sistema de comunicação entre o
emissor e o receptor.(OLIVEIRA, 1993, p.29).

Segundo essa concepção, a especificidade de cada arte se encontra no
tipo de signo empregado: forma, cor, desenho, movimento, som ou palavra.
Estudada de acordo com o modelo linguístico, cada arte teria assim, não uma
especificidade autônoma, mas uma especificidade diferencial.
Segundo as concepções de Eduardo de Assis Duarte (1999), a reflexão
sobre o relacionamento da literatura com os demais sistemas semióticos, seja em
que época for, bem como a análise do amplo leque de possibilidades que ora se

49

abre, há de ter como um de seus pressupostos o estudo do impacto exercido
pelas inovações técnicas sobre o campo da produção literária.
O diálogo entre a literatura e as outras linguagens remonta à Antiguidade.
No campo das artes plásticas gregas, por exemplo, são inúmeras as obras
inspiradas em passagens da Ilíada ou da Odisseia, fato que reforça a
incontestável vinculação do texto homérico à história e à cultura da época.
Da mesma forma, o teatro de Sófocles ou de Eurípedes, cuja
representação se fazia tendo em vista, grandes espaços e plateias numerosas,
atestam já naquela época, não só a existência, mas o nível de excelência artística
da tradução intersemiótica então praticada: o texto dramático transformado em
teatro propriamente dito, a partir da relação com elementos picturais – cenários,
figurinos, máscaras – gestuais e musicais, aos quais se acrescentavam as
entonações diversas do coro e outros recursos não-verbais, propiciando o diálogo
entre os códigos.
Divergências teóricas à parte, de acordo com as considerações de Duarte,
o fato é que as artes sempre dialogaram. Das iluminuras medievais, com seu
contrastivo acoplamento de letras, cores, palavras e figuras, contextualizadas na
tradição heráldica dos brasões, à invenção multicor e espacializada da poesia
barroca, que aproveita recurso da tipografia para criar; da verdadeira revolução
grafo-poética de Mallarmé, aos calligrammes de Apollinaire; dos muitos ready
made dada à Pop Art e à poesia concreta, o que a história das formas aponta é
que tem se mostrado cada vez mais sedutora, para os artistas da palavra, a
ultrapassagem dos limites entre as linguagens. Nesse contexto, é preciso insistir a
respeito da evolução das técnicas e meios de expressão e sobre os efeitos desse
processo na produção literária.
Em seu texto, Duarte demonstra certa afinidade com o ponto de vista
apresentado por Walter Benjamin (1994), no ensaio A obra de arte na era de sua
reprodutibilidade técnica. Ao analisar a perda da “aura” do objeto artístico no
contexto da modernidade, Benjamin também assinala as modificações sofridas
pela literatura na Europa frente ao desenvolvimento da imprensa e à emergência
da massa letrada.
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A partir daí, ele penetra na questão da concorrência entre jornal e literatura,
para refletir sobre a diminuição do número de leitores de livros, atribuindo o fato à
proliferação de jornais, com suas sessões de cartas e opiniões, nas quais, cada
membro da massa letrada podia transformar-se em autor, expondo ali sua arte ou,
ainda, angústias, preocupações e experiências.
Após mais de sessenta anos do ensaio sobre as técnicas de reprodução,
vimos o fenômeno de democratização da escrita e da literatura ganhar novas e
promissoras possibilidades de concretização, a partir da expansão de redes de
informação como a internet. A palavra escrita se desvincula cada vez mais do
papel, invade os computadores e estes se disseminam pelas fábricas, salas de
aula e residências. Assim, dá-se a incorporação do literário em novos meios,
alguns nem tão novos assim: a imprensa, o cinema, o vídeo, o disco, o CD-ROM,
contendo adaptações, recriações, transcrições ou cópias de textos literários.
Todos esses exemplos contêm um grau maior ou menor de intersemiose,
na medida em que conjugam o entrelaçamento de linguagens distintas, num
processo dinâmico de interrelação sígnica propiciador de novas leituras e novos
sentidos. Entretanto, há um segundo movimento bem mais complexo. Ele diz
respeito à apropriação, pela literatura, dos procedimentos inerentes a outros
sistemas de significação e atua, dessa forma, no âmago das transformações
ocorridas na história das formas literárias.
Trata-se da própria alteração da linguagem poética ou ficcional a partir do
contato com sistemas sígnicos aparentemente distantes. Em lugar da tradução de
uma integridade significante para outra, o que se tem é a própria literatura
deixando-se influenciar pelo universo não-verbal e, com isso, fazendo a crítica de
sua própria linguagem.

2.3 – Sobre Adaptação/Recriação
No que concerne ao conceito de adaptação, optamos pelo termo “recriação”,
uma vez que a visão adotada baseia-se no conceito bakhtiniano de dialogismo e
procura afastar-se do senso crítico bastante comum, que fundamenta as análises
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dos textos escritos e fílmicos na discussão da fidelidade e que compreende
adaptação como uma forma de tradução.
Ao considerarmos a recriação audiovisual feita por Guel Arraes, nota-se
que, apesar dos esforços do cineasta em tentar preservar ao máximo o texto da
peça, devido ao respeito pela obra do escritor Ariano Suassuna, várias mudanças
foram realizadas no núcleo temático de Auto da Compadecida. Essas mudanças
implicaram em uma ampliação do plano narrativo, cujos efeitos serão analisados
mais adiante.
Na recriação audiovisual de Farsa da boa preguiça percebe-se também
algumas modificações. No entanto, o processo é inverso, pois aqui, além da
introdução de novos elementos, no geral, percebemos de forma acentuada, a
redução do plano narrativo. O texto da farsa foi bastante reduzido para se
adequar aos 50 minutos de duração do programa “Brasil Especial” exibido na
época pela TV Globo. Esse processo também será abordado mais adiante.
Assim, a recriação audiovisual de uma obra literária, por se tratar de um tipo
de linguagem completamente diverso do de um texto verbal, implica em algumas
modificações do texto escolhido como fonte em aspectos como tempo, espaço,
foco narrativo, etc. Em certos casos, e dependendo de sua intenção, pode até
subverter o sentido de sua matriz textual.
O fato é que, em qualquer um desses casos - redução, adição,
deslocamento ou transformação -, bem como nos demais mecanismos de uma
recriação, o que nos interessa é o propósito a que servem e sua função na
construção de significado da obra televisual e na sua relação com o texto que a
inspirou.
A própria quantidade de casos de recriações audiovisuais, deixa claro que tal
modo de manifestação artístico-cultural não pode ser ignorado. Embora grande
parte dos estudos a seu respeito esteja diluída nas obras acerca da teoria do cinema,
a questão da adaptação das obras literárias para o cinema vem sendo amplamente
discutida pela crítica e pelo público desde o surgimento da indústria
cinematográfica, de forma bastante polêmica.
Talitha Helena Sousa Rizzo (2007) afirma que se distinguem diversas
formas de fazer cinema. Nos extremos observa-se um direcionamento para a
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massa, que tem por objetivo vender-se ao maior número possível de pessoas,
com vistas a sustentar-se como empreendimento rentável. Por outro lado, verificase uma perspectiva com intencionalidade artística acentuada. No entanto, é
importante ressaltar que a diversidade artística pode proporcionar a fusão desses
extremos.
Assim, não se deve ter uma visão cristalizada de cada uma das visões
expostas por Rizzo, pois, assim como uma produção voltada para a arte pode ser
bem sucedida entre o público e, com isso, gerar lucro, um filme feito para as
massas não estará necessariamente destituído de valor artístico.
A autora, em um tópico específico, tece algumas considerações acerca do
conceito de adaptação. Ela afirma que as origens da adaptação precedem de longe
as da indústria cinematográfica e muitos roteiros teatrais, por exemplo, surgiram de
romances. E cada montagem - e cada representação dentro da montagem - é
uma adaptação daquele roteiro inicial, condicionada à visão, aos recursos,
objetivos e habilidades daquele diretor e grupo de atores. Tal procedimento
também é percebido em algumas obras de Suassuna, a exemplo do entremez O
Rico Avarento e sua utilização no terceiro ato da peça Farsa da boa preguiça do
mesmo autor.
Rizzo retoma ainda a questão da tradução, e se pergunta se esta não seria
uma espécie de recriação. Ao se traduzir um romance, por exemplo, pressupõe-se
que o tradutor busque o máximo de fidelidade possível, para que o sentido do texto
continue o mesmo. Certamente, o conteúdo do livro, fábula, personagens, etc. é
mantido. E existe também uma preocupação em manter-se a linguagem. Por outro
lado, questiona-se até que ponto uma tradução consegue manter-se fiel em termos
estilísticos.
Se aceitarmos que um signo está impregnado de aspectos culturais próprios à
população falante daquela língua - sendo que há ainda variações dentro de uma
língua, de acordo com o país, região do país, cidade, grupo étnico, faixa etária, nível
social, etc. em que é falada -, então compreenderemos que o exercício de tradução
sempre implica a modificação do texto de alguma forma, de acordo com o
conhecimento, o estilo e outros fatores associados ao indivíduo que o realiza.
Portanto, por mais que, no dicionário, certa palavra de determinada língua
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corresponda a outra, de outra língua, não significa que elas terão o mesmo sentido,
pois dependem do contexto em que serão usadas.
Considerando tais informações, constata-se que muitos fatores influem na
tradução interlingual e, sendo assim, pode-se afirmar que não é a mesma coisa ler
uma obra traduzida e ler a original. Assim, muitos ao assistirem a um filme
recriado, preferem o livro em que este foi inspirado. Isso também pode ocorrer ao
lermos um romance em seu idioma original, após tê-lo lido em nossa língua
materna.
De acordo com Lucimara de Andrade (2010), é relevante enfatizar que
comparações, em alguns casos, trazem consigo valores injustos, visto que,
geralmente determinam a depreciação de um meio em prol do outro. Ela cita como
exemplo a literatura e o teatro, no qual o último conta a mesma história de forma
diferente da de um romance. A obra literária projeta um mundo imaginário à base
de orações, ou seja, o personagem e seu mundo são construídos através de
estruturas linguísticas. Já o teatro é feito com base no ser humano, e se manifesta
através da presença física do ator, de gestos, olhares, expressões, objetos,
cenário, música e figurino.
Voltando à questão da tradução, é importante ressaltar ainda que cada uma
resulta em um texto diferente e que tal exercício pode ser considerado como uma
forma de recriação. Cada tradutor, ao deparar-se, no texto com o qual está
trabalhando, com uma figura de linguagem, efeito de ironia, trocadilho ou jogo de
palavras, vai procurar uma solução para poder inserir tal recurso no texto traduzido.
Tal solução dependerá de seu conhecimento de mundo, do seu próprio estilo
linguístico e de sua interpretação da obra. O que ele faz, portanto, é recriar o
estilo do autor numa outra língua e numa outra cultura, usando seu próprio estilo.
A partir de tais considerações, entende-se, assim, que a fidelidade total e
absoluta, mesmo em termos de tradução interlingual, é impossível - para não dizer
absurda - e, ainda assim, de acordo com Balogh (1996) é habitual incomodar-nos
muito menos ler um livro traduzido do que ver sua recriação para a TV.
Rizzo reitera, entretanto, que, embora possamos entender tradução como
uma forma de recriação, o contrário não é necessariamente verdade - ainda que
seja comum encontrar estudos e ensaios que tratam de recriação como tradução.
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É preciso voltar a atenção para as diferenças culturais e estilísticas entre literatura
e TV. Cada um é um sistema semiótico completamente independente do outro,
com particularidades e características próprias. Assim, antes de mais nada, e até
por uma questão da dinâmica do audiovisual, não se pode manter o texto escrito
íntegro no processo de recriação, mesmo que se opte por fazê-la o mais fiel
possível.
Desse modo, a recriação televisual como exercício de tradução não é
satisfatória, já que ela implica mais do que a transposição da linguagem de um
texto para outro. Além do que, a recriação audivisual não esconde o fato de ser
uma recriação, uma leitura, própria à visão de um cineasta, da obra literária
escolhida como inspiração. Ela não tem a obrigação, de ser fiel a tal obra,
enquanto uma tradução, se não for o mais fiel possível ao texto-fonte, perde por
completo seu propósito.
A partir das considerações de Rizzo, podemos pontuar que uma equipe de
criação tem, em suma, muito mais liberdade de expressão sobre um texto do que
um tradutor e, enquanto numa tradução deve-se, em geral, trabalhar com signos
linguísticos apenas - ainda que, possam existir diferenças semânticas e/ou culturais
entre as línguas que venham a dificultar a transposição entre elas -, no caso da
recriação audiovisual, um diretor lida com uma vasta gama de recursos que pode
usar (ou não) ao recriar um filme e ainda com outros fatores - como custo,
recursos materiais e técnicos, etc. - que podem afetar sua produção.
A diferença fundamental entre tradução interlingual e recriação audiovisual
está, na maioria das vezes, na liberdade criativa que falta ao tradutor, salvo
algumas exceções. No que concerne ao contexto brasileiro, destacam-se os
posicionamentos de Augusto e de Haroldo de Campos, que se direcionam à arte
de traduzir poesia sob o signo da criação. Como exemplo, citamos a tradução de
um dos poemas de Edward Estlin Cummings, Pity this busy monster, manunkind,
(SIBILA, 2010) por Augusto de Campos:
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E. E. Cummings
pity this busy monster, manunkind,
not. Progress is a comfortable disease:
your victim (death and life safely beyond)
plays with the bigness of his littleness
— electrons deify one razorblade
into a mountainrange; lenses extend
unwish through curving wherewhen till unwish
returns on its unself.
A world of made
is not a world of born — pity poor flesh
and trees,poor stars and stones,but never this
fine specimen of hypermagical
ultraomnipotence. We doctors know
a hopeless case if — listen: there's a hell
of a good universe next door; let's go

Tradução de Augusto de Campos
piedade desse monstro em ação,
humanimaldade?
não. O progresso é uma doença confortável:
tua vítima (morte e vida a salvo à pane)
brinca com a grandeza de sua pequeneza
— elétrons deificam uma gilete
em macroescala; lentes estendem
nãodesejo por ondeante ondequando
até que ele retorne ao seu nãoeu.
Mundo de haver
não é mundo de ser — piedade desta pobre
carne e árvores, pobres pedras e estrelas, mas
nunca desse
ótimo espécime de hipermágica
ultraonipotência. Nós médicos sabemos
que um caso é sem remédio quando — olhe:
tem uma puta de uma vida boa paca aí do
lado: vamos lá.

Os Irmãos Campos relacionam “tradução” e “criação” e tal relação ganha
espaço em seus trabalhos tradutórios. Assim, surgem novas palavras e também
novos sentidos, o que proporciona à tradução certa autonomia e identidade em
relação ao texto-fonte.
Dessa forma, depreende-se que, muito mais do que uma escolha de palavras
ou signos que correspondam uns aos outros, a recriação audiovisual pressupõe
uma série de escolhas. São escolhas como: quais partes do texto do original
devem ser alteradas e quais devem permanecer intactas; por quem e de que
forma as palavras escolhidas serão ditas ou transmitidas, qual será a iluminação
no momento, de qual ângulo tal momento será observado e por quem; enfim, quais
partes do conteúdo e dos efeitos de sentido quer-se manter daquele texto-fonte, se
é que essa é realmente sua intenção e não, pelo contrário, promover uma
inversão da significação da obra inspiradora. Tudo isso, de acordo com a leitura e
os objetivos daquela recriação.
No entanto, não se afirma que a adaptação cinematográfica é mais ou
menos complexa ou que implica mais ou menos méritos do que uma tradução. A
intenção é apenas apontar que, embora ambas solicitem um esforço adaptativo,
cada uma é um processo diferente com suas características e dificuldades
próprias, justificando, assim, a escolha por não tratá-las como equivalentes diante
de um trabalho de análise.
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Desse modo, ao assistir a uma recriação audiovisual, o espectador estará
se colocando diante de uma das muitas leituras possíveis daquele romance, conto,
ou outro texto qualquer que possa lhe ter servido de base. E, por ser apenas uma
entre muitas, e por tratar-se de um processo criativo mais do que de uma
reprodução, tal leitura pode não coincidir com a sua.
Essa discussão acerca de tradução versus recriação é contrária a uma visão
da crítica que compreende ambas como o mesmo processo, no qual se
fundamenta uma reverência à linguagem escrita, colocando-a como superior à
audiovisual. Atenta-se, nesse tipo de análise, às semelhanças entre as obras,
sendo que, quanto menos semelhantes forem, pior é considerada a adaptação.
Concentra-se, assim, na fidelidade entre elas, deixando de entendê-las como
textos independentes e diferentes, por isso, optamos por recriação.
Os termos tradução e recriação deveriam ser tratados individualmente.
Fazendo isso, levar-se-ia em consideração não apenas os aspectos em que se
assemelham, mas, principalmente, aqueles em que se diferenciam. Dessa forma,
torna-se um absurdo pensar que uma obra fílmica possa materializar através de
imagens e sons tudo aquilo que a literatura provoca nas mentes dos leitores, até
porque cada leitor terá a sua interpretação da obra literária, baseada em seus
valores, crenças e conhecimentos pessoais.
Baseando-se nas afirmativas acima, acredita-se que a própria recriação em si
seja uma leitura de um grupo específico de pessoas da obra literária escolhida
como fonte. O produto televisual, que é por sua vez um texto verbo-audiovisual,
também poderá ser "lido" por seus espectadores de diversas maneiras, dependendo,
como em toda leitura, de seu conhecimento de mundo, da cultura e do contexto
sócio-político-histórico em que se inserem. Porém, na presente pesquisa vamos
focalizar a recriação considerando o seu processo de criação e não o de
recepção.
Isso significa que a recriação pode ser entendida como o processo de
transformação de um texto - verbal ou não - em outro, para adequá-lo a um
determinado objetivo, sendo que o grau de fidelidade entre os textos varia de acordo
com a intencionalidade do texto recriado. O fator essencial para a recriação é,
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pois, a transformação, ou seja, o texto final toma o texto de origem e o transforma,
recriando-o numa nova realidade cultural, social e/ou sígnica.
Temos ainda o conceito de recriação como dialogismo. Pensando-se cada
um dos textos como uma obra distinta da outra, pode-se apreciar, menos
parcialmente do que uma análise fundamentada no aspecto da fidelidade - e tão
somente nele -, o diálogo que estes textos estabelecem entre si. Além disso, a
própria diferença entre os sistemas semióticos em que cada texto se insere, faz com
que algo que funcione bem em um livro perca seu efeito na tela de TV.
Desse modo, não é possível colocar em palavras todos os aspectos
veiculados por uma imagem fílmica. Assim como não se consegue transpor
integralmente um texto verbal para a linguagem verbo-audiovisual, tampouco se pode
fazer o caminho inverso. Tentando contar - por meio apenas de palavras - qualquer
filme a que se tenha assistido, há de se perceber que não faremos mais do que
repetir sua fábula. Perdem-se, porém, aspectos como movimentação de câmera,
ângulo de visão, iluminação, detalhes da expressão dos atores, trilha sonora, efeitos
sonoros e visuais, e assim por diante.
Nessa perspectiva, há uma diferença muito grande entre ler um livro e assistir a
um filme - por mais fiel que este seja -, pois cada linguagem tem características
próprias que a outra não é capaz de reproduzir. E como isso é verdade nos dois
sentidos, isto é, como nem o cinema é capaz de reproduzir com exatidão a forma, o
conteúdo e os efeitos de sentido de uma peça literária, nem a palavra escrita é
capaz de traduzir uma obra fílmica em toda sua especificidade, então não seria
inteligente, ao comparar um romance, por exemplo, com sua recriação, julgar um
acima do outro.
Assim, fica clara a importância de se considerar cada obra de forma
individual e completa. Não se trata, pois, de uma questão de medir a fidelidade entre
as obras, mas de explorar qual o modo de interação entre elas. Entra-se, portanto,
no campo das relações dialógicas.
De acordo com o conceito de dialogismo proposto por Bakhtin, que o coloca
como uma característica constitutiva da linguagem e, portanto, um aspecto presente
em todas as formas de manifestação humana (BAKHTIN, 2002, p. 183-184),
pode-se afirmar que as relações dialógicas são possíveis também entre outros
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fenômenos conscientizados [que não o texto verbal e escrito] desde que estes
estejam expressos numa matéria sígnica. (BAKHTIN, 2002, p.184) Isso quer dizer
que podemos encontrar diálogo entre sistemas semióticos diferentes, como, no nosso
caso, entre literatura e cinema, ou ainda: literatura e pintura, pintura e cinema, música
e literatura, etc.
É importante enfatizar que a recriação como um todo não pode ser vista
como uma citação propriamente dita, pois ela é uma retomada que inclui
transformação. Tal retomada não se dá apenas no nível estrutural - como poderia
acontecer entre textos de um mesmo sistema semiótico -, mas em seu conteúdo,
seja de forma puramente temática, em que se recuperam apenas os motivos, seja
de modo mais claramente diegético, retomando-se, além da trama, os
revestimentos ficcionais, como enredo, personagens, tempo, etc, chegando-se,
muitas vezes, à reprodução exata de falas de personagens e outros trechos da
macro e microestrutura textual.
Assim como em todos os tipos de relação intertextual, texto literário e
cinematográfico apresentam certos pontos de aproximação e outros de afastamento.
Dessa forma, possibilita-se a abragência de tipos de recriação menos explícitos.
Permite-se ao novo texto que transforme seu predecessor quanto à sua forma,
conteúdo e até mesmo sua carga cultural e seus efeitos de sentido, afastando-se,
então, da preocupação com o quanto uma adaptação pode ser fiel.
Considerando a recriação como um processo dialógico intertextual, cabe ao
pesquisador, quando em exercício de análise, levantar pontos de aproximação bem
como de distanciamento entre os textos, procurando compreender de que modo
estão relacionados, observando aqueles efeitos de sentido que são mantidos e os que
são invertidos e com que intenção.
Rizzo defende que na análise de recriações, a ideia de fidelidade deixe de
ser o único foco para que cada obra seja analisada separadamente, dentro das
propriedades de seu respectivo universo sígnico para, só então, buscar-se
entender como se relacionam. Pode-se até discutir a fidelidade entre elas, porém
sem que essa seja fator determinante de qualidade. Até porque, como foi dito
anteriormente, existem diversas intencionalidades possíveis presentes numa
recriação.
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Ainda no que concerne às formas de recriação audiovisual, podemos
perceber que há recriações transformadoras e outras que se mantêm o mais
próximas que podem de sua fonte. Encontram-se tanto textos audiovisuais que
preservam quase todos os aspectos diegéticos e também os efeitos de sentido da
obra de origem - salvas as alterações necessárias devido à transposição de um
sistema semiótico para o outro - como alguns filmes que trazem o enredo para um
universo espaço-temporal diferente - podendo ter intenção apenas de atualização
ou recontextualização, com vistas a adequar-se à audiência, ou ainda com
objetivos politico-críticos -, ou outros, ainda, que modificam todo o revestimento
ficcional de seu predecessor, entre outras formas de transformação.
A propósito das diversas formas de alteração passíveis de ocorrer no
processo de recriação, muitos autores contentam-se em dividi-las em dois tipos:
redução e adição.
O mecanismo de redução diz respeito à supressão de componentes descrições espaciais e físicas, por exemplo -, quando um texto é transposto para
um sistema semiótico diferente do seu. Tal recurso é bastante comum nas
recriações audiovisuais de obras literárias e pode também ser notado na recriação
audiovisual de Farsa da boa preguiça. A própria especificidade semiótica do
audiovisual, tão mais enxuta e icônica do que a linguagem verbal, em alguns
casos, torna a redução inevitável.
Todavia, apesar de ser um aspecto inerente ao processo adaptativo pela
diferença entre as linguagens, a redução pode extrapolar os limites da supressão de
descrições. Há casos - e não poucos - em que personagens e até mesmo trechos
mais ou menos extensos da fábula da obra literária não são incorporados ao filme independente do grau de fidelidade que este procure manter com o outro.
De maneira inversa, no caso da adição, personagens, cenas, objetos, falas,
etc. que não faziam parte do texto verbal são criados no texto fílmico, podendo
servir, entre outras coisas, ao propósito de compensar a ausência de outro elemento
que tenha sido deixado de fora, por exemplo. Seja qual for seu objetivo, a adição
assegura ao filme sua individualidade e independência em relação à obra que se
propõe a adaptar, como na minissérie Auto da Compadecida.
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O deslocamento, por sua vez, ocorre em elementos que são comuns às duas
obras. O que muda aqui é a ordem em que aparecem nos textos. Podem
deslocar-se palavras, falas, imagens ou cenas inteiras de maneira que algo que
aparece logo ao início de um livro seja transposto para o final do filme ou que, ao
contrário, a cena final do texto literário seja mostrada logo na abertura do fílmico,
promovendo-se, deste modo, grandes impactos em sua significação.
Por fim, ao procedimento da transformação, acrescenta-se ainda a
"iconização" de certos recursos literários, ou ainda a modificação de aspectos
como tempo e espaço, entre outras coisas. Essas são formas de transformação e,
como foi visto, alteram ou somam significados à obra literária. Além da
transformação espacial e temporal é proposto ainda a simplificação e a ampliação
de personagens, cenários etc. Assim, duas personagens podem resumir-se a uma
só que incorpora a função e até mesmo o aspecto psicológico delas ou, ao
contrário, uma personagem complexa da obra literária ramifica-se em duas na
fílmica.
Distinguem-se, além disso, as recriações assumidas, ou seja, aquelas que
são reconhecidas como recriadas pelos espectadores de um modo geral, de outras
menos explícitas, que requerem um certo conhecimento de mundo por parte de sua
audiência para serem reconhecidas como tal. Opõem-se também às recriações
livres da fidelidade, que dependem sempre da visão, estilo e objetivos de quem as
realiza.
No que concerne ainda à recriação, nota-se a existência de algumas
questões polêmicas que circundam a relação literatura-TV. Por serem linguagens
diferentes, textos diferentes, de criadores diferentes, não importa que uma obra
tenha sido fonte da outra, devemos apreciá-las dentro de seu campo respectivo.
Nada impede que se busque compreender de que forma se relacionam, mas não
seria interessante lhes atribuir - por este aspecto e apenas por ele - uma avaliação
qualitativa.
Esta questão é de grande importância, e pode ser observada na recriação
audiovisual de Auto da Compadecida. Apesar do esforço de Guel Arraes em
manter certa fidelidade ao texto de Suassuna, a recriação audiovisual ganhou
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independência criativa e foi tão bem-sucedida que surpreendeu o público e até
mesmo o escritor.
Todavia, por mais que uma obra audiovisual busque ser uma recriação fiel
de um livro, ela nunca o será de forma integral e exata, pois se trata de uma outra
linguagem, com elementos constitutivos próprios a seu campo sígnico, configurandose, assim, como uma experiência artística diversa da literatura. Ou seja, TV e
literatura não são capazes de provocar exatamente a mesma fruição no espectadorleitor.
Acredita-se que numa cultura tão impregnada de imagens, o audiovisual
encontre um espaço mercadológico mais amplo do que a literatura. De nenhuma
maneira isso pode ser confundido, porém, com a possibilidade de que a linguagem
verbo-audiovisual tenha surgido para substituir a palavra escrita. Como também
não significa que a linguagem literária seja necessariamente superior à audiovisual
em termos estéticos.
Portanto, não se pode afirmar que a linguagem audiovisual seja mais
simples ou complexa que a literária. É preciso considerar cada linguagem de
forma singular, visto que uma obra literária, mesmo que desprovida do caráter
audiovisual, pode apresentar seu conteúdo de forma mais clara e compreensível
que determinado filme e vice-versa.
Ao se considerar todos os aspectos abordados acerca de recriação, pode-se
depreender que a questão do que é melhor, filme ou livro, é absolutamente
concernente às preferências de cada indivíduo, pois, há quem goste muito de ler e
pouco de ver filmes, mas também há quem prefira o contrário ou, ainda, aprecie
tanto uma quanto outra linguagem. Além do mais, se uma pessoa assiste a um filme
e fica, depois, sabendo que esse foi baseado em um livro, pode interessar-se em lêlo e, ao fazê-lo, vai vivenciar uma experiência diversa da que foi o seu contato com o
filme. É importante demarcar que obras fílmica e literária são diferentes,
independente de seu grau de proximidade, elas se distinguem por suas
particularidades.
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2.4 – Da literatura à TV e ao cinema
De acordo com Anna Maria Balogh (1996), a tradução intersemiótica ou
transmutação consiste na interpretação dos signos verbais por meio de sistemas
de signos não-verbais. Este processo pressupõe a passagem de um texto
caracterizado pela expressão verbal, para um texto no qual convivem substâncias
heterogêneas, tanto no que concerne ao visual quanto ao sonoro.
Dessa forma, um dos objetivos que permeia o presente trabalho se
concentra na investigação das mudanças de sentido que ocorrem nos diferentes
signos ao se fazer a recriação do texto das peças para a linguagem audiovisual.
Sobre estas mudanças nos planos narrativos, em depoimento a Balogh sobre a
recriação de Grande sertão: Veredas, Walter Durst comenta o seguinte:
são aquelas diferentes leis dos dois veículos: esse tipo de coisa de um
contador de histórias funcionando o tempo todo como na obra literária é
mais difícil, mesmo na literatura, você sabe que o número de leitores
dele [Guimarães Rosa] é pequeno, a maioria não passa da página 50,
mas isso dá bem literariamente, é uma forma possível, adoro o livro dele
do mesmo jeito. Na TV isso é impossível, nem o maior ator, nem
Lawrence [Olivier], nem Marlon Brando se aguentaria, por que isso é um
elemento fundamentalmente literário, imagine vinte e cinco capítulos
disso: a chatice. Todos desligariam no minuto dois ou três, é desses
casos impossíveis, tem que haver uma transposição, uma mudança de
código, de tudo, porque aí as coisas se chocam, escrever para alguém
ler sozinho é uma coisa e escrever para uma multidão é outra: tem que
passar para a ação. (DURST, 1996, p.158).

