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RESUMO 

 

No contexto das discussões acerca das interfaces da linguística tem se destacado 

nos últimos anos estudos analíticos de produções literárias sob a égide da Análise 

do Discurso. Nessa pesquisa, observamos que a obra O Auto da Compadecida, de 

Ariano Suassuna, proporciona uma aproximação entre o texto literário e o texto 

bíblico-teológico através da figura central do Cristianismo, Jesus. O presente 

trabalho tem como objetivo principal analisar a identidade do Jesus negro do Auto da 

Compadecida à luz da Análise Dialógica do Discurso (ADD), em relação à identidade 

do Jesus dos Evangelhos. O aporte teórico da pesquisa articula os conceitos da 

Análise Dialógica do Discurso (ADD) sobre Dialogismo, Polifonia e Carnavalização 

na literatura propostos por Bakhtin e o Círculo e a Teoria dos Estudos Culturais com 

base nas pressuposições de Hall (2006, 2008), Silva (2000), Gregolin (2008) e 

Bauman (2008), especificamente sobre a concepção de Identidade. Embora com 

focos diferenciados, esses teóricos parecem apontar para a necessidade do 

reconhecimento da alteridade nos discursos produzidos para a formação da 

identidade. Trata-se de uma pesquisa de cunho documental e bibliográfico, de 

natureza qualitativa, orientada pelo enfoque interpretativista. O corpus está restrito 

apenas ao terceiro ato do texto literário – o julgamento das almas (tribunal celeste). 

Quanto aos resultados, constatamos que há uma riqueza intertextual e 

interdiscursiva no seio da obra literária em estudo. Nesta obra, configuram-se vários 

espaços interdiscursivos, num intenso embate de vozes que nela se revelam 

naturalmente dialógica e polifônica. Verificamos também, que através do processo 

interdiscursivo foram destacadas questões relativas ao sentido da inclusão do negro 

como figura representativa de Jesus, como ícone do sagrado na reescritura do 

escritor paraibano Ariano Suassuna. Além disso, a caracterização do Jesus negro 

levanta discussão sobre a inclusão ou exclusão sociocultural e as implicações ético-

religiosas que destes discursos resultam para a sociedade.   

PALAVRAS-CHAVE: O Auto da Compadecida. Jesus. Dialogismo. Identidade. 

Discurso religioso.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the context of discussions about the interfaces of Linguistics, analytical studies on 

literary productions have outstanded in the last years under the aegis of Discourse 

Analysis. In this research, we have concluded that the work O Auto da Compadecida 

by Ariano Suassuna, promotes an close approximation between the literary text and 

the biblical-theological text through the central figure of Christianity – Jesus. The 

main objective of this work is to analyze the identity of the black Jesus of O Auto da 

Compadecida in the light of Dialogical Discourse Analysis (DDA) with the identity of 

Jesus in the Gospels comparatively. The theoretical framework of the research 

articulates the concepts of Dialogical Discourse Analysis (DDA) about Dialogism, 

Polyphony and Carnivalization  in literature as proposed by Bakhtin and the Circle 

and the Theory of the Cultural Studies based on the presuppositions of Stuart Hall 

(2006, 2008), Silva (2000), Gregolin (2008) and Bauman (2008), specifically 

concerning the conception of identity. Though with differentiated focuses, these 

theoreticians seem to point to the need of recognition of otherness in the discourses 

produced for the identity formation. This is a documental and bibliographical research 

of qualitative nature, guided by the interpretativist approach. The corpus is limited to 

the third act of the literary text – the judgment of the souls (celestial court). As for the 

results, we have observed that there is an intertextual and interdiscursive richness in 

the core of the literary piece studied. In this work, several discursive spaces get 

configured in an intense shock of voices in which they reveal themselves as naturally 

dialogical and polyphonical. We have also verified that, through the interdiscursive 

process, a few questions related to the sense of the inclusion of the black as a 

representative figure of Jesus as an icon of the holy one in the rewriting of the writer 

from Paraíba have been highlighted. Besides, the characterization of the black Jesus 

raises the discussion around social inclusion and exclusion and its ethical-religious 

implications which result from this discourse to society. 

KEY-WORDS: O Auto da Compadecida. Jesus. Dialogism. Identity. Religious 

discourse.  
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, sobretudo, a partir dos estudos culturais e interculturais e 

de uma visão da obra literária como tendo referência no mundo real, um avanço 

produtivo tem ocorrido nas discussões acerca das interfaces da Literatura. Essa 

busca pela ultrapassagem das fronteiras da literatura enquanto obra aberta se 

engendra no atual contexto histórico como reflexo de um período em que se busca 

cada vez mais aproximar as diversas áreas do conhecimento, propiciando amplas e 

profundas inter-relações entre os diversos saberes e discursos presentes no seio 

das diferentes culturas, dentre os quais, no caso da Literatura, destaca-se, entre 

outros, o diálogo com os Estudos Linguísticos.  

Ocorre o que poderemos chamar de interdisciplinaridade, fenômeno que tem 

promovido hoje interação e integração de diversas disciplinas e campos do 

conhecimento, o que tem contribuído para superar a visão fragmentária do 

conhecimento (HALL, 2006).  

Nessa dimensão, propomos uma aproximação entre duas disciplinas: a 

Linguística – sob a perspectiva dos estudos enunciativos da linguagem de Bakhtin e 

o Círculo – e a Literatura. Entendemos que, embora a Linguística1 e a Literatura, 

possuam atividades distintas, ambas lidam com os mesmos objetos de estudo: 

linguagem e vida. E, também, a arquitetônica teórica desta pesquisa dá margem 

para a interlocução, pois não se limita a uma única zona limítrofe do conhecimento, 

mas da junção de todas as disciplinas, conforme afirma Bakhtin (2000).  

No tocante ao corpus, O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, para 

além das leituras já empreendidas por inúmeros pesquisadores, tanto no cenário 

brasileiro como no cenário internacional, a exemplo da profa. Dra. Maria aparecida 

Nogueira - UFPE, comporta outras possibilidades de compreensão e outro viés 

temático que nossa pesquisa busca apreender. Averiguamos que, além das relações 

dialógicas e heterodiscursivas que a obra mantém com outros textos e discursos e, 

entre discursos, há a relação entre o texto literário e o texto bíblico-teológico, através 

da figura fundamental do Cristianismo – Jesus, representante maior da divindade 

nesta religião e personagem central na cultura Ocidental. Como afirma Ferraz (2006, 

                                                         
1
 Convém explicar que quando fazemos uso do termo “Linguística”, empregamos numa abordagem 

do discurso, ou seja, referimos ao ramo dos estudos linguísticos contemporâneos da Análise do 
Discurso. 
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p. 11), “[...] nenhum personagem, no palco, na página ou na tela jamais teve o 

sucesso que Deus sempre teve. No Ocidente, Deus é mais que um ente familiar; Ele 

é, queira ou não, um membro da família ocidental”. 

Compreendemos, a partir disso, que O Auto da Compadecida apresenta um 

aspecto inovador por apresentar o negro como protagonista e, especificamente, 

como representante da figura máxima do sagrado na cultura Ocidental: Jesus da 

tradição cristã.  

Ao apresentar a imagem de Jesus negro na tessitura do texto literário, 

Suassuna promove além do entrelaçamento de dois textos, aponta para a 

problematização da inclusão e/ou exclusão sociocultural do negro2 não só no 

contexto social, mas também no ambiente cultural, na Religião.  

Ora, sabemos que a Literatura brasileira em sua trajetória histórica teceu uma 

face inferiorizada dos personagens negros, colocando-os à margem dos 

personagens brancos, como afirmou Proença (2004, p. 161): “[...] a presença do 

negro na literatura brasileira não escapou ao tratamento marginalizador que, desde 

as instâncias fundadoras, marca a etnia no processo de construção da nossa 

sociedade.” Também grupos cristãos legitimaram a marginalização do negro quando 

fizeram uso ideológico do texto sagrado para justificar a escravidão, como foi o caso 

de católicos no Brasil colonial e de evangélicos no Sul dos Estados Unidos, 

corroborando tradições teológicas medievais que afirmavam ser a “cor” preta um 

suposto sinal (marca) de maldição colocado por Deus em Caim, filho de Adão e Eva, 

por ele ter matado seu irmão Abel (cf. Gênesis 4:15).  

Outra interpretação sugere que o negro apareceu por causa da irreverência 

de Cam - filho de Noé - amaldiçoado à escravidão, por ter visto a nudez paterna (cf. 

Gênesis. 9:25) (NASH, 2005).  

Por essas razões, a questão norteadora desse trabalho é: como a identidade3 

do Jesus negro é construída no texto literário O Auto da Compadecida, de Ariano 

Suassuna? Na mesma direção foi possível destacar as seguintes questões 
                                                         
2
 É a partir da década de 70 que começa a ganhar corpo a literatura comprometida com a real 

dimensão da etnia. Autores destacadamente assumidos (negros ou afro-descendentes), buscam 
através dos textos produzidos a autoafirmação da identidade e da cultura negra. Atualmente, essa 
literatura vem ganhando repercussão e contornos bem mais definidos.  
3
 Nesta pesquisa preferimos adotar outra concepção de Identidade, não-essencialista, porque a 

compreendemos como sendo um processo sócio-discursivo. Nesse sentido, reconhecemos que a 
linguagem tem um papel central na construção identitária. Desta forma, analisar a identidade do 
Jesus negro no texto literário, O Auto da Compadecida, significa identificar os procedimentos e/ou as 
formas (relações dialógico-polifônicas) mediante os/as quais Suassuna, através de seu texto, teceu a 
identidade de Jesus, comparativamente à identidade do Jesus dos Evangelhos.  
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subjacentes ao problema de pesquisa: Quais os procedimentos linguístico-textuais e 

enunciativo-discursivos caracterizam o Jesus negro do Auto da Compadecida no 

plano enunciativo-discursivo? O discurso do Jesus negro na obra de Suassuna 

apresenta semelhança e/ou diferença em relação ao discurso do Jesus do texto 

bíblico-teológico? Quais as implicações étnico-culturais geradas nos discursos da 

obra suassuniana?  

Nesse sentido, objetivamos analisar, de um modo geral, a construção da 

identidade do Jesus negro do Auto da Compadecida à luz da Análise Dialógica do 

Discurso, em relação à identidade do Jesus dos Evangelhos do texto bíblico. Sendo 

assim, tomamos como objetivos específicos: 1) analisar como o Jesus negro é 

construído nos/pelos discursos mediante as intrínsecas relações polifônico- 

dialógicas que aparecem/emergem no texto O Auto da Compadecida; 2) Interpretar 

as relações intertextuais e interdiscursivas na obra selecionada referente à figura do 

Jesus negro, bem como as semelhanças e dessemelhanças estabelecidas entre o 

discurso bíblico-teológico do Jesus negro na obra de Suassuna e do Jesus dos 

Evangelhos; 3) Discutir as implicações étnico-culturais geradas nos discursos da 

obra O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. 

A assertiva inicial que orientou nosso trabalho é a de que o texto suassuniano 

desconstruiu “velhos traços” identitários do Jesus bíblico e de seus temas 

relacionados, recriou um Jesus distinto, adaptado à cultura e ao valor sertanejo. 

Assim, a pesquisa que propomos apresentar é quanto a seu objeto de estudo - o 

Jesus negro do Auto da Compadecida - pautada pelo paradigma da pesquisa 

qualitativa, levando em consideração o enfoque interpretativista, através da pesquisa 

documental e bibliográfica. Este tipo de pesquisa é definido por Prestes (2002, p.26), 

como sendo “[...] aquela que se efetiva tentando-se resolver um problema ou adquirir 

conhecimentos a partir do emprego predominante de informações provenientes de 

material gráfico, sonoro ou informatizado”. Para realizar esse tipo de pesquisa, 

segundo o autor, “deve-se fazer um levantamento dos temas [...] já trabalhados por 

estudiosos [...], tornando-se relevante levantar e selecionar conhecimentos já 

catalogados em bibliotecas, editoras, videotecas na internet, entre outras” 

(PRESTES, 2002, p. 26).  

Assim, por se tratar de uma pesquisa documental, utilizamos dois textos: o 

literário O Auto da Compadecida, trigésima quinta edição, publicado pela editora 

Agir, em 2005 e, paralelamente, o texto bíblico-teológico mais especificamente, 
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alguns trechos dos discursos de/sobre Jesus nos Evangelhos de Mateus, Marcos e 

Lucas, da Bíblia Sagrada, Versão Corrigida e Atualizada, traduzida por João Ferreira 

de Almeida. 

Para efeito de delimitação e para dar mais profundidade à análise, nosso 

corpus está restrito apenas ao terceiro ato – o julgamento das almas (o tribunal 

celeste). Considerando que esse é momento da aparição do Jesus negro, nosso 

objeto de estudo. Cumpre aqui frisar que podemos estudar os três atos 

isoladamente sem comprometer a estrutura e o entendimento da obra. Eles podem 

ser compreendidos separadamente, já que estão ligados pelos mesmos 

personagens de cena. 

Para subsidiar esta pesquisa, recorremos à Teoria da Enunciação de Bakhtin 

e o Círculo4, além da contribuição de interlocutores bakhtinianos brasileiros como, 

Faraco (2009), Sobral (2009), Brait (2009), entre tantos outros que trabalham com 

pesquisas voltadas aos estudos discursivos. E, ainda, para alcançar nossos 

objetivos e tratarmos sobre a questão da Identidade acionamos a Teoria dos 

Estudos Culturais baseado nas pressuposições teóricas de Hall (2006, 2008), Silva 

(2000), Gregolin (2008) e Bauman (2008), dentre outros. Portanto, demos espaço a 

um conjunto de vozes de pesquisadores que, paralelamente à obra de Bakhtin e o 

Círculo, formam o discurso deste trabalho. 

Nossas inquietações em torno da relação entre os Estudos Linguísticos e as 

várias áreas do conhecimento humano (Ciências Sociais e Humanas) surgiram 

ainda na graduação de Letras, quando participamos do grupo de pesquisa Estudos 

Comparativos e Interculturais, da UEPB - e da linha de pesquisa do DLA/UEPB, 

realizado sob a orientação do Prof. Dr. Eli Brandão da Silva cuja temática era 

Deuses tecidos na Metáfora: o sagrado na literatura nordestina no final do século 

XX; dele resultando um subprojeto intitulado Deuses tecido na metáfora: o negro 

Jesus no Auto da Compadecida de Ariano Suassuna e o Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC). Como resultado dessa experiência (aluna/pesquisadora), passamos a 

trabalhar com pesquisas voltadas ao diálogo entre Literatura e Teologia (temas, 

                                                         
4
 Nesta pesquisa, não temos a pretensão de discutir a polêmica sobre a autoria de alguns dos 

trabalhos publicados pelos membros do Círculo (Voloshinov e Medviédev), por não ser, nessa 
pesquisa, o nosso objetivo principal. Portanto, a menção que adotaremos será teoria de Bakhtin e o 
Círculo. Nesse caso, assumimos a posição que as obras foram escritas pelos autores cujos nomes 
aparecem nas edições originalmente publicadas. 
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signos e símbolos), Estudos Culturais e Religião, Literatura e Análise Dialógica do 

Discurso e com as Reescrituras5 teológicas na literatura.  

O que nos motivou, ainda, a privilegiar a obra de Suassuna foi o fato de que, 

concluído o projeto, observamos que poderíamos alargar a discussão e aprofundar a 

temática a partir de outra perspectiva teórica, pois apesar de haver importantes 

trabalhos relacionados aos Estudos Linguísticos, existe uma visível carência dos que 

promovam a interface Literatura e Linguística, notadamente com/sob a perspectiva 

da Teoria da Enunciação, destacadamente os que se ocupam da literatura 

nordestina e de suas práticas religiosas como objeto de pesquisa sob o foco da 

Análise Dialógica do Discurso (ADD) (FERNANDES, 2009).  

Justificamos ainda a importância da pesquisa pelo fato de que a obra de 

Ariano Suassuna, em um diálogo com a Teoria da Enunciação de Bakhtin e o 

Círculo, possibilita a aproximação entre duas disciplinas: Literatura e Linguística. 

Nesta via, intentamos estreitar a fronteira entre o texto literário e os estudos sobre o 

discurso religioso, pois as principais categorias de análise construídas por Bakhtin e 

o Círculo surgiram das apreciações que faziam das obras literárias, como as de 

Dostoievski, François Rabelais, Cervantes e Sterne, a fim de que, por meio delas, 

pudessem propor uma Filosofia sociológica de linguagem ou Método sociológico da 

linguagem 

Acreditamos que a relevância do tema se dá, também, pelo fato de que 

pretendemos fazer um estudo da diversidade humana na literatura, com destaque 

para a reflexão acerca da prática religiosa em sua relação com grupos etnoculturais 

socialmente marcados, sendo representado, no nosso caso específico, pela 

presença do negro na obra selecionada. 

Outros aspectos que merecem destaques: a) a constatação de que tanto o 

fenômeno literário quanto o religioso são manifestações de dimensões constitutivas 

dos sujeitos sócio-histórico-culturais. b) o fato de a pesquisa trazer à tona um tema 

pouco estudado, a imagem do sagrado associado ao negro. Considerando tais 

informações para a realização dessa pesquisa, o trabalho foi distribuído em três 

capítulos:  

                                                         
5 Remetemo-nos ao conceito de Palimpsesto de Genette. A ideia central de Palimpsesto é a de um 

pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada para se traçar outra, que não a esconde de fato, de 
modo que se pode lê-la por transparência, o antigo sob o novo. Assim, no sentido figurado, 
entenderemos por Palimpsestos (mais literalmente hipertextos), todas as obras derivadas de uma 
obra anterior, por transformação ou por imitação (GENETTE, 2006. p. 44).  
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No capítulo inicial, tratamos basicamente sobre a fundamentação teórica da 

pesquisa. Neste capítulo, estão expostos os dispositivos de análise, os fundamentos 

teórico-metodológicos da teoria enunciativa com os quais trabalhamos para embasar 

a pesquisa: em primeiro lugar, as concepções de dialogismo e de polifonia como 

princípios constitutivos da linguagem e, depois, a noção de carnavalização da 

literatura. Cabe aqui pontuar que, na medida do possível, optamos por articular a 

teoria na seção das análises.  

No segundo capítulo, trabalhamos a questão da Identidade sob a perspectiva 

dos Estudos Culturais. As principais referências teóricas que embasaram a 

discussão partiram dos estudos de Silva (2000), Bauman (2005) Hall (2006, 2008), 

dentre outros.  

Vale comentar que, em certos momentos, esse capítulo provocou algumas 

inquietações: primeiro, pensamos não mais utilizá-la enquanto embasamento 

teórico. Segundo, perguntamos: seria possível trabalhar a interface Estudos 

Culturais, Teoria da Enunciação e Literatura? E mais: que relações manteriam uns 

com os outros? A resposta mais plausível para tais questionamentos surgiu 

justamente pelo viés da Teoria da Enunciação de Bakhtin e o Círculo, pois 

compreende a literatura como sendo integrada aos lugares sócio-histórico-culturais, 

capta o real transmudando-o e que, nela, podemos encontrar diversos aspectos da 

realidade – dentre os quais, os aspectos socioculturais e ideológicos.  

Em outras palavras, o discurso literário tendo como referência o mundo real, 

interpreta a “realidade” num jogo com o “real” nas dimensões da língua, da cultura e 

da história (BAKHTIN, 1926). Nesse sentido, os sujeitos envolvidos e, as diferentes 

posições que ocupam na dimensão discursiva do texto literário, desenvolvem os 

mecanismos de construções identitárias propostos pelos Estudos Culturais. Por isso, 

optamos por desenvolver nosso trabalho a partir da confluência Teoria da 

Enunciação, Literatura e Estudos Culturais.  

No segundo capítulo, dentro desse contexto, consta de duas seções que, 

juntamente, com o primeiro capítulo, servirão para a melhor compreensão da análise 

dos textos e dos discursos, a saber: a identidade do negro na tradição cristã, 

particularmente no catolicismo romano e a identidade de Jesus Cristo construída na 

tradição cristã. 

