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RESUMO 

 

A poesia, a musicalidade, os mitos, a fé sempre estiveram presentes na vida de 

Ariano Suassuna.Tais elementos aparecem em suas obras. 

 Esta pesquisa tem por objetivo analisar os aspectos religiosos existentes na peça 

A Pena e a Lei, como tais aspectos são apresentados no decorrer da narrativa, e a 

punição,ou ausência dela, sofrida pelos personagens. Os elementos bíblicos 

fundamentarão esta análise, juntamente com a vida dos santos. Partimos da hipótese de 

que as obras de Ariano Suassuna são influenciadas por aspectos religiosos e, devido a 

isso, suas histórias sempre terão um tom crítico-moralizante. A fundamentação teórica 

norteadora deste trabalho será utilizada, sobretudo, a analise do terceiro ato da peça A 

Pena e a Lei.Este trabalho centra-se em comparações entre trechos bíblicos e a 

narrativa, leituras sobre o demônio, e estudos sobre a literatura popular.Compõe-se de 

três capítulos quese referem à vida do escritor, desenvolve estudos sobre a oralidade e 

análises sobre os aspectosreligiosos da obra. No final, tudo se resume a perdão e 

esperança. 

 

Palavras-chave:Ariano Suassuna –Religião – Demônio – Cristianismo- Literatura 

Popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The poetry, the musicality, the miths, the faith have always been insert in 

ArianoSuassuna´s life. These elements take part in his works. 

 The purpose of this is study is to analise the religious aspects in the play A Pena 

e a Lei, how such characteristics are shown in the story, and if the charactersare or are 

not punished. This analysis will begin with biblics elements study and among with the 

saints life. The main hypothesis is that Suassuna´s works are influenced by religious 

aspects, and, due to that his stories will always have a critical and moral aspect. This 

study is mainly established on the analysis of the third act of the playA Pena e a 

Lei.The focus of this study is to compare biblical texts, readings about demon´s history 

and popular literature. This study is divided into three chapters: writer´s life, 

oralityresearchsand an analysis ofreligious aspects. In the end, everything resumes in 

forgiveness and hope. 
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Introdução 

Ariano Suassuna é um dos grandes expoentes da Literatura Popular Brasileira 

atual. Sua poesia é repleta de aspectos religiosos, mitológicos e conta com a 

singularidade de elementos folclóricos nordestinos. Suassuna é um sobrevivente. Um 

poeta que aos três anos de idade perdeu o pai e teve sua vida transformada a partir desse 

evento. Suas obras comumente retratam essa perda. Histórias que ganharam espaço 

dentro da literatura tradicional, até então fechada a novidades e, principalmente, que não 

valorizava a cultura nacional. Suassuna, como todo poeta, é um sonhador. Sonha com o 

reconhecimento da brasilidade e, sobretudo, da nordestinidade. Ao criar o Movimento 

Armorial visa, sobretudo, apresentar e divulgar nossa cultura. Buscou sempre a 

integração de todos os campos artísticos: teatro, pintura, arquitetura, literatura, música. 

Nenhum desses campos é privilegiado em sua obra, todos são um só.  

Esta dissertação analisa os aspectos religiosos presentes na peça A Pena e a Lei, 

escrita em 1951. Tais aspectos fazem parte de uma narrativa interna à história principal, 

ou seja, há uma outra história dentro da trama original. Esta trama retrata a Última Ceia, 

a Paixão de Cristo e o Juízo Final, e tem por objetivo resgatar, através do riso, a 

esperança de uma nova realidade para o sertão. Há também a referência indireta ao do 

purgatório, que se confunde com a própria cidade de Taperoá, e o uso deste elemento 

realça ainda mais a evolução de cada personagem dentro da trama. Este é Suassuna, um 

homem devoto e cuja fé na humanidade é inabalável.  

O trabalho divide-se em três capítulos. O primeiro apresenta uma breve biografia 

do autor, o movimento armorial, conceituações da literatura popular e oral e a 

importância do riso nas obras de Suassuna. Este capitulo baseou-se na análise de obras 
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de autores como: IdeletteMuzart (2009), Paul Zumthor, Maria Aparecida Lopes 

Nogueira (2002), Câmara Cascudo e Antonio Candido.    

O segundo capitulo aborda aspectos relacionados ao Cristianismo, tais como:  o 

desenvolvimento da religião cristã no mundo, a visão cristã do paraíso, purgatório e 

inferno, a história do demônio como senhor do inferno, e o gnosticismo. Este capítulo é 

baseado nos autores Carlos Nogueira, Marilia Fiorillo, e ainda nas escrituras sagradas 

da Bíblia e no documento Livro do Catecismo.  

No terceiro capítulo, analisa-se a obra de Suassuna.Tal análise terá por foco 

sobretudo o terceiro ato da peça. Para isso, vamos fazer uso de elementos dos dois 

primeiros atos. Para traçar a comparação entre os aspectos bíblicos presentes na 

narrativa,usamos, principalmente, o Evangelho de Lucas,que integra a Bíblia Sagrada. 