Balogh aponta algumas diferenças entre as linguagens co-presentes na
transmutação

(literária,

fílmica

e

televisual)

e

suas

metalinguagens

correspondentes. No que concerne à relação entre o cinema e os metatextos
correspondentes, esta é mais desafiadora do que a relação entre a literatura e a
metalinguagem a que ela se refere. Nesta última, ambos os textos, o texto objeto
e o metatexto são verbais, o que não ocorre no caso dos textos fílmicos.
O cinema é um objeto complexo, no qual convergem dois tipos de
evolução: a das artes e a da tecnologia. A sensação de mimese da realidade é
muito mais forte no cinema do que em qualquer outra arte visual, em virtude da
possibilidade de criar a ilusão do movimento e combiná-lo ao áudio. Por esta
razão, o cinema foi entusiasticamente saudado pela crítica em seus primórdios
como a arte que poderia vencer a própria morte.
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Só aos poucos é que se vai apontando o caráter manipulatório das
imagens fílmicas e o consequente distanciamento da visão mimética do real que
essa manipulação pressupõe. Apontam-se, neste sentido, a passagem da
tridimensionalidade

para

a

bidimensionalidade,

a

seleção

implícita

em

enquadramentos e angulações, a existência da perspectiva, a potente ação da
montagem na produção do sentido, entre outros.
Tanto a TV quanto o cinema são passíveis de abordagens diversas em
virtude da sua natureza múltipla de veículo resultante de evolução tecnológica, de
ser meio de comunicação e de ser arte. O enfoque pode ter como parâmetro o
avanço tecnológico e também pode ter uma visão pragmática enfatizando a
competência no fazer, nos conhecimentos de direção, produção e pós-produção.
Balogh ressalta que a passagem de um texto literário para o fílmico
pressupõe uma operação intertextual específica. A intertextualidade vem sendo
objeto de estudo da semiótica e a recriação resulta de uma relação intertextual.
Algumas vezes, o cineasta-diretor se dá o direito de dar uma gradação ao
processo de recriação realizado. No entanto, qualquer que seja a gradação
explicitada nos créditos, esta irá sempre diferenciar o filme recriado do filme de
roteiro original.
De qualquer modo, a recriação intersemiótica suscita questões sobre o tipo
de enfoque a ser adotado na análise do processo. Quase todos os estudos
conhecidos sobre recriação se detiveram nos elementos diferenciadores
existentes entre o texto-fonte e o recriado. Uma metalinguagem mais atual,
propondo a existência de níveis textuais e tendo a estrutura elementar (Greimas),
como base para o entendimento da significação, já permite uma aproximação
mais precisa.
Balogh afirma que as obras literárias e as fílmicas constituem conjuntos,
“séries culturais” com pontos de interseção claros. As obras de arte são regidas
pela função poética (Jakobson) ou estética da linguagem (Mukarosvsky), o que
constitui, por um lado, o elemento mais fascinante da recriação. Por outro lado, a
regência da função poética é a que torna mais difícil o estudo das recriações.
Cada obra literária é essencialmente plural no sentido de ter um número variado
de leituras e, portanto, de possibilidades de recriação.
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O problema da recriação desemboca sempre no plano da expressão como
elemento diferenciador mais óbvio do processo, tanto na tradução interlingual
como na intersemiótica. O plano da expressão está ligado ao do conteúdo e aos
recortes em que cada língua ou sistema de representação dividem o sentido. Na
transmutação, o mesmo conteúdo ou parte dele, transita de um texto a outro.
Como se trata de dois textos estéticos, a íntima coesão entre esse conteúdo que
permite o trânsito intertextual e uma expressão diversa que o atualiza, acaba por
relativizar os diferentes textos de algum modo.
Por esse motivo, a maioria dos autores fala de recriação, tal como propõe
Jakobson para o qual só é possível a transposição criativa: transposição
intralingual - de uma forma poética a outra – transposição interlingual ou,
transposição intersemiótica – de um sistema de signos para outro: por exemplo,
da arte verbal para a música, para a dança, para o cinema ou para a pintura
(JAKOBSON apud BALLOGH, 1996, p.37).
Se o problema da “intraduzibilidade” do objeto estético já é grande na
tradução interlingual, certamente se duplica na tradução intersemiótica. A
recriação

implica

o

princípio

absurdo

de

que

significados

existem

independentemente do significante expressivo que lhes dá vida. Quando se vai de
um sistema a outro, há uma mudança necessária de valores significantes.
Na

recriação,

os

problemas

relativos

à

“traduzibilidade”

ou

“intraduzibilidade”, fidelidade ou infidelidade desembocam na questão do estatuto,
da individualidade das obras partícipes do processo. O filme recriado deve
preservar a sua autonomia fílmica, ou seja, sustentar-se como obra fílmica, antes
mesmo de ser objeto de análise como recriação. Caso contrário, a obra adaptada
corresponderá ao que se costuma chamar de “recriação servil”.
Dessa forma, podemos dizer que a segunda obra, a recriação ganha
significância autônoma precisamente das suas inevitáveis e necessárias
divergências da obra original. A autonomia total é certamente impossível, pois o
texto literário funciona como uma “forma-prisão”.
As estruturas narrativas fazem parte da forma do conteúdo do texto e
constituem os “códigos não-específicos” ao falar do cinema. É por constituírem
um código comum, tanto do texto literário quanto do texto fílmico e televisual, que
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propiciam a passagem de conteúdos do literário ao audiovisual e constituem o
ponto incoativo ideal para o percurso metalinguístico.
Balogh parte da ótica greimasiana para explicar o conceito de estrutura
elementar – a significação como resultante de percepção simultânea de
similaridades (conjunções) e de diferenças (disjunções). Dentro desse veio
teórico, parte-se da hipótese de que as estruturas narrativas constituem o
elemento conjuntivo entre os textos partícipes da recriação e de que se deve
começar a análise pelo estudo da conjunção. As disjunções devem representar o
ponto final do processo.
Na prática se reconhece como recriado, o filme que “conta a mesma
história” do livro no qual se inspirou, ou seja, a existência de uma mesma história
é que possibilita o “reconhecimento” da recriação por parte do destinatário. Situar
o ponto de partida da análise nas estruturas narrativas tem a vantagem de
delimitar de imediato o nível superficial como ponto incoativo do percurso
metalinguístico. Desse modo, cumpre-se o primeiro requisito da semiótica, a
análise do objeto em níveis de pertinência, e faz-se um avanço em relação a
grande parte da literatura prévia sobre o tema, sobretudo aquela relativa às
recriações brasileiras.
A autora pontua que os programas televisuais, por serem serializados, são
mais extensos que as obras fílmicas e a maioria das obras literárias, como no
caso da adaptação de Auto da Compadecida por Guel Arraes. Além disso, os
programas são descontínuos devido à sua fragmentação não apenas nos
capítulos ou episódios, mas nos vários intervalos comerciais. Essa extensão e
fragmentação fazem com que os elementos conjuntivos propiciadores da tradução
intersemiótica sejam extremamente necessários, pois são eles que vão garantir a
coerência e coesão do texto televisual.
De acordo com tais proposições, o trabalho do roteirista-adaptador de TV
se faz mais no sentido de criar acréscimos, novos planos e anti-planos narrativos,
novos personagens e muitas vezes, novos espaços e tempos. Assim, a
transmutação televisual exige, em geral, uma estratégia de expansão narrativa e
discursiva.
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Segundo Balogh, tanto as semelhanças básicas quanto os planos
narrativos que as delineiam são mantidos de uma obra para outra. A
fragmentação televisual, no entanto, faz com que haja, no roteiro, uma
consciência mais aguda da organização por blocos de sentido. Assim, alguns
capítulos constituem uma pequena antologia de desenvolvimentos narrativos
sobre temas determinados, considerados de forma coesa e sucinta e não
espalhados de forma iterativa, como no livro. Há maior exigência de concentração
temática e narrativa no roteiro do que no romance.
A fragmentação da linguagem televisual leva aos mecanismos de
suspensão e reatamento de sentido, dentre os quais se destacam os chamados
“ganchos”. A adaptação televisual tem servidões diversas da do cinema. Por
contingências próprias da TV, um trabalho em equipe executado em etapas
diferentes, por profissionais diferentes, faz com que o roteiro sofra um número
considerável de modificações, cortes, acréscimos e mudanças na divisão dos
blocos de sua transmissão final.
Além das similaridades básicas, bem como as peculiaridades resultantes
da transmutação ao televisual, existem as disjunções, responsáveis pela
individualidade de cada obra. Essa disjunção entre a transmutação televisual e o
original envolve as estratégias da enunciação manifestas no enunciado, em
princípio as questões relativas ao ponto de vista, tais como as da organização do
saber, da delegação da voz e a da relação entre os papéis do nível narrativo e do
discursivo.
Outro elemento dos mais instigantes no estudo da transposição é a
temporalidade. Sabe-se que as dissimilaridades entre o original e a tradução
ocorrem principalmente no nível do discurso. A literatura se serve da língua que
tem uma gama muito rica de matizes para dar uma nuança às três temporalidades
básicas: passado, presente e futuro e suas respectivas gradações. Essas
gradações são impossíveis de se resgatar no meio fílmico em que ocorrem os
tradicionais flash-backs, flash-forwards e o eterno presente da imagem em
movimento na tela.
Considerando as informações mencionadas, acredita-se que muitas
questões permanecem ainda por responder. Uma delas se refere à relação entre
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a função poética e a enorme extensão e fragmentação da maioria dos textos
televisuais serializados, por exemplo. Esse estudo leva a crer que tais elementos
se entrechocam com a íntima coesão dos elementos intratextuais que imprimem
forte sentido de totalização ao poético.
Outra questão importante, no que concerne à transposição para o
televisual, diz respeito à relação do formato adaptado com o palimpsesto da
televisão, como um contexto maior muito presente e coercitivo, dentro do qual se
dão as diretrizes de apreensão do texto, em conjunto com os simulacros
presentes no texto em si. A autora aponta o problema da recepção como um
aspecto mais coercitivo na transmutação televisual do que na fílmica. A minissérie
é feita para milhões de espectadores, o que reforça todas as observações de
Walter Durst.
Como foi visto, alguns dos maiores desafios apontados na passagem do
literário ao audiovisual são precisamente o da abstração do verbal, o do universo
do conceitual, no qual a literatura parece estar perfeitamente à vontade, o que
não ocorre com o cinema e a TV.
A recriação de obras literárias para o sistema audiovisual tem se mostrado
como uma maneira de recriar a arte, de exibir novos projetos recriados de textos
já conhecidos e consagrados pela crítica e pelos leitores. O processo de
transposição da arte literária tem sido muito usado pela mídia na elaboração de
obras audiovisuais. Essa mudança de suporte provoca inúmeras modificações,
tanto na obra literária quanto em sua recepção, o que traz à tona a questão da
fidelidade da recriação.
Alguns críticos e estudiosos garantem que a mudança de suporte não
desqualifica o texto-fonte, pelo fato de seus elementos serem transpassados para
a narrativa imagética; outros já ressaltam a autonomia e a liberdade da recriação
em relação ao original. O que todos concordam é que hoje, o diretor tem mais
liberdade para recriar um texto literário sem se preocupar com a questão da
fidelidade. O importante é que se faça um uso atraente das peculiaridades de
cada linguagem com a consciência da impossibilidade de ser totalmente fiel ao
original.
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Capítulo 3 –
Auto da Compadecida: uma visada polifônica
Astúcia é a coragem do pobre
Ariano Suassuna
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3.1 Auto da Compadecida

FIGURA 2 – João Grilo e Chicó.4

Auto da Compadecida narra a história de João Grilo, um sertanejo muito
esperto que através de mentiras e muita conversa envolve-se em situações cada
vez mais complicadas. A história inicia-se com Chicó indo com João Grilo à Igreja
pedir ao Padre que este benza o cachorro de seu patrão que está doente. O
Padre recusa-se a atender ao pedido e João Grilo inventa que o cachorro é do
Major Antônio Moraes, um fazendeiro rico e poderoso da cidade.
Diante disto, o Padre concorda, mas depois o Major chega à Igreja para
pedir bênção para seu filho que está doente. Assim, inicia-se um diálogo
conturbado. O Padre pensa que o Major veio pedir a bênção para o cachorro, e o
Major pensa que o Padre está referindo-se ao seu filho como cachorro e à mãe
deste como cachorra. Assim, João Grilo vai tecendo suas embrulhadas com uma
mentira atrás da outra até que chegam à cidade o Cangaceiro Severino de
Aracaju e seus capangas. O cangaceiro, com a ajuda de seu cabra, mata todos
os personagens da peça, exceto Chicó, e acaba morrendo também por que João
Grilo inventa que tinha uma gaita abençoada por Padre Cícero e convence

4

Todas as fotos de Auto da Compadecida foram retiradas do próprio DVD através do programa Power DVD.
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Severino a levar um tiro de seu cabra para poder visitar Padre Cícero no céu e, a
seguir, ser ressuscitado ao toque da gaita.
É claro que isto é mentira e Severino acaba morrendo de verdade. João
Grilo fere o cabra com uma faca, mas, antes de morrer, este mata João Grilo.
Assim sobra apenas Chicó. Os demais personagens - Bispo, Padre, Sacristão,
Padeiro e Mulher, Severino e seu cabra e por último João Grilo - seguem para o
juízo final para serem julgados por Nosso Senhor Jesus Cristo e O Encourado (o
diabo).
Na hora do julgamento, João Grilo faz um apelo para Nossa Senhora (A
Compadecida) para que esta possa defendê-los. No final, Jesus Cristo perdoa os
dois cangaceiros mandando-os direto para o céu, João Grilo intervém e garante o
purgatório para os outros cinco pecadores e consegue o direito de retornar à terra
para ter uma nova oportunidade.5

3.2 - A Memória da Cultura Tradicional Popular em Auto da Compadecida
O traço mais marcante do teatro medieval é que começou como uma
comunhão na igreja e terminou como uma festa comunal. Mais uma vez,
a humanidade, emergindo de um novo vagalhão de barbarismo, com a
ajuda da religião, encontrou na dramaturgia um órgão potente para
exprimir tanto a realidade comum quanto as aspirações. Mais uma vez,
o teatro mostrou sua adequação como ponto de encontro do homem
com Deus. Na verdade, Deus foi o protagonista visível e invisível das
peças medievais. Ao mesmo tempo, o teatro, mais uma vez, ofereceu à
sociedade o ensejo de afirmar uma unidade espiritual essencial, dando
ao indivíduo uma sensação indispensável, mas relativamente livre de
regras, de pertencer a algo maior do que a si mesmo. Brotando disso,
surgiu na Idade Média aquela mistura de reverência e alegria ou de
servidão e liberação que com tanta frequência é a própria alma do
drama. (GASSNER, 1974, p.155).