No terceiro capítulo, teceremos algumas considerações sobre a obra O Auto 

da Compadecida e apresentaremos um resumo do enredo do texto literário com o 
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objetivo de situar o leitor e prepará-lo para a análise proposta nos objetivos centrais 

da pesquisa.  

Destacamos que, devido às variadas interpretações religiosas, ramificadas do 

Cristianismo, esta pesquisa fez alusão apenas a uma de suas faces - o catolicismo 

romano -, haja vista que a obra analisada já reflete e refrata literariamente parte da 

cosmovisão dessa religião. É conveniente ainda ressaltar que não é nosso interesse 

promover qualquer tipo de apologia ou crítica de tal substrato religioso.  
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2. OS FUNDAMENTOS DA TEORIA DIALÓGICA DE BAKHTIN E O CÍRCULO 

 

 

Tudo se reduz ao diálogo, à contraposição dialógica enquanto centro. 
Tudo é meio, o diálogo é o fim. Uma só voz nada termina, nada resolve. 
Duas vozes são o mínimo de vida. (Bakhtin) 

  
 

2.1 Dialogismo e polifonia: conceitos pilares da Teoria Enunciativa de Bakhtin 

e o Círculo 

 

Nosso objetivo, neste capítulo, é delinear os conceitos basilares da teoria 

enunciativa bakhtiniana, uma vez que orientarão todo o trabalho de análise de O 

Auto da Compadecida que constitui o corpus desta pesquisa. 

Bakhtin e o Círculo trouxeram importantes subsídios para as teorias e as 

análises do texto e do discurso. Ampliaram a compreensão sobre o funcionamento 

da linguagem no contexto das relações sociais em situações reais de uso, ou seja, 

nas enunciações.  

É praticamente unânime entre os pesquisadores de Bakhtin que os princípios 

– dialogismo e polifonia – integram aspectos centrais de sua teoria sobre a 

língua(gem), ou melhor, representam seu leitmotiv, cujos princípios entrecruzam 

toda produção teórica e representam elementos-chave para compreensão dos 

fenômenos enunciativo-discursivos.  

Em outros termos, o trabalho de Bakhtin e o Círculo muito contribuiu para 

alargar a compreensão sobre a interface da literatura com outros saberes, pois seus 

estudos chamam a atenção para o fato de a obra literária ser um meio propício para 

o entrecruzamento de discursos e de textos.  

Interessante também frisar que os principais conceitos, como por exemplo, os 

de dialogismo, polifonia, carnavalização e gêneros discursivos construídos pelo 

Círculo de Bakhtin, surgiram das análises que eles faziam de obras literárias, como 

as de Dostoievski, François Rabelais, Cervantes e Sterne, a fim de que, por meio 

delas, pudessem formular um método socioideológico da linguagem. Nesse sentido, 

desenvolveram categorias que servem como dispositivo teórico-analíticos para 

diversas áreas do conhecimento, cujos efeitos se sentem até hoje. 

Para Bakhtin (2000), a obra literária, no uso da linguagem, tem sua forma e 

seus modos próprios e específicos de refletir e refratar a realidade. Ressalta ainda 
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que reflete outras esferas ideológicas que não sejam artísticas, estéticas e, quando 

a faz, as transforma heterogeneamente. Como igualmente enuncia Medviédev (2012, 

p. 59 - 61). 

 

a obra literária insere-se na realidade ideológica circundante como 
sua parte independente e ocupa nela um lugar especial sob a forma 
de obras verbais organizadas de determinado modo e com uma 
estrutura específica própria apenas a elas. Ela, como qualquer 
estrutura ideológica, refrata à sua maneira a existência 
socioeconômica em formação. Porém, ao mesmo tempo, a literatura, 
em seu “conteúdo”, reflete e refrata as reflexões e refrações de 
outras esferas ideológicas (ética, cognitiva, doutrinas políticas, 
religião, e assim por diante), ou seja, a literatura reflete, em seu 
“conteúdo” a totalidade desse horizonte ideológico, do qual ela é uma 
parte [...]. Assim, a literatura reflete, em seu conteúdo [...] outras 
formações ideológicas não artísticas (éticas, cognitivas etc.). Mas, ao 
refletir esses outros signos, a própria literatura cria novas formas e 

novos signos de comunicação ideológica. E esses signos, que são as 
obras literárias, tornam-se elementos efetivos da realidade social do 
homem. Ao refletir algo que se encontra fora delas, as obras literárias 
aparecem, ao mesmo tempo, como valores em si mesmas e como 
fenômenos singulares do meio ideológico. Sua realidade não se 
reduz a um único papel técnico e auxiliar para refletir outros 
ideologemas. Elas têm seu próprio papel ideológico autônomo e seu 
tipo de refração da existência socioeconómica (Destaques nossos). 

 

Ademais, os autores russos propuseram instaurar um método crítico de 

perspectiva sociológica, a poética sociológica, que fosse capaz de verificar a 

natureza social da arte literária (extra-estéticos). A esse respeito, 

Bakhtin/Voloshinov6 salientam que 

 

[...] a arte é imanentemente social; o meio social extra-artístico 
afetando de fora a arte, encontra resposta direta e intrínseca dentro 
dela. Não se trata de um elemento estranho afetando outro, mas de 
uma formação social, o estético, tal como o jurídico ou o cognitivo, é 
apenas uma variedade do social. A teoria da arte, 
conseqüentemente, só pode ser uma sociologia da arte. Nenhuma 

tarefa ‘imanente’ resta neste campo (BAKHTIN/VOLOSHINOV. 

1926, p. 3) (Destaques dos autores). 

 

Para os referidos teóricos russos, há uma estreita relação entre o ficcional e o 

social, entre a arte e a vida: a arte literária não se encerra em seu aspecto estrutural 

estilístico, forma e conteúdo conforme pensavam os formalistas russos, tampouco a 

                                                         
6 Resolvemos citar como Bakhtin/Voloshinov, porque ainda não há um consenso a respeito da autoria 

da obra Marxismo e filosofia da linguagem, visto que ora ela é atribuída a M. Bakhtin, ora a V. N. 
Voloshinov. Sobre esse assunto ler Faraco (2009). 
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análise literária se restringe à tendência psicologista, ao estudo da psique individual 

do criador e do contemplador, visto que “[...] a vida não se encontra só fora da arte, 

mas também dentro dela, no seu interior, em toda plenitude do seu peso axiológico 

social, político, cognitivo, ou outro que seja” (BAKHTIN/VOLOSHINOV 1998, p. 33). 

Os autores definem a noção da arte literária vinculada à vida, ao social, à 

cultura, determinados pelo seu “contexto social único e concreto”. Pontuam que 

 

[...] todas as palavras e formas que povoam a linguagem [literária] 
são vozes sociais e históricas, que lhe dão determinadas 
significações concretas e que se organizam no romance em um 
sistema estilístico harmonioso, expressando a posição sócio -
ideológica diferenciada do autor no seio dos diferentes discursos de 
sua época (BAKHTIN/VOLOSHINOV 1926, p.106) (Acréscimo nosso) 

 

Compreendemos, a partir disso, que a literatura não pode ser apenas 

percebida como mera conotação e entretenimento, visto que se apresenta como 

testemunha crítica do mundo vivido, para além de sua dimensão estética (SILVA, 

2004). Por essa razão, a literatura enquanto dimensão sociocultural capta e revela 

as produções identitárias, pois, de certo modo, a forma como a sociedade trata um 

determinado tema é, muitas vezes, repassada para as produções literárias, nas 

quais percebemos as vozes alheias, as relações sociais, os diferentes discursos, as 

tradições religiosas e culturais, a promoção da inclusão ou exclusão social. Isto é 

possível porque o texto literário é “o lugar onde se manifestam e se expressam as 

relações dos seres humanos entre si e dos seres humanos com as realidades, ou 

seja, um objeto aberto, plural, dialógico, ligado ao contexto extraverbal” (SILVA, 

2004, p. 53). Tal assertiva é corroborada por Conceição (2004, p. 29) quando diz 

que: 

 
Tudo que é humano interessa à Literatura, o mesmo acontece com o 
domínio religioso do homem. Deus, fé, Igreja, relações entre o 
homem e Deus, que são objetos de análise teológica, também estão 
presentes nos textos literários. Portanto, se há uma tensão histórica 
cultivada diante da possibilidade de diálogo entre elas, as afinidades 
temáticas reavivam, a priori, uma possível aproximação (Destaques 
nossos). 

 

Com base na citação acima, constatamos que, entre as diversas referências 

da literatura, também encontramos o fenômeno religioso, representado através de 

seus textos, signos e práticas simbólicas. 
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Ressaltamos que, ao reforçarmos tal pensamento, esperamos chamar a 

atenção do leitor para o fato de que a arte literária pode servir como grande 

testemunha do universo religioso, do discurso sobre o sagrado, de modo que ao 

estudá-la, captamos a imagem do sagrado presente na constitutiva dimensão sócio-

histórico-culturais. 

Entendemos que a religião está no coração da cultura humana e sobre esta 

exerce grande influência, assim como sofre a influência da experiência com o 

sagrado, por intermédio de uma diálogo ininterrupto, que possibilita a fluidez perene 

entre a dimensão divina – portanto, transcendente – e a realidade cotidiana das 

relações socioverbais. É nesse sentido que a experiência do ser humano com o 

sagrado, somada com outras séries de experiências, acaba sendo revelada nas 

artes e nos textos religiosos, de modo especial, na Literatura. Esse entendimento 

encontra apoio na concepção de Silva (2007), quando defende a ideia de que 

 

[…] estudar a literatura na perspectiva de descobrir as imagens do 
sagrado por ela veiculadas significa compreender uma dimensão 
constitutiva da cultura e da sociedade, ao tempo em que se observa 
como as reescrituras literárias operam reformulações teológicas, em 
conflito ou em harmonia com as teologias oficiais. Ao longo da 
história da literatura encontramos abundante presença de “textos 
sagrados” no seio de textos literários, num diálogo intertextual e/ou 
interdiscursivo incessante, num processo que configura relações de 
concordância ou discordância configurando, muitas vezes, intrigantes 
teologias. A literatura, além de estar intimamente ligada à religião 
desde suas origens, prossegue sendo sua reescritura, influenciando, 
por isso mesmo, não só na manutenção de ideologias alienadoras, 
mas também forjando teologias de libertação do humano, portanto 
teologias ortodoxas e teologias heterodoxas (SILVA, 2007, p.19- 20). 

 

A partir das ideias de Silva (2007), podemos pressupor que determinadas 

obras literárias apropriam-se de textos e de discursos das religiões de modo que os 

reescrevem, sem, contudo repeti-los ou imitá-los, isto é, a literatura nos conduz para 

além de outras realidades, sem restringir-se à estrutura e à performance da obra 

lida. Ela promove reformulação do discurso, tanto da forma quanto do sentido, 

(re)significa-o, (re)inventa-o, (re)acentua-o e, ainda, socializa-o para além dos 

ambientes confessionais, dos ambientes religiosos, às vezes preservando o status 

quo teológico ou gerando discursos (teologicamente) heterodoxos. Para tanto, basta 

que mencionemos exemplos dessas tendências como as próprias obras de Ariano 

Suassuna, O Auto da Compadecida, Romance d’A Pedra do Reino e A Pena e a 
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Lei7,os romances do escritor português José Saramago, especialmente, O 

Evangelho segundo Jesus Cristo, já estudado nessa perspectiva por Salma Ferraz 

(2003), como também, as poesias de Adélia Prado, os poemas de Fernando 

Pessoa, entre outras obras.  

Retomamos, então, o dizer de Silva (2004, p.72): 

 

[...] como a literatura não tem uma temática específica, ela sempre 
convoca outros textos, entre os quais os prototextos bíblico-
teológicos, isto porque nela se evidencia, por isto mesmo, um 
cruzamento dialógico de vários textos, que se dá em nível 
horizontal e nível vertical; diálogo entre o texto e o leitor, entre o 
texto e os seus outros textos; entre o texto e o mundo. 

 

Dito em outros termos, o texto literário se constitui o “lugar” do possível e do 

impossível, capaz de traduzir, expor, denunciar, analisar, através de seu discurso 

e/ou contradiscurso que, muitas vezes, espelha e mimetiza a sociedade, os modos 

de vida, o homem.  

A literatura “engendra, de forma particular, uma particular forma de 

apresentação do real vivido. Mais do que diálogo entre textos, diálogos entre texto e 

realidade, entre saberes diversos, entre o texto e o leitor” (SILVA, 2004, p. 53). E 

mais: a literatura como uma arte social tem a capacidade de produzir nos indivíduos 

um efeito prático, modificando-os em relação à conduta e à concepção de mundo, 

posto que “ [...] ela exprime representações individuais e sociais que transcendem a 

situação imediata, inscrevendo-se no patrimônio do grupo [familiar]” (CANDIDO, 

2000, p. 21) (Acréscimo nosso). 

Ao mesmo tempo, e sobre esta complexa configuração da literatura, Perrone-

Moisés (2005, p. 62) enuncia: 

 

O inter-relacionamento de discursos de diferentes épocas ou de 
diferentes áreas lingüísticas não é novo, podemos mesmo dizer que 
ele caracteriza desde sempre a atividade poética. Em todos os 
tempos, o texto literário surgiu relacionado com outros textos 
anteriores ou contemporâneos, a literatura sempre nasceu da e na 
literatura. Bastam lembrar as relações temáticas e formais de 
inúmeras grandes obras do passado com a Bíblia, com os textos 
greco-latinos, com as obras literárias imediatamente anteriores, que 
lhes serviam de modelo estrutural e de fonte de ‘citações’, 
personagens e situações (Divina Comédia, Os Lusíadas, Dom 
Quixote etc.) (Destaques nossos). 

                                                         
7 Weber Firmino. Projeto de pesquisa (PROINCI/UEPB), Deuses tecidos na metáfora: o sagrado na 

literatura nordestina do final do séc. XX, concluído em 2007, sob a orientação do prof. Dr. Eli B. Silva. 
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A referida autora, tendo por horizonte os pressupostos bakhtinianos, afirmou 

que a grande novidade não está na relação interdiscursiva que ocorre/ou sempre 

ocorreu na/da literatura, como foi acima mencionado, mas na apreensão, 

assimilação e reformulação ilimitada de discursos outros, tanto da forma, como do 

sentido, em termos de uma livre apropriação da palavra alheia, como algo novo, 

autônomo e único, recriando sentidos e (re)acentuando outros discursos. Isso ocorre 

porque na obra toda criação literária inspirada em outra não constitui mera imitação, 

mas recriação do modelo que lhe serviu de inspiração, processo compreendido 

desde Aristóteles como mimeses, responsável pela revelação, recriação do mundo 

real e não apenas cópia.  

Essa visão de arte aponta para uma das ideias centrais do pensamento 

bakhtiniano – o conceito de dialogismo – o fato de que a linguagem é 

essencialmente dialógica, compreendida a partir de sua natureza sócio-histórica, isto 

é, a linguagem, assim como a vida, tem um caráter eminentemente social, 

constituída e, ao mesmo tempo, sendo construída por sujeitos em processos 

socioverbais (BAKHTIN, 2000).  

No sentido mais restrito e usual do termo, o dialogismo é o princípio 

constitutivo da linguagem e condição sine qua non para que haja sentido no 

discurso/enunciado. Desconsiderar que a linguagem é inerentemente dialógica, é 

apagar a relação que existe entre linguagem e vida (BAKHTIN, 1988). Esse 

fenômeno, de certa maneira, atravessa o arcabouço teórico bakhtiniano, ou seja, o 

fato de que o texto é uma instância onde se entrecruza uma série de outros diálogos 

e textos; as multivariadas vozes sociais que polemizam entre si, produzindo um 

diálogo que, normalmente reflete e refrata o discurso de outrem.  

Bakhtin (2000) afirma que, mesmo nas produções aparentemente 

monológicas, é possível perceber o dialogismo, isto é, sempre encontramos a 

relação dialógica em todo e qualquer gênero do discurso, desde os mais “comuns” 

(gêneros primários), identificados pelo autor como sendo os constituídos em 

situações de interação verbal espontânea, por exemplo, um diálogo cotidiano, uma 

carta, dentre outros, aos mais complexos (gêneros secundários), surgidos no 

convívio sociocultural bem desenvolvido e organizado, predominantemente o escrito-

artístico, científico, sociopolítico, entre outros.  

Conforme Bakhtin (2000) há sempre uma resposta, quer seja em menor ou 

maior grau, uma resposta que se manifesta não só em relação ao enunciado do(s) 
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outro(s), mas também em relação ao locutor com o próprio objeto anunciado. Ainda 

que o enunciado não receba uma resposta externa bem perceptível, “[...] ela 

transparecerá nas tonalidades do sentido, da expressividade, do estilo, nos mais 

ínfimos matizes da composição” (BAKHTIN, 2000, p. 317). 

Conforme ensina Bakhtin (2005): 

 

[...] as relações dialógicas são possíveis não apenas entre 
enunciações integrais (relativamente), mas o enfoque dialógico é 
possível a qualquer parte significante do enunciado, inclusive a uma 

palavra isolada, caso esta não seja interpretada como palavra 
impessoal da língua, mas como signo da posição semântica de um 
outro, como representante do enunciado de um outro, ou seja, se 
ouvimos nela a voz do outro. [...] Por outro lado, as relações 
dialógicas são possíveis também entre os estilos de linguagem, os 
dialetos sociais, etc. desde que eles sejam entendidos como certas 
posições semânticas, como uma espécie de cosmovisão da 
linguagem [...]. Por último, as relações dialógicas são possíveis 
também com a sua própria enunciação como um todo, com partes 
isoladas desse todo e com uma palavra isolada nele, se de algum 
modo nós nos separamos dessas relações, falamos com ressalva 
interna, mantemos distância face a elas, como que limitamos ou 
desdobramos a nossa autoridade. Uma abordagem ampla das 
relações dialógicas nos mostra que elas são possíveis também entre 
outros fenômenos conscientizados, desde que estes estejam 
expressos numa matéria sígnica. Por exemplo, as relações 
dialógicas são possíveis entre imagens de outras artes, mas estas 
relações ultrapassam os limites da metalingüística. (BAKHTIN, 2005, 
p. 184) (Destaques nossos). 

 

Para o autor, as mútuas relações dialógicas são constituídas a partir de 

diferentes dimensões, ocorrem tanto entre interlocutores situados numa interação 

como também se realiza na consciência, no diálogo consigo mesmo (discurso 

interior), nos textos e nos discursos que respondem uns aos outros, ora 

convergindo, ora divergindo na tensiva arena do signo. Ainda ressalta que até o 

fenômeno linguístico é constitutivamente dialógico.  

Sobral (2009) afirma em sua obra Do dialogismo ao gênero: as bases do 

pensamento do Círculo de Bakhtin, que o princípio dialógico não é apenas uma 

concepção que busca dar conta do elemento constitutivo dos discursos, mas da 

própria linguagem e do agir humano. Além disso, ele sustenta a ideia, baseado na 

leitura de Bakhtin e o Círculo, de que há três formas de dialogismo que caracterizam 

os discursos, a saber: 1) a condição essencial de o próprio ser e agir dos sujeitos, 

que se constitui na relação com a alteridade; 2) a condição da produção de 

enunciados - discursos (do sentido) advém das práticas/usos de linguagem dos mais 
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variados usos e situações a que somos expostos; 3) a base de uma forma de 

composição de enunciados/discursos, o diálogo. (SOBRAL, 2009, p. 35-6).  