Já para a relação de completude e diferenciação estabelecida entre os nomes das 

personagens e os nomes de santos foi usado o livro Legenda Aurea(2002). 

A Pena e a Lei é um trabalho singular de Suassuna, pois foi escrito antes do 

Auto da Compadecida, mas, por não ter sido tão divulgado quanto o primeiro, é visto 

como uma nova Compadecida. As mesmas características das narrativas que 

projetaram o autor no rol dos grandes escritores brasileiros estão presentes neste texto, 

contudo de maneira mais objetiva e incisiva.O autor uniu três histórias diferentes dentro 

de uma mesma peça, outra marca de sua maturidade como narrador-poeta. Os 

personagens e a trama religiosa servem para amarrar as narrativas. Ao descrever a Via 

Crúcisdo homem, o autor se vale da comicidade para retratar um aspecto de extrema 

seriedade e importância: a fé em Cristo e no perdão divino, além da crença na 

humanidade, fator sempre presente em suas obras, onde aparecem homens pecadores, 
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mas que são compreendidos e aceitos. Toda a trama foi tecida para nos levar à reflexão 

central: vale a pena viver, mesmo que envoltos pelo sofrimento inerente à vida?  

Esta questão, bem como outras propostas pelo autor, no decorrer do terceiro ato, 

motivaram a realização deste trabalho, pois são questões fulcrais que acompanham o ser 

humano ao longo dos séculos. Para fundamentá-lo, foram feitas pesquisas 

bibliográficas, pesquisas em sites virtuais e análise de documentários.  

Percorremos vários caminhos para chegar a esta forma final. Foram analisados 

livros sobre demônio, pecados capitais, céu, purgatório e inferno, religiões diversas, 

mas principalmente sobre o Cristianismo. Na parte relativa à literatura, leituras e 

análises sobre poesia, teatro, movimento armorial, riso, oralidade e música foram 

realizadas. Todos esses fatores ajudaram a produzir este trabalho.   
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CAPÍTULO 1-Ariano Suassuna, literatura popular e o riso. 

Ariano Suassuna é um poeta, um revolucionário, um sonhador, e acima de tudo 

um idealizador.  

Nasceua 16 de junho de 1927, na Paraíba, numa cidade que só passou a constar 

no mapa em 1930. Portanto, para todos os efeitos, ele diz que nasceu na cidade de 

Taperoá. Teve que ser registrado duas vezes e, por isso, costuma dizer, tal qual 

Drummond, que desiste de ter nascido. 

O pai de Ariano Suassuna foi assassinado no Rio de Janeiro, quando o autor 

tinha apenas três anos. Assim como outros autores consagrados, verificamos sempre a 

presençaem suas obras do pai perdido tão cedo. Nos poemas Fazenda Acahuan, 

Infância, À memória de meu pai, encontramos referências a este fato. Como diz Maria 

Aparecida, ...talvez (sic)  a figura do pai do autor tenha contribuído fundamentalmente 

na configuração do ambiente em que viveu, o que parece, também, ter ocorrido com 

Ariano Suassuna.(2002, p.63). O autor nunca perdoou os assassinos de seu pai. 

Quando criança, sua família costumava receber em casa o escritor cearense 

Leonardo Motta, para ouvir os cantadores. Isto teve grande influência em sua vida de 

escritor, pois Leonardo Motta transcrevia os textos dos cantadores e, posteriormente, 

Ariano Suassuna os via transformados em livretos de cordel. Deu grande importância a 

tais livros, pois os guardou até hoje. 

Em 1945, teve início sua carreira literária. O primeiro poema escrito pelo autor 

foi Noturno. 
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Noturno 

Têm para mim Chamados de outro mundo 

as Noites perigosas e queimadas,  

quando a Lua aparece mais vermelha.  

São turvos sonhos, Mágoas proibidas,  

são Ouropéis antigos e fantasmas 

que, nesse Mundo vivo e mais ardente 

consumam tudo que eu desejo Aqui. 

 

Eis-te no fogo, como Fruto ardente, 

me agitando em torno 

este cheiro que sai dos teus cabelos. 

 

Deixa que teu cabelo, solto ao vento,  

Abrase fundamente as minhas mãos. 

 

Mas, não a luz escura inda te envolve,  

o vento encrespa as Águas dos dois rios 

e continua a ronda, o Som do fogo. (apud, 2002, p.49) 
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Noturno foi publicado quando Suassuna tinha apenas 18 anos, no Jornal do 

Commercio do Recife. Dentre os vários elementos usados na poesia, um deles chama 

bastante à atenção: o Fogo. Esta característica se faz presente em várias obras do 

escritor, e percebemos, mesmo que de forma indireta,sua menção em A Pena e a Lei.  

Na peça, a figura da seca, da aridez do sertão, do sol escaldante, são uma 

constante. E estes elementos estão relacionados ao elemento fogo, que já aparece no 

primeiro trabalho do autor. O fogo representa as paixões, presentes no primeiro ato, 

relacionadas aMarieta; e é o fogo expiatório que purifica todas as personagens. A aridez 

representa também a virilidade do sertanejo, realça sua força e seu lado másculo.No 

Capítulo 3, faremos uma análise e verificaremos que o sertão aí tem o papel de 

purgatório, o local onde os pecados são expiados e expurgados. 