Ao analisar a estrutura da peça, podemos perceber características que
dominam a literatura dramática da Baixa Idade Média: texto teatral não dividido
rigorosamente; mistura de elementos sacros e profanos (nos temas, nos
personagens, no espaço de ação); utilização de uma linguagem popular (que não
exclui o erudito) com passagens em verso destinadas a reconhecer e recolher

5

No anexo 1, há um resumo comparativo entre o texto da peça e o audiovisual.
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uma tradição cultural oral; mistura de elementos trágicos e cômicos, solenes,
sublimes e grotescos.
Ariano Suassuna constrói seus textos teatrais a partir do universo da
cultura cômica popular nordestina, que por sua vez, possui traços da tradição
ibérica medieval. Assim, as peripécias de João Grilo e Chicó no decorrer do texto
nos mostram um mundo "às avessas", uma nova ordem inversa à oficial. Como
exemplo dessa inversão, podemos citar João Grilo, o amarelo “safado”,
desprezado por todos, mas que na sua insignificância consegue salvar a todos,
inclusive seus ex-patrões (Padeiro e a Mulher) e autoridades da igreja, o Bispo e
o Padre.
As imagens grotescas verificadas na peça possuem uma relação direta
com os elementos da cultura popular nordestina que são reelaborados pelo autor,
colocando-as dentro do universo cômico, onde o riso adquire um caráter libertador
e anárquico na medida em que rompe com a hierarquia social e a inverte. Ariano
Suassuna recria este universo de forma a dar vida em suas obras: a oralidade, as
permanências, as tradições culturais, afirmando seu caráter histórico e
revolucionário. Não pretende conscientizar o povo, apenas extrair sua
comicidade, seus valores. Colocando em cena um painel do imaginário social
nordestino, numa estética própria, recupera o realismo grotesco apresentado em
Bakhtin, dando-lhe um colorido verde-amarelo.
Na peça Auto da Compadecida, o Palhaço exerce uma função metateatral
ao se dirigir ao público anunciando o que está por vir e fazendo comentários,
porém, ele não se mistura à ação da peça. Aparece assim, no prólogo de cada
ato e no epílogo. No entanto, em uma de suas intervenções torna-se também
ator, ou melhor, curinga, pois participa da cena do enterro de João Grilo. De
acordo com Vassalo (1993), Suassuna teria adotado o metateatro do auto
sacramental, ou melhor, do Grande teatro do mundo, de Calderón.
Ainda na apresentação do Palhaço são mencionados os termos
“julgamento” e “moralidade”. A moralidade é uma forma dramática, cujo
desenvolvimento teve início na Idade Média e seu exercício didático tinha como
objetivo a abstenção do vício e a observância da virtude através da representação
de personagens alegóricas.
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Na peça e na minissérie a moralidade nos remete ao julgamento da alma.
Ela emite como mensagem a atenção aos atos praticados na terra, porque deles
dependem a vida posterior. Inevitavelmente, a moralidade implica em juízo final e
em alegoria, pois estão em jogo valores espirituais e morais. O tom moralizante
no término da peça é recorrente na maioria das obras suassunianas. No entanto,
cabe ressaltar que, tanto em Auto da Compadecida quanto em Farsa da boa
preguiça, a moralidade contém traços da imoralidade e vice-versa. Dessa forma, o
conceito de moralidade da época medieval também é recriado pelo autor.
No que concerne à cerimônia de enterro do (a) cachorro (a) nas duas
narrativas, notam-se também alguns resquícios da paródia na Idade Média. De
acordo com Bakhtin (2008), a paródia na Idade Média se converte num jogo
alegre e totalmente desenfreado de tudo que é sagrado e importante aos olhos da
ideologia oficial. Da mesma forma que é percebida em Ariano Suassuna, as
paródias medievais não eram consideradas pastiches literários e denegridores
dos textos sagrados ou dos regulamentos e leis da sabedoria escolar: elas
transpunham tudo para o registro cômico e sobre o plano material corporal
positivo, elas corporificavam, materializavam, e ao mesmo tempo, aligeiravam
tudo o que tocavam.
De acordo com Idelette dos Santos (1999), a História do testamento do (a)
cachorro (a) remonta a temas universais encontrados em contos tradicionais e
fabliaux medievais. Encontra-se ainda na literatura de cordel portuguesa, uma
coleção de testamentos de aves e animais publicados pela Biblioteca Popular de
Fernandes Possas em torno de 1900. Incluem-se nesse acervo testamentos de
boi, burro, cão, carneiro, cavalo, coelho, gato etc. De acordo com Ariano
Suassuna,
o Testamento do Cachorro é um encontro quente, terrivelmente
comovedor, com o país, com aquilo que é nosso, com uma realidade
que o teatro nacional esqueceu com demasiada frequência. Respira-se
a plenos pulmões o mágico da província de nossa infância... A maestria
de Cabrujas lhe permitiu fugir por completo de um regionalismo barato.
E o resultado é uma obra que vai às próprias raízes de nossas vivências
mais distantes, mais autênticas. É, enfim, teatro…(SUASSUNA, 1974,
p.54)

Tamanha popularidade também se encontra na História do gato que
defecava dinheiro. O tema do animal que defecava ouro registra 105 versões dos

73

contos-padrão, incluindo mais 27 hispânicas, 62 não-hispânicas e 16 orientais e
africanas. Ariano Suassuna, por sua vez, baseou-se na História do cavalo que
defecava dinheiro de autoria de Leandro Gomes de Barros.
Outro tema bastante popular é o da bexiga cheia de sangue, que encontra
semelhança em Dom Quixote, de Cervantes e em O asno de ouro de Apuleio. A
bexiga, como sinônimo de tripa, teve um papel importante no realismo grotesco
no qual representava o ventre, as entranhas, o seio materno, a vida. De acordo
com Bakhtin (2008), na ideia das “tripas” o grotesco amarra num mesmo nó, a
vida, a morte, o nascimento, as necessidades, o alimento, tornando-se o centro
da topografia corporal onde o alto e o baixo são permutáveis. Por essa razão,
essa imagem retomada por Suassuna constitui no realismo grotesco a expressão
favorita do “baixo” material e corporal ambivalente, que dá a morte e a vida, e que
devora e é devorado.
Morte e ressurreição falsas são recorrentes na minissérie. João Grilo morre
e ressuscita duas vezes. A primeira morte e a posterior ressurreição do amarelo
ocorrem quando o mesmo se sente acuado por Dora que fica furiosa ao descobrir
o golpe do gato que descome dinheiro. João Grilo finge estar contaminado pela
febre da bexiga preta e simula uma falsa morte. Porém, quando seu corpo é
levado para ser velado na igreja, aparece Severino de Aracaju com seu bando e
ele ressuscita.
João Grilo morre pela segunda vez quando é atingido por um tiro dado pelo
“cabra” de Severino de Aracaju. A ressurreição se dá com o consentimento da
Compadecida, uma oportunidade concedida ao amarelo para voltar à Terra e
tentar fazer tudo certo.
O tema da morte concebida como renovação, a superposição da morte e
do nascimento e as imagens de mortos alegres são próprios da carnavalização da
literatura e têm papel fundamental nas recriações. Na minissérie, essa linguagem
se expressa por imagens mais concretas do que abstratas. Assim, podemos
pensar que é nessa linguagem que reside a vocação cinematográfica pleiteada
por Guel Arraes para a obra de Suassuna.
A principal ação carnavalesca que pode ser percebida tanto na minissérie
quanto na peça é a coroação bufa e seu posterior destronamento. João Grilo, ao
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interceder pelos companheiros na hora do julgamento é coroado, mas ao se julgar
incapaz de se defender é destronado.
Na minissérie, em particular, esse ritual também se repete na passagem da
falsa morte para a posterior ressurreição do amarelo. João Grilo vende um gato
para Dora argumentando que o animal defecava dinheiro e tenta fugir antes que
os patrões descubram a verdade, mas não consegue. Para se livrar da fúria do
Padeiro e da Mulher, João inventa que está com a febre da bexiga preta e simula
sua morte.
Durante seu velório na Igreja aparece Severino de Aracaju e seu bando e
rende a todos. João Grilo consegue convencer o cangaceiro de que aquele não
era o momento ideal para iniciar a matança. Ao adiar a ação de Severino e seu
bando, Grilo é saudado por todos, mas em seguida é destronado pela fúria do
Padeiro e de sua mulher que continuam a perseguir o amarelo. Dessa forma, de
acordo com Bakhtin (2002):
a coroação-destronamento é um ritual ambivalente biunívoco, que
expressa a inevitabilidade e simultaneamente, a criatividade da
mudança-renovação, a alegre relatividade de qualquer regime ou ordem
social, de qualquer poder e qualquer posição (hierárquica). Na coroação
já está contida a ideia do futuro destronamento; ela é ambivalente
desde o começo. (BAKHTIN, 2002, p.124).

Outro traço característico da Idade Média que pode ser percebido nas
narrativas escrita e televisual, diz respeito ao papel que o riso exerceu neste
período. Segundo Bakhtin, o riso da Idade Média venceu o medo do mistério, do
mundo e do poder. Ele opôs-se à mentira, à adulação e à hipocrisia. A verdade do
riso degradou o poder, fez-se acompanhar de injúrias e blasfêmias e o bufão foi
seu porta-voz (BAKHTIN, 2008, p.80). Essa afirmativa torna-se pertinente ao
considerarmos a passagem da aparição do Cristo-negro, na qual o mesmo afirma
para o Bispo que o tempo da mentira acabou. Várias passagens da minissérie e
também da peça denunciam adulação e hipocrisia por parte da igreja. É
importante ressaltar também que, assim como a mentira, a verdade também parte
da boca do bufão, João Grilo.
No contexto medieval, o que era temível torna-se cômico. Essa inversão é
também recorrente nas recriações. Brinca-se com o medo, faz-se pouco dele: o
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terrível transforma-se num “alegre espantalho”. Assim se resume a relação entre
João Grilo e o Encourado, na qual este último torna-se alvo de críticas e
deboches do primeiro.
Outro ponto de convergência diz respeito à figura feminina representada
por Dora, a mulher do Padeiro. De acordo com Bakhtin (2008), na “tradição
gaulesa”, uma das correntes de opiniões vigentes na Idade Média e no
Renascimento, a mulher é considerada o túmulo corporal do homem, uma
espécie de injúria encarnada, personificada, obscena, dirigida contra todas as
pretensões abstratas, tudo que é limitado, acabado, esgotado, pronto. Nessa
tradição,

desenvolve-se

também

o

tema

da

“corneação”,

análogo

ao

destronamento do velho marido, do novo ato de concepção com um homem
jovem. Nesse sistema, o marido cornudo é reduzido ao papel de rei destronado. É
o caso da Mulher do Padeiro, que, ao cometer o adultério, ridiculariza e humilha o
marido.
Semelhante

à

época

medieval,

na

minissérie,

a

maioria

dos

acontecimentos ocorrem ou iniciam na Praça Pública. Na Idade Média, a praça
pública era o ponto de convergência de tudo que não era oficial, de certa forma,
gozava de um direito extraterritorial no mundo da ordem e da ideologia oficiais,
em que o povo sempre tinha a última palavra.
Bakhtin (2008) afirma que na literatura carnavalizada, a praça pública como
lugar da ação do enredo torna-se biplanar e ambivalente: é como se através da
praça pública real transparecesse a carnavalesca do livre contato familiar e das
cenas de coroação e destronamento público. Dessa forma, pode-se dizer que os
personagens de Auto da Compadecida, semelhante ao homem medieval,
levavam duas vidas: uma oficial e outra público-carnavalesca.
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3.3 – A Memória da Indústria Cultural

FIGURA 3 – João Grilo e Chicó anunciando o filme “Paixão de Cristo”.

A minissérie inicia-se com João Grilo e Chicó anunciando o filme “Paixão
de Cristo” pelas ruas da cidade de Taperoá. O filme será exibido na igreja à noite,
e eles fazem a seguinte propaganda: _ Uma aventura que mostra um cabra
sozinho enfrentando o Império Romano todinho. Um filme de mistérios e
acontecimentos do outro mundo. A paixão de Cristo, um filme sobre o homem
mais arretado do mundo. (O AUTO, 1999).
O modo como os personagens anunciam o filme demonstra uma forma de
apropriação do popular. O filme é anunciado, de acordo com a linguagem do
nordestino, sob uma perspectiva inovadora: Jesus Cristo é apresentado como um
homem que enfrenta sozinho o Império Romano inteiro. Essa estratégia utilizada
por Arraes dialoga com o ponto de vista suassuniano, o de recriar o global com o
tom regional.

.
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FIGURA 4 – Imagem do filme “Paixão de Cristo”.

Nesta primeira parte, a presença da indústria cultural é um traço bastante
significativo e aparece associado à tradição. Ao mesmo tempo em que o filme
anunciado faz referência a uma tradição religiosa, a semana santa, por outro lado,
ao ser “vendido” e colocado à disposição da “massa”, de certa forma, passa a
servir aos propósitos da indústria cultural. Esse processo ocorre duplamente,
tanto no filme (Paixão de Cristo), quanto na própria minissérie.
O recurso ao filme “Paixão de Cristo” na minissérie pode ser considerado
como uma forma de referência ao cinema antigo, já que o filme apresenta imagem
escura, com cores desbotadas, com a predominância do preto e branco e não
apresenta som (fig.4).
Nas obras audiovisuais ”Paixão de Cristo” e Auto da Compadecida o
contexto de cada história é distinto e as razões que desencadeiam os
acontecimentos são bastante diferentes. A perseguição de Cristo pelos soldados
romanos e a perseguição de João Grilo pela classe dominante são
desencadeadas por razões diferentes, no entanto, intimamente, o motivo nos dois
meios está atrelado à questão do “poder”.
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Dessa forma, percebemos que o filme “Paixão de Cristo” se relaciona com
a minissérie Auto da Compadecida por semelhança em alguns aspectos,
caracterizando, desta forma, um processo de dialogismo entre os dois textos.
A utilização do filme como recurso narrativo tem ainda uma carga
metalinguística que revela a intenção do autor (Guel Arraes) de mostrar a
hibridização da linguagem caracterizada pela relação entre diferentes meios de
transmissão de imagens. Desta maneira, percebemos que o filme, assim como a
minissérie, estabelece, mesmo que numa nova perspectiva, o diálogo entre
gêneros e linguagens característico dos textos de Arraes. Como exemplos de
outros textos de Arraes que propiciam o dialogismo entre diferentes linguagens,
podemos citar Caramuru e Lisbela e o Prisioneiro.
Auto da Compadecida (minissérie) pode ser considerada como um jogo de
inclusões e exclusões, considerando a inserção e retirada de personagens, o que
resulta em modificações no modo de contar e no enredo. Dessa forma, a trama
sofre interferências importantes como a introdução do par romântico Chicó e
Rosinha.
Guel Arraes, ao criar Rosinha, um amor para Chicó, subverte o universo de
Suassuna, que cria para João Grilo um amigo de estripulias, e não o mocinho do
romance. Assim, a amizade entre João Grilo e Chicó incorpora também Rosinha,
e o que antes era uma dupla circense, ao fim torna-se um trio, mantendo o amor
entre o casal. A existência de um núcleo amoroso parece ser um tipo de exigência
de obras ficcionais televisivas que passam pelo crivo da indústria cultural, o que
resulta numa mudança estrutural para se adaptar aos moldes da teledramaturgia.

79

FIGURA 5 – Introdução do par romântico: Chicó e Rosinha.

Ainda na minissérie, o duelo que envolve Chicó, Vicentão e Cabo Setenta
remonta à tradicional estrutura dos filmes antigos. De acordo com Marly Vidal
(2006), Cabo Setenta e Vicentão são personagens desencavadas das
chanchadas brasileiras dos anos 50, em que a paródia e a maluquice herdada da
comédia americana dos anos 30, a crazy comedy, se fazem presentes.

FIGURA 6 – Duelo entre Chicó, Vicentão e Cabo Setenta.
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Quando Chicó coloca os valentões um contra o outro, eles começam a
demonstrar muito medo, e quando fogem desesperados, a câmera registra o
sorriso de Rosinha, que se comporta de forma semelhante às donzelas de
cavalaria, ao serem salvas pelo cavaleiro. Tem-se, portanto, mesmo que de forma
inusitada, uma memória da indústria cultural.
Os encontros de Dora com Chicó e Vicentão rendem à minissérie
momentos de riso e expectativas. Riso pelo tipo feminino criado por Dora, a
personagem fogosa que faz uso de um figurino exagerado, como o xale, que
favorece o hilário striptease, que se repete de modo semelhante para os
namorados e para o marido. A expectativa existe na medida em que o espectador
sabe, de antemão, que o flagrante não acontecerá, mas a situação é usada para
provocar o hilário, a crítica e a paródia. Esses episódios, segundo Vidal, têm o
mesmo caráter das chanchadas brasileiras dos anos 50.

FIGURA 7 – Striptease de Dora.

Dessa forma, Auto da Compadecida é considerado um produto televisivo,
usando a linguagem corrente, adaptada de um texto dramático e que serviu
também ao cinema. No entanto, cabe ressaltar a existência do texto-fonte, no qual
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autores, produtores e técnicos se debruçaram para se tornarem íntimos do sertão,
da Taperoá ficcional e de seus habitantes.
3.4 – A Memória Teatral
No que concerne à memória teatral, Vidal levanta a hipótese de um
trabalho de estilização, sob a ótica bakhtiniana: procedimentos que permitem a
um discurso a adoção de variantes estilísticas, ou seja, a exploração no discurso
de outros estilos, como se representasse artisticamente o estilo de outro alguém,
modificando-se o tom: um estilo suassuniano no tom de Arraes.
De acordo com tal ponto de vista, as imagens que são apresentadas na
minissérie não podem ser entendidas como sendo apenas de Guel Arraes, mas
também de Suassuna, penetradas pelo “acento” de Arraes. É importante salientar
que muitos desses acentos são extraídos de outros textos de Suassuna,
enveredando-se assim pela interdiscursividade: incorporação de um ou mais
textos por outro.

O santo e porca
Ariano Suassuna publica a peça O santo e a porca em 1957 e lhe atribui o
subtítulo de Imitação Nordestina de Plauto. A partir de tal premissa, compreendese que Ariano Suassuna foi, de certo modo, influenciado por Plauto e Molière.
Porém, é justamente essa “imitação” que torna a peça um objeto artístico, que
compõe a literatura através de influência recíproca e constante, em que cada
uma das partes do diálogo impõe suas próprias interferências, suas próprias
inovações.
As três histórias de avarentos ligam-se por métodos diferentes através da
temática da avareza. No autor latino, a solução otimista mostrava um homem que,
depois dos golpes que sofreu – o susto com o furto da marmita e, em seguida,
com a notícia de que a filha lhe daria um neto –, é capaz de corrigir-se,
entregando a Fedra e ao genro os bens que guardava de maneira obsessiva.
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No francês, Harpagão termina tão mercenário e avaro quanto era no
começo da história. Em Suassuna, Euricão descobre que sempre foi pobre,
conservando estupidamente cédulas sem valor.
Em Auto da Compadecida, o Padeiro e a Mulher são considerados os
piores patrões que já existiram. Modelo semelhante de “avareza” para com os
empregados pode ser notado em O santo e a porca. Euricão, o avarento,
semelhante a Eurico (padeiro) deixa seus empregados passarem fome enquanto
trabalham. Euricão exige que os empregados paguem o jantar, pois considera
que fazer mais de uma refeição por dia é luxo. Caroba, a criada, trabalha em troca
de comida (do almoço). Tamanha avareza pode ser percebida na minissérie,
quando Eurico oferece a João Grilo as pontas dos pães que ele julga terem sido
roídas por ratos.
Dessa forma, podemos perceber que a temática que envolve condições
desumanas de trabalho e a falta de consideração com os empregados, no caso
da peça Auto da Compadecida, foi desenvolvida em O santo e a porca. Quanto à
minissérie, podemos afirmar que O santo e a porca teve grande relevância na
ampliação de seu plano narrativo.
O núcleo da peça O santo e a porca se repete na minissérie, salvo algumas
modificações. Euricão apresenta também algumas semelhanças com Antônio
Moraes, pois ambos são de origem estrangeira, sendo o primeiro árabe e o
segundo português. A atitude em relação às filhas (Margarida e Rosinha) é bem
parecida, já que os pais pretendem casar as filhas com homens ricos.
Euricão Árabe, o protagonista de O santo e a porca, passa a vida a privarse de tudo para rechear uma porca de madeira com dinheiro e, quando se dá
conta, ele já não vale mais nada. A vida o trai, segundo Suassuna no prólogo do
texto. De modo diferente, a vida trai o Padeiro que, como Euricão, tem grande
preocupação com o dinheiro, paga mal seus empregados, briga por pão. Seus
bens são roubados por Severino e a morte o leva na juventude. Rosinha, Chicó e
Grilo são pegos na mesma armadilha da porca.
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A pena e a lei
Essa peça foi publicada em 1959 e seu primeiro ato remonta a uma peça
de mamulengo, também de autoria de Suassuna intitulada Torturas de um
coração ou Em boca fechada não entra mosquito escrita em 1951. Os
personagens de Torturas de um coração são alguns “tipos” fixos de mamulengo
nordestino: Vicentão, o valente, Cabo Setenta e o “quengo” Benedito, já Marieta
representa a primeira mulher fatal criada por Suassuna.
Na peça, Auto da compadecida, os personagens de mamulengo de 1951
voltam a aparecer. O Cabo Setenta e Vicentão apresentam as mesmas
características, já o quengo Benedito é recriado e Suassuna dá vida a João Grilo.
O mesmo ocorre na recriação televisual. No entanto, nesta, Marieta torna-se
Rosinha, filha do Major, mas mantém a mesma função: despertar o amor e
desencadear conflitos.
Ainda em Torturas de um coração, notam-se algumas conjunções com a
minissérie Auto da Compadecida. Na peça, Benedito desempenha a mesma
função de João Grilo ao tornar-se cupido de Vicentão e Cabo Setenta para
conquistarem Marieta. A entrega dos presentes ao quengo (broche do Cabo
Setenta e brincos de Vicentão) se dá de forma idêntica. No entanto, a diferença
aqui se deve ao fato de que na peça, Benedito também quer conquistar Marieta e,
na minissérie, João Grilo arruma toda a confusão para unir Rosinha e Chicó.
Outra semelhança entre a peça Auto da Compadecida e sua recriação
audiovisual diz respeito ao uso de expressões estrangeiras. Benedito usa a
expressão my love (p.133) e explica que quer dizer “morena” em francês. Fato
semelhante ocorre na passagem em que Chicó conta para João Grilo que foi logo
dizendo I love you para Dora, que também significa “morena” em francês. Esses
recursos podem ser considerados uma paródia à erudição, exemplificada com
personagens exprimindo-se através de expressões estrangeiras pouco usuais em
seu cotidiano.
O terceiro ato da peça A pena e a lei, denominado Auto da virtude da
esperança, foi baseado na peça O processo do Cristo negro escrita em 1951. A
temática do Cristo Negro foi recriada em Auto da Compadecida (peça e
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minissérie), cujo objetivo estaria relacionado à discussão sobre o problema da
discriminação racial.
A ideia de apresentar uma imagem de Cristo diferente da idealizada pela
maioria dos fiéis (louro de olhos azuis) representa mais uma tentativa de
Suassuna em criar uma versão mais “humana” de Deus. Suassuna, em Auto da
Compadecida, recria um Cristo negro, que é submisso à mãe (Nossa Senhora) e
assim como os homens, está a mercê de críticas.