Em relação ao conceito de diálogo não podemos confundi-lo com dialogismo, 

já que, no sentido restrito do termo, está relacionado à ordem do composicional, das 

réplicas de um conversa face a face ou mesmo da sua representação em discursos 

estéticos e outros. Bakhtin/Voloshinov (1988) elucidam que 

 

[…] o diálogo [...] é claro, senão uma das formas, é verdade que das 
mais importantes, da interação verbal. Mas pode-se compreender a 
palavra ‘diálogo’ num sentido mais amplo, isto é, não apenas como a 
comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas 
toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja. [...] Nessa 
perspectiva, o diálogo, tanto exterior, na relação com o outro, como 
no interior da consciência, ou escrito, realiza-se na linguagem. 
Refere-se a qualquer forma de discurso, quer sejam as relações 
dialógicas que ocorrem no cotidiano, quer sejam textos artísticos ou 

literários (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1988, p.123) (Destaques 

nossos). 
 

Segundo os autores, o princípio dialógico da linguagem é condição 

necessária de toda linguagem, ocorre entre interlocutores postos numa relação 

sócio-histórica, isto é, realiza-se em um contexto e situação específicos; porém, 

sempre inacabado e infinito, devido às variações da realidade circundante. Eles são 

incisivos em afirmar que vivemos no universo das palavras do outro, de tal modo 

que as complexas relações com o discurso de outrem em todos os campos da 

cultura e das práticas enunciativas integram a vida do ser homem (BAKHTIN, 2000, 

p. 383-4).  

Bakhtin/Voloshinov (1930, p. 9), reinteram: “[...] todo discurso é um discurso 

dialógico orientado em direção ao ‘outro’, em direção ao ouvinte que seja capaz de 

compreendê-lo e dar-lhe uma resposta, real ou virtual.  

Adiante, esboçaremos duas formas pelas quais os movimentos dialógicos são 

percebidos no discurso de outrem: a primeira, diz respeito ao discurso alheio ou 

objetivado, esse é explicitamente citado e nitidamente separado do discurso citante. 

Definido por Bakhtin/Voloshinov (1988, p. 144) como “o discurso no discurso, a 

enunciação na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, 

uma enunciação sobre a enunciação”, introduzido sob as formas composicionais 

básicas (discurso direto, discurso indireto e suas respectivas variantes e discurso 
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indireto livre), capaz de transmitir as enunciações do outro integrado a um contexto 

coerente. 

A segunda, é o discurso bivocal. Essa noção de dialogismo implica a 

presença do outro no discurso, mas não há separação nítida do discurso citante do 

citado, ele é internamente dialogizado sob as seguintes formas de representação de 

paródia, estilização, discurso indireto livre, polêmica clara ou velada etc. 

É nessa relação do intradiscurso com o interdiscurso, mostrada/revelada no 

discurso literário que pretendemos analisar a questão da identidade do Jesus negro 

suassuniano, comparativamente ao Jesus dos Evangelhos.  

Alinhada à noção de dialogismo, aqui nos remetemos diretamente ao 

fenômeno da intertextualidade - termo introduzido pela semioticista Júlia Kristeva 

nos anos 60 - e da interdiscursividade. Esses conceitos são bastante significativos 

para a compreensão da relação da Literatura com outros saberes. Embora Bakhtin 

não tenha cunhados tais termos e nem apareçam no conjunto de sua obra, podemos 

verificar que estão implicitamente relacionados ao princípio dialógico. É justamente 

por isso que essas categorias teórica-analíticas são relevantes para nossa pesquisa. 

Vejamos o que ele afirmou no enunciado seguinte: 

 

Não pode haver enunciado isolado. Um enunciado sempre 
pressupõe enunciados que o precederam e que lhe sucederão; ele 
nunca é o primeiro nem o último; é apenas o elo de uma cadeia e 
não pode ser estudado fora dessa cadeia. Existe entre os 
enunciados uma relação impossível de definir por termos de 
categorias mecânicas ou lingüísticas (BAKHTIN, 2000, p. 375). 

 

De acordo com Fiorin (2006) em seu artigo intitulado Interdiscursividade e 

intertextualidade diz que as relações dentro do texto ocorrem quando as duas vozes 

se acham no interior de um mesmo texto. E, ainda, menciona que a 

interdiscursividade se dá em qualquer relação dialógica entre enunciados, já a 

intertextualidade é um tipo particular de interdiscursividade, em que se encontram 

num texto duas materialidades distintas (textuais) (FIORIN, 2006, p. 181).  

Concepção ampliada por Sobral (2006, p. 149), quando diz que a 

intertextualidade “[...] designa a presença de tipos de enunciados, ou pelo menos de 

enunciados, de outros textos, num dado texto”, já a interdiscursividade ou diálogo 

entre discursos designa: 
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[...] o caráter constitutivo dos discursos em circulação com respeito a 
discursos elaborados/em elaboração, o que vai além do ‘mostrado’ e 
mesmo do textual como um todo, e alcança as próprias relações 
temporais e espaciais entre culturas e Zeitgeisten, passando por 
relações entre discursos, discursividades etc., no âmbito de um 
generalizado dialogismo constitutivo (SOBRAL, 2006, p. 32). 

 

Ressaltamos que, quando ocorre intextualidade, ocorrerá inevitavelmente 

interdiscursividade. Isto sucede porque o sujeito enunciador, ao se reportar a um 

intertexto, refere-se inevitavelmente ao discurso que o texto manifesta. (FARACO, 

2009). 

Ainda com base em Bakhtin (2000), a interação verbal entre sujeitos está 

relacionada à intersubjetividade. A concepção de intersubjetividade leva em 

consideração alguns aspectos, a saber: a) a interação entre interlocutores, que é o 

princípio fundador da linguagem; no dizer do filósofo russo, na interação, o que está 

em jogo são os acentos apreciativos, axiológicos, os confrontos de valores sociais, 

desses confrontos que constituem a própria natureza da linguagem (a dialogicidade); 

b) o sentido do texto e a significação das palavras vão depender da relação entre 

sujeitos e destes com a sociedade; c) a intersubjetividade é anterior à subjetividade, 

pois a relação entre os interlocutores não apenas funda a linguagem e dá sentido ao 

texto, como também constrói os próprios sujeitos produtores do texto. 

A polifonia é outro conceito importante de Bakhtin e o Círculo. Um termo que, 

por sua própria natureza, é bastante específico e exclusivo, pois, no pensamento 

bakhtiniano, designa o novo modo como o escritor russo Fiódor Mikhailovich 

Dostoiévski (1821-1881) narra seus romances.  

O conceito foi empregado pelo teórico russo, pela primeira vez, em 1929, no 

seu ensaio intitulado Problemas da obra de Dostoiévski e, posteriormente, reeditado 

e reformulado com o titulo de Problemas da Poética de Dostoiévski (doravante PPD) 

em 1963. Para Bakhtin (2005), Dostoiévski é o criador do novo gênero romanesco, 

ou seja, do romance polifônico. A esse respeito, comenta: 

  

[...] consideramos Dostoiévski um dos maiores inovadores no campo 
da forma artística. Estamos convencidos de que ele criou um tipo 
inteiramente novo de pensamento artístico, a que chamamos 
convencionalmente de tipo polifônico [...]. Descobrir essa inovação 
fundamental de Dostoiévski por meio da análise teórico literária é o 
que constitui a tarefa do trabalho que oferecemos ao leitor 
(BAKHTIN, 2005, p. 1) 
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É a definição de Faraco (2009) que melhor esclarece a origem do termo 

Polifonia. Elucida que foi herdado do vocabulário musical, adotado por Bakhtin para 

qualificar o projeto estético de Dostoiévski, entendido como sendo “[...] um universo 

de muitas vozes, mas um universo em que todas as vozes são eqüipolentes. 

(FARACO, 2009, p. 77-8).  

Na visão bakhtiniana, conforme trabalhada em PPD, a polifonia é o fenômeno 

da linguagem aplicada exclusivamente aos romances dostoiévskianos, refere-se  

 
[...] a multiplicidade de vozes e consciências independentes e 
imiscíveis e a autêntica polifonia de vozes plenivalentes constituem, 
de fato, a peculiaridade fundamental dos romances de Dostoiévski. 
Não é a multiplicidade de caracteres e destinos que, em um mundo 
objetivo uno, à luz da consciência una do autor, se desenvolve nos 
seus romances; é precisamente a multiplicidade de consciências 
eqüipolentes e seus mundos que aqui se combinam numa unidade 

de acontecimento, mantendo a sua imiscibilidade. Dentro do plano 
artístico de Dostoiévski, suas personagens principais, são, em 
realidade, não apenas objetos do discurso do autor, mas os próprios 
sujeitos desse discurso diretamente significante (BAKHTIN, 2005, p. 

Grifos do autor). 
 

Observamos que, segundo Bakhtin (2005), Dostoiévski estabeleceu em seu 

projeto artístico-literário uma particular relação com suas personagens (heróis). 

Dentro do plano artístico, as consciências tanto do autor quanto dos 

personagens/heróis, no interior da enunciação, são ao mesmo tempo distintas, 

autônomas e coiguais, ou seja, não existe hierarquia no romance polifônico, o autor 

e suas personagens encontram-se no mesmo plano dialogado, em pé de igualdade, 

isto é, nenhuma voz se sobressai a outra; nenhuma voz silenciada, pois há “muitos 

uns em um” (BAKHTIN, 2005). 

Os heróis se definem, interagem no diálogo com outros sujeitos-consciências; 

são possuidores do discurso uma vez que não estão subordinados 

(reificados/coisificados) à consciência do autor criador, porque “ [...] a voz do herói 

sobre si mesmo e o mundo é tão plena como a palavra comum do autor” (BAKHTIN, 

2005, p. 5). Vale ressaltar aqui o que expressamente enunciou: 

 

A essência da polifonia consiste justamente no fato de que as vozes, 
aqui, permanecem independentes e, como tais, combinam numa 
unidade de ordem superior à da homofonia. E se falarmos de 
vontade individual, então é precisamente na polifonia que ocorre a 
combinação de várias vontades individuais, realiza-se a saída de 
princípio para além dos limites de uma vontade. Poder-se-ia dizer 
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assim: a vontade artística da polifonia é a vontade de combinação de 
muitas vontades, a vontade do acontecimento (BAKHTIN, 2005, p. 
21). 

 

Dito em outras palavras, o fenômeno polifônico caracteriza-se não apenas 

pela variedade de vozes polêmicas, dentro de um texto, mas também, pelo fato de 

que todas as vozes são independentes, autônomas e possuem o mesmo peso de 

igualdade enunciativa e socioideológica. Ainda sobre este aspecto, Bezerra (2008), 

tradutor de Problemas na Poética de Dostoiévski para a língua portuguesa no Brasil, 

comentando sobre a posição do autor em relação às personagens confirma tal 

pensamento:  

 

Ora é, pelo diálogo que as personagens se comunicam entre si, com 
o outro, se abrem para ele, revelam suas personalidades, suas 
opiniões e ideais, mostram-se sujeitos de sua visão de mundo, 
sujeitos esses cuja imagem o autor do romance polifônico constrói de 
sua posição distanciada, dando-lhes o máximo de autonomia, sem 
lhe definir a consciência à revelia deles, deixando que eles mesmos 
se definam no diálogo com outros sujeitos-consciências, pois os 
sente a seu lado e à sua frente dialogando com ele (BEZERRA, 
2008, p.196). 

 
 

Retomando a questão do discurso no romance em Dostoiévski, para Bakhtin 

(1998), é interessante observar que “[...] não é a imagem do homem em si que é 

característica, mas justamente a imagem da sua linguagem. Assim, para que esta 

linguagem se torne precisamente uma imagem literária, deve tornar-se discurso das 

bocas que falam, unir-se à imagem do sujeito que fala”. Segundo o pensador russo, 

a personagem não é uma imagem, e sim discurso. Nesse sentido, não cabe um 

delineamento que a caracterize sob traços, aspectos externos.  

Resta ainda acentuar, para finalizar essa seção, que nem sempre as formas 

de mobilização das vozes nos diferentes tipos de textos e de discursos constituem 

polifonia. Então, como “escutar” as vozes no discurso dialogado? Como saber se é 

sujeito do discurso ou se é objeto do diálogo do narrador? É possível sublinhar 

resumidamente alguns pontos ligados à questão da polifonia.  

Em primeiro lugar, não podemos restringir o conceito de polifonia como 

sinônimo de constituição de várias vozes sociais (multiplicidade de vozes sociais), 

tampouco como dialogismo. Em outros termos, os conceitos não podem ser 

tomados um pelo outro.  
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Em segundo lugar, todo enunciado pode ser considerado dialógico, mas nem 

sempre ele é polifônico, pois pode haver dialogismo, sem necessariamente ocorrer a 

polifonia; não basta a presença de multivariadas vozes no interior da enunciação, 

antes é necessário que elas se constituam, por meio do diálogo, em pontos de vista, 

embates divergentes, contraditórios, polêmicos entre si (FARACO, 2009). 

Podemos constatar que a Teoria da Enunciação de Bakhtin e o Círculo, 

especificamente os princípios do dialogismo e da polifonia são excelentes 

instrumentos teórico-analíticos para compreender a dimensão do papel da literatura 

no contexto sociocultural, que muito colaboram para ampliar a compreensão do 

homem e da sociedade, das inter-relações estabelecidas entre os vários discursos 

no seio da obra literária, pois elas testificam que “[...] a cultura humana - e de modo 

especial a Literatura - não existe a partir de si mesma, mas é o resultado do acúmulo 

de todas as contribuições das quais o homem é não somente o depositário, mas 

também o sujeito transformador” (SANT’ANNA, 2003, p.12). 

 

2.2 A carnavalização na literatura: alguns pontos fundamentais 

 

A noção da carnavalização na literatura também é outra contribuição 

apresentada por Bakhtin e o Círculo. Em sua obra A cultura popular na Idade Média 

e no Renascimento - o contexto de François Rabelais, afirma que o carnaval seria:  

 

[...] o espetáculo simbólico e sinergético em que reina o 
‘anormal’, em que se multiplicam as confusões e profanações, 
a excentricidade e a ambivalência e cuja ação central é uma 
coroação, paródica, isto é, uma apoteose que esconde uma 
irrisão (BAKHTIN, 1987, p. 7).  

 

Conforme Bakhtin (1987, p.7), o carnaval (no sentido de conjunto de variadas 

festividades e ritos etc.) é universal, todos podem participar ativamente da ação 

carnavalesca e viver conforme as leis que nele vigoram: “[...] é a própria vida que 

representa e interpreta [...] outra forma livre da sua realização”, é uma vida festiva, 

ou seja, “[...] desviada da sua ordem habitual, em certo sentido uma “vida às 

avessas”, um “mundo invertido” (BAKHTIN, 2005, p. 122-123). E mais: 

 

o carnaval é um espetáculo sem ribalta e sem divisão entre atores e 
espectadores. No carnaval todos são participantes ativos, todos 
participam da ação carnavalesca. Não se contempla e, em termos 
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rigorosos, nem se representa o carnaval, mas vive-se nele, e vive-se 
conforme as suas leis enquanto estas vigoram, ou seja, vive-se uma 
vida carnavalesca. [...] As leis, proibições e restrições, que 
determinavam o sistema e a ordem da vida comum, isto é, extra-
carnavelesca, revogam-se durante o carnaval: revogam-se antes de 
tudo o sistema hierárquico e todas as formas conexas de medo, 
reverência, devoção, etiqueta, etc., ou seja, tudo o que é 
determinado pela desigualdade social hierárquica e por qualquer 
outra espécie de desigualdade (inclusive a etária) entre os homens. 
Elimina-se toda distância entre os homens e entra em vigor uma 
categoria carnavalesca específica: o livre contato familiar entre os 
homens (BAKHTIN, 2005, p. 122-3). 

 

Nesse sentido, no carnaval havia o rompimento da barreira hierárquica, 

espacial, subversão das convenções sociais, inversão dos papéis sociais e, por 

conseguinte, desestabilização do poder dominante, porque representava a 

liberdade, igualdade, renovação, vida, alegria, abundância etc., contrapondo-se a 

tudo que representava opressão, hierarquização, sofrimento, morte, tristeza, 

abstinência etc., que predominavam no oficialismo religioso e feudal durante a Idade 

Média.  

De acordo com Bakhtin (2005, p.123), “[...] o carnaval aproximava, reunia, 

celebrava os esponsais, combinava o sagrado com o profano, o elevado com o 

baixo, o grande com o insignificante, o sábio com o tolo, etc.”. Ampliando o conceito, 

o autor salienta: 

 

[...] os ritos e os espetáculos carnavalescos ofereciam uma visão de 
mundo, do homem e das relações humanas totalmente diferentes, 
deliberadamente não oficial, exterior à Igreja e ao Estado; pareciam 
ter se constituído, ao lado do mundo oficial, um segundo mundo e 
uma segunda vida [...] Essa segunda vida da cultura popular 
constrói-se como paródia da vida ordinária, como um mundo ao 

revés (BAKHTIN, 1987, p. 5). 
 

Assim, na carnavalização da literatura, conforme Bakhtin (2005, p.123-4), há 

quatro categorias, a saber: 

a) O novo modus - refere-se às relações sociais entre o sujeito e a alteridade, 

ou seja, oposição às onipotentes relações hierárquico-sociais da vida extra- 

carnavalesca; cedendo seu espaço à irreverência, partindo, por exemplo, das 

hierarquias de classe, do título, da idade, dentre outros aspectos.  
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b) A excentricidade - relaciona-se à violação dos aspectos ocultos da 

natureza que é comum e, normalmente, aceita, deslocando-a da vida normal e de 

seu curso habitual;  

c) As méssalliances carnavalescas - referem-se à familiarização das relações 

extra-carnavalescas. Elementos até então isolados e fechados uns dos outros pelo 

poder hierárquico do mundo extra-carnavalesco cedem seu lugar, abstraindo o 

poder hierárquico de todos os ideais, dos valores, das crenças, dos fenômenos, 

permitindo novos contatos e novas combinações carnavalescas;  

d) As profanações - faziam-se paródias carnavalescas do que era sagrado e 

supremo por intermédio do carnaval.  

Segundo Bakhtin (2005), essas categorias carnavalescas, séculos a fio, 

exerceram forte influência na formação dos gêneros literários, inclusive no estilo 

verbal dos gêneros, tais como a sátira menipeia; que se tornou um dos principais 

veículos da cosmovisão carnavalesca na literatura, além de nos ligar diretamente ao 

carnavalesco. Desse domínio, surgiu seu descendente mais direto - o gênero sério -

cômico que, ainda hoje, continua a influenciar a literatura.  

De acordo com o teórico, encontramos três especificidades que caracterizam 

o gênero sério-cômico. Sem pretensões de estabelecer uma conceituação 

pormenorizada destas relações, buscamos apenas sintetizá-las:  

1) Responsabilizados por transmitir à atualização da realidade, por exemplo, 

“os heróis míticos e as personalidades históricas do passado são deliberados e 

acentuadamente atualizados, falam e atuam na zona de um contato familiar com a 

atualidade inacabada” (BAKHTIN, 2005 p. 123). No caso do Auto da Compadecida, 

há uma renovação das personagens bíblicas. O autor criador reescreve uma nova 

perspectiva do sagrado e, ao mesmo tempo, a concepção de “juízo final” é 

reacentuada, ressignificada. 

2) Baseado tanto na experiência como na livre fantasia. Retratado em certas 

ocasiões de modo crítico e, ainda, como “desmascarador” da realidade.  

3) Tomado pela multiplicidade e pluralidade de estilos e de vozes. Por 

exemplo, o Auto é construído a partir de vários textos e funde-se a partir de múltiplos 

discursos associados a diferentes gêneros discursivos. Nele encontramos, por 

exemplo, gêneros bíblicos, música popular nordestina, ditados populares, referência 

ao Auto medieval etc. 
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Na sátira menipeia, por exemplo, o inferno ou a infernalização carnavalizada 

das situações humanas surgem com assiduidade. Observamos processo 

semelhante em O Auto da Compadecida, percebemos, por exemplo, que há 

influência da tradição medieval do inferno alegre, mesclando-se ao pensamento 

tradicional de inferno cristão.  