O castigo da soberba
Esse entremez religioso de Ariano Suassuna foi publicado em 1953 e como
ocorre em Auto da Compadecida, temos na primeira unidade uma narração dos
acontecimentos. A diferença é que, na peça, quem narra é o Palhaço, e no
entremez, os cantadores. Nos dois textos, o catolicismo da região nordestina é
estampado: a misericórdia e o culto à Maria.
Tanto em O castigo da soberba quanto nas recriações de Auto da
Compadecida, a misericórdia é encarnada pela Virgem Maria, graças à generosa
e definitiva intercessão que ela faz junto a seu filho Manuel, em favor da alma dos
pecadores. Assim, estamos diante de um catolicismo que coloca como mediador
entre o homem, Deus e o demônio, a figura da Virgem adoçada pela fé do
nordestino.
No que concerne à cena do julgamento, é em O castigo da soberba que
pela primeira vez, nas peças de Suassuna temos um verdadeiro processo cível
armado, com réu, advogado de defesa, promotor público, juiz e ainda uma
mediadora, o que é recriado em Auto da Compadecida. A divisão clara entre bem
e mal salienta o aspecto maniqueísta do teatro suassuniano, conforme visto no
capítulo 1.
Outro recurso utilizado em várias peças de Ariano Suassuna e que também
é transmitido para as recriações de Auto da Compadecida é o uso do quiproquó.
De acordo com Célia Berretini (1980) entende-se por quiproquó o sistema no qual
cada um dos personagens está inserido em uma série de acontecimentos dos
quais ele tem a representação exata regulando suas palavras e atos. Cada uma
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das séries que diz respeito a cada uma das personagens se desenvolve de
maneira independente. No entanto, em um dado momento, elas se encontram em
condições nas quais os atos e as palavras que fazem parte de uma, podem convir
à outra.
Nesse sistema, o autor deve empenhar-se para fazer uma dupla operação:
a independência e a consciência. A autora segue seu trabalho assinalando a
presença desse mecanismo desde tempos remotos e garante sua funcionalidade
na produção do riso. Berretini ressalta ainda que o quiproquó foi utilizado por
Plauto, Molière e Suassuna de forma bastante semelhante e inteligente.

FIGURA 8 – Quiproquó entre Padre João e Major Antônio Morais.

Outra herança que perpassa as peças de Ariano Suassuna e também se
faz presente na minissérie, diz respeito ao uso das máscaras, ou seja, dos
disfarces. Segundo Bakhtin (2008), o motivo da máscara é o mais complexo e
carregado de sentido na cultura popular:
a máscara traduz a alegria das alternâncias e das reencarnações, a
alegre relatividade, a alegre negação da identidade e do sentido único,
a negação da coincidência estúpida consigo mesmo; a máscara é a
expressão das transferências, das metamorfoses, das violações das
fronteiras naturais, da ridicularização, dos apelidos; a máscara encarna
o princípio de jogo da vida, está baseada numa peculiar inter-relação da
realidade e da imagem, característica das formas mais antigas dos ritos
e espetáculos. O complexo simbolismo das máscaras é inesgotável.
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Basta lembrar que manifestações como a paródia, a caricatura, a
careta, as contorções e as “macaquices” são derivadas das máscaras. É
na máscara que se revela com clareza a essência do grotesco.
(BAKHTIN, 2008, p.35).

Bakhtin (2002), ao estudar a carnavalização, aponta ainda alguns traços
marcantes como a ruptura do cotidiano, a eliminação de barreiras sociais e
convencionais de qualquer ordem, a inversão total de valores geradora de
permissividade. Considerando a forte presença da carnavalização em Ariano
Suassuna, compreendemos a constante necessidade do uso de máscaras em
seus personagens. As máscaras são representadas pelos disfarces. Como
exemplo, em Auto da Compadecida pode-se citar Severino de Aracaju, que se
veste de mendigo para rondar a cidade.

FIGURA 9 – Severino de Aracaju disfarçado de mendigo

Dessa forma, a inversão torna-se uma das características mais marcantes
do teatro suassuniano e consequentemente, das recriações oriundas do mesmo.
Nesta peça, como inversão pode-se citar o fato de o cangaceiro Severino de
Aracaju ir direto para o céu enquanto o Bispo e o Padre estão prestes a ir para o
inferno.
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Cenário e figurino
Segundo Suassuna (1974), as três histórias que deram origem ao Auto da
Compadecida são de origem moura ou ibérica, com as raízes fincadas nesse
mundo mítico mediterrâneo que é tanto peninsular como árabe-negro, e, portanto,
brasileiro e nordestino (SUASSSUNA, 1974, p.45). Guel Arraes segue a mesma
direção de Suassuna e toma emprestado temas e modelos da literatura popular
num perene exercício de reescritura, recriação e organização para emprestar-lhes
outros significados.
Na peça, a preocupação de Suassuna está em deixar claro que seu teatro
é mais aproximado do espetáculo e da tradição popular do que do teatro
moderno. Quando sugere a cenografia, a simplicidade é marcante:
uma entrada de igreja à direita com uma pequena balaustrada ao fundo,
uma vez que o centro do palco representa um desses pátios comuns
nas igrejas das vilas do interior. A saída da cidade é à esquerda e pode
ser feita através de um arco. Nesse caso, seria conveniente que a
igreja, na cena do julgamento, passasse a ser a entrada do céu e do
purgatório. (SUASSUNA, 1975, p.19-20).

Nota-se um único cenário, no qual alguns arranjos simples compõem as
diferenças necessárias para as cenas. Essa simplicidade da encenação enfatiza o
trabalho interpretativo, ou seja, o brilho fica por conta do diretor e dos atores. É
justamente essa abertura que vai permitir maior espaço para Arraes usar sua
criatividade e recriar outro discurso.
De acordo com Marli Vidal (2006), o cenário fictício da cidade de Taperoá
apresenta uma estrutura baseada nos moldes teatrais que remontam ao estilo
medieval: ruas estreitas, de chão, tendo a igreja e a praça pública como
referência, rodeadas por casas simples e alguns estabelecimentos comerciais. A
igreja de portas largas é iluminada por vitrais que clareiam suas paredes internas
que são decoradas por pinturas feitas na madeira. Essas pinturas apresentam
personagens e cenas sagradas de teor religioso e caráter didático.
Segundo Vidal a padaria funciona no mesmo espaço da casa dos patrões,
o que possibilita a convivência com seus empregados, que circulam por ali como
se a casa fosse um espaço público, como acontecia na moradia medieval (VIDAL,
2006, p.166-167). Na casa, a divisão dos cômodos é precária e as paredes
apresentam cores fortes (verde-escuro) que contrastam com as roupas do casal
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(cor de terra). Há uma predominância de cores terrosas, ocres inclusive nas
vestimentas dos empregados João Grilo e Chicó, o que dá uma sensação de
“velho”, que tudo está gasto pelo tempo. Em determinados momentos, pode-se
perceber a textura, costura e cerzidos dos tecidos usados nas roupas.
Severino, o cangaceiro, parece caminhar carregando um peso feito de
roupas sobrepostas. Ele usa uma capa enorme e chapelão cheio de
penduricalhos, que esconde parte de seu rosto e seu olho de vidro, criando uma
imagem que nos remete à época medieval. Em contrapartida, as roupas do Padre
e do Bispo são elaboradas de acordo com os parâmetros requintados e formais
do clero. Assim, o anel do Bispo tem lugar de destaque nas cenas em que
aparece.
As diferenças de figurino entre Dora e Rosinha, incluindo o penteado, são
também latentes. Enquanto Dora remete para a contemporaneidade, com um
visual que incorpora cabelo e vestido curtos, com cores variadas, Rosinha
apresenta-se com modelos rendados e longos sempre com tons claros que se
destacam das cores terrosas e da poeira do sertão. Rosinha se aproxima da
santidade, da pureza virginal, enquanto Dora é a representação da terra quente,
do sol do sertão.
Nas cenas do julgamento, há um jogo de cores que marca a presença das
trevas e da luz, no qual o sagrado e o profano se encontram numa atmosfera
fantástica, gerada pela presença de seres sobrenaturais.

3.5 – A Memória da Cultura Popular Nordestina
Memórias de Chicó
Na peça Auto da Compadecida, no diálogo inicial entre João Grilo e Chicó,
já se evidencia a característica de contador deste último. Chicó avisa João Grilo
da ordem dada pelo Padeiro para pedir ao Padre que benza o cachorro. Para
convencer o amigo e justificar a benzedura, Chicó afirma que já teve um cavalo
bento e conta sua história. No discurso de Chicó, as histórias são para serem
contadas e não explicadas. Do cachorro a ser benzido para a História do cavalo
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bento, foi um salto. O trocadilho montado por João sobre ter um cavalo, no
sentido de parir, dá margem à outra história, na qual Chicó começa correndo atrás
de uma garrota e acaba tangendo um boi.
Na minissérie, de acordo com algumas considerações de Marli Vidal, as
histórias de Chicó ao serem transplantadas para outra linguagem, a da imagem e
a da animação, o são dentro da visão e do universo da personagem, daí a
escolha dos traços e desenhos como se fossem de cordel. Isso ocorre em face da
linguagem constituir-se em resposta às questões práticas, influenciando a
produção do filme.
A minissérie corporifica os causos de Chicó utilizando-se de efeitos
especiais e recursos próprios do campo de produção de imagens. O uso desses
efeitos é intencional, é uma decisão do autor/diretor de “reler” eletronicamente a
visão de Chicó. Dessa forma, a animação mantém traços arcaicos do cordel, faz
concreto o contar, desloca a personagem de uma esfera para outra da narrativa,
senão, para outra narrativa, sem que abandone a primeira.
Na esfera dos causos em linguagem animada, tudo é possível, a ordem
natural do universo é alterada, o mundo é ao avesso e nada precisa de
explicação: “Não sei, só sei que foi assim”! Quando percebem a morte da
cachorra, Chicó inicia o causo do pirarucu. No meio da discussão sobre o enterro
da cachorra e a revelação do testamento, Chicó se põe a contar a história da
travessia do riacho Cosme Pinto. Dessa forma, ocorre a quebra da seriedade, ou
sequência do real pela maluquice dos causos mágicos de Chicó.
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FIGURA 10 – Folheto de Cordel sobre Chicó (Disponível em www.google.com.br/imagens)

FIGURA 11 – História do cavalo bento de Chicó.
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FIGURA 12 – Causo do Pirarucu

FIGURA 13 – Causo do Papagaio
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Memória do Cangaço
Tanto na peça quanto na minissérie, não se define o cangaço por um grupo
de facínoras espalhando o terror e a morte pelo sertão nordestino. Ele tem um
sentido mais profundo, pois, expressa também o grito de um povo contra a
injustiça, a opressão, o arbítrio e a exploração de uma imensa massa faminta
castigada pelas secas e abandonada pelos poderes constitucionais.
O misticismo que envolve a questão do cangaço, principalmente nas
regiões nordestinas, apresenta o cangaceiro como herói, aquele que se aventura
e arrisca sua vida. Ele enfrenta o perigo, a solidão do campo, a polícia e os
fazendeiros, a vida incerta e a morte certa para ter direito a uma vida sem dono e
sem escravidão.
De acordo com Idelette Santos (1999), em Auto da Compadecida, o
cangaço não é profissão nem é hereditário, trata-se de um movimento de
desespero frente a uma situação social ou econômica bloqueada. Justifica-se
frequentemente a entrada no cangaço como uma tentativa de vingança por um
crime que não foi punido, como no caso de Severino de Aracaju.
Ao conceder o ingresso dos cangaceiros ao paraíso, sem passar sequer
pelo purgatório, Ariano Suassuna fundamenta a defesa de Severino e de seu
cabra no argumento de Manuel: Enlouqueceram ambos, depois que a polícia
matou a família deles e não eram responsáveis por seus atos (SUASSUNA, 1975,
p.179). Os líderes religiosos são considerados piores que os cangaceiros, já que
o comportamento dos últimos justifica-se pelo sofrimento e loucura, já os
primeiros, não têm argumento para justificarem suas faltas. Essa postura em
relação ao cangaço é também adotada por Arraes.
Associado ao misticismo, o movimento messiânico manifesta, além de seu
papel histórico, a importância de um homem, um “santo”, que catalisa o
sofrimento do grupo social e propõe uma nova via de realização. O carisma
daquele que tem por objetivo conduzir seus adeptos até o lugar merecido, em
Auto da Compadecida, é representado pela figura de Padre Cícero. A devoção ao
“Padim Ciço”, apresentada por Severino, é forte ao ponto de fazer com que ele
arrisque a própria vida para se encontrar com o protetor.
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Reza de João Grilo
O traço marcante do realismo grotesco é o rebaixamento, isto é, a
transferência para o plano material e corporal, a terra e o corpo em sua
indissolúvel unidade, revelando o outro lado, pois o grotesco existe em oposição
ao gênero elevado. Um dos procedimentos básicos da comicidade medieval
constitui-se em transferir para o plano material e corporal os ritos, as cerimônias
de ordem espiritual (a cultura elevada), nas quais bufões e palhaços tinham um
papel importante.
Muitos desses procedimentos aparecem em Suassuna como sendo de sua
apropriação (portanto, de Arraes) para recriar sua arte. Dessa forma, João Grilo
ao invocar a Compadecida, faz, simultaneamente, uma paródia da ave-maria e
uma referência aos folhetos de cordel. Na minissérie a “oração” é idêntica à peça.
Valha-me Nossa Senhora,
Mãe de Deus de Nazaré!
A vaca mansa dá leite,
A braba dá quando quer,
A mansa dá sossegada,
A braba levanta o pé.
Já fui barco, fui navio,
Mas hoje sou escaler.
Já fui menino, fui homem,
Só me falta ser mulher.
(SUASSUNA, 1975, p.169).

FIGURA 14 – Invocação de João Grilo à Nossa Senhora.
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Memória dos retirantes
Guel Arraes aproveita a mensagem de Nossa Senhora, a Compadecida
para mostrar um pouco da miséria que assola nosso país, principalmente o sertão
nordestino. Inicia-se uma retrospectiva com fotos em preto e branco, mostrando
imagens de sertanejos pobres caminhando pela paisagem seca, rezando numa
procissão, trabalhando na enxada, comendo farinha, viajando em pau de arara.
Enquanto assistimos a esta cena, ouvimos Nossa Senhora dizer ao fundo:
João Grilo pelejou pela vida desde menino, passou quase sem sentir
pela infância. Acostumou-se a pouco pão e muito suor. Na seca comia
macambira, passava fome. E, quando não podia mais, rezava. E se a
reza não desse jeito, se juntava a um grupo de retirantes para tentar
sobreviver no litoral. Humilhado, derrotado, cheio de saudades. E logo
que tinha notícia de chuva, pegava o caminho de volta. E se animava de
novo, como se a esperança fosse uma planta que crescesse com a
chuva. E quando revia sua terra, dava graças a Deus. (O AUTO, 1999.)

FIGURA 15 – Infância no sertão

FIGURA 16 – Criança comendo macambira
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FIGURA 17 – Os retirantes em Auto da Compadecida

Conclusão
Este capítulo teve como proposta perceber as articulações das diferentes
linguagens nas recriações e textos-fonte de Auto da Compadecida. No entanto,
esse processo revelou-se mais complexo do que o supúnhamos inicialmente. Ao
analisarmos a minissérie Auto da Compadecida como um produto televisivo,
recriado de um texto dramático de Ariano Suassuna e em diálogo com outros
textos, surgem alguns questionamentos.
Nesse processo constante de recriação, o que permanece e o que é
descartado? Qual é o fio condutor que orienta os recriadores? Para responder a
essas perguntas, é preciso entender o processo de recriação que envolve as
narrativas escritas e audiovisuais. Este processo visto como uma sucessão de
procedimentos leva à formação de um todo, a minissérie Auto da Compadecida.
Há um texto-fonte sob o qual a autoria da minissérie debruçou-se de modo
a conhecê-lo em seu processo de construção. O texto suassuniano habitou a
biblioteca de Arraes. Como foi mencionado anteriormente, além da peça Auto da
Compadecida, o texto de Arraes faz referência a outras obras de Suassuna como
O santo e a porca, A pena e a lei, Castigo da soberba entre outras.
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Contudo, se considerarmos que, ao criar seus textos, Suassuna busca
inspiração em fontes populares e eruditas, que vão desde histórias populares e
folhetos de cordel a Plauto e Molière, percebemos que o texto de Arraes
condensa vários textos, constituindo a formação de uma memória cultural e teatral
a partir do televisual.
Dessa mistura entre teatro e televisão surge um objeto múltiplo,
heterogêneo em que o cruzamento de linguagens e sistemas de signos interagem
com outros sistemas sígnicos. A originalidade e novidade residem no discurso,
no qual linguagens em simultânea ebulição nos presenteiam com uma outra e
nova Compadecida, um outro auto, diverso do de Suassuna.
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Capítulo 4 –
Farsa da boa preguiça - Vozes em diálogo
Há uma Preguiça com asas, / outra com chifres e rabo.
Há uma preguiça de Deus / E outra preguiça do Diabo.
(Ariano Suassuna)
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4.1 - Farsa da boa preguiça

FIGURA 18 – O ócio criador.

A peça é introduzida por Manuel Carpinteiro, Miguel Arcanjo e Simão
Pedro. Eles representam os personagens celestes da peça. Já Andreza,
Fedegoso e Quebra-pedra são os demônios e os demais personagens são
simples mortais à mercê do bem e do mal.
Aderaldo, o rico avarento casado com Clarabela, quer seduzir Nevinha.
Para isso, ele conta com a ajuda de Andreza que tenta convencer a pobre moça.
Nevinha e Simão são casados e se amam, mas Nevinha sofre com a preguiça de
Simão, o poeta. Repetidas vezes ela tenta fazer com que Joaquim Simão
trabalhe. Mas o poeta preguiçoso escapa a cada tentativa da mulher. Lançando
mão de um jogo de ideias e palavras, convence sua mulher com a possibilidade
de vir a sofrer algum mal, caso venha a sair de casa para trabalhar. Ela se
aborrece, mas acaba se conformando por amá-lo demais.
Clarabela chega ao sertão e apresenta um falso encantamento pela rudeza
de sua paisagem e de seus habitantes, especialmente por Simão. Clarabela
representa os intelectuais hipócritas que se pautam pelos temas que estão na
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moda. Ela tenta conquistar o poeta, mas seus esforços são em vão e ela torna-se
amante de Fedegoso e Quebrapedra. Joaquim Simão mostra seu trabalho para
Clarabela, mas ela considera seus versos de mau gosto.
Disfarçados duplamente, Fedegoso (cão coxo) finge-se de frade e Quebrapedra (cão caolho) finge-se de calunga de caminhão e roubam todo o dinheiro de
Aderaldo Catacão. Mas através de muito trabalho, Aderaldo enriquece
novamente. No entanto, devido a uma aposta em que coloca a dignidade de
Nevinha à prova, ele perde toda sua fortuna para o poeta.
Joaquim Simão enriquece, mas isso dura pouco. Ele age mal, deixa-se
levar pela luxúria, engana a mulher e é punido pelos personagens do céu e volta
à pobreza.
Aderaldo volta a ser rico, porém, agora ele não trabalha mais e torna-se um
avarento. Simão, na miséria, pede emprego a Catacão e torna-se o mordomo
(mestre-sala) da casa. Sua função principal é despachar os mendigos que
rondam a casa do patrão. Os personagens do céu disfarçam-se de mendigos e
pedem esmola ao rico, que a todos nega e humilha.
Os personagens do inferno revelam-se aos humanos como demônios e
concedem sete horas de vida a Aderaldo e Clarabela para que eles consigam que
alguém reze um pai-nosso e uma ave-maria pela salvação deles. Faltando dois
minutos, Nevinha e Simão aparecem e rezam, mas o melhor que eles conseguem
é a ida dos dois pecadores para o purgatório. Os demônios tentam levar Joaquim
Simão para o inferno, Simão Pedro intercede, mas os demônios são mais fortes,
e, quando os dois estão sendo vencidos, aparece Miguel Arcanjo com uma lança
e os salva.
Ao final, Manuel Carpinteiro (versão de Jesus Cristo), Simão Pedro (São
Pedro) e Miguel Arcanjo (um anjo) explicam a moralidade6:
Há um ócio criador,
há outro ócio danado,
há uma preguiça com asas,
outra com chifres e rabo!
Há uma preguiça de Deus,
E outra preguiça do diabo! (SUASSUNA, 2003, p.333)

6

No anexo 2 há um resumo comparativo entre o texto da peça Farsa da boa preguiça e sua
recriação audiovisual.
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4.2 - O percurso da Memória Cultural em Farsa da boa preguiça
Avarentos e Avarezas - o tema da sovinice em Plauto, Molière e Suassuna.
O dialogismo – ponto fundamental na obra de Mikhail Bakhtin – diz respeito
à interação existente entre um discurso e outro que ocorre nos enunciados.

Os

discursos, para tal perspectiva, são atravessados pelas palavras de outrem. A
palavra desse outro é influência inegável na constituição de qualquer enunciado.
Encontramos a presença de, no mínimo, duas vozes: aquela que está de acordo
com o discurso em questão e outra que difere deste. No entanto, um discurso é
construído com base na sua relação com o outro.
De acordo com Sábato Magaldi (1997), A Aulularia ou comédia da marmita,
do latino Plauto, O avarento, de Molière, e o entremez O avarento, de Suassuna
ligam-se pelo tema da avareza, defeito materializado nos protagonistas: Euclião,
na peça latina, Harpagão, na francesa e o Euricão, na brasileira.
Molière e Suassuna inspiraram-se em Plauto, mesclando elementos de
enredo, atmosfera e personagens da Comédia da marmita à paisagem humana
da França do século XVII, no caso de Molière, ou à humanidade brasileira, mais
especificamente nordestina, no caso de Suassuna.
A avareza é um tema antigo e recorrente na Literatura. Contudo, ao
retomar a temática, Suassuna inclui características típicas de seu teatro, tais
como os elementos nordestinos, a moralidade e a piedade (ou a compreensão
das fraquezas do ser humano). Assim, ao situar o tema em um novo contexto
histórico-social, o nordestino, Ariano Suassuna confere à sua obra um inegável
tom de originalidade.

Do baixo material e corporal
As imagens referentes ao princípio material e corporal, da bebida, da
comida, da satisfação das necessidades naturais e da vida sexual, muitas vezes
hipertrofiadas e exageradas são heranças da cultura cômica popular, concepção
que Bakhtin (2008) chama de realismo grotesco. Do mesmo modo que o carnaval,
o princípio material e corporal é positivo, festivo e utópico. Opõe-se a toda
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separação das raízes materiais e corporais, isolamento e confinamento em si
mesmo e a toda pretensão de significação independente da terra e do corpo.
Clarabela Catacão, ao chegar ao sertão apresenta um falso encantamento
por tudo que a cerca. Em determinado trecho ela afirma que conceitos como
pureza e autenticidade estão na moda, o que justifica sua contemplação pelo
sertão. Em seu exagero, ela nos remete ao baixo material e corporal apresentado
por Bakhtin.
Em seu discurso, ela adota expressões como cheiro de bosta de boi,
bolinha dos cabritos, cocô de cavalos, chinica de galinha, trombeta dos jumentos
(fálica, vibrante, animada) e chifrar o marido. No audiovisual, a ideia do
rebaixamento material e corporal é reforçada ainda pelos gestos e expressões
corporais de Clarabela ao se referir, tocar e apontar os objetos rebaixados.

FIGURA 19 – Clarabela admirando a bolinha dos cabritos.

Partindo dessa perspectiva de “rebaixamento”, de acordo com Bakhtin:
é nessa atmosfera densa de “baixo” material e corporal que se efetua a
renovação formal da imagem do objeto apagado. Os objetos
ressuscitam literalmente à luz do seu novo emprego rebaixador;
renascem à nossa percepção: a maciez da seda e do cetim das
orelheiras, o “enfeite de um monte de bolinhas de merda” tornando-se
aos nossos olhos perfeitamente concretos, sensíveis. No terreno novo
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do rebaixamento, todas as características particulares da sua matéria e
da sua forma podem ser apalpadas. Assim a imagem do objeto se
renova. (BAKHTIN, 2008, p.328).

Ainda na perspectiva do rebaixamento, o diálogo entre Suassuna e a visão
de mundo rabelaisiana é construído através de uma conversa entre a
personagem Clarabela e Quebrapedra:
Estou ansiosa por travar
conhecimento por você!
Será uma novidade! Nunca fui abraçada
por um homem, assim, da vista furada!
Deixa eu olhar seu olho cego, deixe!
Será uma sensação nunca experimentada!
Tenho a impressão de que aí, debaixo desse pano,
você guarda algo grosseiro e vergonhoso
que me deixa muito curiosa e excitada!
Será que sai fogo, do seu olho?
Espere! O que é que você tem?
Será que eu disse alguma coisa que não convém?
(SUASSUNA, 2003, p.254)

FIGURA 20 – Clarabela e Quebrapedra

A postura de Clarabela vai ao encontro também do pensamento de
Stallybrass e White (1986), que afirmam que o primeiro local de contradição, de
desejos

em

conflitos

e

representação

incompatível

é

o

“baixo”.

Nas

representações da camada do baixo (do corpo, da literatura, da sociedade, do
lugar) encontra-se grande ambivalência de negação e desejo. Repugnância e
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fascinação são polos gêmeos desse processo em que uma política que impera
para rejeitar e eliminar o baixo entra em conflito com um desejo pelo mesmo.
Contraditoriamente, o “baixo” é desprezado e banido do nível de
organização política e social do “alto”, sendo que ele é instrumentalmente
constituído por repertórios imaginários compartilhados pela cultura dominante.
Segundo esta perspectiva, os autores afirmam que o que é periférico socialmente,
torna-se, muitas vezes, simbolicamente central.
O ritual de coroação-destronamento e o tema dos disfarces (máscara) são
bastante recorrentes nas narrativas da farsa, de forma semelhante ao que ocorre
em Auto da Compadecida. Na peça, Farsa da boa preguiça, o ritual de coroaçãodestronamento

mais

evidente

está

relacionado

ao

processo

de

enriquecimento/empobrecimento sofrido por Joaquim Simão.
Ao ficar rico e desfrutar de todos os benefícios que o dinheiro lhe trouxe, o
poeta é coroado, mas quando perde tudo por mau comportamento é destronado.
O ritual de destronamento ocorre mais explicitamente, pois Simão é obrigado a se
sujeitar aos caprichos do inimigo, o qual inclui sua fantasia de mestre-sala, de
caráter denegridor e ridicularizador.
O uso dos disfarces não é pertinente apenas aos humanos, aplica-se
também aos personagens celestes e infernais. Podemos encontrar justificativa
para esses disfarces em Suassuna através de constatações feitas por Bakhtin
(2008).
Pontos de contato com o Medieval
Em Farsa da boa preguiça, o canto apresentado por Fedegoso, disfarçado
de frade, pode ser considerado uma paródia ao canto gregoriano. Nas narrativas
escrita e audiovisual, na passagem do roubo do cheque, Fedegoso se apresenta
como um frade do Convento Franciscano de Lagoa Seca. Para convencer
Clarabela, sua cantoria apresenta uma mistura de português e latim que nos
remete aos rituais católicos celebrados na Idade Média.
A paródia, recurso usado por Suassuna para promover o riso, dialoga com
os princípios bakhtinianos:
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a paródia medieval, principalmente a mais antiga (anterior ao século XII)
não estava preocupada com os aspectos negativos, certas imperfeições
do culto, da organização da Igreja, da ciência escolar, que poderiam ser
objetos de derrisão e destruição. Para os parodistas, tudo, sem a menor
exceção, é cômico; o riso é tão universal como a seriedade; ele abarca
a totalidade do universo, a história, toda a sociedade, a concepção do
mundo. (BAKHTIN, 2008, p.73).

FIGURA 21 – Fedegoso disfarçado de Frade.

Outro exemplo de paródia nas narrativas refere-se à nova versão que o
poeta Joaquim Simão apresenta sobre o “Em nome do Pai”: Em nome do Pai, do
Filho, da Filha, da Mãe, da Prima, da Cunhada, da Raça toda! (SUASSUNA,
2003, p.282). Quando o poeta é questionado por Simão Pedro, ele apresenta um
argumento e o convence de que sua paródia não implica falta de respeito. Fato
semelhante ocorre com o personagem João Grilo de Auto da Compadecida ao
parodiar a Ave-Maria.
As oposições e o moralismo cristão
Em Farsa da boa preguiça, as oposições bem versus mal e pobreza versus
riqueza são latentes. No entanto, durante a análise da peça é possível perceber
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um constante deslizar entre bem e mal nos personagens humanos, celestes e
infernais.
No decorrer das narrativas, o conceito de Deus está associado às
contradições entre as ideologias do casal rico e do pobre. Clarabela afirma para
Simão que Deus é uma ideia superada e obscurantista, inventada por impostores
e exploradores. A pseudo-intelectual e o marido consideram-se ateus e “livrepensadores”, sendo ele neoliberal e ela social-democrata.
Dentre os personagens humanos, o poeta Joaquim Simão é testado várias
vezes. No início da peça, ele se mostra como uma incógnita para os personagens
celestes, sendo o motivo de um conflito entre Miguel Arcanjo (acusador) e Simão
Pedro (defensor). Manuel Carpinteiro, por sua vez, se mostra neutro. O poeta, no
decorrer da trama, se envolve em várias confusões, revelando sua fraqueza
humana, porém, em seguida apresenta arrependimento.
O poeta oscila entre a preguiça e o ócio criador. Simão, ao rejeitar qualquer
forma de trabalho, torna-se cruel com a esposa e os filhos, no entanto, é no ócio
que ele encontra inspiração para criar, visando a uma condição de vida melhor
para a família.
Nevinha é considerada entre os humanos como representante do bem,
mas também passa por várias provações. Ela é tentada pelo ciúme que sente por
Simão, mas sempre o perdoa. O amor que Nevinha sente pelo poeta também a
leva ao pecado da vaidade, pois sua submissão a leva a sacrificar os filhos.
Clarabela é dotada de características como ateísmo, leviandade,
negligência, vaidade e luxúria. Ela apresenta um encantamento por elementos de
natureza diversa. Como exemplo, pode-se citar a admiração pela “pureza” do
sertão em determinado momento, e pela “pureza” do incesto em outra passagem.
A pseudointelectual é tomada por futilidades e parece habitar um universo próprio
com leis e concepções distorcidas.
Aderaldo Catacão, além da avareza possui sentimentos como inveja, ira e
vaidade. Seu grande ventre apresenta uma relação com a carnavalização, na qual
a sua inclinação para a abundância e plenitude tem caráter egoísta e pessoal. Ele
parece ser descendente dos antigos demônios pançudos da fecundidade,
mencionados por Bakhtin (2008).
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Do mesmo modo que ocorre com os personagens humanos, os celestes
também apresentam fraquezas. Simão Pedro é quem parece ser mais vulnerável,
pois se deixa levar pela simpatia que sente pelo poeta e o enriquece. No entanto,
posteriormente, o santo se arrepende e o empobrece. Outra fraqueza do chefe da
igreja relaciona-se ao episódio do queijo, pois prefere fazer uma aposta a dividi-lo
com os companheiros, cometendo o pecado da gula. É importante ressaltar que
Suassuna opta por apresentar uma visão mais humanizada de Deus, anjos e
santos, o que justifica a aparição dos mesmos como camelôs, homens do povo,
assim como a sujeição ao pecado.
Os personagens infernais têm como objetivo punir e castigar os pecadores.
Porém, apesar de toda a maldade, os demônios Fedegoso e Quebrapedra são
humanizados ao serem contaminados pelo ciúme que sentem por Clarabela.
Quebrapedra chora de ciúmes, enquanto Fedegoso se autoflagela.
Quanto ao moralismo cristão, este permeia as obras suassunianas. No
entanto, esse moralismo nos remete a uma característica herdada da Idade
Média, mas, recriada pelo autor. Dessa forma, nota-se que a ideia dos sete
pecados capitais está impregnada na composição dos personagens, o que
configura um traço marcante das obras suassunianas, uma referência ao
catolicismo arraigado.
Em Farsa da boa preguiça, a cada fim de ato a moralidade se faz presente.
No final do segundo ato, os narradores, ou seja, os personagens celestes
discorrem a respeito de pobreza, riqueza, bem e mal:
Dinheiro tem sua treva,
Pobreza tem sua luz.
A miséria é quem desgraça
Pois à morte e ao mal conduz.
Vive-se à solta no mundo,
Mas o Sol do mundo é Deus,
Sangue e sol em sua cruz!
(SUASSUNA, 2003, p.220).

Outro aspecto do moralismo cristão refere-se ao castigo sofrido pelos
pecadores. Nas narrativas fica evidente a ideia do julgamento final, pois, após
renegarem Jesus Cristo, o anjo e o santo, Aderaldo e Clarabela são punidos e
obrigados a implorar misericórdia para serem salvos. Eles caminham no escuro,
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com uma vela acesa na mão enquanto as últimas sete horas de vida passam.
Mesmo após receberem a reza de Simão e Nevinha, Manuel afirma que o caso
deles era de inferno, mas que devido à intervenção, iriam para o purgatório.
A relação crime e castigo é reforçada através do discurso político de
Aderaldo, ao ser arrastado para o inferno:
Minha gente adeus! Dê lembranças aos capitalistas,
aos reacionários, aos entreguistas,
aos que não querem a grandeza nacional
nem a justiça social!
Diga que eu estou esperando por todos eles
no Poço do Pau com Pau
que é o terceiro círculo do fogo
do Caldeirão infernal!
(SUASSUNA, 2003, p.313)

Carnavalização da Literatura

FIGURA 22 – O carnaval dos personagens

A recriação audiovisual termina com uma imagem de carnaval: os
personagens dançam e se unem na praça pública, ao som de uma marcha
carnavalesca. Essa iniciativa do diretor ao final da série remete diretamente à
carnavalização da literatura, recurso constantemente adotado por Suassuna.
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Dessa forma, em Farsa da boa preguiça, o carnaval representa um mundo
às avessas, de exuberância heterogênea, com contínuo transbordamento e
excesso, onde tudo é misturado, híbrido, ritualmente degradado e profanado.
Nessa perspectiva, de acordo com Stallybrass e White (1986) a
carnavalização tornou-se o resultado de ações, imagens e regras invocadas para
modelar e legitimar desejos e também para degradar tudo o que é espiritual e
abstrato. A alegre vulgaridade do impotente é usada como uma arma contra a
pretensão e hipocrisia dos poderosos.

4.3 - Memória e tradição popular nordestina
O conceito de povo na peça aparece, por exemplo, através da fala de
Fedegoso. Clarabela ao compará-lo ao povo, o descreve como primitivo, puro,
naïf e ingênuo. O personagem infernal sai em defesa do povo afirmando que o
povo é como todo mundo, o povo é duro! Não tem nada de ingênuo nem de
primitivo! Não tem porra nenhuma de puro! (SUASSUNA, 2003, p.247).
A peça Farsa da boa preguiça apresenta, logo no início, um caráter
popular: Manuel Carpinteiro, Jesus Cristo, aparece como camelô de feira seguido
por seus secretários Simão Pedro e Miguel Arcanjo. Manuel Carpinteiro
desempenha o papel de narrador, em tom de camelô e faz uma breve
apresentação dos personagens. Na narrativa ocorre uma espécie de conflito entre
Miguel Arcanjo e Simão Pedro, no qual o primeiro critica a postura do poeta,
enquanto o último defende o ócio criador. Jesus é o meio-termo entre eles.
A obra audiovisual apresenta algumas divergências do texto escrito, pois,
aqui os personagens celestes se apresentam como são, ou seja, não adotam a
versão “camelô de feira”. Apesar das divergências, o início da série também é
pautado pela cultura popular, especificamente de raiz nordestina. A apresentação
dos personagens remete ao bumba-meu-boi, devido à intervenção de uma banda
de música que ocorre simultaneamente à aparição dos personagens.
A memória da cultura popular nordestina se faz presente de forma
marcante nas poesias que Joaquim Simão apresenta à Clarabela. Ao conhecer a
primeira poesia de Joaquim Simão, A cantiga do canário, Clarabela expressa
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certo estranhamento. Nessa passagem, ela apresenta algumas concepções como
conceitos de “pureza” e “autenticidade”. Clarabela analisa o trabalho do poeta e o
julga de acordo com seus padrões predefinidos de bom e mau-gosto. Há um tom
nostálgico quando ela descreve o sertão de antigamente, do tempo em que se
chegava de caminhões ou a cavalo. Mas, o poeta, defensor do sertão real, retruca
a intelectual afirmando que prefere o ônibus, que é bem mais macio.
Clarabela critica também a segunda poesia de Simão, A cantiga dos
macacos, e a considera sem sentido, uma imperfeição formal, uma falha
estrutural,

uma

moralidade

tola

e

fácil,

plebeísmo

reacionário,

forma

tradicionalista, moralismo de sermão. Ela afirma ainda optar pela forma de
vanguarda, por um conteúdo mais consciente de participação.
No especial, o diretor só adota a primeira cantiga, a do canário. As poesias
têm origem na cultura popular oral nordestina, e, recriadas por Suassuna, ganham
vida na voz do poeta. Ariano utiliza as cantigas populares como uma fonte de
repertório para a peça:
Cantiga do canário
Lá de baixo me mandaram
um canário de presente.
O canário é cantador:
muito cedo acorda a gente.
Mandei fazer uma gaiola,
o carpina prometeu:
antes da gaiola feita,
meu canário adoeceu.
Mandei chamar um Doutor
com uma lanceta na mão
pra sarjar o meu canário
na veia do coração.
Na primeira lancetada
meu canário estremeceu.
Na segunda bateu asa,
na terceira ele morreu.
O enterro do meu canário
foi coisa pra muito luxo:
veio o gato da vizinha
e passou ele no bucho!
Comprei uma galinha
por cinco mil e quinhentos:
Bati na titela dela,
meu canário cantou dentro!
(SUASSUNA, 2003, p.94-95).
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A cantiga narra a trajetória de um canário, de sua chegada até a sua
morte. É considerada pelo poeta como uma poesia “ligeira”, o que se confirma
pelo seu ritmo através de encadeamento de sequência dos acontecimentos:
chegada do canário, morte, enterro e canto na titela da galinha.
Sua letra explora o vocabulário popular e condensa palavras como
“carpina”, “lanceta”, “lancetada”, “bucho” e “titela”. Dentre as várias críticas feitas
por Clarabela à cantiga, destaca-se o desprezo em relação ao desfecho da
poesia. Ela considera um absurdo o fato de o canário cantar dentro da titela de
uma galinha que sequer fazia parte da história.
A pseudo-intelectual, analisa a poesia com o intuito de encontrar uma
lógica para os versos do poeta. Não satisfeita, ela pede para ver outros
exemplares da obra poética de Joaquim Simão, mas, como ela se pauta pelas
correntes

literárias

em

ascensão,

acaba

se

decepcionando

a

cada

apresentação. Dessa forma, ao negar uma obra que condensa a memória da
cultura popular de sua região Clarabela ignora também sua própria origem.
Outro ponto de contato com a cultura popular do Nordeste, diz respeito ao
xaxado7. O xaxado é uma dança popular originada nas regiões do agreste e do
sertão de Pernambuco e aparece em uma passagem comum aos meios escrito
e audiovisual. Clarabela oferece uma massagem ao poeta Joaquim Simão,
porém, no meio da prática, eles são surpreendidos por Nevinha. Simão para
enganar a esposa simula uma dança, cuja letra tem origem popular, e a intitula
xaxado: Ai! Carneirinho, carneirão, é de São João, É de cravo, é de rosa, é de
manjericão (SUASSUNA, 2003, p.150). Na série, o xaxado aparece novamente
nos encontros amorosos entre Clarabela e Fedegoso.
A cultura popular nordestina nos textos é representada com êxito através
da cantoria, que apresenta uma mistura entre erudito e popular. A cantoria, uma
7

Segundo informações retiradas do site www.fernandodannemann.recantodasletras.com.br,
acesso em 2010, a dança foi criada em Vila Bela, atual Serra Talhada, no início da década de
1920, pelos homens que integravam o bando de Lampião e se tornou popular entre os
cangaceiros que percorriam os sertões nordestinos. Em momentos de descanso, os cangaceiros
dançavam para comemorar suas conquistas ou sucesso nos confrontos armados, faziam da
carabina a sua dama, o seu par nas brincadeiras dançantes. Considerada uma dança de guerra,
sua coreografia original era bem simples: os dançarinos avançavam o pé direito em três ou
quatro movimentos laterais, para em seguida puxar o pé esquerdo, completando uma animação
assemelhada a um rápido e deslizado sapateado.
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espécie de seresta sertaneja feita por Simão para agradar Clarabela, faz parte do
imaginário popular do nordestino e, ao mesmo tempo, remete às cantigas
medievais:
Quem sou eu, não te digo, Donzela!
Quem sou eu, não te posso dizer!
Sou um lírio do céu esgalhado,
Já cansado de tanto sofrer!
Era uma virgem que tanto eu amava
e eu, por ela, padecia dor!
Nunca mais que a sombra dela eu via,
bateu asas e para o céu ela voou!
Quem sou eu, não te digo, Donzela!
Quem sou eu, não te posso contar!
Sou um lírio do céu, esgalhado,
que o vento carrega pro Mar!
(SUASSUNA, 2003, p.140)

A cantoria é considerada o alicerce da criação armorial e sua relação com
o folheto elabora uma “poética da voz” que se manifesta no papel formador e criador da arte herdada dos cantadores e ainda na recriação dos gêneros orais.

FIGURA 23 – O poeta cantador

De acordo com Santos (1999):
a cantoria, poesia oral improvisada e cantada tem modalidades
genéricas perfeitamente caracterizadas, que incitam o poeta armorial a
procurar formas novas de expressão, caminhos poéticos renovados. Os
gêneros poéticos da cantoria abrem aos poetas armoriais uma nova via
que é, ao mesmo tempo, retomada de uma herança cultural que afirma
sua perenidade, reafirmação de sua originalidade regional, renovação
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dos modelos formais através de uma temática nova, recurso a formas
populares numa obra que não pertence ao mesmo universo cultural e
passagem da oralidade à escritura. (SANTOS, 1999, p.123-124).

Em Farsa da boa preguiça há um trecho do texto em que o autor menciona
diretamente outros artistas populares nordestinos, os quais lhe serviram de fonte
em seu processo de recriação. Nesse fragmento da trama, Nevinha tece elogios
ao marido:
É o maior que eu conheço!
Eu lhe digo com franqueza:
tenho ouvido poesia
e tenho lido folheto de
Leandro Gomes de Barros,
de Inácio da Catingueira,
de Silvino de Pirauá,
de José Camelo e Dila,
de Jé, de Sales Areda,
dos Romanos, dos Batistas;
são, todos, maravilhosos:
mas o maior, mesmo, é você!
(Suassuna, 2003, p.163).

Essa postura de Suassuna dialoga com a ideologia de Bakhtin, que insiste
no fato de que o discurso não é individual, porque se constrói entre pelo menos
dois interlocutores, que por sua vez, são seres sociais; não é individual porque se
constrói em um diálogo entre discursos, ou seja, porque mantém relações com
outros discursos (BRAIT, 2005, p. 32-33).
Suassuna recorre ainda em sua obra à temática da “aposta”, uma espécie
de acordo verbal, de caráter popular e tradicional. A aposta na peça apresenta
dimensões mais sérias como a perda dos bens de Aderaldo para o poeta. É
através dessa aposta que Joaquim Simão fica rico para ser testado pelos
personagens celestes. No audiovisual, a aposta coloca em xeque o caráter de
Nevinha, mas não enriquece Simão.
As pragas e ditos populares são recorrentes nas narrativas. As pragas
lançadas pelos mendigos apresentam origem religiosa: o diabo do inferno persiga
esse miserável na comida, na bebida, no estudo, na dormida, de noite, de dia e
no pino do meio-dia! (SUASSUNA, 2003, p.286).
Cultura popular e religiosidade se integram para expressar a fé do povo
nordestino nas narrativas. No audiovisual, quando o poeta se sente acuado pelos
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demônios, ele clama pela intervenção de seu padroeiro Simão Pedro. Simão
Pedro, de forma hilária, chega com um pandeiro na mão e canta o verso idêntico
ao da peça em ritmo de samba:
Xarapa velho,
me sustente essa parada
com essa gente desgraçada
que eu cheguei para ajudar!
Brigue de lá
que eu, de cá, na confusão,
é Simão e outro Simão,
e o diabo vai se lascar!
(SUASSUNA, 2003, p.317-318).

Outra referência à cultura popular nacional ocorre na mesma passagem,
quando o poeta e o santo recorrem à ajuda de Miguel Arcanjo. A aparição do anjo
e a expulsão dos demônios se dão com música ambiente ao fundo, semelhante a
um toque de berimbau. O arcanjo traz em uma das mãos uma lança e na outra,
uma bandeira enorme com a imagem de Nossa Senhora. Assim como ocorre em
Auto da Compadecida, na Farsa Nossa Senhora também atua como mediadora
de conflitos.