Notamos claramente que no desenrolar da narrativa, o autor criador dá um 

tom cômico e anti-paradigmático ao terceiro ato, no tribunal celeste. Na narrativa, o 

julgamento das almas realizado por Jesus (Manuel) e a virgem Maria 

(Compadecida), rompe de certa forma com a doutrina do “inferno cristão”, ou seja, 

transcende o lugar de tristeza, dor e punição, onde não há absolvição de “pecado” 

algum. 

Verificamos também que o universo ficcional do Auto é regido pela lógica dos 

avessos e pelo risível, ou seja, “os contrários se encontram, olham-se mutuamente, 

refletem-se um no outro, conhecem e compreendem um ao outro” (BAKHTIN, 2005, 

p. 204). Nele, bem ao estilo bakhtiniano, o popular e o erudito se fundem num 

processo carnavalizado, o alto e baixo se misturam, o sagrado e profano se 

relacionam, o sublime e grotesco caminham juntos, os opostos se mesclam, 

revelando seu caráter contestatório e revolucionário.  

Nesse sentido, a influência da carnavalização na literatura e nos diferentes 

gêneros do discurso, com sua linguagem de forma concreto-sensorial e simbólica 

expressa e projeta a cosmovisão carnavalesca do mundo. Essa linguagem simbólica 

não pode ser traduzida, mas transposta para a literatura, na qual se denomina de 

“literatura carnavalizada”. Segundo Bakhtin (2005, p.122), “a literatura que, direta ou 

indiretamente, através de diversos elos mediadores, sofreu a influência de diferentes 

modalidades de folclore carnavalesco (antigo ou medieval)”. 

Lopes (1999, p. 77-78), na linha do pensamento bakhtiniano, afirmou que a 

literatura carnavalizada: 

 

[...] pode voltar-se para si mesma e, desdobrada numa clave séria e 
numa clave cômica, construir-se feito um diálogo entre dois textos do 
mesmo discurso que, por causa disso, deixa de servir inocentemente 
para expressar a ideologia manipulatória, da representação do lado 
(pretensamente) sério da vida; ao contrário. [...] paródico por 
natureza, o discurso dialógico é auto reflexivo, ele se biparte entre, 
de um lado, uma prática da seriedade e da solenidade e, de outro 
lado, uma prática oposta, da jocosidade e do ridículo; no jogo 
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articulado entre esses dois extremos, o discurso encena o espetáculo 

da vida e o espetáculo da sua própria constituição. 
 

De fato, a carnavalização quando transposta à literatura, não apenas os 

limites são diluídos, de forma especial àqueles instituídos entre o sério e o cômico, 

como dialogalmente inter-relaciona objetos que se contrapõem, aspectos 

opostos/binários, tais como; a água com o fogo; o céu com o inferno; o sim com o 

não, a vida com a morte e, assim por diante. Esse processo implica dizer que a 

carnavalização da literatura é a transposição carnavalesca na literatura, no sentido 

de reescrever sem as regras e as ordens da vida normal. Logo, os procedimentos de 

carnavalização inseridos na prosa de ficção literária tornam a literatura paródica por 

natureza, isto é, ambígua com liberdade e sem limites (BAKHTIN, 2005). 

Nesse sentido, verificamos que essas categorias teórico-analíticas – o 

dialogismo, o conceito de carnavalização, o jogo de opostos orientam a trama 

linguístico-discursiva do Auto da Compadecida. Desse modo, o dualismo, ou seja, o 

confronto entre “os opostos”, a exemplo do popular/erudito, do sagrado/profano, 

dentre outras oposições binárias entrarão como dispositivos analíticos 

discursivamente detectáveis no nosso corpus.  

Na próxima seção, teceremos sobre a identidade sob a perspectiva dos 

Estudos Culturais.   
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3. A IDENTIDADE SOB A PERSPECTIVA DOS ESTUDOS CULTURAIS  

 

Eu não posso me arranjar sem um outro, eu não posso me tornar eu mesmo sem 
um outro; eu tenho de me encontrar num outro por encontrar um outro em mim. 
(Bakhtin) 

 

Nos últimos anos, sobretudo a partir dos estudos culturais, têm ocorrido 

acirrados debates e diversas discussões acerca da Identidade. Este assunto tem um 

papel central no trabalho de Hall (2006), Silva (2008), Gregolin (2008) e Bauman 

(2005) etc., referências obrigatórias no estudo que visa entender esse complexo e 

multifacetado tema.  

Na perspectiva de Hall (2006), como na visão dos autores acima citados, o 

crescente interesse pela questão da identidade se deve ao fato de vivermos, 

contemporaneamente, a chamada “crise de identidade” do sujeito que, na 

“modernidade tardia” ou na “pós-modernidade”, como alguns pesquisadores 

preferem designar, passa por um processo de mudanças profundas, na maneira de 

compreender a si mesmo e o mundo, ou seja, uma crise tanto do ponto de vista 

individual, quanto do ponto de vista coletivo. 

Esse contexto de mudanças é propiciado pela globalização e pelas novas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC´s) que têm intensificado novas 

concepções e redimensionado novos modos de fazer e de ser, cujos efeitos têm 

produzido e alcançado proporções muito rápidas, dentre elas, nos últimos anos - o 

impacto sobre a identidade e/ou identidades -. Reafirmando tal colocação, Gregolin 

(2008) esclareceu, em seu artigo intitulado Identidade: objeto ainda não 

identificado?, que essa crise de identidade é caracterizada atualmente, pelas 

mudanças globais que têm desestabilizado e fragmentado os quadros de referência 

que por tanto tempo davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. 

Semelhantemente a Gregolin, Hall (2006) postula: 

 

[...] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o 
mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 
fragmentando o indivíduo moderno [...] o sujeito, previamente vivido 
como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando 
fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 
identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas (HALL, 
2006, p. 7, 12). 
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Assim, as identidades antes estáveis, previsíveis desapareceram para dar 

lugar às identidades fragmentadas, multifacetadas e flexíveis que se transformam ao 

sabor e à velocidade das leis de mercado. Dessa forma, instaura-se a desintegração 

de conceitos clássicos e de discursos antes sólidos e institucionalizados tanto no 

campo político como no campo socioeconômico.  

Como percurso ampliado dessa concepção, encontramos a noção de que, na 

modernidade líquida - designação criada por Baumann - a “[...] busca frenética por 

identidade não é um resíduo dos tempos pré-globalização, mas é justamente um 

efeito das pressões globalizantes e individualizadoras, conforme Bauman, (2005, p. 

193).  

Esse autor defende que “[...] selecionar os meios necessários para conseguir 

uma identidade alternativa de sua escolha não é mais o problema", mas, "[...] o 

verdadeiro problema e atualmente a maior preocupação é a incerteza oposta: qual 

identidade escolher e [...] por quanto tempo se apegar a ela?” (BAUMAN, 2005, p. 

91).  

Na visão desse sociólogo, o sujeito moderno (deslocado e descentrado) está 

sempre em processo de construção, desmembrado em vários papéis e/ou posições 

sociais; assume constantemente distintas e múltiplas identidades (tantas quantas 

forem possíveis adotar) e padrões, geradas em diferentes contextos e situações 

sociais. Por isso, para o autor, não há uma identidade estanque, uniforme, única, 

completa, mas identidade(s) múltipla(s), fluída(s) e inconclusa(s).  

Na modernidade tardia, a noção de identidade deixou de ser caracterizada 

pelo conjunto de peculiaridades (biológica, geográfica, nacional, cultural etc.) que 

definia o sujeito ou o seu grupo específico, dando-lhe a ideia de pertencimento, de 

inclusão, bem como a “ilusão” de certa unidade e estabilidade na sociedade 

(BAUMAN, 2005).  

Hall (2008) ainda define a questão da identidade como processo sociocultural 

produzido nos diferentes gêneros e discursos em uma dada sociedade. Segundo 

esse autor, a identidade também é construída através da diferença e dentro do 

discurso, sendo, por isso, necessário 

  

[...] compreendê-las como produzidas em locais históricos e 

institucionais específicos, no interior de formações e práticas 

discursivas específicas, por estratégia e iniciativas específicas. Além 

disso, elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas 
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de poder e são, assim, mais o produto da marcação da diferença e 

da exclusão do que do signo de uma unidade idêntica, naturalmente 

construída [...] (HALL, 2008, p. 109). 

 

Ainda na perspectiva de Hall (2008), a constituição identitária se constrói 

no/pelo discurso, pois somente no fio do discurso, o sujeito deixa revelar sua 

heterogeneidade: 

 

[...] isso implica o reconhecimento radicalmente perturbador de que é 
apenas por meio da relação com o Outro, relação com aquilo que 
não é, com precisamente aquilo que falta com aquilo que tem sido 
chamado exterior constitutivo, que o significado ‘positivo’ de qualquer 
termo e, assim, sua ‘identidade’ pode ser construída (HALL, 2008, 
p.110) (Grifos do autor).  

 

Essa afirmação ratifica o modo como Hall (2008), assim como Silva (2000) 

concebem o significado de identidade: atos de criação linguística. Ou seja, na e pela 

linguagem as identidade(s) adquire(m) significação e sentido.  

Logo, as práticas discursivas desempenham papel fundamental na construção 

dos sujeitos, de sua marca identitária e dos lugares que ocupam. Compreendemos, 

a partir disso, que o discurso tanto contribui para a constituição identitária, formação 

do sujeito, quanto para sua formação discursiva. E mais ainda, a questão da 

identidade não se fundamenta na identificação, antes é constituída pela diferença, 

pela alteridade, na relação com o outro, no entrechoque das relações sociais, pela 

resistência ao que não é, assim como aquilo que lhe falta, no modo como se 

concebe e é afetado pelo outro. É nessa perspectiva que surge o confronto da 

relação entre identidade e diferença.   

Para Silva (2000), a identidade é simplesmente aquilo que se é (sou 

brasileiro, sou negro); já a “diferença” é o não ser aquilo que ele é (ela é portuguesa, 

ela é branca). Como destaca o autor, é uma relação emblemática, complexa, pois, 

quando se faz uma afirmação de identidade, gera-se uma extensa cadeia de “[...] 

expressões negativas de identidade, de diferenças” assim também “[...] as 

afirmações sobre diferença também dependem de uma cadeia, em geral oculta, de 

declarações negativas sobre outras identidades”. O que nos leva a entender que o 

termo diferença está, por sua vez, intimamente ligado ao termo identidade. É uma 

relação que não se exclui mutuamente; pelo contrário, são termos intercambiáveis, 

interdependentes, que se complementam, se integram (SILVA, 2000, p. 74-5). 
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Para o pesquisador: 

 

A identidade não é uma essência; não é um dado ou um fato [...] a 
identidade não é fixa, estável, coerente, unificada, permanente. A 
identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, 
transcendental [...] podemos dizer que a identidade é uma 
construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um 
ato performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, 
inconsistente, inacabada. A identidade está ligada a estruturas 
discursivas e narrativas. A identidade está ligada a sistemas de 
representação. A identidade tem estreitas conexões com relações de 
poder (SILVA, 2000. p. 96). 

 

Outro teórico que discute o conceito de identidade é Woodward (2000), que 

assim como Silva (2000, p.8), enfatiza: “[...] a identidade é, assim, marcada pela 

diferença [...] adquire sentido por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos 

pelos quais elas são representadas”. A “cor” preta, por exemplo, atua como símbolo 

que é frequentemente ligado à figura do mal, aquilo que é ruim e feio; enquanto a 

cor branca prefigura o bem, a pureza, o que é bom e belo.  

Neste caso, esses símbolos associados às práticas humanas engendram 

sentidos e produzem flagrantes marcas que caracterizam a identidade. Assim, não é 

de se estranhar que, ao longo desses séculos, há procedimentos de diferenciação 

simbólica construídos no interior das atividades enunciativo-discursivas que 

conferem à raça branca um status de supremacia em relação à raça negra, inclusive 

na expressão do sagrado, na religião.  

Pensar a identidade do ponto de vista da perspectiva discursiva pode estar 

diretamente relacionada às pressuposições de Bakhtin e o Círculo, apesar de não 

terem trabalhado especificamente o conceito de identidade, como os autores 

mencionados anteriormente, os teóricos russos oferecem meios para pensarmos a 

alteridade como fundamento da identidade, isto é, partindo do princípio de que a 

alteridade é imprescindível para a constituição do sujeito. Em Estética da Criação 

Verbal, a esse respeito, Bakhtin (2000) afirma: 

 

[...] Tomo consciência de mim, originalmente, através dos outros: 

deles recebo a palavra, a forma e tom que servirão para a formação 

original da representação que terei de mim mesmo. [...] Assim como 

o corpo que se forma originalmente dentro do seio (do corpo) 

materno, a consciência do homem desperta envolta na consciência 

do outro (BAKHTIN, 2000, p. 378) (Destaques nossos). 
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O teórico russo defende a ideia de que, através do outro8, nos constituímos e 

nos transformamos, pois “ [...] é impossível alguém defender sua posição sem 

correlacioná-la a outras posições”; pelo reconhecimento da alteridade (ou melhor, da 

outricidade) é que o sujeito constrói sua identidade. Ou seja, ela é ao mesmo tempo 

construída e (trans)formada através das interações verbais, das palavras alheias, 

das representações simbólicas, dos signos, no permanente e constante diálogo 

entre o “eu e o outro” ou entre o “eu com o(s) outro(s)” sujeito(s). Porque “[...] a 

consciência de si é sempre verbal e o “eu só pode se realizar no discurso, apoiando-

se em nós” (BAKHTIN, 1980, p. 68).  

Como ressalta Sobral (2009), o sujeito  

 

traz na constituição de sua condição de sujeito, de sua subjetividade, 
as marcas dos aspectos sociais e históricos de sua vida em 
sociedade, de sua ‘inter-subjetividade’, que vão se integrando 
gradativamente à sua identidade, a partir dos deslocamentos de suas 
posições individuais que as relações com os outros provocam etc.  

(SOBRAL, 2009, p.81) (Grifos do autor). 
 

Isso nos leva a considerar que a identidade não é inatista, não é congênita, 

ela é construída e ao mesmo tempo (trans)formada pelos sujeitos em processos 

interacionais, modificada pela constitutividade exterior, pela reconhecimento do 

outro. Ou seja, antes a identidade se forma na superfície extraterritorial, isto é, nas 

relações sociais e culturais em que o sujeito nas diversas esferas da vida se 

encontra inserido. Desse modo, “um sujeito só se vê como tal como ‘espelho’ da 

visão de outros sujeitos, que por sua vez precisam uns dos outros com esse mesmo 

fim para se constituir como sujeito. Logo, a relação entre sujeitos, mesmo que seja 

negativa, constitui os sujeitos” (SOBRAL, 2009, p. 57). 

Neste sentido, na/pela alteridade que aparece e se manifesta aquilo que 

somos; a imagem que os outros têm sobre nós, as avaliações apreciativas, 

axiológicas que fazem a nosso respeito e vice-versa. Isto significa que somos 

“efeito” da alteridade e fruto das relações que mantemos uns com os outros num 

ininterrupto processo de (re)construção de nossa(s) identidade(s).  

Frente à postura teórica evocada, podemos concluir que a constituição 

identitária não se fundamenta na identificação da semelhança; mas é concebida 

                                                         
8
 No sentido bakhtiniano o termo “outro” refere-se não apenas ao outro presencial, mas também ao 

“virtual”, ou seja, é o outro dialógico, que representa as “outras vozes” que podem estar presen tes 
nos enunciados. 
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essencialmente na relação do eu com a alteridade; e das práticas discursivas, por 

sua vez, são instrumentos necessários neste processo de constituição dos sujeitos e 

de seus lugares e marcas identitárias.  

Dito de outro modo, a identidade do sujeito é influenciada/marcada pela 

alteridade, pela presença do outro e, também, (trans)formada através de posições 

que ele ocupa nas mais variadas esferas da vida social, quando alcança contornos 

diferenciados, conforme o contexto sócio-histórico de que participa. 

Em função disso, antes de analisarmos como a identidade do Jesus é 

construída no/pelo discurso no texto verbal, ou seja, como é configurada a 

identidade desse sujeito discursivo no entrelaçamento das vozes e discursos nos 

dois gêneros discursivos selecionados, abordaremos como o negro foi retratado pela 

tradição cristã e quais as implicações no âmbito sócio-histórico-religioso.  

  

3.1. A identidade do negro na tradição cristã  

 

Não se pode decompor a história da sociedade brasileira da história da 

religião, especificamente, quando se examina as relações estabelecidas entre a 

Igreja católica e os negros no período colonial brasileiro.  

Desde sua chegada da África até sua utilização como “mão de obra” escrava, 

os negros foram terrivelmente escravizados e introduzidos no Cristianismo, como 

parte do projeto Colonial, por meio da catequese e do batismo cristãos. Forçados a 

abandonar culturas e crenças ancestrais e se “converterem” ao Cristianismo, pois 

“[...] aceitar o Evangelho anunciado pelos missionários era, ao mesmo tempo, 

aceitar a submissão à coroa [portuguesa]” (VASCONCELOS, 2005, p. 40, acréscimo 

nosso ). 

Assim, através dessa perspectiva que deve ser entendida a presença do 

Cristianismo na vida dos negros no período colonial brasileiro. Ora, sabemos que a 

Bíblia, o livro sagrado do Cristianismo, foi usada pelo colonizador para subjugar e 

legitimar a escravidão do povo negro, como informa Frissotti (1994, p. 7): 

 

No período colonial, foi chamada [Bíblia] testemunha de que Deus 

estava do lado do rei, do senhor de escravos, do rico, do bispo, do 

branco, do homem. Uma ferida e uma ferida mortal que procurou 

matar a liberdade, a dignidade, a fé e a identidade do povo negro. 

Aos olhos do homem e da mulher negra, o cristianismo foi o ferro em 
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brasa, a mordaça, as algemas que os mantinham presos no ‘doce 

inferno’, como era chamado engenho de açúcar (Acréscimo nosso). 

 

O argumento, supostamente baseado na Bíblia, para o surgimento da cor 

preta seria a marca que Deus colocou em Caim por ter matado seu irmão Abel (cf. 

Gn. 4:15). Ainda que a maldição (escravização) dos povos africanos sucedeu por 

causa da irreverência de Cam - filho de Noé - amaldiçoado à escravidão por ter visto 

a nudez paterna (cf. Gn. 9:25). Por conta disso, foi criada uma concepção de que a 

maldição que Cam recebeu de Deus por sua transgressão/pecado, acabou sendo 

transmitida aos seus descendentes e que a “cor” preta seria, então, um distintivo de 

maldição, uma marca indelével de subalternidade e inferiorização da raça negra.  

Em sequência, os enunciados de alguns pesquisadores que constataram o 

uso do fenômeno religioso para manter e justificar a discriminação e o preconceito 

racial.  

Melo (2007, p. 452), por exemplo, afirma que “[...] é possível que a narrativa 

do Gênesis, tomando como exemplo da tradição do pecado original de Adão, tenha 

criado um mito etiológico para, então, explicar a instituição do cativeiro”.  

A pesquisa realizada por Nash (2005) apura detalhadamente a existência de 

pessoas negras na Bíblia e a influência que estas desempenharam na constituição 

da nação israelita e da história bíblica. Para esse autor, o povo israelita “[...] nunca 

caminhou na Europa! caminhou na África e no Oriente médio, terras dos povos 

negros e morenos” (2005, p.14). Para ilustrar, ele cita várias referências do Antigo 

Testamento, por exemplo, “a princesa etíope/negra”, esposa de Moisés (Números 

12:1); o Cuchita (negro) membro da corte de Davi (Salmos 7:1); a Sulamita, uma das 

esposas de Salomão (Cantares 1:5)9, dentre tantas outras referências.  

Nash (2005) esclarece que há quatro maneiras diferentes de pensar sobre a 

presença negra na Bíblia: a) pela genealogia, há uma multiplicidade de origens 

étnicas na constituição da nação israelita; b) pela geografia, há decorrência da troca 

do intercâmbio sociocultural entre os povos africanos e os israelitas; c) pela 

simbologia e pelos mitos; d) pela teologia, há uma abordagem mais experiencial, 

uma identificação da história de opressão e sofrimento da nação de Israel, 

                                                         
9
 A tradução do versículo bíblico deveria ser “[...] sou escura e formosa” e não como alguns exegetas 

traduzem “[...] sou morena, porém formosa” como se a beleza não pudesse estar associada à 
negritude. 
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semelhantemente a história de sofrimento dos africanos, de modo que, segundo ele, 

ser oprimido é ser pobre. 

Nash (2005) semelhantemente a Garmus (1988), no estudo sobre o uso 

ideológico da Bíblia para justificar a escravidão e discriminação do negro, afirmou: 

 

O Pseudo-Ambrósio (PL17, 439), porém, põe a origem da 
escravatura na maldição de Cam pelo seu pai Nóe (Gn 9.25-27). 
Hoje a exegese afirma que Canãa não inclui as populações negras 
[...] A sujeição de Cam a Sem, na intenção do autor sagrado, indica a 
futura sujeição dos cananeus pelo filisteus (Javé) e Israelitas (Sem). 
Mas a infeliz leitura de tipo fundamentalista do Pseudo-Ambrósio 
persistiu até o século XIX, reforçando a ideologia escravista. A 
mesma idéia reaparece também em Agostinho [...] porque seu uso 
na tradição cristã, além de justificar a escravidão, sobretudo dos 
negros considerados descendentes de Cam, serviu para reforçar a 
mentalidade racista, que considerava os brancos superiores aos 

negros (GAMUS, 1988, p. 43-44). 
 

Ainda o pesquisador e historiador Beozzo (1988) realizou, em seu artigo 

intitulado As Américas negras e a História da Igreja, uma leitura da História da Igreja 

no Brasil, especificamente seu posicionamento diante da escravidão. Ele postula: 

 

[...] para se lançar corajosamente à luta pela abolição do regime 
escravocrata, a Igreja teria que ter passado por uma profunda 
revisão crítica de seu anterior comprometimento com o regime 
escravocrata, coisa que não aconteceu então nem fez até hoje. Isso 
explica porque a Igreja teve tanta dificuldade, com o advento da 
República, de fazer face ao problema de se inserir numa formação 
social brasileira negra e majoritariamente mestiça, que continua 
herdeira do passado escravista. Corre a aninhar-se junto às recentes 
populações imigrantes, que vão chegando da Europa para o Sul do 
Brasil e aposta seu destino nesse país branco, europeu, de 
imigração italiana, alemã, polonesa, espanhola e portuguesa. 
(BEOZZO, 1988, p. 69) 

 

A pesquisa de doutoramento realizada pelo antropólogo Hofbauer (2000), 

menciona que os portugueses escravizaram os índios (chamados de negros) 

baseados no mito camítico. Afirma o pesquisador que a ocupação Árabe na 

Península Ibérica trouxe essa interpretação bíblica para Portugal que a utilizou, na 

colonização do Brasil. Relata que “[...] a escravidão era propagada como meio de 

integrá-los [negros] à cristandade e argumentava-se que os negros, depois de terem 

servido como escravos bons, podiam um dia lá no céu transformar-se em brancos, 
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em iguais” (Destaques nossos). Na mesma linha de pensamento, aponta outro autor 

que  

 

a religião serviu, muitas vezes, como manto ideológico, para 
justificar, em nome do sagrado, as injustiças da escravidão, atitude 
que não mudou, qualitativamente, ao longo dos séculos em que 
durou a escravidão no Brasil, até o Concílio do Vaticano II 
(VASCONCELOS, 2005, p. 46). 

 

Podemos inferir que a religião cristã, de certa forma, introduziu a ideia de que 

os negros deveriam aceitar passivamente a condição de escravos. Constatamos que 

o sentido do “substrato bíblico-teológico” sobre o qual fortaleceu essa justificativa foi 

da ‘teologia da retribuição’, ou seja, diziam que se o negro fosse bom, dócil, 

submisso e aceitasse a dor e o sofrimento com paciência, seria recompensado 

proporcionalmente por Deus, após a morte. 

Nesse sentido, presumimos que a tradição teológica ocidental tenha 

negligenciado a influência e a presença de raízes africanas na constituição da 

história bíblica. Dessa forma, os vários textos bíblico-teológicos, por sua vez, devem 

ter sido lidos e/ou interpretados com preconceito racial para justificar a escravidão e 

reforçar concepções que qualificavam o povo negro como inferior aos brancos.  

Na próxima seção, teceremos resumidamente sobre a identidade do ícone do 

Cristianismo: Jesus. 

 

3.2 A identidade de Jesus na tradição cristã  

Jesus é a figura fundamental do Cristianismo, representante maior da 

divindade nesta religião e personagem central na cultura Ocidental. Talvez ninguém 

tenha exercido na História mundial fascínio e conquistado tanto as pessoas como 

Jesus de Nazaré. Sua influência não ficou circunscrita apenas ao campo religioso, 

alcançou também o cultural e o artístico.  

Os “Jesus” multifacetados da história do Cristianismo são apresentados de 

várias maneiras e nas mais diversas formas e contextos, numa gama quase que ad 

infinitum de interpretações: o Jesus da era cristã, da Idade média, do Renascimento, 

da época moderna, dos debates teológicos da escolástica, da Reforma e Contra- 

Reforma, da ficção literária (romance, teatro, poesia etc.) e das artes de um modo 

geral.  
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O fato é que, ao longo do tempo, gerações após gerações, a identidade de 

Jesus Cristo vem sendo (re)elaborada e (tem passado) passa por várias 

transformações na medida em que a evolução do pensamento Ocidental passou a 

questionar e duvidar sobre sua dupla natureza (divina-humana), ocasionando, dessa 

forma, cismas constantes, confrontos acirrados e diversas controvérsias. Basta dizer 

que as questões cruciais e polêmicas desde os primórdios são: quem foi afinal Jesus 

e qual seu papel na história humana? São conjecturas que têm intrigado há mais de 

dois mil anos historiadores, eruditos e pesquisadores ao longo do tempo. 

Reconhecemos que se torna difícil traçar um quadro biográfico detalhado 

sobre Jesus (no sentido contemporâneo). No máximo, o que temos de registro está 

na Bíblia, texto sagrado da religião cristã. 

Gaarder (2000, p.137), na obra O livro das Religiões, comenta que a Bíblia é 

um dos maiores best-sellers de todos os tempos. Estreitando ainda mais essa 

consideração, diz que nenhum outro livro teve maior influência literária em toda a 

história da humanidade.  

Em direção ao mesmo pensamento do autor, acrescentamos que às vezes a 

leitura que se faz da Bíblia - dos seus temas, figuras, discursos e práticas simbólicas 

-, para além dos ambientes confessionais, dos ambientes religiosos, pode promover 

ressignificações, operar significativas reformulações teológicas de natureza 

heterodoxa; influir no modo de ser e pensar de sujeitos os mais diversos possíveis, 

quando se apropriam de tais textos. Basta citarmos, por exemplo, grandes filósofos 

(Nietzche, Heidegger, Buber, Leibniz etc.) e escritores (Dante, Dostoiévski, Kafka, 

Saramago, Fernando Pessoa, Machado, Adélia Prado, Ariano Suassuna etc) de 

todas as épocas. Independentemente da crença em Deus ou do que cada um 

pensava a respeito dele, esses autores realizaram interessantes leituras (filosófica 

e/ou literária).  

Vale acentuar que, além do Jesus do Cristianismo, há um Jesus concebido 

pela Literatura, mas que tem como espelho o do Cristianismo, pois “[...] os 

personagens e narrativas da Bíblia passaram a ser personagens e narrativas das 

culturas, influenciando estilos literários, contribuindo para a construção de novos 

personagens e de novas narrativas” (MAGALHÃES, 2009, p. 22). 

A Bíblia não se trata apenas de um único livro, mas de um conjunto de obras: 

trinta e nove livros do judaísmo antigo (Velho Testamento - VT) que relatam a 

história do povo de Israel e de seu relacionamento com Jeová (Deus) e um conjunto 
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de vinte e sete livros do Cristianismo primitivo (Novo Testamento - NT), os quais 

constituem a base da história e ensinamentos de Jesus, o Deus encarnado.  

No conjunto de textos do Novo Testamento, encontramos os chamados 

escritos históricos (Evangelhos e Atos dos apóstolos) que narram sumariamente os 

acontecimentos sobre a infância, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. 

Assim como o filósofo Sócrates (470 a.C) que nada deixou por escrito sobre seus 

pensamentos e suas ideias (somente tivemos acesso aos registros dele por causa 

de dois de seus discípulos: Platão e Xenofontes), Jesus também, nada deixou 

escrito de seu próprio punho. Foram os seus discípulos que se dedicaram a escrever 

sobre seu ministério público e, principalmente, sobre seus ensinamentos de vida e 

de ministério. 

Em sua obra intitulada Jesus, Flusser (2002, p. 2) afirmou o seguinte: 

 

[...] as únicas fontes cristãs importantes que se referem a Jesus são 
os quatro Evangelhos: Mateus, Marcus [sic], Lucas e João. O 
restante do Novo Testamento quase nada nos conta acerca de sua 
vida [...] Os três primeiros Evangelhos baseiam-se primordialmente 
em material histórico comum, ao passo que o quarto, João, é 
considerado como mais se preocupasse com a apresentação de uma 
perspectiva teológica. Os paralelos entre Mateus, Marcos e Lucas 
são tantos que poderiam ser dispostos em três colunas paralelas, de 
modo a formar uma sinopse - daí a designação “Evangelhos 
sinóptico” a eles atribuída (Grifos do autor). 

 

Lembremos que cada evangelista se preocupou em mostrar uma abordagem 

de Jesus por elementos distintivos do seu caráter e ministério, cada autor nos 

apresentou Cristo por um filtro, uma lente que lhe era própria, isto é, constituíram, 

uma identidade distinta de Jesus por ser endereçada a grupos específicos de 

interlocutores/leitores da comunidade à qual pertenciam; escreveram a partir de 

diferentes pontos de vista e perspectivas teológicas ou, como poderíamos chamar, 

de distintas “cristologias”. A esse respeito, Cairns (1995) comenta: 

 

[...] cada um dos autores apresenta seu relato [...] Mateus salienta a 
atividade do reinado de Cristo como messias prometido que cumpriu 
as promessas do Velho Testamento, por isso, faz constante uso da 
frase “isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelos 
profetas”. Marcos, que escreveu tendo em mente os romanos, 
destacou o lado prático do ministério de Cristo, o sentido de ação e 
poder é fortalecido pelo uso constante que faz da palavra grega 
geralmente traduzida como “imediatamente”. Lucas, o historiador (Lc. 
1:1-4), reporta-nos o lado humano do ministério de Cristo. João 
apresenta Cristo como Filho de Deus com poder de levar bênção a 
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todos quantos O aceitassem pela Fé (Jo. 1:12, 20: 30-31) (CAIRNS, 
1995, p.41) (Grifos do autor). 

 

Corroborando com as mesmas ideias, Land (1997) afirma que o evangelista 

Mateus dedica à atenção em mostrar aos seus compatriotas hebreus que Jesus era 

o messias prometido, o filho de Davi, o Cristo predito do Antigo Testamento. 

Observamos que segundo as narrativas mateanas, Jesus cumpriu todas as 

prerrogativas e promessas do Velho Testamento (VT).  

Para Land (1997), o evangelho marcano frisa mais as ações e as atividades 

de Jesus do que seus ensinamentos, diferentemente do relato de Mateus. Já no 

Evangelho de Lucas, ele é apresentado como o salvador de todos os homens. A 

temática central desse livro é mostrar a humanidade de Jesus, por isso o autor 

bíblico dá expressão acentuada ao amor de Jesus aos grupos marginalizados e aos 

grupos minoritários da sociedade vigente. 

Nesse sentido, os autores bíblicos não tinham interesse em descrever a 

veracidade histórica de Jesus (no sentido restrito do termo), mas proclamar uma 

mensagem que atendesse aos problemas e às necessidades específicas de cada 

comunidade para as quais se dirigiam os seus escritos. Basta acentuar que tal fato 

distinguia entre um e outro evangelista.  

Confiramos, por exemplo, o evangelho de João; quando o comparamos aos 

Evangelhos sinóticos10, acima comentados, em uma rápida leitura podemos 

constatar que há aspectos distintos na própria escolha dos temas abordados, na 

apresentação do ministério público de Jesus e de seus ensinamentos, na estrutura 

das narrativas, nos relatos da vida e na ênfase teológica. Por exemplo, enfatiza o 

significado bíblico-teológico da encarnação -, Deus feito homem enviado por Deus-

Pai ao mundo para ser o salvador da humanidade-;quando “o verbo se fez carne e 

habitou entre nós e vimos a sua glória [...]” (cf. João 1:14) (LAND,1997). 

Outro aspecto que merece atenção, como enfatiza Gaarder (2000), é que as 

narrativas dos Evangelhos estão permeadas de nomes e títulos atribuídos a Jesus, 

designações que surgiram do judaísmo e da história de Israel e, depois foram 

ressignificadas pelo Cristianismo.  

                                                         
10

 Os três primeiros Evangelhos se chamam Sinóticos. O termo “Syn-optikós” deriva do grego, que 

quer dizer: “que tem um só golpe de vista, abrange várias coisas ou tem o mesmo ponto de vista”; em 
outras palavras, os três primeiros evangelhos possuem grandes semelhanças e características 
comuns pelo fato de apresentarem o mesmo plano geral para a narrativa sobre a vida e o ministério 
público de Jesus (GAARDER, 2000).  
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Nesse sentido, o autor nos apresenta três títulos mais frequentes que nos 

remetem a Jesus, os quais são: Messias, Filho do Homem e Filho de Deus. Em certo 

sentido, o cerne da mensagem sobre Jesus está inevitavelmente ligado a essa 

tríade (Messias - Filho do Homem - Filho de Deus). Basta dizer que, por trás de cada 

um deles, carrega em si uma longa discussão teológica (GAARDER, 2000, p. 155). 

Lembra Vadico (2005, p. 33 apud FERRARO, 2000, p. 11):  

 

Os títulos dados a Jesus pelas primeiras comunidades mostram a 
contradição e a oposição ocorridas no processo de sua vida e morte. 
Os títulos estão relacionados com a vida de Jesus e sua prática. Por 
isso, a reflexão cristológica, já expressa pelos títulos (profissões de 
fé), enraíza-se também na história de tal forma que partimos da 
prática de Jesus ao ser de Jesus e do ser de Jesus ao ser de Deus. 

 

Para compreendermos esses títulos/representações, precisamos muitas 

vezes recorrer ao contexto sócio-histórico em que foram cunhados. Por exemplo, a 

palavra Messias ou Cristo (Christos é a forma grega transliterada do termo hebraico 

Messiah) significa “ungido”, “escolhido” e pode significar também “enviado”. Esse 

título logo se tornou um nome próprio, usado de forma isolada quando aplicado a 

Jesus, refere-se ao caráter dele como o enviado de Deus (cf. Mt.1).  

O termo “Messias” é uma declaração que alude à promessa vétero-

testamentária de que o messias ou “o ungido” prometido viria da raiz genealógica de 

Davi (cf. Sl. 2:7), daí porque Jesus é chamado “filho de Davi”, ou seja, da 

descendência davídica viria o messias, o salvador prometido e aguardado pelo povo 

judaico. 

Nas narrativas dos Evangelhos, Jesus é visto como o messias prometido do 

Antigo Testamento. O povo tinha a esperança de que ele o libertaria da opressão de 

Roma com a mesma envergadura, valentia e poder de guerra que o rei Davi libertara 

Israel dos países inimigos. No entanto, há uma radical inversão: Jesus se distancia 

de tal representação, pois é um rei que efetivamente governa como libertador dos 

pobres e oprimidos, e não como conquistador de nações, pelo menos, é essa a 

versão dos Evangelhos quando registraram suas ações e ensinamentos.  

Vale acentuar que o uso da expressão “Filho do Homem”, nos Evangelhos 

Sinóticos e no Evangelho de João, é o mais usado para definir Jesus. Tomado 

emprestado do Velho Testamento, fala sobre o salvador prometido por Deus aos 

judeus. Nos Sinóticos, as afirmações referentes ao “Filho do Homem” retratam três 
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aspectos: 1) o ministério terreno; 2) os sofrimentos e a morte; 3) a vinda 

apocalíptica. Já o termo "Filho de Deus" é interpretado de forma especial, destaca a 

filialdade e a fidelidade de Jesus ao Deus-Pai em sua jornada para crucificação e 

morte.  

Do ponto de vista da construção da identidade de Jesus, a ênfase recai em 

pelo menos três textos escriturísticos referenciados no Antigo Testamento como: Gn 

22,2, 12.16; Sl 2,7 e Is 42,1 dentre outros. Nesses textos, o sujeito da enunciação 

usou a expressão Filho de Deus mais abertamente ao narrar a forma particular que 

Jesus se dirigia aos interlocutores (no caso específico, os discípulos), confirmando 

essa forma de expressão à última metade do ministério dele.  

No Evangelho de João, o termo descreve com profundidade a missão de 

Jesus como o Filho de Deus e, consequentemente, destaca a divindade dele como o 

Filho eterno de Deus. 

Depois da era pós-apostólica, ficou evidenciada a escassez de obras escritas 

e publicadas que descrevessem especificamente a identidade de Cristo. O que 

sabemos substancialmente sobre Jesus, como já dito, encontram-se nos 

Evangelhos canônicos e na Literatura apócrifa. Conforme o dizer de Gaarden (2000, 

p. 153-4): 

 

Histórias que foram escritas nos dois primeiros séculos após a morte 
de Jesus (como as do historiador judeu Flávio Josefo, e dos 
historiadores romanos Tácito e Suetônio) contêm breves comentários 
sobre ele. Jesus não é um personagem de ficção (Grifos do autor). 

 

Em linhas gerais, partimos do pressuposto que a identidade também é um 

processo sociodiscursivo, que se realiza nas interações verbais, nas relações dos 

sujeitos entre si, concretiza-se nas estruturas e instituições da sociedade e se 

manifesta através dos textos e discursos. Nesse sentido, reconhecemos que, se 

direcionarmos o nosso olhar para os textos dos Evangelhos, podemos analisar como 

esses autores constroem/construíram a identidade de Jesus como messias ou 

outros títulos a ele atribuídos.  

Acreditamos que muitos fios poderiam ser puxados com base nessa questão, 

mas o aprofundamento dessa discussão não cabe neste trabalho, em um próximo 

talvez; o que importa, no momento, é atendermos aos objetivos da pesquisa, 

conhecermos sobre a personagem Jesus, ainda que sucintamente, para relacioná-lo 
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à personagem do Auto da Compadecida e, elucidar os títulos atribuídos a ele em 

diferentes efeitos de sentido, já que Suassuna os usa algumas vezes no discurso 

teatral.  

De posse desse entendimento, no próximo capítulo, tomaremos por norte a 

proposta de pesquisa que é analisar a identidade do Jesus negro do Auto da 

Compadecida em relação à construção da identidade do Jesus do texto bíblico.  

Antes da análise, no entanto, partimos para breves considerações sobre a 

obra literária. Nesse sentido, lacemo-nos à tentativa de revelar a construção da 

identidade de Jesus na prosa suassuniana. 
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4. O JESUS NEGRO, DE SUASSUNA SOB A PERSPECTIVA DA ANÁLISE 

DIALÓGICA DO DISCURSO  
 

 

Meu olhar repousa nas palavras. Ao dizer o sujeito negro como instância da 
linguagem que se faz e se constrói no tecido do enunciado e da enunciação que o 
representam, a leitura do negro e da negrura que propus a mim também evoca. O 
eu que fala, como um lugar na enunciação, não se quer ofuscado, distante, de 
fora. Ao falar o negro nomeio a minha própria negrura e, ao interpretar a 
encenação da experiência negra nas Américas, nessa experiência me incluo. Por 
isso, o discurso que encena o meu objeto a mim também encena. Se, na textura 
dessa escrita, minha fala e negrura atuaram com voz em off, nesse entreato essa 
voz quer ouvir-se a si mesma, quer ver-se no discurso, quer protagonizar-se, como 
ator em busca do seu rosto. (Leda Maria Martins).  