4.4 – Herança e Integração teatral
O primeiro ato da peça Farsa da boa preguiça, “O Peru do Cão Coxo”
remonta a uma tradicional história de mamulengo divulgada pelo mamulengueiro
Benedito, conhecida como O Preguiçoso. A figura do preguiçoso é bastante
explorada em contos populares de diferentes regiões do Nordeste. Ao se
comparar uma das versões do texto de O Preguiçoso que consta no livro O
folclore em Sergipe de Jackson da Silva Lima (1977) com o texto da Farsa da boa
preguiça (2003) de Ariano Suassuna percebe-se que o núcleo de permanência da
fábula está na figura do preguiçoso e é reforçada por Suassuna com o bordão: Ô
mulher, traz meu lençol, que estou no banco deitado! (Suassuna, 2003 p.74):
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O Preguiçoso
Levanta meu bom marido,
vamos fazer uma rocinha...
É verdade, minha velha,
uma roça é coisa boa,
mas precisa o homem se dispor,
roçar, plantar, limpar...
É verdade, minha velha,
já ‘tou com as costas raladas,
eu não posso me levantar. (bis)
Levanta, meu bom marido,
meu pai mandou lhe chamar...
É verdade, minha velha,
seu pai mandou me chamar,
mas a lonjura que tem
daqui pra lá, minha velha,
também tem de lá pra cá,
já ‘tou com as costas raladas,
eu não posso me levantar. (bis)
Levanta, meu bom marido,
meus filhos já ‘stão com fome...
É verdade, minha velha,
nossos filhos já ‘stão com fome,
mas não tenho jeito a dar...
Já ‘tou com as costas raladas,
eu não posso me levantar. (bis)
(LIMA, 1977, p. 422-423)

Farsa da boa preguiça
Nevinha:
Aqui perto estão fazendo uma construção. Eu
fui lá, falei com o pedreiro, e ele disse que
arranja um lugar de ajudante pra você!
Simão:
Acho meio desonesto aceitar um trabalho que
não sei fazer!
Nevinha:
Eu já disse que você era novato! Mas eles
explicaram que não havia dificuldade não, o
trabalho é de ajudante: é só o povo
mandando e você trabalhando!
Simão:
Bem, se é assim, eu quero!
Corre, Nevinha, vai buscar minha calça velha
pra eu começar a trabalhar!
Nevinha:
Boa, meu filho! Vou buscar a calça já!
Simão:
Ô mulher, sabe do que mais? Não vá não!
Eu pensei melhor, sabe? Isso vai dar é
confusão!
Com essa história de construção
mandam eu subir uma escada
com uma lata na cabeça, cheia de caliça,
eu escorrego, caio, morro, e aí nem mulher,
nem folheto, nem pedreiro, nem nada!
E aí fico desmoralizado!
Sabe do que mais? Ô mulher, traz meu
lençol, que eu estou no banco deitado!
(SUASSUNA, 2003, p. 73-74)

A temática do Preguiçoso apresenta também um diálogo com uma música
do cantor nordestino Xangai, conhecida como o ABC do Preguiçoso:
Marido se alevanta e vai armá um mundé
Prá pegá uma paca gorda prá nóis fazê um sarapaté
Aroeira é pau pesado num é minha véia
Cai e machuca meu pé e ai d´eu sodade
Marido se alevanta e vai na casa da sua avó buscá
A ispingarda dela procê caçá um mocó
E que no lajedo tem cobra braba num é minha véia
Me pica e fica pió e ai deu sodade
Entonce marido se alevanta e vai caçá uma siriema
Nóis come a carne dela e faiz uma bassora das pena
Ai quem dera tá agora num é minha véia
Nos braço de uma roxa morena e ai d´eu sodade
Sujeito te alevanta e vai na venda do venderão
Comprá uma carne gorda prá nois fazê um pirão
É que eu num tenho mais dinheiro num é minha véia
Fiado num compro não e ai d´eu sodade
Entonce marido se alevanta e vai na venda do venderim
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Comprá deiz metro de chita prá fazê rôpa pros nossos fiim
Ai dentro tem um colchão véio num é minha véia
Desmancha e faiz umas carça prá mim e ai d´eu sodade
Disgramado se alevanta e deixa de ser preguiçoso
O homi que num trabáia num pode cumê gostoso
É que trabaiá é muito bom num é minha véia
Mas é um pouco arriscoso e ai d´eu sodade
Entonce marido se alevanta e vem tomá um mingau
Que é prá criá sustança prá nóis fazê um calamengal
Brincadêra de manhã cedo num é minha véia
Arrisca quebrá o pau e ai d´eu sodade
Marido seu disgraçado tu ai de morrê
Cachorro ai de ti lati e urubu ai de ti cumê
Se eu subesse disso tudo num é minha véia
Eu num casava cum ocê e ai d’eu sodade.
(LETRAS.CIFRAS, 2010)

O segundo ato de Farsa da boa preguiça intitulado “A cabra do cão caolho”
fundamenta-se na história tradicional de um macaco que perde tudo o que havia
ganhado após várias trocas e ainda no folheto de Francisco Sales Arêda, O
Homem da Vaca e o Poder da Fortuna. Nas versões apresentadas do conto
popular, uma de Luís da Câmara Cascudo e outra de Sílvio Romero, o núcleo de
permanência se localiza nas repetidas trocas. Essas trocas ao invés de
orientarem o personagem em sua caminhada rumo à fortuna, desempenham
função oposta: o personagem perde ao invés de ganhar em cada troca.
Já o folheto de Arêda utiliza duplamente essa estrutura acumulativa de
repetições, alia o tema do preguiçoso ao das sucessivas trocas. Há indicações
que as origens desse folheto remontam a um conto intitulado Meu marido sempre
tem razão, em que a submissão da mulher é a ideia dominante. O texto de Arêda,
por sua vez, é retrabalhado por Suassuna no nível da palavra mediante pequenas
alterações, deixando evidente o respeito pela escritura e a vontade de preservá-la
ao máximo.
É importante enfatizar que a série apresenta apenas um breve
desdobramento sobre o tema do preguiçoso para expressar a tentativa de
Nevinha em fazer com que o marido trabalhe. A história das trocas é mais
concisa, limita-se ao roubo do cheque pelo frade e pela suposta troca do cheque
pelo peru feita por Quebrapedra disfarçado de calunga.
O texto escrito, por sua vez, condensa em seu desenvolvimento a recriação
praticamente completa do folheto O homem da vaca e o poder da fortuna. Assim,
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em Farsa da boa preguiça, as vozes de Suassuna, Arêda e as de outros artistas
populares se fundem na construção da memória teatral.
A co-existência dessas vozes remete às relações dialógicas que, segundo
Bakhtin, definem o acontecimento da linguagem. Trata-se de relações de sentido
que se estabelecem entre enunciados produzidos na interação verbal. Nesse
sentido, o conceito de dialogismo sustenta-se na noção de vozes que se
enfrentam ou se encontram em um mesmo enunciado e que representam
elementos históricos, sociais e linguísticos que atravessam a enunciação.
O terceiro ato, “O rico avarento”, baseia-se num conto popular, o de São
Pedro e o queijo, e também em outra peça de mamulengo chamada O rico
avarento do Professor Tira-e-Dá e em um entremez homônimo de Suassuna. Ao
comparar as duas versões de Suassuna (o entremez e a farsa) sobre O rico
avarento conclui-se que, do entremez para a farsa aparecem alguns traços que
delinearam o caminho da passagem oral para a escrita.
Enquanto O rico avarento é escrito em prosa, com diálogos curtos, a
Farsa da boa preguiça se apresenta em versos livres mais elaborados, pois serão
defendidos por personagens mais amplos. Outra mudança em relação à
linguagem diz respeito aos trocadilhos presentes no entremez, mas ausentes na
farsa. Já as cenas de pancadaria aparecem nos dois, como também nas peças de
mamulengo.
Na recriação do entremez O rico avarento é possível perceber vários
pontos de contato também no texto audiovisual. Clarabela pede que o poeta faça
uma demonstração de suas obras poéticas. Joaquim Simão pergunta se ela
prefere uma obra “ligeira” ou uma “demorosa”. Esta classificação de obras
também é inerente ao entremez de Suassuna em que Tirateima apresenta sua
comédia: minhas comédias são de dois tipos, as “ligeiras”, as que passam mais
ligeiro, e as “demorosas”, as mais demoradas (SUASSUNA, 1974b, p.35).
De acordo com Idelette dos Santos (1999), o herói Joaquim Simão, poeta
popular, estabelece três critérios para definir suas produções poéticas:
a) Um critério quantitativo, que leva Joaquim Simão, preguiçoso
inveterado a definir dois tipos de obras: a ligeira, mais curta e rápida de
cantar, e a demorosa, de recitação ou canto mais longo, retomando
categorias que já figuravam no prólogo do entremez O rico avarento. O
critério de tamanho lembra a distinção popular entre romance e folheto,
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mas define-se aqui não em função de um número de páginas,
implicando uma relação básica com o escrito, mas segundo uma noção
temporal, de duração, que o relaciona com a voz, o tempo da palavra,
da representação e do teatro.
b) O critério temático é muito simplificado e não comporta mais que três
categorias – cantiga de bicho, de pau ou de gente -, que se diferenciam
pelas personagens (animais ou humanas) ou pelo tipo de ação
(violenta).
c) O critério estilístico distingue um estilo penoso, ou grave, de um estilo
amolecado, cômico e malicioso. (SANTOS, 1999, p.119).

Outro ponto de contato em relação ao entremez, O rico avarento, se
relaciona ao pedido feito por Simão para trabalhar na casa do rico. O entremez
tem início com Tirateima batendo na porta do Rico, que o recebe sem o tom
irônico e humilhante com que Aderaldo se reporta a Simão. O diálogo entre o
entremez, o audiovisual e a peça se dá através da avareza, fio condutor comum
entre os três textos.
No entremez, Tirateima reflete sobre a atitude do Rico, que não visita a
casa de sua mãe para ela não visitar a dele e dar despesa. Na peça e na sua
recriação audiovisual a ideia permanece e é reproduzida com pequenas
alterações: Basta que eu lhe diga que, atualmente, eu não vou na casa da minha
mão para ela não visitar a minha e não desequilibrar o orçamento com o aumento
do feijão e da farinha (SUASSUNA, 2003, p.265).
A passagem do roubo da galinha assada de Catacão também é recorrente
no entremez e na peça de forma semelhante, porém, no entremez tal temática é
menos desenvolvida. Na peça, além da galinha, há também um queijo (o pacote),
que o poeta esconde do avarento. Este episódio tem desdobramento no decorrer
da narrativa e se intercala com outros, como a aparição dos mendigos.
Na peça é possível perceber mais pontos convergentes e divergentes com
o entremez e o audiovisual. O primeiro trata do desaparecimento do botão do
paletó (do Rico e de Catacão). No entremez o Rico chega a passar mal com a
perda e Tirateima o socorre. Contudo, ao exigir que o empregado varra a rua toda
e peneire a poeira para encontrar o botão, Tirateima se zanga e abandona o
serviço. O mesmo fato ocorre de forma bastante similar na peça, mas não
aparece no audiovisual.
A peça e o entremez também apresentam divergências. Em Farsa da boa
preguiça ocorre a apropriação do conto popular São Pedro e o queijo, o que não
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se repete no entremez e no audiovisual. Esse conto popular foi recriado e
adaptado por Suassuna e uma de suas versões foi apresentada por Luís da
Câmara Cascudo:
O preço do sonho
Quando Nosso Senhor andava no mundo chegou por uma noite na casa
de um sertanejo pobre, mas bom. O homem agasalhou os peregrinos
muito bem. Mas só tinha para cear um pedaço de queijo. Nosso Senhor
combinou que o queijo seria de quem tivesse o sonho mais bonito. Lá
para as tantas, São Pedro levantou-se e comeu-o.
Pela manhã Nosso Senhor disse ter sonhado com o céu, os anjos
cantando e os santos rezando. São João tinha sonhado com o inferno e
disse como era aquele canto cheio de fogo e miséria.
– E você, Pedro?
- Eu, - disse o apóstolo – a bem da verdade não sonhei. Vi o Mestre no
céu e João no inferno e pensei que não precisavam de mais nada deste
mundo. Fui-me ao queijo e passei-o no dente! (CASCUDO, 1986, p.13).

A peça e sua recriação audiovisual, por sua vez, apresentam semelhanças
que não dialogam com o entremez. A aparição dos mendigos no texto escrito e
audiovisual se dá de forma idêntica. Já no entremez, ocorre uma discrepância,
pois, os mendigos são personagens femininas, ou seja, o Canito (bode preto do
inferno) disfarçado de velhas carentes e necessitadas.
A associação com outras memórias se dá também através da fala da
personagem

Clarabela.

A

pseudo-intelectual

analisa

constantemente

os

conhecimentos “eruditos” de Simão, ela pergunta se o poeta conhece Balzac e
ainda o aconselha a ler Joyce e Maiakovski para saber o que é uma forma
concreta de vanguarda. Na peça, Clarabela ao interrogar o poeta sobre Camões,
a comicidade se faz presente, pois Simão afirma que o conhece de um folheto de
cordel intitulado As perguntas do Rei e as respostas de Camões e ela se irrita.
No final da peça, o autor faz uma referência à própria peça. Ao ser
interrogado por Manuel sobre suas perspectivas futuras, o poeta afirma que vai
escrever três folhetos arretados: “O peru do Cão coxo”, “A cabra do Cão caolho” e
o “Rico Avarento”, que são respectivamente os atos da peça.
Figurino e Cenário: parte da memória teatral
No audiovisual, cenário e figurino são teatralizados. Tal afirmativa confirmase através dos detalhes que compõem o vestuário dos personagens e das
imagens que compõem o cenário, remetendo-nos à estrutura dos palcos teatrais.
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Na peça, quando as luzes acendem aparecem Manuel Carpinteiro, Miguel
Arcanjo e Simão Pedro. Eles são descritos por Ariano Suassuna da seguinte
forma:
MANUEL CARPINTEIRO é alto, moreno, veste terno e camisa brancos,
com sapatos brancos e de sola de borracha, e usa gravata borboleta
azul; na cabeça, um chapéu de massa, de cor cinza e de abas
curtíssimas. MIGUEL ARCANJO, seu secretário, é um homem gordo, de
bigode e costeletas, com chapéu igual ao do chefe, camisa de malha
escarlate, brilhante e tem na mão uma maleta, de onde retira, de vez em
quando, uma balança e uma cobra, dessas que se mexem. Presume-se,
com certo matiz cômico, que, dentro da maleta estão uma cobra e um
jacaré enormes – como, aliás, acontece com os “homens da cobra”, os
camelôs da propaganda popular dos pátios e das feiras do Nordeste.
SIMÃO PEDRO se veste pobremente e tem utensílios populares de
pesca na mão. Para as roupas usadas na Farsa (como em todas as
minhas peças, aliás), duas coisas devem ser levadas em conta:
primeiro, que o povo nordestino em geral e em particular os atores dos
espetáculos populares conseguem, com imaginação maravilhosa, criar
a beleza, a grandeza e o festivo partindo da maior pobreza; em segundo
lugar, que, no meu teatro, a roupa nunca é somente um acessório
apenas decorativo: tem sempre uma função teatral a desempenhar.
(SUASSUNA, 2003, p.43-44).

Na recriação audiovisual, os personagens celestes se vestem de forma
tradicional, ou seja, Manuel se veste como Jesus Cristo, túnica branca, manto
vermelho, coroa de espinhos e a imagem do sagrado coração no peito. Simão
Pedro usa trajes de um santo, apresenta um acessório na cabeça, uma espécie
de auréola, túnica branca e manto. Miguel Arcanjo aparece vestido como anjo
guerreiro, defensor dos oprimidos e usa adereços como armadura de aço,
capacete, lança e bota, em contraste com suas asas brancas.
Os personagens humanos, Aderaldo, Clarabela, Simão e Nevinha são
descritos por Suassuna da seguinte forma:
ADERALDO se veste de maneira rica, pretensiosa e feia, e sua mulher,
CLARABELA, com o falso refinamento grã-fino, última moda. SIMÃO se
veste com a elegância dos miseráveis, isto é, de modo pobre, mas
imaginoso e decorativo. NEVINHA, ajeitada e bonitinha como pode.
(SUASSUNA, 2003, p.45).

Na série, Aderaldo usa terno branco, costurado com linha escura e pontos
espaçados e gravata preta. O paletó contém botões de ouro fazendo estranha
combinação com um colete de bordados cor de bronze. Seu grande ventre
empinado para frente confere certa desarmonia ao seu visual.

O figurino de
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Aderaldo lembra ainda o modo de vestir dos antigos coronéis, donos de
propriedades devido aos detalhes dourados que exibe em suas roupas, fazendo
referência ao ouro. Os pontos espaçados e as linhas de costura à mostra nos
remetem ao improviso teatral.
Clarabela usa roupa, chapéu e batom vermelhos. A blusa é justa,
realçando o decote; o tecido da saia parece ser feito de penas; o chapéu cheio de
penduricalhos faz combinação com o brinco exagerado e a enorme piteira de
“dois palmos e uma chave”. O conjunto num todo, ao invés de atribuir à
personagem um ar de sofisticação, confere vulgaridade.
Joaquim Simão conforme descrito por Suassuna, na recriação audiovisual
também se veste de forma simples. Ele usa calça e camisa de tecido, sapatos e
chapéu velhos. Em outra passagem da trama, ao ser contratado como mestresala de Aderaldo Catacão, o figurino do poeta é descrito como uma roupa formal
e antiquada. O autor descreve o figurino como uma espécie de roupa de
casamento do ano de 1915, com paletó preto, calça tabica de listas pretas e
cinzentas. No audiovisual, o traje de mestre-sala de Joaquim Simão também
apresenta tais características.
As marcas de costura do terno do poeta são realçadas através de pontos
espaçados feitos com linha bem mais clara que o tecido, configurando numa
mistura do ridículo com o antiquado, que além de remeter à teatralidade, gera
comicidade.
O figurino de Nevinha na série é pertinente com a descrição feita por
Suassuna, na peça. Ela se veste de forma bastante simples, usa saia rodada de
tecido claro, blusa de manga e botão e lenço branco na cabeça, mas tudo em
harmonia.
Na passagem da aparição dos mendigos na porta de Catacão, Miguel
Arcanjo aparece vestido com trapos e com máscara de cego. Suassuna dá
algumas dicas a respeito e afirma que talvez seja conveniente usar apenas meia
máscara para não prejudicar a emissão da voz; e, se possível, é melhor que o
ator somente coloque a máscara quando já estiver à vista do público, para que
este logo o reconheça. No audiovisual, Miguel aparece usando trapos de cores
terrosas e escuras e com um chapéu velho feito de um garrafão plástico de vinho.
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Simão Pedro aparece na peça como um velho mendigo, semelhante a
Miguel. Na série essa informação se confirma, e a novidade é um tipo de
ornamento que aparece na cabeça do personagem, um tipo de manto feito de
retalhos. Manuel Carpinteiro também se veste de forma parecida com os demais
e traz na cabeça uma espécie de bola de futebol velha e rasgada.
Na peça, Farsa da boa preguiça, antes de se revelarem como demônios,
os seres do inferno se vestem de forma semelhante aos humanos. Fedegoso e
Quebrapedra usam trajes de vaqueiro, de cores escuras, de forma feia e
desleixada. Já Andreza se veste de forma extravagante, seu vestuário é parecido
com o de uma cigana. Quando eles se revelam como demônios, seus trajes ficam
ainda mais esfarrapados, eles usam chifres e máscaras e aparecem entre fogo e
fumaça.

FIGURA 24 – Manuel Carpinteiro.

122

FIGURA 25 – Simão Pedro.

FIGURA 26 – Miguel Arcanjo.
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FIGURA 27 – Aderaldo Catacão e Clarabela

FIGURA 28 – O poeta Joaquim Simão e Nevinha
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FIGURA 29 – O mestre-sala Joaquim Simão.

FIGURA 30 – Os mendigos
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FIGURA 31- Os seres infernais.

FIGURA 32 – O cenário
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De acordo com Suassuna, a encenação sai de entre três paredes e vai
para o pátio ou praça chegando a dispensar cenário. Basta um banco para o
poeta se deitar ao sol nos momentos de preguiça e sugestões de uma casa pobre
de um lado e de uma rica do outro, em nada havendo alteração nos três atos.
Este espaço cênico é também o da representação dos entremezes de
Ariano. Suassuna no início do primeiro ato da peça, sugere como cenário uma
espécie de pátio ou praça com a casa do rico de um lado e a do pobre de outro e
perto destas um banco. Suassuna também ressalta que a peça pode ser montada
sem cenário como nos espetáculos populares do Nordeste.
No audiovisual esta estrutura também é mantida. O diretor Luiz Fernando
Carvalho optou pela simplicidade anunciada por Suassuna e criou um ambiente
que remete à ilustração dos folhetos de cordel. Esta teatralização do cenário
confere uma memória teatral ao audiovisual.
De forma semelhante à recriação audiovisual de Auto da Compadecida, o
final do especial também termina com a imagem dos retirantes. É uma forma de
denunciar todo o sofrimento e miséria que a seca impõe aos habitantes do sertão.

FIGURA 33 - Os retirantes em Farsa da boa preguiça
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A imagem representa a solidão do nordestino caminhando na terra seca,
sem destino, em busca de um lugar melhor para viver, ou pelo menos para se
abrigar até a chuva voltar.

Conclusão
Farsa da boa preguiça condensa vários elementos que integram a cultura
popular nordestina como o mamulengo, bumba-meu-boi, folheto de cordel,
histórias e contos populares, cantorias e outros. Essa integração também pode
ser percebida na sua recriação audiovisual.
Da mesma forma como foi observado em Auto da Compadecida, na Farsa
e em sua recriação por Luiz Fernando Carvalho, nota-se uma interação discursiva
entre as duas narrativas. O imaginário suassuniano foi recriado e a mistura de
teatro e TV resultou em um trabalho híbrido com recursos televisivos e traços da
teatralidade.
Na peça, o autor faz uma crítica ao academicismo e à visão de arte
representativa do "Brasil Oficial" - excludente e europeizante. Suassuna propõe
um olhar sobre outra arte, a do "Brasil Real," dos excluídos, daqueles que se
expressam através da oralidade. Essa dicotomia entre uma arte do "Brasil real,"
(O Brasil dos excluídos, do popular) diferente do "Brasil oficial", é também o ponto
crucial do discurso em defesa do projeto estético armorial.
No

audiovisual,

a

pseudo-intelectual

Clarabela

representa

esse

academicismo, ela se apresenta como uma amante das artes, uma marchã de
saias, uma aficcionada (SUASSUNA, 2003, p.89). Está sempre atenta às
correntes e movimentos artísticos, sobre os quais sempre apresenta algum juízo
de valor. Ao retornar ao sertão, Clarabela instrui Catacão a fazer um curso para
se atualizar sobre os assuntos que estão na moda. Ela sugere qualquer curso, de
preferência, dado por um alemão marxista, na falta deste, por um americano
neoliberal ou por um sociólogo tropicalista.
Clarabela critica a obra do poeta e a considera de mau gosto. Essa atitude
da personagem faz alusão à volta de alguns intelectuais nordestinos ao sertão,
que, afetados pela efervescência dos movimentos literários, buscavam uma
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renovação da arte em detrimento da cultura popular. Dessa forma, podemos
constatar que Joaquim Simão é um legítimo representante da ideologia
suassuniana, que busca a valorização de uma arte calcada em raízes locais.
No entanto, é na interação cultural entre os "brasis," real e oficial, na
interseção entre essas duas formas de arte, que reside o mérito da obra
suassuniana, recriar o erudito a partir do popular ou recriar o popular a partir do
erudito.
Dessa forma, ao criar um conjunto de personagens que expressam a
estrutura social nordestina - o rico avarento, a pseudointelectual, o poeta-popular,
a mulher do poeta, os diabos em forma de bode entre outros -, a obra
suassuniana e sua recriação audiovisual adquirem amplitude calcada na
comicidade e no riso libertador.
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Considerações Finais
Não sei, só sei que foi assim...
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Conhecido durante muito tempo como o autor de Auto da Compadecida,
Ariano Suassuna, talvez nunca imaginasse alcançar o prestígio do qual desfruta
atualmente nos meios de comunicação de massa.
A partir dos anos 1990, por meio de declarações polêmicas tendo como
pano de fundo uma postura inflexível e nacionalista em defesa do popular, o
criador do Movimento Armorial começa a angariar espaço na mídia. A fama do
dramaturgo, até então restrita aos círculos locais ou especializados, ganha
impulso após as recriações de suas peças para a televisão.
O diálogo inter-regional que o meio televisual travou sobre sua obra entre
os vários “Brasis” levou o escritor a repensar sua postura em relação à TV
brasileira. Apesar de ainda considerar o meio como propagador de “arte de
massas”, o escritor considera que a televisão é útil, já que serve como
instrumento de integração nacional.
Considerando tais informações, percebemos a formação de um paradoxo
em torno da figura do teatrólogo paraibano. Quanto mais Suassuna critica a
indústria cultural e traz para a mídia valores de natureza estética em defesa da
autenticidade e em detrimento do achatamento da qualidade artística pela cultura
massiva, mais sua obra se torna atrativa ao público, que espera ler os seus textos
e participar de uma experiência cultural.
O escritor não vê contradição entre o objetivo de construir uma arte erudita
baseada na cultura popular e a veiculação dessa arte em um meio de
comunicação de massa. Isto se explica, em parte, pelo fato de no Brasil nunca ter
ocorrido uma distinção rígida entre as culturas de massa e erudita, bem como
erudita e popular.
No que concerne diretamente ao corpus desta pesquisa, percebemos que
a recriação audiovisual de Auto da Compadecida por Arraes, além de remontar a
textos e matrizes textuais de Suassuna, dialoga também com a recriação de
Farsa da boa preguiça de Carvalho.
O diálogo entre as recriações provém da voz de Suassuna, ou seja, do
ponto de partida em comum. O tom suassuniano se faz presente nas recriações
através da referência ao popular e ao erudito, da religiosidade, da denúncia dos
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problemas sociais que afetam os nordestinos, dentre outros. Esse dialogismo vai
ao encontro de Bakhtin, no qual:
um enunciado está carregado de ecos e lembranças de outros
enunciados [...] e deve ser considerado antes de tudo como resposta a
enunciados anteriores que ele refuta, confirma completa, supõe
conhecidos e, de um modo ou de outro, conta com eles. (BAKHTIN
apud BRAIT, 2005, p.175).

As narrativas de Auto da Compadecida assim como as de Farsa da boa
preguiça remetem aos recursos usados na Idade Média como personagens
alegóricos, moralidade e catolicismo. As oposições binárias como crime/castigo,
céu/inferno, pobreza/riqueza são recorrentes. No entanto, apesar do tom
moralizante, e de, até mesmo apresentar uma moralidade no fim das peças, não
se pode afirmar que o autor tem como pretensão estabelecer ou transmitir certa
moral.
Suassuna ao retomar os elementos medievais, o faz de forma
carnavalizada, usa a inversão inúmeras vezes para proporcionar o constante
deslizar de valores através das atitudes de seus personagens.
Os textos de Auto da Compadecida apresentam vários exemplos de
moralidade e imoralidade. Se analisarmos o personagem João Grilo, por exemplo,
percebemos que, ao morrer, ele é julgado por vários crimes como simonia,
estelionato, concupiscência e ainda crime com premeditação. No entanto, ele não
é condenado e ganha uma nova oportunidade de voltar à terra para se redimir dos
seus pecados. Ao retornar, o amarelo não apresenta mudança de caráter,
continua arquitetando suas armações.
Outro exemplo de grande relevância diz respeito ao personagem do
cangaceiro Severino de Aracaju que, ao ser julgado, vai direto para o céu. Nesse
caso em especial, há ainda uma relação de misticismo que envolve a figura do
cangaceiro. Em algumas regiões do Nordeste o cangaceiro é visto como o herói
do sertão, devido à influência de mitos como Lampião e Maria Bonita. Assim,
todos os crimes cometidos por Severino e seu bando (mortes, roubos e
destruição) são perdoados perante sua triste história de vida.
Dessa forma, se há alguma contribuição dessa obra para a edificação
moral da sociedade, não será segundo a justiça formal de uma sociedade que se

132

quer organizar, mas sim segundo a justiça de um personagem mais esperto que
os outros, no caso de João Grilo ou de um personagem que se esconde atrás de
um mito, Severino.
Em Farsa da boa preguiça bem como em sua recriação audiovisual, o
deslizar entre bem e mal, pecado e virtude, moral e imoral também é recorrente.
Nas narrativas há uma tentativa de denunciar e criticar os poderosos e, para
compensar os excluídos, concede-se-lhes o direito ao “ócio”, no caso de Joaquim
Simão.
Todavia, não é postulada uma mudança real de vida que possibilite aos
marginalizados ultrapassar um estágio de trabalho voltado apenas para o
atendimento das necessidades básicas. Na peça, há um momento em que os
pobres, Simão e Nevinha, têm a oportunidade de melhorar de vida, mas esta
acontece de maneira ilícita. O poeta se “desvirtua” e perde tudo. Ele é castigado
pelas divindades e volta a ser pobre. Porém, mesmo sendo castigado, o poeta se
recusa a trabalhar.
De acordo com tais informações nota-se que, apesar de deixar clara a
moral em prol do ócio criador, por outro lado, a conduta do poeta não serve
como um modelo de moral que possa ser estendido à sociedade para fins
educativos.
Dessa forma, podemos afirmar que os resquícios da Idade Média em
Suassuna são recriados com o intuito de proporcionar comicidade e reflexão. A
partir das reflexões de Bakhtin, notamos que o riso não estabelece fronteiras
entre erudito e popular. Assim, tanto no Auto quanto na Farsa há uma troca entre
culturas, rompendo as possíveis barreiras que as separam para construir o riso.
No que diz respeito ao processo de recriação entre os textos escritos e os
audiovisuais, é importante ressaltar que, apesar da pretensão de fidelidade dos
diretores à obra suassuniana, trata-se de textos por natureza diferentes, capazes
de proporcionar ao leitor ou espectador experiências estéticas diversas.
Os diretores mantiveram aquilo que consideraram importante em busca do
resultado que esperavam obter: uma recriação compatível com o texto literário.
No entanto, inseriram também modificações, fizeram cortes, acrescentaram cenas
– não apenas pela necessidade, devido às diferenças entre as linguagens -, mas
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também pelas características de sua personalidade artística. Constrói-se, assim, o
texto audiovisual de maneira criativa, com identidade própria e distinta do escrito
– o que lhe confere independência.
A proposta deste trabalho foi discutir a construção das diferentes
vozes nos diferentes textos e ainda a sua relação com novos textos para formar
um outro. O embasamento teórico em Bakhtin proporcionou analisar os textos sob
um novo olhar, o da carnavalização, da inversão entre “alto” e “baixo”.
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Anexos
Anexo 1. Sinopse de Auto da Compadecida
A minissérie8 inicia com João Grilo e Chicó anunciando a exibição do filme
“Paixão de Cristo” pelas ruas da cidade de Taperoá. Durante a exibição do filme,
João Grilo recolhe o dinheiro e o Padre João confere, dando uma pequena parte
ao assistente, dizendo: O bom cristão se contenta com pouco.
Chicó, encarregado de manusear a máquina, estraga o filme no final e se
mete em confusão, pois os pagantes ficam enfurecidos. Chicó é salvo pela
astúcia de João Grilo que, como sempre, encontra uma solução para sair das
embrulhadas. Após o ocorrido, os companheiros lamentam a vida de miséria e
fome que levam. Chicó conta a História das pacas 9. Em seguida, a dupla procura
emprego na padaria de Eurico (Padeiro) e Dora (mulher do Padeiro).
João Grilo e Chicó se oferecem para o cargo de ajudantes e, logo de início,
deparam-se com a avareza dos patrões: o salário é pouco, mas o serviço é muito.
Eles aceitam o emprego sob a condição de fazerem o serviço de quatro ajudantes
pelo preço de dois. Chicó conta a história do Cavalo bento. 10
Na minissérie11, quando João Grilo e Chicó já estão instalados na padaria é
que a cachorra, Bolinha adoece. Entre as várias rupturas que aparecem nesse
trecho destaca-se o fato da inversão de sexo dos cachorros: Xeréu na peça e
8

A peça inicia-se com a apresentação do Palhaço: “Auto da Compadecida”! O julgamento de
alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo para exercício da moralidade
(SUASSUNA, 1975, p.21).

9

Chicó conta a João Grilo que, certa vez, estava caçando próximo ao Riacho Cosme Pinto
quando, de repente, avistou mais de trinta pacas. Ele ficou na tocaia, esperando o momento certo
para atingir o alvo, mas quando apertou o gatilho, o que avistou foi a égua do Major Antônio
Morais. Assim, ele afirma que teve que segurar a boca da espingarda para a bala não sair. Chicó
explica que a arma ficou cheia de ar e quase explodiu.

10

Na peça, Chicó afirma a João Grilo que já teve um cavalo bento. Ele conta que foi uma velha
que lhe vendeu barato, porque ia se mudar, mas recomendou todo cuidado, porque o cavalo era
bento. Ele afirma que uma vez ele e o cavalo correram atrás de uma garrota, das seis da manhã
até as seis da tarde, sem parar nenhum momento e acabaram tangendo um boi. Segundo o
contador, ele e o cavalo começaram a correr a partir da ribeira do Taperoá na Paraíba e chegaram
até Sergipe e que naquele tempo o Rio São Francisco estava seco (cf. SUASSUNA, 1975, p.26).
Já na peça, após a apresentação do Palhaço, dá-se início ao primeiro ato – “O enterro do
cachorro”. João Grilo e Chicó aparecem conversando sobre uma forma de conseguir a benção
para Xeréu, o cachorro da mulher do padeiro que está doente.
11
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Bolinha na minissérie. Há também um acréscimo no plano narrativo que
apresenta uma grande confusão envolvendo o Padeiro e sua mulher. No
audiovisual, Eurico se escandaliza quando Dora chega tarde em casa, ele a
acusa de “safadeza” e manda chamar o Padre. Dora finge que se atirou na
cacimba, mas quando o marido vai socorrê-la, ela o tranca do lado de fora da
casa e inverte a situação. Quando o Padre chega, Dora acusa Eurico de estar
bêbado, e o Padre o repreende e o manda pedir desculpas para a companheira.
Na manhã seguinte, na padaria João Grilo e Chicó passam fome enquanto
fazem os pães, mas não podem comê-los. Dora seduz Chicó e o manda
desobedecer ao mandamento: “não cobiçar a mulher do próximo”. Chicó narra o
acontecido a João Grilo, e conta que assim que a patroa se aproximou, já foi logo
dizendo “I love you”, que quer dizer “morena” em francês.
À tarde, Eurico vigia Dora e a segue até a igreja. Na igreja, ele se disfarça
de padre João e a leva para o confessionário. Dora revela ao falso padre que
chifra o marido, mas quando ele pede a ela para dizer onde será seu próximo
encontro, o sino toca, ela vê as sandálias sujas de barro do impostor e mente
sobre o local do encontro. Ela engana o marido e ele passa a noite no mato e
Dora dorme com Chicó em sua casa.
No outro dia, quando Eurico chega, Dora abre o jogo para ele, dizendo que
inventou a história do encontro para se vingar da desconfiança do marido.
Quando João Grilo e Chicó chegam recebem a notícia da doença da cachorra.
Dora afirma que a bichinha não quer comer nada, exibindo o prato de comida.
João Grilo e Chicó resolvem trocar seu prato de “goroba” pelo bife passado na
manteiga da cachorra, que apresenta uma piora significativa.
No entanto, cabe ressaltar que houve algumas mudanças e adequações, já
que na peça trata-se de um cachorro, e na minissérie de uma cachorra12.
Essas adequações na minissérie, também são notadas no quiproquó entre
o Major Antônio Morais e o Padre João. Quando o Major vai até a igreja pedir ao
padre a benção para a sua filha (Rosinha) que está adoentada, o padre se
A partir desse momento, a minissérie e a peça apresentam algumas semelhanças. A patroa,
desesperada, roga aos santos pela melhora do animal e manda os empregados irem até a igreja
pedir ao Padre João para benzer a cachorra. No caminho, Chicó conta a história do cavalo bento,
de forma idêntica à da peça. O diálogo entre João Grilo, Chicó e Padre João é também idêntico.
12
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confunde com a história inventada por João Grilo para convencê-lo a benzer a
cachorra de Dora (Bolinha). Assim, o quiproquó ocorre, pois enquanto o Major fala
da filha, o Padre pensa que se trata da cachorra.
Nesse mesmo trecho ocorre outra ruptura, trata-se da presença do
Cangaceiro Severino de Aracaju, disfarçado de pedinte na porta da igreja. Ele
pede esmola a todos, ao Major, a João Grilo e ao Padre, mas é ignorado.
O Padre se nega a benzer a cachorra do Padeiro. A cachorra piora e João
conta aos patrões que o Padre só benzeria se a cachorra fosse do Major, o casal
ameaça o Padre, que se mostra irredutível e a cachorra morre. Assim como na
peça, Chicó afirma: a cachorra cumpriu sua sentença e encontrou-se com o único
mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra,
aquele fato sem explicação que iguala a tudo que é vivo num só rebanho de
condenados, porque tudo o que é vivo morre. Ele diz a João Grilo que ouviu
essas palavras da boca de um Padre, quando seu pirarucu morreu, e conta a
história do dia em que foi pescado por um peixe.
Dora chora a morte de sua cachorra. O Padre chega e ela ordena que ele
faça o enterro em latim, ele se nega, pois, teme as reações do Bispo (o grande
administrador). Concomitante a essa passagem, na minissérie, Severino vai à
padaria e pede ajuda a Eurico, alegando seu olho furado, mas é humilhado e
expulso pelo Padeiro. Severino se une ao bando, que está nas imediações da
cidade e relata não ter encontrado nem polícia e nem esmolas.
João Grilo se propõe a resolver a questão do enterro da cachorra e ganha
carta branca do patrão. João inventa a história do testamento da cachorra, que
teria deixado três contos para o Padre. Há nessa passagem uma disjunção, já
que na peça, em troca do enterro, o animal teria deixado três contos de réis para
o sacristão, quatro para a paróquia e seis para a diocese.
O Padre aceita e aproveita a ausência do Bispo para fazer o enterro da
cachorra em latim, com um cortejo formado por João Grilo, Chicó, Eurico e Dora.
Durante o enterro Chicó conta a História da alma da cachorra. Entre as várias
diferenças nessa passagem, destaca-se o fato de que na peça, quem faz o
enterro de Xaréu é o sacristão, que é praticamente ausente na minissérie, em que
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é o próprio Padre João quem faz a cerimônia. Na peça o primeiro ato termina com
o enterro13.
Após voltar da casa do Major, o Bispo vai tomar satisfações com o Padre
sobre o tratamento conferido a Antônio Morais, O Padre esclarece a confusão e
culpa João Grilo.

O Padre vai tirar satisfações com João Grilo, que acaba

entregando-o ao Bispo. O Bispo considera que o enterro de uma cachorra em
latim é um fato muito engraçado, e, portanto deve ser proibido. Ele ameaça
suspender o Padre. Em seguida, João Grilo conta a história do testamento da
cachorra, que teria deixado seis contos de réis para o Bispo. O Bispo reconsidera
a questão, consulta o código canônico, artigo 1627, parágrafo único, letra K, e
apóia a atitude do Padre.
Na recriação televisual, João Grilo pede a Dora mais seis contos de réis
para a diocese, ela reclama, mas acaba cedendo. Dora se sente triste e, para
consolá-la Chicó conta para ela a História do papagaio que sabia a bíblia de cor.
João Grilo oferece um gato à patroa, ela se recusa com medo de sofrer outra vez
e ter mais prejuízos, mas ele argumenta que o gato, ao invés de dar prejuízo, dá
lucro. Ele explica que o gato descome dinheiro, aí ela se interessa e pede para
que ele traga o animal. Na peça a história da bexiga antecede o episódio do gato,
que ocorre de forma bastante similar.
A passagem do gato que descome dinheiro, na minissérie é interrompida
por uma confusão entre Dora, Chicó, Vicentão e Eurico. Dora se oferece a Chicó,
e quando eles estão juntos, ela pede para ele fingir que é bravo, ele obedece e
ela suspira: Ai que eu adoro um homem bravo!. No entanto, o clima de romance
termina com a chegada de Vicentão que esmurra a porta gritando o nome de
Dora. Dora manda Chicó se esconder no armário e a cena se repete: Dora faz o
striptease, pede para ele se fingir de bravo e diz: Ai que eu adoro um homem
bravo!. Porém, Eurico chega e chama pela mulher, ela combina com Vicentão
para fingir que entrou com uma faca procurando alguém e sai gritando: Eu te
pego cabra safado! Dora diz a Eurico que Vicentão queria matar Chicó, que se