 

4.1 O Auto da Compadecida no conjunto da obra de Ariano Suassuna: um 

breve olhar  

 

O Auto
11

 da Compadecida foi escrito pelo romancista e dramaturgo paraibano 

Ariano Suassuna, radicado em pernambuco. Ele ocupou, no cenário das letras 

nacionais, o lugar de um dos grandes nomes da literatura brasileira na 

contemporaneidade. Sua produção literária é caracterizada basicamente por sua 

natureza dramática, seus textos são, no âmbito da literatura nacional, símbolo da 

representação da cultura popular do nordeste brasileiro. 

A peça foi encenada pela primeira vez em 1957, considerada pela crítica 

literária um marco do teatro brasileiro. Foi traduzida para vários idiomas; conta com 

várias montagens no exterior e tem três versões cinematográficas: a primeira versão, 

A Compadecida, de 1969, dirigida por George Jonas; a segunda versão, Os 

trapalhões e a Compadecida (1987), sob a orientação de Roberto Farias; a última 

versão, O Auto da Compadecida, em 1999, sob a direção do cineasta Guel Arraes. 

Essa última versão ganhou espaço significativo no cenário nacional, alcançou vários 

prêmios e obteve grande sucesso de público.   

A obra dramatúrgica O Auto da Compadecida constrói-se mediante o diálogo 

com outros textos, como por exemplo: O castigo da soberba, O enterro do cachorro 

e a História de cavalo que defecava dinheiro - romances e estórias populares do 
                                                         
11

 Auto é um tipo de representação dramática, de fundo eminentemente popular, de provável origem 
portuguesa (séc. XV), que versa sobre conteúdos religiosos ou profanos (ARAGÃO, 1997. p. 84 apud 
SILVA, 2003, p. 141). 
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nordeste brasileiro divulgados em folhetos – e, une-se a outros gêneros como os 

Autos da Idade Média e do teatro espanhol do século XVII. 

Suassuna soube recriar da tradição antiga e popular episódios e 

personagens, combinando a estrutura lúdica dos romances de cordel com a 

estrutura dos autos medievais. Ele promove uma mistura desses elementos da 

Cultura no seio de sua obra, fazendo-os dialogar de tal modo que constatamos a 

amalgamação das três culturas: a clássica, a popular e a religiosa. 

No prefácio, O Auto da Compadecida, escrito por Tavares, há uma análise 

com relação à obra e ao ser - fazer literário de Suassuna. O prefaciador da obra 

comenta:  

 

O modo como Ariano Suassuna utiliza nesta peça episódios e 
personagens de uma tradição antiga, com séculos de existência, dá-
nos um bom exemplo de como recorrer a estas fontes. Copiar, mais 
transformando. Reutilizar, mais dando o sangue novo. Na medida do 
possível, tentar escrever algo novo e tão vivo quanto o original; 
procurar fazer da cópia uma obra que o autor do original pudesse 
apreciar com prazer e aplaudir com orgulho (SUASSUNA12, 2005, p. 
181) (Grifos nossos). 

 

O Auto da Compadecida é uma obra aberta ao diálogo com outros gêneros 

discursivos, numa grandeza dialógica do discurso. Não é mero veículo de obras 

copiadas, não é mera imitação, mas recriação, renovação, nessa imensa 

capacidade mimética e dialógica que tem o texto suassuniano, pois nos revela aquilo 

que, de outra forma, não seria visto. Aqui, nos remetemos às palavras de Bakhtin 

(2000) quando enfatiza a irreprodutibilidade do texto (em sua qualidade de 

enunciado): 

 

Apenas é possível a reprodução mecânica da impressão digital (em 
qualquer quantidade de exemplares). Dá-se o mesmo com a 
reprodução, igualmente mecânica, de um texto (a reimpressão, por 
exemplo), mas a reprodução do texto pelo sujeito (volta ao texto, 
releitura, nova execução, citação) é um acontecimento novo, 
irreproduzível na vida do texto, é um novo elo na cadeia histórica da 

comunicação verbal [...] (BAKHTIN, 2000, p. 332). 
 

É sob essa ótica que devemos analisar a obra de Ariano como escrituração 

de um novo texto, que dialoga com outros de sua cultura e por eles são 

                                                         
12 Nas citações do livro, O Auto da Compadecida, mencionaremos apenas as páginas a cada 

ocorrência. 
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influenciados, mas não os reproduz (no sentido de cópia). A esse respeito, Bakhtin 

(2000) assevera que 

 

não existe a primeira nem a última palavra e não há limites para o 
contexto dialógico (este se perde num passado ilimitado e num futuro 
ilimitado). Mesmo os sentidos passados, nunca estão estabilizados 
(encerrados, acabados de uma vez por toda). Sempre se modificarão 
(renovando-se) no desenrolar do diálogo subseqüente, futuro. Em 
cada um dos pontos do diálogo que se desenrola, existe uma 
multiplicidade inumerável, ilimitada de sentidos esquecidos, porém, 
num determinado ponto, no desenrolar do diálogo, ao sabor de sua 
evolução, eles serão rememorados e renascerão numa forma 
renovada (contexto novo). Não há nada morto de maneira absoluta. 
Todo sentido festejará um dia seu nascimento [...] (BAKHTIN, 2000, 
p. 332; 413-4). 

 

A peça é composta de quinze personagens de cena (João Grilo, Chicó, 

Padeiro, Mulher do padeiro, Padre, Bispo, Sacristão, Cangaceiro, Antônio Moraes, 

Frade, Severino do Aracaju, Encourado, Demônio, Compadecida e Manuel/Jesus). 

Sua forma é própria do romanceiro nordestino, mas com recomendação circense. 

Como bem especifica o narrador: “[...] o autor gostaria de deixar claro que seu teatro 

é mais aproximado dos espetáculos de circo e da tradição popular do que do teatro 

moderno (p. 22)”.  

Foi escrita estruturalmente em três atos, os quais serão aqui relatados 

resumidamente. No primeiro ato, temos a abertura do espetáculo, que é feita pelo 

Palhaço, cabendo-lhe julgar e dizer tudo o que acontecerá na peça. No caso, ele é o 

narrador que liga e comanda o espetáculo, a voz do palhaço é o fio condutor que 

anuncia e interage com a plateia/leitor, conforme se vê no fragmento abaixo:  

 

[...] ao escrever esta peça, onde combate o mundanismo, praga de 
sua igreja, o autor quis ser representado por um Palhaço, para 
indicar que sabe, mais do que ninguém que sua alma é um velho 
catre, cheio de insensatez e de solércia. Ele não tinha o direito de 
tocar nesse tema, mas ousou fazê-lo baseado no espírito popular de 
sua gente porque acredita que esse povo sofre, é um povo salvo e 
tem direito a certas intimidades (SUASSUNA, 2005, p. 16) 
(Destaques nossos). 

 

O discurso direto aparece na maior parte da obra inclusive por ser um texto 

teatral. É interessante percebermos que a citação acima é narrada na terceira 

pessoa para criar um efeito de sentido, como se os fatos objetivamente relatassem a 

si mesmo(s), eximissem o autor. Até para que o leitor não confunda o narrador com 
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o autor pessoa. Colhemos uma citação de uma de sua Aula Magna proferida na 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 1992, para caracterizar essa voz, o 

próprio autor faz questão de esclarecer ao ouvinte/leitor: 

 

É por isso que eu escrevo para teatro, para botar os outros para falar 
por mim. Esta frustração vem desde o circo, quando eu era menino 
em Taperoá. [...] Vocês não podem imaginar a felicidade quando 
chegava à notícia “Chegou o circo!” [...] Era uma maravilha 
(SUASSUNA, 2007, p.18-19) (Destaques nossos). 

 

O Auto narra as peripécias mirabolantes de João Grilo, “o Severino nesta vida 

Severina”, figura típica do sertanejo amarelo e sabido, habituado a ser maltratado 

pela fome e pela seca do Nordeste. Ele é o retrato do homem simples do sertão que 

luta contra o patriarcado rural, contra a desigualdade social, contra o abuso do poder 

político e religioso, do coronelismo, do cangaço e até contra a figura do mal, o diabo.  

No primeiro ato, João Grilo envolve os doze personagens de cena (Padeiro, 

Mulher do padeiro, Padre, Bispo, Sacristão, Cangaceiro, Antônio Moraes, Frade, 

Severino do Aracaju, encourado, Diabo e Chico) em infinitas e grandes peripécias. 

Temos ainda, na sequência, o enterro do cachorro da mulher do padeiro, realizado 

em latim pelo sacristão, mediante a promessa de ser o beneficiário do testamento do 

animal. 

No segundo ato, são desenvolvidas todas as sequências narrativas em que 

permeiam as confusões e atrapalhadas eclesiásticas em função das artimanhas de 

João Grilo, por exemplo: o padre João abençoa o animal e chama a todos de 

cachorro; ocorre a invasão da cidade paraibana de Taperoá por Severino do Aracaju 

e seus capangas, o que resultou na morte de todas personagens, inclusive de João 

Grilo. 

No terceiro ato, há o julgamento das personagens, realizado por Jesus e pela 

Virgem Maria, que se estende, depois da morte, no limítrofe inferno-purgatório, lugar 

a que todas as personagens comparecem, perante o trono do Jesus negro, Manuel, 

para serem julgadas pelos erros cometidos no plano terrestre. É o momento em que, 

progressivamente, a narrativa do Auto vai se encaixando para obter seu ponto 

máximo, seu clímax - a relação binária opositiva vida e morte. Aqui, João grilo invoca 

a figura da Compadecida, a Maria, que entra em cena para amenizar o quadro dos 

pecados e interceder pelas personagens. Como medianeira, durante o julgamento, 

consegue livrar os cangaceiros, o padeiro, a mulher do padeiro, o padre, o sacristão 
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e o bispo das acusações do Diabo. Esses seguem para o purgatório e, por último, 

intervém a favor de João Grilo, conseguindo livrá-lo do inferno e fazendo-o retornar 

ao plano terrestre, ao mundo dos vivos. 

Para efeito de delimitação, analisamos apenas o terceiro ato que é o 

julgamento das almas (o tribunal celeste), conforme mencionamos na introdução 

desta pesquisa. Respeitamos a ordem em que os enunciados estão dispostos, 

porém, agrupamos alguns fragmentos tendo em vista o objetivo da pesquisa. Após 

essas observações de caráter mais formal, passemos à análise, ou melhor, ouçamos 

as “vozes” do tribunal das almas.  

 

4.2 O Jesus negro, de Ariano Suassuna: dos Evangelhos à Literatura 

 

No Auto da Compadecida, Suassuna promove no seio de sua obra um 

entrelaçamento com os elementos da cultura clássica e da cultura popular, fazendo-

os dialogar de tal modo que se percebe um processo análogo ao que Bakhtin (2005) 

denominou de carnavalização, noção esta que se vincula a dois princípios 

fundamentais, a saber: o dialogismo e a polifonia. 

Constatamos que toda a peça já autoriza uma abordagem que ressalta a 

cosmovisão carnavalesca na literatura, como proposto pelo Círculo de Bakhtin, 

especificamente na construção da personagem central da pesquisa, que é o Jesus 

negro. 

É importante percebermos que, nesse caso, a lógica carnavalesca se dá 

quando o negro é elevado ao céu e assume o papel de divindade e de juiz, graças à 

méssalliance carnavalesca. Verifiquemos a rubrica abaixo que relata esse ato 

culminante, que tem como fundamento o interdiscurso bíblico o “Juízo final” ou o 

“Juízo apocalíptico”: 

 

[...] de repente, João ajoelha-se, como que levado por uma força 
irresistível e fica com os olhos fixos fora. Todos vão-se ajoelhando 
vagarosamente. O encourado volta rapidamente às costas, para 
não ver o Cristo que vem entrando. É um preto retinto, com uma 
bondade simples e digna nos gestos e nos modos. A cena ganha 
uma intensa iluminura. Todos estão de joelhos, com o rosto entre as 
mãos.  
 

ENCOURADO - de costas, grande grito, com o braço ocultando os 
olhos. (p.124) 
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Primeiramente, confiramos o que dizem os enunciados bíblicos:  

 

E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele 
[Jesus], de cuja presença fugiu a terra e o céu; e não se achou lugar 
para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante 
de Deus, e abriram-se os livros; e abriu-se outro livro, que é o da 
vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas 
nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele 
havia; e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e 
o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E 
aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago 
de fogo.) [Apocalipse 20:11-15] (Acréscimos nossos] 

 

O texto de apocalipse 20 acima possui a descrição do dia do juízo final em 

que, segundo as Escrituras, os grandes e os pequenos se apresentarão diante do 

trono divino para serem todos julgados pelos pecados cometidos no plano terrestre. 

Segundo o texto bíblico, nesse dia todos ajoelharão diante do Cristo ressurreto e 

reconhecerão seu senhorio e majestade. Nessa dimensão compreensiva, os 

enunciados suassunianos, portanto, apontam interdiscursivamente para outro texto 

sagrado que diz o seguinte: “todo joelho se dobrará e toda língua confessará que 

Jesus é o senhor” (cf. Romanos 14:11). 

Constatamos na cena mencionada acima que a aparição de Jesus negro 

dialoga interdiscursivamente com o texto bíblico de Apocalipse 20 e, ainda, ganha 

novos tons, outras (re)acentuações quando o autor criador reescreve o percurso 

temático. Agora, ouçamos as vozes da narrativa, atentemos para possíveis diálogos 

com o texto bíblico mencionado anteriomente: 

 

ENCOURADO - Quem é? É Manuel? 
 

MANUEL- Sim, é Manuel, o leão da tribo de Judá, o Filho de Davi. 
Levantem-se todos, pois vão ser julgados.  
 

JOÃO GRILO - Apesar de ser um sertanejo pobre e amarelo, sinto 
perfeitamente que estou diante de uma grande figura. Não quero 
faltar com o respeito a uma pessoa tão importante, mas se não me 
engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor Manuel.   
 

MANUEL- foi isso mesmo, João. Esse é um dos meus nomes, mas 
você pode me chamar também de Jesus, de Senhor, de 
Deus...Ele gosta de me chamar de Manuel ou Emanuel, porque 
pensa que assim pode se persuadir de que sou somente homem. 
Mas você, se quiser, pode me chamar de Jesus. 
 

JOÃO GRILO - Jesus? 

MANUEL – Sim.  
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JOÃO GRILO – Mas, espere, o senhor é que é Jesus? 

MANUEL- Sou. 
 

JOÃO GRILO:- Aquele a quem chamavam Cristo? 

JESUS - A quem chamavam, não, que era Cristo. Sou, por quê? 

 
JOÃO GRILO - Porque...não é lhe faltando com respeito não, mas 
eu pensava que o senhor era muito menos queimado.  
 

BISPO: Cale-se, Atrevido. [...] 

 

O narrador, na entrada do Cristo, enfatiza a feição negra e o nome da 

personagem. O nome da personagem, por si só, já traz um sentido simbólico e 

profético, pois é utilizado como referência à vinda do Messias; é um designativo 

carregado de significado que quer dizer “Deus conosco”. Temos aqui um jogo duplo 

de palavras, conforme o relato dos Evangelhos, é o agir divino entre seu povo 

(Israel). Para ilustrar, tomemos a referência bíblica que alude tal fato: 

 

Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, 
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso 
aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo 
profeta: A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão 
Emanuel que significa "Deus conosco" (Mateus. 1: 21- 23; Cf. 
Isaías 7:14). (Destaques nossos) 

 

Mas, de fato, o que é um nome? O nome próprio identifica e, com ele, as 

pessoas são identificadas; legitima quem eu sou para o outro, o nome carrega de 

certa forma o símbolo do ser, a nomeação é ser para o outro objetivamente, um 

assumir-se como sendo eu “na ordem do discurso”.   

Importante ressaltar ainda que, para a tradição judaica, no período clássico 

(bíblico), o nome que alguém recebia estava relacionado às circunstâncias em que o 

indivíduo nascia e/ou ao deus a quem ele ou seus pais serviam ou, ainda, para 

projetar as capacidades (futuras) do indivíduo. 

Conforme os estudos de Silva (2005), o nome é apenas um entre muitas 

outras formas de representação da identidade. A construção identitária é um 

processo multifacetado, não estanque, pois, para além do nome que consta no 

registro de nascimento, concebemos nossa identidade a partir das posições ou 

papéis que ocupamos sócio-historicamente. 

Nesse sentido, implica dizer que o nome não revela apenas uma identidade 

nacional, um “eu” sujeito, mas, nesse caso, o propósito/missão que esse sujeito 
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ocupa socialmente. Ademais, atrelado ao nome, vêm os acréscimos, ou seja, a 

titulação “Cristo” (quer dizer Messias, Ungido) e sua filialdade (da tribo de Judá, filho 

de Davi). Não intitulá-lo como Jesus, mas como Manuel e, tampouco, atribuir-lhe os 

títulos que estão associados a seu nome, de certa forma, já nos distancia do Jesus 

do texto bíblico. Como podemos observar no fragmento abaixo: 

 

[...] JOÃO GRILO - Apesar de ser um sertanejo pobre e amarelo, 
sinto perfeitamente que estou diante de uma grande figura. Não 
quero faltar com o respeito a uma pessoa tão importante, mas se não 
me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor Manuel 

 

Em Suassuna, Jesus não é conhecido imediatamente pelo sertanejo amarelo 

e sabido; quando João Grilo, ao ouvir a frase que podia chamá-lo também de 

Manuel, isso lhe causa certo estranhamento. Assim, João Grilo num tom irreverente 

cria um efeito de sentido irônico e ambíguo com o nome Manuel. 

Na memória social se tem a noção de que o nome Manuel está 

correlacionado ao seu diminutivo (Mané), código semântico um tanto quanto 

pejorativo e jocoso que subentende uma pessoa tola, inepta, palerma, entre outros 

aspectos. Atribuir o nome Manuel significando Jesus já configura uma nova 

possibilidade compreensiva ativa, confere um tom apreciativo mais popular e 

humanizado à divindade, até mesmo pelo fato de ser Jesus, o Deus encarnado.  

Observemos o versículo bíblico, do Evangelho de João, quando menciona o 

seguinte: “[…] E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória [...]” 

(Jo, 1:14). Em certo sentido, há a tentativa de retratar um Jesus acessível a (como 

se fosse) um de “nós”, brasileiro e nordestino.  

Em outras palavras, o autor criador, ao invés de lhe dar a designação já 

conhecida, o universal – Jesus Cristo, indica-lhe um “novo nome”. Sai de cena o 

nome de Jesus para dar lugar a outra designação, que incorpora aspectos 

universais da personagem bíblica, mas esse é transmudado na figura de Manuel13, o 

divino de traços simples nos gestos e nos modos. Percebemos, também, nessa 

mesma cena, a menção explícita à passagem do Evangelho de Mateus, quando o 

próprio Jesus confirma14 aos seus discípulos sua identidade. Para ilustrar, vejamos a 

passagem bíblica a seguir: 

                                                         
13

 Variante do nome hebraico Emanuel, que quer dizer, “de Deus”.  
14

Todas as vezes que usarmos o termo Jesus (sujeito) “falou” ou “declarou” isto e/ou aquilo, referimos 
sempre ao Jesus personagem do Evangelho e não à pessoa histórica de Jesus. 
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[Jesus] quem diz o povo ser o Filho do homem?  
E eles [apóstolos] responderam: Uns dizem: João Batista; outros: 
Elias; e outros: Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, quem 
dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo, 
o filho do Deus Vivo [...] Então, advertiu os discípulos de que a 
ninguém dissessem ser ele o Cristo. (Mateus 16, 13-20) (Acréscimos 
e destaques nossos) 

 

Podemos observar que a reação de João Grilo se assemelha à experiência de 

Pedro, personagem bíblico conhecido como o mais intrépido e controvertido dos 

apóstolos.  

Comparemos outro fragmento que mostra um entrelaçamento entre o 

discurso bíblico e o literário, em que as duas linguagens se tocam, se encontram e 

se (re)inventam a expressiva identidade de Jesus.  

 

[...] 

JOÃO GRILO - Jesus? 

MANUEL – Sim.  
JOÃO GRILO – Mas, espere, o senhor é que é Jesus? 

MANUEL- Sou. 
JOÃO GRILO:- Aquele a quem chamavam Cristo? 
 

JESUS - A quem chamavam, não, que era Cristo. Sou, por quê? 

JOÃO GRILO - Porque...não é lhe faltando com respeito não, mas 
eu pensava que o senhor era muito menos queimado.  
 

BISPO: Cale-se, Atrevido. [...] 
 

MANUEL: Cale-se você. Com que direito está repreendendo os 
outros? Você foi um bispo indigno da minha igreja [...] Que direito 
tem você de repreender João porque falou comigo com certa 
intimidade? João foi um pobre na vida e provou sua sinceridade 
exibindo seu pensamento. [...] 
  
JOÃO GRILO - Muito bem. Falou pouco, mas falou bonito. A cor 
pode não ser das melhores, mas o Senhor fala bem que faz 
gosto. (2005, p. 125-6) 

 

Notamos que, em ambos os textos, o questionamento era sobre a identidade 

de Jesus. Mas, nessa cena, embora o evento seja parecido, é o próprio Jesus quem 

se declara como sendo o Cristo, e este não se omite de asseverar tal 

título/designação, diferentemente quando é reconhecido pelo apóstolo Pedro, pois, 

no texto bíblico, foi Jesus quem advertiu aos seus discípulos que ninguém deveria 

saber que ele era o messias.  
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Quando João Grilo toma a afirmação de Jesus e a transforma em uma 

pergunta: “[…] Aquele a quem chamavam Cristo?”, temos em um só enunciado duas 

interpretações, uma vez que a personagem não apenas indagou como 

problematizou a afirmação do outro. Um meio de negativar, duvidar da identidade do 

outro, mas Jesus se auto-referencia: “A quem chamavam, não, que era Cristo. Sou, 

por quê?”, isto é, a própria personagem se autodefine como o filho de Deus, o 

enviado do Deus-Pai, que tem autoridade para julgar a todos.  

Cumpre mencionar outro destaque: a independência e a liberdade polifônico-

discursivas das personagens do Auto. Elas parecem livres para transitarem e 

discursarem no espaço da enunciação quase sempre sem a intromissão do narrador 

(palhaço). Ou seja, o autor enfraquece a voz do narrador para dar lugar à polifonia. 

Logo, o discurso direto possibilita que as personagens movam à ação e sejam 

caracterizadas na/pela interação das diferentes vozes sociais ali existentes.  

João Grilo, nos diálogos travados com Jesus negro e com os outros 

interlocutores, encontra-se no mesmo plano dialogado, em pé de igualdade, 

nenhuma voz sobressai a outra, nesse duplo movimento discursivo e polifônico, 

nesse “debate/tribunal com “perguntas e respostas”, no jogo imbricado da palavra e 

da contrapalavra; do embate das várias vozes sociais que interagem no discurso, 

ora em concordância, ora em discordância.  

É interessante observarmos que no catolicismo popular é comum uma 

linguagem sem convenções e, também, o relacionamento de intimidade e 

proximidade entre as figuras religiosas/sagradas e os fiéis. (SOUSA, 2010). 

Lembremos, por exemplo, a relação de proximidade que João Grilo mantém com 

Jesus negro, isto é, há certa familiaridade da relação entre o sagrado (Jesus) e o 

profano (João Grilo), pois tudo o que a cosmovisão hierárquica separa ou distancia o 

carnaval reúne (BAKHTIN, 1987).  

Esses enunciados, de certa maneira, ratificam a ideia defendida pelo Círculo 

de Bakhtin, de que na cosmovisão carnavalesca há um jogo de profanação, isto é, o 

sagrado vive no processo constante de “rebaixamento”, de humanização, em que 

tudo é permitido.  

Há uma voz explícita na materialidade linguístico-textual que se reporta a 

certos estereótipos (pré-conceito e degradação) que se constituíram historicamente 

como símbolo do pecado, do mal, do feio. É o que percebemos, por exemplo, nos 

enunciados de João Grilo quando diz: “mas eu pensava que o senhor era muito 
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menos queimado [...] a cor não pode ser das melhores, mas o senhor fala bem que 

faz gosto”, como se o falar bem não pudesse estar relacionado à negritude, à raça 

negra, há aqui acentos apreciativos, axiológicos gerados nos discursos constituídos 

sócio-historicamente.  

Estamos diante de um enunciado habitado por outras vozes, ecos de vozes 

ancestrais, do passado histórico da formação mestiça do povo brasileiro. O 

preconceito só aparece em função do jogo identidade/alteridade. “A diferença pode 

ser construída negativamente — por meio da exclusão ou marginalização daquelas 

pessoas que são consideradas como ‘outros’ ou forasteiros” (WOODWARD, 2000, 

p.50). Possa ser que, nessa cena, se queira contrapor as ideias eurocêntricas do 

Deus de pele branca e de olhos azuis, já cristalizadas em nossa cultura Ocidental – 

“a fixa e única identidade nacional e cultural” (WOODWARD, 2000). 

Como já comentamos na resenha teórica, a tradição cristã tematizou de 

maneira bastante complexa a relação do negro na Bíblia. No entanto, nesse 

fragmento tal relação vai se abrindo a uma nova perspectiva do sagrado. Isso nos 

faz lembrar o que afirmou Gregolin (2001, p.70): 

 

As redes de memória, sob diferentes regimes de materialidade, 
possibilitam o retorno de temas e figuras do passado, os colocam 
insistentemente na atualidade, provocando sua emergência na 
memória do presente. Por estarem inseridos em diálogos 
interdiscursivos, os enunciados não são transparentemente legíveis, 
são atravessados por falas que vêm do seu exterior - a sua 

emergência vem clivada de pegadas de outros discursos. 
 

No diálogo entre João Grilo e Jesus desmistifica esse imaginário religioso do 

Jesus branco que circula na nossa memória social, discursiva e religiosa; subverte-

se uma série de discursos já cristalizados como “verdadeiros“ e reescreve um Jesus 

que se faz negro.  

Dessa forma, revisita a teologia cristã oficial (status quo) que alegava que o 

fenótipo preto era símbolo do pecado, do diabo e que o fato de ser negro tornava a 

pessoa amaldiçoada. Essa figura do sagrado que é construída na literatura de 

Suassuna, na verdade, desestabiliza, através da ironia, do riso, estereótipos e 

silenciamentos gerados ao longo do tempo. 

Em O Auto da Compadecida, os acentos apreciativos, axiológicos nos 

enunciados de João Grilo, acima assinalados, estão atravessados por outros 

discursos, que refletem, para além dos valores estéticos, problemas de ordem 
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socioideológicos e religiosos. Como aponta Faraco (2009, p. 25), “[...] todo 

enunciado emerge sempre e necessariamente num contexto cultural saturado de 

significados e valores e é sempre um ato responsivo, isto é, uma tomada de posição 

neste contexto. Analisemos outra passagem que confirma essa assertiva: 

 

JESUS - Muito obrigado, João, mas agora é sua vez. Você é cheio 
de preconceito de raça. Vim hoje assim de propósito, porque 
sabia que isso ia despertar comentários. Que vergonha. Eu, 
Jesus, nasci branco e quis nascer judeu, como podia ter 
nascido preto. Para mim, tanto faz um branco como um preto. Você 
pensa que sou americano para ter preconceito de raça? (p.126). 
(Destaques nossos). 

 

Vemos, por exemplo, em sua primeira aparição que o Cristo veio apenas para 

escandalizar ou causar estranhamento como diz a própria personagem. Assim, para 

pôr em discussão a questão do preconceito evoca principalmente a figura do 

americano e problematiza ainda mais o tema da discriminação racial. Quando 

enuncia: “[…] Você pensa que sou americano para ter preconceito de raça?”.   

Fry (2005, p. 198), em seu livro “A persistência da raça”, faz uma pertinente 

consideração quando esclarece sobre o racismo na cosmovisão americana:  

 

[...] o estilo bipolar militante tem seu lócus classificus nos Estados 
Unidos, lá, a taxonomia racial consiste em apenas duas categorias, 
negros (agora afro-americanos) e brancos. Assim, mesmo tendo sete 
bisavós europeus e um africano, é este último que determina o status 
de afro-americano. Este tipo de classificação se produziu num 
contexto intelectual em que se acreditava que a prole resultante das 
uniões sexuais entre indivíduos de’ raças’ distintos, a ‘raça inferior‘ 
seria sempre a dominante, ‘manchando‘ a “pureza branca” [...]  

 

A passagem descrita se insere nesse contexto da análise, pois, em resumo, é 

considerada negra nos Estados Unidos qualquer pessoa que seja descendente de 

africano, isto é, o estilo americano/militante/bipolar “[...] endossa a noção racista de 

que basta uma gota de ‘sangue negro‘ para ‘poluir‘ a ‘pureza branca‘ e produzir um 

mundo de raças essencializadas” (FRY, 2005, p. 198, grifos do autor). No Brasil, 

porém, por causa da miscigenação, a cor da pele e a aparência física ainda 

determinam se a pessoa é branca ou negra. 

Verificamos que o diálogo do Cristo negro, de certa forma, está pautado no 

discurso da idealização do “mito da democracia e da miscigenação racial”, pois, 

curiosamente, o enunciador menciona o fato de ele ter nascido branco, quis ser 
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judeu e veio negro, indicando implicitamente a fusão dos dois povos (o europeu e o 

africano) que constituem a base da nossa formação étnico-racial. Assim, é em torno 

da visão da heterogeneidade que o Cristo suassuniano assume a pele negra que 

forma essa mestiça malha étnica brasileira.  

No entanto, essa ideologia de uma brasilidade racial democratizante é muito 

contestada na contemporaneidade. Para o sociólogo e pesquisador Munanga (1999, 

p. 126), o mito da democracia racial contribui apenas para mascarar os problemas 

oriundos do racismo à brasileira. Ele não desconsidera a mestiçagem brasileira, 

apenas não concorda com a “unidade na diversidade”, pois, para ele, esse modo de 

ver a diversidade étnico-racial dilui a conscientização dos negros e, politicamente, 

dificulta uma “consciência racial“. 

Podemos entender que, o Jesus, ao se fazer negro, solidariza-se 

simbolicamente com os negros oprimidos, também confere um tom mais 

humanizado à divindade. Ilustra ainda a ideia de uma possível proximidade, 

identificação do sagrado com as várias vozes sociais, dentre as quais, as dos 

oprimidos e dos marginalizados muitas vezes sufocadas e reprimidas, os marcados 

pela discriminação e pela desigualdade social, os que vivem à margem da 

sociedade para, então, aproximá-los do sentido e da significação original da 

narrativa bíblica, do Deus que não faz acepção de pessoas, que não tem cor ou raça 

(cf. Atos 10: 34). 

Assim, a personagem principal vai se compondo a partir de seu próprio dizer, 

“ Eu, Jesus, nasci branco e quis nascer judeu, como podia ter nascido preto […] ”, da 

consciência de si mesma e do mundo, e da tomada de consciência que o seu 

discurso propicia, organiza-se pelos diálogos sem a atuação direta do autor criador 

ou do narrador. É por meio da alteridade que a personagem se constrói porque não 

há um “eu sem o outro”. Quando diz: “não sou americano”, parece sugerir nas 

entrelinhas; “não sou racista”. Vejamos outro recorte que discute a identidade do 

Jesus negro: 

 

MANUEL - E eu não sou gente, João? Sou homem, Judeu, 
nascido em Belém, criado em Nazaré, fui ajudante de 
carpinteiro...tudo isso vale alguma coisa.  
 

JOÃO GRILO - O Senhor quer saber de uma coisa? Eu vou lhe ser 
franco. O senhor é gente, mas não é muito, não! Gente e ao 
mesmo tempo é Deus. É uma mistura muito grande. Meu 
negócio é com outro.  
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BISPO - Agora a gente está desgraçado de vez. João, isso é coisa 
que se diga? 

 

MANUEL - Mas o que foi que João disse demais? Tudo isso é 
verdade, porque eu sou homem e sou Deus! muito grande. (p. 

140). 
 

Notemos que, nesse trecho, a questão do conteúdo suscita inclusive uma 

discussão teológica e religiosa bastante emblemática, de vários séculos de debate, 

que está relacionada à dupla natureza de Cristo (humana e divina).  

Na voz carnavalizada de João Grilo, ouve-se o eco insistente de outras vozes 

desse passado conflituoso. Segundo João Grilo, a identidade de Jesus aparenta 

indeterminada e duvidosa: “[…] o senhor é gente, mas não e é muito, não! Gente e 

ao mesmo tempo é Deus. É uma mistura muito grande. Meu negócio é com outro 

[Compadecida]“. No entanto, Jesus retruca e diz que é homem e Deus ao mesmo 

tempo. Como vemos, nesse contexto narrativo, um emaranhado de vozes num 

mesmo enunciado. É na contraposição de ideias que se instaura o princípio do 

dialogismo, conforme enfatizado por Bakhtin (2005).  

Temos a voz de Manuel (Jesus) que contradiz a voz de João Grilo, toma as 

Escrituras como base/autoridade prefigurada do seu discurso “[...] eu não sou gente, 

João? [...] Sou homem, Judeu, nascido em Belém, criado em Nazaré, fui ajudante de 

carpinteiro”.  

O discurso do Jesus personagem da peça, de certa maneira, conserva a 

tradição religiosa oficial e bíblica – como a versão de que Jesus nasceu em Belém, 

na cidade de Nazaré, era carpinteiro - valorizando suas “características humanas”, 

mas sem negar sua identidade de filho de Deus, de um ser divino. É na reação 

negativa e na contestação de João Grilo à palavra de Manuel que podemos verificar 

um “rebaixamento” desse Cristo, como era comum à cosmovisão carnavalesca.   

Em outro trecho, a discursividade se dá com o enunciado de João Grilo, ao 

mencionar a passagem do Evangelho de Marcos na qual informa que a segunda 

vinda de Jesus será uma surpresa, e somente o Pai tem o conhecimento. Foi o 

próprio Jesus quem avisou: “[…] quanto ao dia e à hora ninguém sabe nem anjos no 

céu, nem o Filho, senão somente o Pai” (Cf. Marcos 13: 32). 

 

JOÃO GRILO - [...] Padre João estava me ensinando catecismo, leu 
um pedaço do evangelho. Lá dizia que o dia e a hora em que o dia 
do Juízo será, nem homem, nem os anjos que estão no céu, nem 
o Filho, somente o Pai é que sabe. Está escrito lá assim mesmo? 
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MANUEL- Está. (É no evangelho de São Marcos, capítulo treze, 
versículo trinta e dois). 

JOÃO: Isso que é conhecer a Bíblia! O Senhor é protestante? 

MANUEL: Sou não. Sou Católico. 
JOÄO: Pois na minha terra quando a gente vê uma pessoa e que 
entende de Bíblia, vai ver é protestante. Bom, se o senhor não faz 
objeção, minha pergunta é esta. Em que dia vai acontecer sua 
segunda ida ao mundo?  (2005, p.160-161).  
 

[...] MANUEL- João, isso é um grande mistério. É claro que sei, mas 
ninguém entenderia nada, se eu explicasse. Nem posso explicar 
nada agora, porque você vai voltar e isso faz parte de minha vida 
íntima com meu Pai (p.159-160). 

 

Nessa riquíssima tessitura polifônico-dialógica há exemplo de paródia sacra, 

quando João Grilo desconfia do conhecimento bíblico de Jesus e, pergunta se ele é 

protestante. Como é habitual nos ritos do carnaval, o trágico se torna cômico, pois “o 

riso participa organicamente desse processo porque tudo dessacraliza e relativiza” 

(FARACO, 2009, p. 82). 

Na mesma cena, temos mais uma situação de oposição quando o próprio 

sagrado se reveste de um tecido religioso (“Sou Não. Sou Católico”). O enunciado é 

marcado pelo conectivo refutativo “não”, através do qual marca a retificação do 

discurso do outro (João), como também mostra, mais uma vez, esse jogo de 

alteridade/identidade, marcado pelo binômio, duplacidade (Catolicismo x 

Protestantismo). 

Sabemos que como processo social, a construção identitária também se 

configura numa estreita conexão de práticas de poder: o poder de diferenciar, de 

classificar, de identificar, não só de dizer quem eu sou, mas também de dizer quem 

nos pertence e quem pertence aos outros. Desse modo, o enunciado “Sou não. Sou 

Católico” possui uma dupla dimensão porque revela implicitamente dois 

posicionamentos: aquele que se afirma e, ao mesmo tempo, o do outro que é 

negado.  

É nesse sentido, por meio de oposições binárias, que é constituída a 

identidade do Jesus negro. Observamos que os enunciados destacados acima, 

aludem explicitamente aos escritos neo-testamentários, em que as vozes se 

mostram efetivamente na materialidade discursiva e, estão incorporadas no interior 

do discurso. Nesse caso, o dialogismo se mostra no fio discursivo em que 

perpassam as vozes, ora convergindo, ora divergindo. Conforme, postula Bakhtin: 
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“[...] um enunciado sempre pressupõe enunciados que o precederam e que lhe 

sucederão; ele nunca é o primeiro nem o último” (BAKHTIN, 2000, p. 375).  

Desse modo, vemos que, diferentemente do texto bíblico, o Jesus negro, ao 

ser interpelado por João Grilo, assume categoricamente que sabe o dia da sua 

segunda vinda. Esse contradiscurso bíblico, no entrecruzar com o texto sagrado, 

gera no interior do fio discursivo novo efeito de sentido. Isto é, as personagens 

constroem o diálogo sobre o discurso de outrem, integram, reiteram, refratam o que 

foi dito, adicionando ao próprio discurso (citação e paráfrases do texto bíblico).  

Esse aspecto nos remete à afirmação de Bakhtin (2000, p. 316) quando disse 

que “[...] o enunciado está repleto dos ecos e lembranças de outros enunciados, aos 

quais está vinculado no interior de uma esfera comum da comunicação verbal. [...] 

como uma resposta a enunciados anteriores”.  

Interessa-nos destacar aqui outra passagem em que há menção ao intertexto 

bíblico do sofrimento de Cristo no jardim Getsêmani. Para a tradição cristã foi o 

momento inicial da paixão de Jesus, do grande sofrimento solitário antes da 

crucificação.  

O relato bíblico nos mostra que, no jardim Getsêmani, Jesus sentiu tamanha 

angústia em sua alma a ponto de transpirar gotas de sangue (cf. Lucas 22: 44). No 

discurso da Compadecida e de João Grilo, percebe-se a alusão a este evento 

bíblico: 

 

MANUEL- e é a mim que vocês vêm dizer isso, a mim que morri 
abandonado até por meu Pai! [...]   
COMPADECIDA - não se esqueça da noite no jardim, do medo por 
que você teve que passar, pobre homem, feito de carne e de sangue, 
como qualquer outro e, abandonado diante da morte e do 
sofrimento”. 
JOÃO GRILO - Ouvi dizer que até suar sangue o senhor suou. 
(p.149-150). (Destaques nossos) 

 

Esse excerto engendra mais uma vez o diálogo com o discurso bíblico, deixa 

transparecer o momento em que Cristo, na hora da crucificação, indagou a Deus por 

que ele o tinha abandonado reportando-se ao intertexto bíblico que diz: “Eloí, Eloí, 

lema sabactáni?” “Meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste?” (cf. Marcos 15: 

34; Mateus 27: 46). Aqui, a personagem vai incorporando os aspectos (vicários e 

sacrificiais) da identidade do Filho de Deus, da narrativa dos Evangelhos, que veio 

para salvar a humanidade.  
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No caso do julgamento dos representantes da Igreja, às vozes do poder 

religioso (padre João, Sacristão e o Bispo) são atribuídas grandes faltas (simonia, 

soberba e cobiça). Na peça, essas personagens são corrompidas pelo dinheiro para 

que enterrem o cachorro da mulher do padeiro com status de gente. O sujeito autor 

não critica a Igreja, mas os que a representam. O acento valorativo se dá pelas 

atitudes afastadas dos verdadeiros valores e ideais cristãos.  