13

O segundo ato na peça, inicia-se com a entrada do Palhaço, que faz comentários sobre Antônio
Morais, Bispo, Padre e Frade. Ele critica a política da Igreja e faz um comentário sobre Bispo e
Frade (bem versus mal). Cabe ressaltar que na minissérie, o Frade não aparece.
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escondeu dentro do armário, o marido acredita e tudo acaba bem. Dora pede para
Eurico se fingir de bravo, ela se despe e repete: Ai que eu adoro um homem
bravo!
Após esta passagem na minissérie, que não existe na peça, dá-se
continuidade à História do gato que descome dinheiro, como na peça. João Grilo
arma o plano com seu comparsa, Chicó, que enfia três moedas no “fiofó” do gato.
Grilo leva o gato até Dora e faz a demonstração do parto do dinheiro por duas
vezes. Ela se impressiona e paga quinhentos réis pelo animal. João Grilo avisa a
Chicó que a farsa está prestes a ser descoberta. Na peça, eles tramam o truque
da bexiga e vão para a igreja entregar o dinheiro do testamento.
Na minissérie, os companheiros arrumam as trouxas para fugir com o
dinheiro da venda do gato, mas não dá tempo. Ao serem surpreendidos pelo
casal, furiosos com o golpe, Chicó diz que João Grilo foi contaminado pela “peste
bubônica”, João finge estar alucinado, comete alguns ataques e por fim, simula
sua morte. A passagem da falsa morte de João Grilo não pertence à peça.
O corpo de João Grilo é levado para a igreja e o Padre dá a unção ao
morto. Posteriormente, o amarelo reclama que seu velório foi inferior à cerimônia
da cachorra. O cortejo sai para o enterro, o Padre vai à frente rezando em latim,
mas é interrompido por tiros do bando de Severino de Aracaju. Todos são
rendidos pelo cangaceiro e levados para a igreja, inclusive o morto. Severino
manda um de seus cabras olharem a boca do defunto para ver se tem ouro, mas
João Grilo, para se safar finge estar em transe e diz ao cangaceiro que traz um
recado de Padre Cícero: - diga ao capitão que se ele quiser provar sua devoção,
é para suspender o ataque à Taperoá. Severino obedece de imediato à ordem de
seu padrinho, o Padre Cícero. Todos saúdam a esperteza de João Grilo, exceto
os patrões ainda em cólera pelo golpe do gato.
Após essa ampliação do plano narrativo da minissérie, assim como na
peça, ocorre uma séria discussão entre João Grilo e o Padeiro. O amarelo
desabafa e fala sobre a falta de consideração dos patrões, as condições
desumanas de trabalho e relembra a vez em que esteve doente e ficou três dias
na cama sem nenhum tipo de assistência e se demite da padaria. Na peça, após
a discussão, o Padeiro vai se queixar ao Bispo sobre as armações de Grilo, que
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se irrita e manda todos se danarem, no meio da confusão, aparece Severino e
seu bando.
Na minissérie ocorre uma ampliação da narrativa, pois, após se demitir da
padaria, João vai procurar emprego na fazenda de Antônio Morais, e após acertar
as três perguntas feitas pelo fazendeiro é admitido e sua primeira tarefa é buscar
Rosinha, a filha do patrão que acaba de chegar de Recife. Na praça pública da
cidade, Eurico, Dora e Vicentão se encontram. O 20º Pelotão de Infantaria,
comandado pelo Cabo Setenta também chega à cidade. Todos se reúnem e
Rosinha chega, despertando, de imediato o interesse dos homens, Eurico,
Vicentão e Cabo Setenta e o ciúme de Dora.
A cidade encontra-se em clima de festa. Na praça encontra-se um parque
de diversões, barraquinhas e fogos. Durante o lançamento dos fogos, Rosinha e
Chicó se encontram e se apaixonam, a partir desse momento, ocorre uma
ampliação do plano narrativo da minissérie em relação à peça, marcada pela
introdução do par romântico. O encontro amoroso é interrompido pela missa, já
que o Bispo havia prometido ao Major benzer a moça.
Ao chegar à fazenda dos Angicos, propriedade de Antônio Morais, Rosinha
é intimada a se casar. Ela se assusta, pois o pai afirma que o noivo deve ser
Doutor ou Valente, a moça argumenta que ainda não tem um pretendente, mas
ele é irredutível e lhe apresenta como dote uma porca de madeira, herança de
sua avó. João Grilo, sabendo da situação, prepara uma artimanha para unir Chicó
e Rosinha.
Ele propõe um duelo entre Cabo Setenta, Vicentão e Chicó. O Cabo
manda um broche de presente para Rosinha e Vicentão manda um par de
brincos, mas João Grilo entrega as jóias a Chicó. Chicó entrega as jóias a
Rosinha e declara seu amor, mas ela diz que precisa de uma prova de sua
valentia. O duelo é marcado para as 19 horas, na porta da igreja. Tanto o Cabo
quanto Vicentão estão enganados achando que vão enfrentar Chicó, mas na hora
do duelo, Chicó coloca um contra o outro, que para não se enfrentarem, fogem.
Chicó sai como vencedor e conquista a confiança de Rosinha, que assistiu ao
duelo. Eles se beijam.
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No outro dia, Eurico no papel de sacristão e presidente da irmandade da
igreja conta ao Padre que a fama da valentia de Chicó se espalhou por toda
cidade. Chicó, acompanhado por João Grilo, vai até a fazenda dos Angicos pedir
a mão de Rosinha em casamento. Chicó é apresentado como proprietário da
fazenda Serra Talhada e Doutor (advogado). Ao reconhecer o amado, Rosinha
aceita de imediato e marca o casamento para a próxima semana.
Padre João chega e reconhece Chicó vestido de Doutor, mas João Grilo
intervém e não dá espaço para o padre falar. João Grilo fala sobre a reforma da
igreja e o Padre afirma que será necessário gastar dez contos para sua reforma.
O Major alega que a reforma é por conta do noivo, mas como Chicó não tem o
dinheiro, Antônio Morais lhe empresta e pede como garantia a escritura da
fazenda. João Grilo inventa uma desculpa, e o Major faz um contrato tendo como
garantia do empréstimo uma tira do couro das costas de Chicó, eles assinam o
acordo.
Ao voltar para a padaria, Dora vê Chicó vestido de Doutor e fica louca por
ele, mas ele a rejeita devido à promessa que fez a Nossa Senhora, de nunca mais
se deitar com mulher nenhuma, exceto Rosinha, para sair ileso do duelo. Dora se
queixa a João Grilo e oferece dez contos para passar uma noite de amor com
Chicó. Grilo tenta convencer o amigo que se nega por causa da promessa, Grilo
lamenta: Ah, promessa desgraçada, ah promessa sem jeito!
João Grilo tem uma ideia, Chicó marca o encontro, mas o fato não será
consumado, pois haverá uma interrupção na hora do enlace. Ao se encontrar com
Dora, Chicó usa várias artimanhas para tentar enrolá-la. João Grilo aborda Eurico
na rua e pede para que ele não volte para casa. O Padeiro desconfia que Dora
possa estar com outro e volta para casa. Quando o marido chega, Chicó foge,
mas Eurico descobre a traição. João Grilo diz ao Padeiro que Chicó e Dora vão se
encontrar mais tarde, atrás da igreja. Eurico se disfarça de mulher para pegar
Chicó. Chicó, sob orientação de Grilo chega e espanca Eurico (vestido de Dora)
dizendo que seu patrão não merece tomar chifre.
João Grilo vai cobrar de Dora os dez contos, mas ela não paga, já que não
teve nenhuma noite amor. Dessa forma, os companheiros vão a igreja pegar o
dinheiro da reforma de volta para entregá-lo ao Major, já que Chicó não tem como
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pagar. O Bispo tenta encontrar uma solução. Grilo conta sobre a promessa e
sobre a proposta de Dora e o Bispo desobriga Chicó da promessa feita à
padroeira e esquece as leis previstas nos artigos do código canônico.
Chicó se encontra com Rosinha e diz que o parceiro, João Grilo, vai
encontrar uma solução. João Grilo conta a Chicó sobre a ideia da bexiga e diz
para ele se fingir de morto e fugir com Rosinha. Chicó irá desafiar o rei do
cangaço (João Grilo disfarçado de Severino) e morrerá como herói.
Severino chega a Taperoá com seu bando atirando para todos os lados,
muitos pensam que é armação de João Grilo, mas o cangaceiro rende a todos e
rouba os três contos do Padre e os sete contos do Bispo. Chicó, sem saber da
invasão, chega à frente da igreja e desafia Severino, insultando-o e chamando-o
de corno, pensando ser João Grilo. No entanto, ao reconhecer o cangaceiro,
Chicó desiste e se entrega. Após essa série de disjunções, os planos narrativos
se encontram com a chegada do cangaceiro.
O cangaceiro vai até o estabelecimento do Padeiro e Dora tenta seduzi-lo,
mas ele reprova o comportamento da mulher e após saquear a casa leva o casal
para igreja. Quando todos já estão na igreja (Bispo, Padre, Eurico, Dora, Chicó,
Severino e seu Cabra), João Grilo aparece gritando e ameaçando Chicó, mas ao
se deparar com a situação real, tenta escapar e não consegue14.
Em seguida começa a matança: o Padeiro e a Mulher são os primeiros a
morrer, em seguida vão o Bispo e o Padre, sobram João Grilo e Chicó. Na peça o
Bispo morre primeiro, em seguida vão o Padre e o Sacristão, depois, o casal.
Quando chega a vez de João Grilo, ele dá uma gaita de presente a Severino,
dizendo que ela foi benta pelo Padre Cícero. Ele diz que a gaita tem o poder de
ressuscitar e para testá-la, dá uma punhalada na barriga de Chicó e acerta a
bexiga de sangue tirada da cachorra. Chicó finge estar morto e quando Grilo toca
a gaita ele ressuscita. Severino fica impressionado e Chicó diz que não sente
nada e que estava junto de Nossa Senhora e do Padre Cícero no céu. Grilo diz a
Severino que se ele morrer poderá encontrar com seu padroeiro, depois é só
tocar a gaita que ele volta. O cabra atira em Severino, mas a polícia chega, e
Cabe ressaltar que na peça, encontram-se também o Sacristão e o Frade. No entanto, Severino
poupa a vida do Frade dizendo que matar frade dá azar.
14
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quando ele toca a gaita descobre a armação de João Grilo, por vingança atira no
amarelo e foge. Essa passagem é semelhante nas duas linguagens, no entanto,
na peça o cabra também morre.
João Grilo morre dentro da igreja com um tiro no peito, Chicó fica desolado
com a perda do amigo e faz mais uma promessa: se o amigo escapasse, ele
doaria todo o dinheiro que pegou de Severino para Nossa Senhora. Chicó repete
a mesma fala do enterro da cachorra, que ouviu no enterro de seu pirarucu (de
forma idêntica à peça).
João Grilo desperta e percebe que chegou o dia do juízo final. Ele encontra
com o Bispo, o Padre, Eurico e Dora e ao ver Severino diz a ele que a história da
gaita era mentira e que está morto. Severino se irrita e tenta matar João, que
durante a discussão cita o nome do diabo que aparece. Nessa passagem há uma
ruptura, pois na peça, a discussão se dá entre João Grilo e o cabra, que se
mataram.
Na hora do medo, todos elogiam o Diabo, exceto Grilo, que reclama do
cheiro de enxofre. O Diabo se enfurece com a provocação e mostra sua outra
face, ameaçando mandar todos para o inferno sem julgamento. Contudo, João
Grilo, mais uma vez usa de sua esperteza para reivindicar o direito de ser julgado
e chama por Jesus Cristo que aparece em seguida. Todos se assustam com a
aparição do Cristo negro, porém apenas Grilo se manifesta, dizendo que achava
que ele era menos queimado. O Bispo reprime João, mas Jesus o reprime e diz
que o tempo da mentira acabou, e que todos ali são cheios de preconceitos de
raça. Essa passagem apresenta mais conjunções que disjunções, assim como a
do julgamento.
O Diabo acusa o Bispo de simonia, velhacaria e subserviência, o mesmo
podendo ser aplicado ao Padre João. O Padeiro e a Mulher são acusados de
serem os piores patrões que já existiram, além de ressaltar a avareza do marido e
a promiscuidade da mulher. Ele argumenta que Severino já matou mais de trinta
pessoas. João Grilo afirma que o promotor é a pior raça que ele já viu: mistura de
promotor, sacristão e cachorro. O encourado se irrita e condena o amarelo por
tramar o enterro da cachorra (simonia); vender o falso gato que descome dinheiro
(estelionato); incentivar o encontro de Chicó com uma mulher casada
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(concumbiscência) e ainda arquitetar a morte de Severino (crime com
premeditação). Uma ruptura pode ser percebida no que diz respeito ao
julgamento do Bispo, que é julgado por subjugar o personagem Frade, que é
considerado um santo.
Jesus diz que a situação dos acusados não é favorável, e diz a João Grilo
que ele havia passado da conta, e que seu caso não tem solução. No entanto, o
Grilo não se dá por vencido e apela para a intercessão de Nossa Senhora. Ele faz
a mesma oração presente na peça.
A Compadecida aparece e o Diabo resmunga, como na peça: lá vem a
Compadecida, mulher em tudo se mete!
Nossa Senhora inicia seu discurso de defesa afirmando que os homens
pecam por medo, medo da morte, medo do sofrimento e da solidão. Jesus mostra
a ela suas feridas, referindo-se a tudo que teve que passar para salvar a
humanidade, e a Compadecida o lembra da passagem do Jardim do Éden, em
que ele experimenta o mesmo medo humano.
O Diabo protesta e diz que o medo da morte não redime os pecados.
A Compadecida argumenta que o medo na hora da morte, às vezes,
redime o pecado, pois muitos só encontram o que procuraram a vida inteira nesse
momento derradeiro. Ela cita a Ave-Maria, tábua de salvação dos católicos.
Dessa forma, através de flash-back, ela faz uma síntese da vida dos pecadores
em sua defesa. Esse recurso do flash-back, diferentemente do texto escrito, que
tem como instrumento o verbo e suas flexões, é uma forma de se reportar ao
passado.
No que diz respeito ao Padeiro e a Mulher, ela volta ao momento da morte
do casal e mostra sua reconciliação. Eurico perdoa Dora por toda a traição e ela
declara que sempre o amou, e que só o traía por medo de perdê-lo e pedem ao
cabra para morrerem juntos.
Quanto ao Padre e ao Bispo, Nossa Senhora alega que eles também, na
hora da morte se arrependeram e perdoaram o seu assassino, a exemplo de
Jesus no momento de sua crucificação, o Bispo disse: Pai, perdoai-os eles não
sabem o que fazem. O Padre: Meu Deus porque nos abandonastes?.
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Jesus absolve Severino e também através de flash-back mostra todo o seu
sofrimento: ainda criança assistiu ao massacre de sua família e enlouqueceu,
assim, ele não era responsável pelos próprios atos. O Diabo contesta e Cristo diz
que ele não entende nada dos planos de Deus e manda Severino direto para o
céu.
O Padre pede uma posição e o Diabo se mostra aflito. João Grilo propõe
que os quatros julgados vão para o purgatório, Cristo e Compadecida acatam sua
sugestão. O Demônio se irrita, mas afirma que pelo menos João Grilo ele levará
para o inferno. Jesus pergunta ao amarelo o que ele tem a dizer em sua defesa, e
ele diz que não tem nada. Jesus pede para que ele diga a verdade, mas Grilo diz
que por isso mesmo está lascado, pois com ele era na mentira.
Nossa Senhora o defende, dizendo que ele mentia para sobreviver e que a
esperteza é a arma do pobre. Ela pede a João para não se entregar ao Diabo,
pois este sim é o pai da mentira. Como fez anteriormente, ela volta no tempo e
mostra toda a vida de sofrimento que João levou. A Compadecida iguala a
condição de João Grilo à de todos os miseráveis, retirantes da seca: desde
criança passando necessidade, comendo macambira e quando não podia mais
com a fome, ia se juntar a um grupo de retirantes da região, faminto, derrotado e
humilhado pela pobreza; tão logo tinha notícia da chuva, se alegrava e a
esperança vinha como uma planta verde.
A Compadecida pede ao filho uma nova chance para João, para que ele
retorne à terra. Cristo pergunta se ele se dá por satisfeito, e o amarelo afirma que
sim, e que tentará fazer tudo certo, para, quando voltar, ir direto para o céu e não
dar chance ao cão. O Demônio se irrita, ao olhar para João vê a Compadecida e
vai para o inferno. João se despede prometendo melhorar, mas assume que a
carne é fraca. A Compadecida e Cristo o mandam ir com Deus. Jesus diz à sua
mãe que se ela continuar interferindo desse jeito no julgamento de todos, o
inferno vai acabar virando uma repartição pública, que existe, mas não funciona.
Aqui, nota-se mais uma ruptura, pois na peça, para João Grilo voltar à terra,
Cristo impõe uma condição: Grilo deverá fazer uma pergunta à qual Jesus não
possa responder.
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Na volta à terra, João Grilo ressuscita e vê Chicó cavando sua sepultura.
João Grilo fala algumas palavras para assustar o amigo, que corre de medo,
pensando ser uma alma penada. Quando Chicó o toca, eles se abraçam e João
diz que a bala passou de raspão. João pergunta pelo dinheiro e Chicó diz que
pegou do bolso de Severino. Eles fazem planos, e Grilo sugere que eles abram
uma padaria. Porém, Chicó se lembra da promessa, que se o companheiro
escapasse, ele daria todo o dinheiro para Nossa Senhora. De início, João Grilo se
recusa a entregar sua parte, mas acaba cedendo devido à sua devoção a Nossa
Senhora e reclama: Ah, promessa desgraçada! Ah, promessa sem jeito! Chicó
também reclama: Ah, homem para morrer! Ah, homem para ressuscitar!
O último ato da peça termina após esta passagem e com a fala do Palhaço,
que recita um verso de um dos romances populares no qual a peça se baseou.
Na minissérie, dá-se continuidade com a ampliação da narrativa, tendo
como base o desfecho do par romântico. Chicó lembra de Rosinha e do dinheiro
que deve ao Major. Eles vão até a fazenda e Rosinha diz que podem marcar a
data do casamento, pois Chicó é muito valente. O Major ameaça Chicó: Ou você
se casa com Rosinha e me paga o que deve, ou eu arranco uma tira de couro de
suas costas, ou então, desiste dela. Eles marcam o casamento confiando na
porca: eles se casariam e pagariam a dívida com o dinheiro do cofre.
O casamento acontece, mas quando chega a hora do pagamento, eles
quebram a porca e percebem que o dinheiro já não vale mais nada. O Major
chega para cumprir o contrato: ou dez contos de réis ou uma tira de couro. João
Grilo e Rosinha armam para salvar a pele de Chicó dizendo que sangue não
estava no contrato. O Major se zanga, excomunga a filha e expulsa a todos.
No final da minissérie, os três, Chicó, Rosinha e João Grilo caminham pela
estrada, como saltimbancos. O Cristo negro aparece disfarçado de mendigo, Grilo
não reconhece. Ele pede algo para comer, João Grilo nega, mas Rosinha dá
dizendo que todos somos filhos de Deus. Chicó conta a História do Cristo negro e
o grupo segue sua trajetória sem destino no meio do sertão.
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Anexo 2. Sinopse de Farsa da boa preguiça
A peça Farsa da boa preguiça apresenta, desde o início, caráter popular:
Manuel Carpinteiro (Jesus Cristo) aparece como camelô de feira, seguido por
Miguel Arcanjo e São Pedro, que desempenham a mesma função que o primeiro.
Manuel Carpinteiro, semelhante ao Palhaço de Auto da Compadecida,
assume o papel de narrador em um primeiro momento e faz uma breve
apresentação dos demais personagens. Em seguida ocorre uma espécie de
conflito entre o anjo (Miguel Arcanjo) e o santo (Simão Pedro). O anjo critica a
preguiça do poeta enquanto o santo defende o ócio criador do artista popular.
Manuel é o meio-termo e aguarda o desenrolar da trama para julgar ou defender
Joaquim Simão15.
No início e fim de cada ato, há uma intervenção dos personagens celestes,
cujos discursos remetem aos vendedores de feiras. Simão Pedro faz menção à
concorrência:
Não é que nós não reconheçamos
que alguns dos nossos concorrentes
podem também fabricar e vender
seus produtos, muito bem!
Mas é que o produto que não é garantido,
como o nosso, pela Fábrica original,
em pouco tempo relaxa, amolece e estraga,
perde o predomínio natural!
(SUASSUNA, 2003, p.127)

Eles afirmam vender produtos espirituais (moralidade, religião, fidelidade,
esperança, obediência, tragédia, drama e comédia, amor de Deus e da Igreja,
poesia e diversão). Nos discursos ocorre uma ambiguidade intencional, na qual se
pode entender que eles estão vendendo o produto espiritual e providencial e, ao
mesmo tempo, a própria peça, ou seja, o autor se apropria da fala dos
personagens para fazer sua propaganda.

15

A obra audiovisual apresenta, inicialmente, algumas divergências do texto escrito. Como
exemplo, temos a apresentação dos personagens celestes em suas funções tradicionais, ou seja,
eles não adotam a versão “camelô”. No entanto, apesar das diferenças, o especial é também
pautado na cultura popular nordestina. No início do filme, a apresentação dos personagens remete
ao bumba-meu-boi, devido à intervenção ou integração de música que se dá concomitantemente à
aparição dos atores.
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O texto escrito, por ser mais denso, apresenta reflexões mais profundas
sobre determinados assuntos16. Na apresentação dos personagens humanos, de
acordo com os narradores, Joaquim Simão é visto como uma incógnita, o limiar
entre os intelectuais de boate e o ócio criador da poesia. Aderaldo Catacão é rico,
trabalha de sol a sol, mas vive infeliz, pois nutre sentimentos como inveja,
avareza e ambição.
Clarabela é caracterizada pelos narradores como pseudo-intelectual cheia
de visagens, pautando-se pelos temas vigentes na moda. Nevinha, a mulher do
poeta é considerada dona-de-casa prendada, cuida da casa, da família e de suas
orações.
Um aspecto da cultura popular que pode ser observado nas duas
narrativas, diz respeito ao papel de “cupido” desempenhado por Andreza (a
cancachorra). A personagem é responsável por transmitir a Nevinha as intenções
de Aderaldo Catacão: diga que, para ela, eu vou ser mais do que um amante: um
pai! (SUASSUNA, 2003, p.55). É Andreza que também relata ao poeta as
pretensões de Clarabela. Ela desempenha papel de “alcoviteira”.
Nas narrativas, as estratégias de Aderaldo para seduzir Nevinha são
semelhantes, ele usa do seu poder aquisitivo para fazer promessas de uma vida
melhor, mais confortável para a amada. Contudo, Nevinha não se dobra aos
caprichos e investidas do avarento e afirma que Simão é sua fraqueza e sua
glória.
Nevinha tenta animar Simão com a possibilidade de o poeta vender seus
versos para Clarabela, mas ele a contesta e vai deitar no banco. Nevinha fica
desolada e pede para ele conseguir um trabalho para garantir a bolacha dos
meninos. O poeta diz que está pensando em escrever um folheto sobre A História
da gata que pariu um cachorro.
Nevinha não se convence e insiste para que o poeta vá trabalhar em uma
construção perto de sua casa. No início ele aceita, mas acaba dispensando o
emprego. A partir desse momento, o texto escrito apresenta um desenvolvimento
semelhante ao do folheto O homem da vaca e o poder da fortuna, de Francisco

A recriação audiovisual é bastante reduzida, apresenta pontos de contato e afastamento com o
texto-fonte.
16
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Sales Arêda17, que expressa as várias tentativas de Nevinha em fazer com que o
marido trabalhe.
Nevinha sente-se angustiada diante da preguiça do poeta. Aderaldo
aproveita-se do sofrimento de Nevinha para tentar convencê-la a ficar com ele.
Em determinado ponto do diálogo, Catacão diz à moça que o pecado é coisa
superada, o que justifica seu comportamento avaro e egoísta.
Em seguida, Clarabela chega ao sertão. Sua chegada é triunfante: ela usa
trajes e acessórios exuberantes como um amplo chapéu de palha e uma enorme
piteira. Ela é comparada com alguns intelectuais nordestinos que abandonaram a
terra natal e, após algum tempo, retornaram em busca de suas raízes.
Clarabela reconhece o poeta como um rústico devido à incompetência,
desprendimento, descuido e imprudência do mesmo. Ela se apresenta para o
poeta e cita vários atributos de sua formação intelectual, mas ele só consegue
prestar atenção na piteira dela. Clarabela pede a Simão que faça uma
demonstração de sua obra poética, mas ela não se interessa por nenhuma. Ela
pede que Nevinha a leve até a casa do poeta para ver outras poesias, outra fase
mais autêntica, vinculada às raízes.
Em seguida, na peça há um longo desdobramento da história popular de
um macaco que perdeu tudo o que ganhara em várias trocas. O desdobramento
se inicia com uma cabra de leite que Nevinha ganhou de um andarilho e termina
com um pacote de pão, diferentemente do audiovisual 18.
Após o roubo do cheque, as narrativas escrita e audiovisual se
desenvolvem de forma semelhante. Clarabela e Aderaldo ficam desesperados e
Joaquim Simão dá o seu parecer: para mim, isso ou foi praga de rapariga sarará,
ou então ele pisou no rastro de algum corno em jejum. (SUASSUNA, 2003,
p.126). Na peça, ocorre uma intervenção no final do primeiro ato, na qual Manuel,
Miguel e Simão Pedro analisam a trajetória dos personagens até o presente
momento e tecem algumas conclusões.

É importante enfatizar que a minissérie, em oposição à peça, apresenta desdobramento
reduzido da temática do preguiçoso.
18
No especial a história das trocas é mais concisa, pois se limita ao roubo do cheque pelo Frade
(Fedegoso) e pela suposta troca do cheque pelo peru em que Quebrapedra aparece disfarçado de
calunga de caminhão.
17

153

No início do segundo ato, os personagens celestes retornam para anunciar
o que vai acontecer. Ocorre nesta passagem uma grande discrepância entre as
narrativas. Na peça, o seres celestiais têm a ideia de enriquecer o poeta para ver
como ele se comporta. O poeta enriquece, mas não apresenta bom
comportamento em relação ao dinheiro. Ele é contaminado pela luxúria e perde
tudo o que ganhou para Aderaldo Catacão. O enriquecimento e posterior
empobrecimento do poeta não ocorrem no audiovisual.
Em seguida, o poeta faz uma seresta sertaneja para Clarabela, o que
representa um ponto de convergência entre as narrativas que conduz a outros
acontecimentos em comum. Como exemplo, podemos citar a passagem da
massagem entre Clarabela e Joaquim Simão e o “xaxado”.
Nevinha surpreende Clarabela fazendo uma massagem no poeta, e eles
dizem que faz parte do “xaxado”, uma dança popular que Simão tentava ensinar a
Clarabela. Nevinha fica enciumada e briga com o marido. No entanto, o poeta a
convence que ela é seu único amor e eles fazem as pazes.
Na peça, após a discussão, Nevinha sugere a Simão que ele trabalhe nas
horas vagas. Nesse momento, há uma retomada ao texto do folheto O homem da
vaca e o poder da fortuna, o que não consta no audiovisual.
O poeta resolve pedir emprego à Clarabela e ela afirma que o marido,
Catacão, está mudado, faz conta até da própria comida e que parece mais um
herói de Balzac. No entanto, ela o aceita, mas pontua que ele será apenas o
mordomo, pois, arranjou um vaqueiro rústico para se distrair (Quebrapedra e
Fedegoso).
O avarento vê o novo empregado como um “Rei destronado”, obrigado a
assistir ao reinado do seu próprio inimigo. Simão se mostra submisso, dizendo
que aceita o castigo por ter se deixado levar pela luxúria. Enquanto isso,
Clarabela mantém um romance com Quebrapedra e Fedegoso, mas esconde de
Aderaldo, que prefere fingir que não sabe de nada, pois é contra os princípios
morais dele.
O poeta aparece vestido de mordomo e Aderaldo o obriga a chamá-lo de
patrão. Sua função será despachar os mendigos que rondam a casa do avarento.
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Aderaldo briga e humilha o poeta por causa de comida e diz que não vai à casa
de sua mãe para não desequilibrar o orçamento.
A aparição dos mendigos ocorre de forma idêntica nas duas narrativas.
Manuel Carpinteiro, Miguel Arcanjo e Simão Pedro pedem esmola na casa do
rico, que nega e maltrata a todos. Ambos lançam a mesma praga sobre o
avarento e saem.
Em seguida, os demônios aparecem para levar Catacão e a esposa para o
inferno. Um a um os demônios se revelam para o avarento, Andreza é a
cancachorra, Fedegoso, o cão coxo e Quebrapedra o cão caolho. Após a
revelação, os demônios avisam ao casal que eles têm apenas sete horas de vida
e nesse tempo, eles devem encontrar alguém que reze um Pai-nosso e uma AveMaria pela alma deles.
Faltando dois minutos para completar as sete horas, Nevinha e Simão
rezam por Aderaldo e Clarabela, que vão para o purgatório. Ao final, ao ser
interrogado por Manuel sobre suas perspectivas futuras, o poeta diz que vai
escrever três folhetos: “A cabra do cão caolho”, “O Rico avarento” e o “Peru do
cão coxo”19 e sai abraçado com Nevinha.
Na peça há um comentário entre os personagens celestes sobre o
desfecho da história que terminam seu discurso com moralidade.

19

Na narrativa audiovisual, o Poeta menciona os seguintes folhetos: O Rico avarento e O peru do
cão coxo, no entanto, ele diz a Nevinha que vai escrever um romance: “Simão e Nevinha e o
triunfo do amor sobre a soberba” e canta uma cançoneta. O especial termina com a moralidade,
em seguida mostra a imagem do casal andando sem destino pelo sertão. Após esta passagem,
aparece o som de uma marcha de carnaval e os atores retornam em clima de festa.
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