Para complementar esse aspecto que está sendo discutido aqui, observemos 

o julgamento das figuras de Severino do Aracaju e do Cangaceiro: 

 

MANUEL- Deixe a acusação para o colega dele. 
SACRISTÃO- Colega? 
 

MANUEL- É brincadeira minha, mas, depois que João chamou 

minha atenção, notei que o diabo tem mesmo um jeito de sacristão. 
[...]  
 
ENCOURADO: Protesto contra essas brincadeiras! Aqui é um lugar 
sério. 
MANUEL: Calma, rapaz, você não está no inferno. Lá sim, é um 
lugar sério. Aqui pode-se brincar. Acuse o sacristão. [...] (2005, 
p.132) 
MANUEL - Acuse Severino e o cabra dele. 
ENCOURADO: E precisa? São dois cangaceiros conhecidos 
Mataram mais de trinta. 
 
MANUEL- É verdade? 
SEVERINO - É. Matei, não vou negar. 
ENCOURADO - Acho que basta. Inferno nele.    
MANUEL- Espere isso também não é assim de repente não! Davi 
fez coisa pior, traindo o amigo com a mulher e mandando matar 
o marido. (Destaques nossos) 

 

O fragmento acima faz alusão ao episódio vivido pelo rei Davi, que está 

registrado no livro de 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Em toda a Bíblia, o rei Davi é 

considerado uma das personagens bíblicas de grande notoriedade, nem Paulo, o 

maior expositor do Evangelho de todos os tempos, alcançou tanta proeminência 

quanto Davi. Até o próprio Deus, segundo o relato bíblico, quando se refere a ele 

diz: “Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração: ele fará tudo o 

que for da minha vontade” (cf. Atos 13: 22).  

Diz o texto bíblico fundamentado em duas declarações chaves que juntas se 

complementam que Davi é o “Homem de Deus” (cf. 2 Crônicas 8:14), e o Senhor é o 

“Deus de Davi“ (cf.2 Reis 20: 5). No entanto, Davi se envolveu com a mulher de 

Urias, Bate-seba, e planejou astutamente o assassinato do marido, colocando-o na 
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frente de batalha, depois de várias fracassadas tentativas de convencê-lo a passar a 

noite com a esposa que já se encontrava grávida.  

A figura do rei Davi vai servir de parâmetro para a justificativa do 

comportamento excêntrico de Severino e do Cangaceiro. Ocorre o que poderemos 

denominar de ritual de carnavalização do julgamento, que é caracterizado pela 

ambivalência. No excerto, por exemplo, que diz: [...] “Espere isso também não é 

assim de repente não! Davi fez coisa pior, traindo o amigo com a mulher e 

mandando matar o marido”. Observemos que Jesus relativiza as acusações do 

Diabo sobre os pecados de Severino e, ainda os compara aos de Davi. 

Observamos que, na retomada do discurso bíblico (interdiscursividade com o 

episódio de Davi), é tecida uma identidade de um Jesus maleável, amoroso e 

misericordioso, isto é, um Jesus muito humanizado que nega seu senso de justiça e, 

ora se constitui na função de juiz, ora na função de advogado, quando o Diabo 

aponta as falhas de Severino e tenta mandá-lo para o inferno 

Na construção discursiva, no entrecruzamento do discurso jurídico com o 

discurso religioso, ocorre uma fluidez de posicionamento ocupado pelo Jesus 

suassuniano, ao mesmo tempo ele é juiz e advogado de defesa. Não caberia a 

Jesus, na posição de juiz, abrir concessões e absolver as penas daqueles que não 

seguem suas leis e seus desígnios. Porém, abre concessões à medida que afirma 

ser Severino imerecedor de ir para o inferno.  

Queremos chamar a atenção para o fato de que, na obra literária, é revelado 

um Jesus alegre e brincalhão com acentuados traços humanos. Interessante 

pontuar que o discurso do Jesus negro parece ter objetivos carnavalizantes, quando 

no discurso com seus interlocutores, cria momentos lúdicos e de comicidade; 

considerando que esses elementos têm seu referente à tinta carnavalesca, mas que 

ganha nessa interpretação um sentido teológico diferente, pois desconstrói a 

representação de um Jesus tido pela religião oficial sempre sério e fechado. E mais: 

na comparação irreverente, dentro do universo carnavalizante. Jesus associa a 

tristeza à imagem do diabo e ao inferno (ali) como lugar de seriedade, enquanto que 

(aqui) o céu é lugar de alegria. Na mesma cena, analisemos outro fragmento: 

 

COMPADECIDA - Quanto a Severino e ao cabra dele... 

ENCOURADO - É um absurdo contra o qual [...] 
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MANUEL - Quanto a esses, deixe comigo. Estão ambos salvos [...] 
Severino e o cangaceiro dele foram meros instrumentos de sua 
cólera. Você não entende os planos de Deus. Severino e o 
cangaceiro dele foram meros instrumentos de sua cólera. 
Enlouqueceram ambos, depois que a polícia matou a família deles e 
não eram responsáveis por seus atos. Podem ir pra ali (céu) (p.152-

153) (Destaques nossos) 
 

 

É interessante ainda frisar que, no recorte acima, há um contradiscurso 

bíblico, uma inversão em relação ao discurso do Jesus bíblico; ou seja, no texto 

bíblico, quando ele se refere ao homicídio, seu discurso ultrapassa a ideia de 

simplesmente tirar a vida de alguém, visto que para o Jesus bíblico o homicida é 

aquele que, sem motivo justo, se ira contra o próximo ou expressa-lhe ofensa. Em 

linhas gerais, para o Jesus bíblico quem tira a vida de outro está sujeito à 

condenação eterna, “ao inferno”, ou seja, quem nutre os sentimentos de ira, ódio, 

desprezo sem qualquer motivo aparente para com outra pessoa é idêntico ao 

homicida, como retrata o versículo bíblico a seguir: 

 

Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás; mas qualquer que 
matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, 
sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo; e 
qualquer que disser a seu irmão: Raça, será réu do sinédrio; e 
qualquer que lhe disser: Louco, será réu do fogo do inferno. […] 
Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no 
caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te 
entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na 
prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali 
enquanto não pagares o último ceitil (Mateus 5: 21-30). 

 

Vemos que o Jesus negro dialoga com outra posição ideológica existente: 

que o homem é produto do meio, portanto, não é responsável pelos seus atos. 

Sendo assim, a passagem narrativa inteira revela um Jesus num tom compassivo e 

condescendente com as falhas humanas. Nesse sentido, no plano narrativo, o autor 

criador salienta a fragilidade de Severino e sua condição de vítima do sistema social.  

Semelhantemente, o adultério, como no caso bíblico da mulher pecadora 

relatada no intertexto do Evangelho de João 8:1-11, é abordado a partir da 

personagem feminina (mulher do padeiro) e tratado pelo Cristo negro à semelhança 

do Jesus dos Evangelhos, com compaixão, mesmo porque o marido já lhe tinha 

concedido perdão, antes mesmo de morrer. 
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COMPADECIDA: Já aleguei sua condição de mulher escravizada 
pelo marido e sem grande possibilidade de se libertar. Que posso 
alegar ainda a seu favor? 

PADEIRO - A prece que fiz por ela antes de morrer. O mais ofendido 
pelos atos que ela praticava era eu e, no entanto, rezei por ela. Isso 
deve ter algum valor. 

COMPADECIDA - E tem. Alego isso em favor dos dois. 

EMANUEL - Está recebida a alegação. (p. 152) 

 

O Jesus suassuniano não contradiz, de certa forma, com os textos dos 

Evangelhos, que têm o perdão ao próximo como um dos pontos norteadores do 

discurso bíblico. Por outro lado, apresenta o próprio Jesus personagem renegando o 

papel de juiz - julgar no “além” comportamento de homens e de mulheres durante 

sua vida terrena - que lhe já estaria reservado por eleição divina.  

Vejamos, agora, outros trechos que remetem à Compadecida, no tribunal das 

almas. A obra O Auto da Compadecida abre caminho para discussão sobre a 

identidade da mulher representada pela figura de Maria. Não passou despercebida a 

importância atribuída pelo autor criador à versão católica romana do papel de Maria 

como a interlocutora espiritual, portanto medianeira, entre Deus e os homens 

“pecadores”, frente à identidade do Jesus-negro.  

Há, na rubrica abaixo, a inserção de uma referência bíblica, alusão ao texto 

de “Gênesis”, quando enuncia o seguinte: “[…] E porei inimizade entre ti e a mulher, 

e entre a tua semente e a sua semente; esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o 

calcanhar” (cf. Gênesis 3:15).  

No texto teatral, porém, é explicitamente Maria quem aparece como advogada 

e redentora, enquanto é o diabo que fica sob sua dominação como revela o 

fragmento abaixo: 

 

PALHAÇO: Cena igual à aparição de Nosso Senhor, e nossa 
Senhora, a Compadecida, entra.  
O encourado furioso, volta-se pra João, mas nesse momento, dá um 
grande grito, deita-se no chão e rasteja até onde está a Virgem para 
que ela lhe ponha o pé sobre a cabeça, [...] saindo após (cf. Gênesis, 
3,15) (p.186).  
 

ENCOURADO (com raiva surda) 
ENCOURADO: Lá vem a compadecida! Mulher em tudo se mete! 
 

MANUEL: Eu já sei que você protesta, mas não tenho o que fazer, 
meu velho, discordar de minha mãe é que não vou. 
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ENCOURADO: Grande coisa esse chamego que ela faz pra 
salvar todo mundo! Termina desmoralizando tudo.  
 

MANUEL: Você fala assim porque nunca teve mãe [...] 
MANUEL- minha mãe o que você acha? 

COMPADECIDA- eu ficaria muito satisfeita. 
MANUEL- Então está concedido. 
 

ENCOURADO: Não tem jeito não. Homem governado por mulher 
é sempre sem confiança.  
 

MANUEL: Podem ir os cincos. (p. 145-146, 158) (Destaques nossos). 

 

É oportuno lembrar que alguns teólogos cristãos, baseados no apóstolo 

Paulo, interpretando textos da tradição judaica, associam essa promessa do livro de 

Gênesis 3:15 à figura de Jesus quando apontam que o messias nasceria da 

semente da mulher e, com poder e glória, esmagaria a cabeça da serpente [Diabo] e 

salvaria da condenação eterna os pecadores. Nessa mesma referência bíblica, 

segundo a tradição cristã, a mulher, na figura representativa de Eva, foi a culpada, a 

responsável pela tragédia humana, a que condenou as mulheres ao pecado e à 

degradação do ser humano.  

Esse pressuposto foi incorporado ao inconsciente coletivo, à concepção 

popular de que a mulher trouxe o mal à humanidade. No entanto, constata-se que, 

para o catolicismo popular, a pureza e a obediência de Maria como a segunda “Eva” 

traz a redenção a todas as mulheres e a todos os homens.  

Segundo o teólogo Leonardo Boff (1977), em sua pesquisa sobre a 

valorização psicológico-cultural dos dogmas marianos à luz de C. C. Jung, Maria é o 

legado máximo (arquétipo) da virgem, esposa e mãe, o símbolo central do feminino. 

No inconsciente coletivo, ela é o estereótipo da mãe que faz qualquer sacrifício para 

salvar seus filhos do sofrimento e da dor, mesmo que, para isso, exima-os das 

responsabilidades pessoais.  

Como destaca Sousa (2010) em sua tese sobre Tradição e Fé: memórias de 

uma religiosidade popular na Paraíba do século XX “as expressões religiosas 

contidas nessas histórias compõem um quadro específico de uma religiosidade 

popular que é devedora de uma formulação mitologizada do sagrado” (SOUSA, 

2010, p. 28).  

Nesse sentido, a figura da virgem Maria (Compadecida) está ligada à crença 

e ao imaginário cultural do povo nordestino, porque a considera mais próxima do 
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que as outras figuras religiosas, sagradas, por isso recorrem aos seus “favores” 

como uma saída para seus medos e anseios existenciais (SOUSA, 2010). Tal 

discurso é ilustrado quando João Grilo, ao invocar a misericórdia da Compadecida, 

ressalta: “ela [compadecida] está mais próxima da gente” (p.146, acréscimo nosso).  

No catolicismo popular, a virgem Maria é louvada por ser uma mulher 

disposta a sofrer calada e, passivamente, ser obediente e humilde. No auto Maria é 

a mãe dolorosa, que enfrenta o Diabo com coragem, é solidária, a própria 

encarnação da justiça, conforme descreve o enunciador: ela é “[…] a mãe da justiça” 

(p.143).  

No plano enunciativo-discursivo, a personagem Maria deixa transparecer essa 

concepção, diga-se de passagem, rousseauana, ou seja, se apoia na ideia de que o 

ser humano é produto do meio em que vive. Podemos averiguar no trecho adiante: 

 

COMPADECIDA - [...] verdade que praticaram atos vergonhosos, 
mas é preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. 
A carne implica essas coisas turvas e mesquinhas. Quase tudo o que 
eles faziam era por medo [...] conheço isso, [...] e terminam por fazer 
o que não presta, quase sem querer, é medo (p.149; Destaques 

nossos) 
 

Nesse deslocamento interdiscursivo é possível observar a valorização da 

identidade feminina, exaltando a mãe de Jesus a ponto de, sendo o catolicismo uma 

religião eminentemente baseada no patriarcalismo e no endrocentrismo, em que a 

dominação masculina é uma constante. Nesse caso, a personagem Maria, a 

compadecida, quem tem a palavra final, embora, na obra, Jesus seja o 

representante direto de Deus, o “Emanuel“, o Deus conosco, é a mulher, no caso, 

Maria, quem “decide” o destino das personagens. Ou seja, no plano discursivo, 

Maria quem “decide” o destino final das personagens, é quem luta pela absolvição 

dos pobres e pecadores e descaracteriza os pecados tão severamente arrolados 

pelo Demônio/Diabo. Tanto que, no tribunal, todas as personagens conseguem 

reduzir suas “penas” indo do inferno ao purgatório, com exceção de João Grilo, que 

volta à terra.  

Essa afirmação é ilustrada no diálogo de Jesus com o Diabo. Os dizeres do 

Jesus negro deixa (entre)ver, em muitos momentos, essa identidade de filho 

submisso à mãe (Maria), quando diz: “[…] Eu já sei que você protesta, mas não 

tenho o que fazer, meu velho, discordar de minha mãe é que não vou”. Na 
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contrapalavra, o Diabo faz reverberar a voz do senso comum que afirma “homem 

governado por mulher é sempre sem confiança”. 

Constatamos que a narrativa do Auto não se opõe às tradições e às crenças 

da Igreja oficial, apresenta-se como reescritura da teologia católica. Isto é, no Auto 

da Compadecida, a identidade do Cristo negro não é retratada diferente. Porque, em 

certo sentido, o Jesus de Suassuna apresenta-se, por um lado, com o aspecto 

inclusivo, sugerindo uma cristologia heterodoxa, mas, por outro, reproduz o discurso 

da teologia católica - a centralidade de Maria, a quem o negro, mesmo o Jesus, se 

submete. 

Por fim, constatamos que mediante as mútuas relações interdiscursivas e 

intertextuais foram destacadas questões relativas ao sentido da inclusão do negro 

como figura representativa de Jesus, como ícone do sagrado na reescritura do 

escritor paraibano, Ariano Suassuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, concluímos que, a partir de interpretação dos intertextos e 

dos interdiscursos do objeto em estudo, concepções teológicas em consenso e em 

conflito com a tradição cristã católica podem ser identificadas, referente ao lugar do 

Jesus negro da obra de Suassuna em relação ao do Jesus dos Evangelhos e da 

tradição católica, destacadamente no que concerne às relações entre Jesus e João 

Grilo, revelando uma riqueza polifônico-dialógica, intertextual e interdiscursiva no 

seio da obra literária O Auto da Compadecida. 

A pressuposição levantada e comprovada na pesquisa é de que o texto de 

Ariano Suassuna desconstruiu “velhos traços” identitários do Jesus bíblico e de seus 

temas relacionados, reelaborando um Deus diferente e reescrevendo uma nova 

perspectiva do sagrado adaptadas à cultura e valor sertanejo. Foram identificados 

traços identitários em consenso e em conflito com relação ao Jesus das narrativas 

dos Evangelhos, ou seja, verificamos que a identidade do Jesus negro, por um lado, 

apresenta diferenças e, por outro lado, semelhanças com o Jesus do texto bíblico.  

Constatamos também que a caracterização positiva e inclusiva do negro, 

como figura do sagrado da tradição cristã, rompe com o paradigma eurocêntrico do 

Deus branco, promovendo uma (re)acentuação do Deus forjador da Cultura 

Ocidental e da Cultura popular, sugerindo uma teologia heterodoxa, digressiva do 

discurso religioso tradicional. 

Em outras palavras, podem ser identificadas concepções teológicas em 

consenso e em conflito com a tradição cristã católica no que se refere ao lugar do 

Jesus da obra de Suassuna em relação ao do Jesus dos Evangelhos.  

Há ainda multivariados discursos que perpassam todo o texto literário; 

coexistindo várias vozes sociais, dentre as quais, vozes do poder político, do poder 

religioso e do poder jurídico, embora não tenham sido objeto de estudo do nosso 

trabalho. Ademais, essas vozes instauradas pelo sujeito autor tecem, no plano 

enunciativo-discursivo, uma leitura ao mesmo tempo séria e cômica sobre a questão 

do preconceito racial e sobre questões éticas. “O riso participa organicamente desse 

processo porque tudo dessacraliza e relativiza” (FARACO, 2009, p. 82).   

Vimos também que a carnavalização em Suassuna desencadeia quebra de 

dogmas, desmistificou ideologias e relações hierárquicas estabelecidas, 

principalmente, porque o autor relativiza o que é oficial e absoluto, por meio da 
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linguagem irônica e cômica; incorpora um novo modelo de catolicismo gerando 

novas relações do sujeito com o sagrado, (re)criando novos símbolo, representações 

e sentidos, pois rompe de certa forma com a seriedade que a religião estabelece. 

Nesse sentido, o Cristo negro de Ariano não chega a ser dessacralizado (no sentido 

dos termos de Bakhtin e o Círculo), mas, por outro lado, o sagrado, em muitos 

momentos, é carnavalizado na obra literária.  

Durante a pesquisa, observamos uma série de outros aspectos que também 

seriam pertinentes ao estudo, mas, por questões metodológicas e, por razões de 

tempo, retiramos a questão da identidade do negro na literatura brasileira. Há, ainda, 

muito trabalho a ser feito, não foi possível abarcar toda a gama de possibilidades 

que a pesquisa necessitaria alcançar  

Não custa, ainda, enfatizar que consideramos que a pergunta pelos 

processos de construção identitária é uma questão importante e relevante para a 

pesquisa acadêmica - tanto do ponto de vista dos estudos discursivos quanto do 

ponto de vista dos estudos literários e bíblico-teológicos. Como ensina Silva (2000), 

as identidades se constroem pela alteridade, então só podemos nos conhecer a 

partir daquele que nos constitui, ou seja, pelo permanente diálogo com o 

outro/alteridade. 

Esperamos, portanto, que esta pesquisa contribua no contexto da discussão 

sobre as questões que envolvem Teoria da Enunciação, Literatura e Estudos 

Culturais, ao mesmo tempo em que proporcione um aprofundamento posterior e, 

consequentemente, para o enriquecimento de futuros estudos. Almejamos, inclusive, 

que outros pesquisadores trilhem esse caminho.  
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