O sertão é o mundo nas histórias suassunianas. É um local onde o mítico e o real 

se confundem, se encontram e se completam. As histórias dele são sempre encenadas 

neste local, ressaltando os aspectos da vida e da morte.Tal circularidade também está 

presente em outros textos do autor. 

Suassuna não considera suas obras definitivas, fechadas, para ele todo texto é 

passível de ser reescrito. Ahistória é vista como um campo em formação. Seus textos 

revelam ter características das obras medievais.O autor esclarece, contudo, que ele não 

copia tais características e sim as recria, e para interpretá-las tudo dependerá do grau de 

perspicácia e conhecimento do leitor. 

Em 1946, fez parte do recém-criado grupo de Teatro do Estudante de 

Pernambuco, o TEP. Era estudante de Direito. A Editora Gráfica Amador, fundada por 

ex- membros do TEP, publicou as obras dos membros do grupo e, também, de outros 
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escritores, como: Carlos Penna Filho, João Cabral de Melo Neto e Carlos Drummond de 

Andrade.  

O TEP foi de extrema importância na vida desses jovens escritores, pois contava 

com um local de estudos e discussões, onde eram encenados textos clássicos e onde se 

forjou o novo teatro brasileiro. Além disso,os estudantes do TEP dedicaram-se a novas 

formas de expressão artística, tais como: esculturas, pinturas, músicas, tudo o que 

tivesse relação com as raízes da cultura brasileira. O movimento armorial começa então 

a tomar forma. 

Suassuna casou-se com Zélia, em 19 de janeiro, e teve três filhos, dois homens e 

uma mulher. Em 1958, converteu-se ao Catolicismo, devido à influência de sua esposa, 

passondo a olhar a Igreja com olhos menos hostis(apud 2002, p.97).  

Entre 1972 e 1973, trabalhou como colaborador do Jornal da Semana do Recife, 

tendo lançado então o Almanaque Armorial do Nordeste,com histórias de casos 

verídicos ou inventados, enigmas, informações, tudo contado em prosa ou em verso. 

Entre 1970 e 1974, escreveu Vida- Nova Sertaneja, um texto no estilo de 

autobiografia, dividido em 16 blocos, alternando prosa e poesia. Suassuna não apenas 

oescreveu, como também o ilustrou. Pintou dez iluminogravuras, que são recriações de 

iluminuras da Idade Média (Ver Anexos, Figura1).   

Para fazer uma iluminogravura utiliza-se uma prancha de papel-cartão, medindo 

44cm X 66cm. Faz-se então uma matriz das ilustrações com nanquim preto sobre papel 

branco, tirando-se depois cópias da matriz em uma gráfica. Em seguida, toda cópia é 

trabalhada manualmente, colorida a pincel, e o texto é escrito com nanquim preto. (Ver 

em anexos Figuras 2,3, 4 e 5). 
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O autor, quando da publicação de seulivro, escreveu a seguinte nota explicativa 

sobre sua obra: 

No meu trabalho de escritor, esta é uma primeira tentativa de integrar – e não apenas 

opor- texto e ilustração: dez sonetos feitos com motes ou sobre temas alheios. Sonetos escritos e 

ilustrados por mim, numa tiragem de cinquenta exemplares, com letras manuscritas e escritas a 

mão. [...] Os dez sonetos que, reunidos a modo de uma pequena autobiografia poética, 

recebemno conjunto o título de Vida-nova Sertaneja. (apud 2002, p. 99) 

Tais ilustrações se reportavam ao próprio texto, constituindo-se sempre em cenas 

ou episódios do universo armorial. 

O Movimento Armorial surgiu definitivamente entre 1970 e 1975.Segundo 

IdeletteMuzart, este momento que foi chamadoExperimental, indica o inicio do 

Movimento. Vários campos da arte foram criados e diversos artistas lançados. Neste 

período, Ariano Suassuna era Diretor do Departamento de Extensão Comunitária. O 

Segundo momento do Movimento é o Romançal,que teve início com a apresentação da 

Orquestra Brasileira, em 18 de dezembro de 1975.Nesta época,o autor era o Secretário 

de Educação e Cultura da Cidade do Recife. O Romançal reafirma o elo com a cultura 

popular. A terceira fase do Movimento chamava-seArraial, tendo início em 1979. Foi 

uma homenagem ao Conselheiro, quando Suassuna era Secretário da Cultura do Estado 

de Pernambuco. 

O povo é a grande preocupação do Movimento Armorial. Manter a cultura 

popular, resgatá-la, valorizar o que pertence ao povo e o que surge dele é o objetivo do 

armorial. Nas palavras do idealizador do Movimento: 
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É o Povo que mantém, até os dias de hoje, essas 

características brasileiras, que nós, atualmente, procuramos defender 

e recriar, contra a corrente “europeizante e cosmopolita”, o que 

fazemos procurando ligar nosso trabalho de escritores e artistas 

criadores à Arte, à Literatura, e aos Espetáculos Populares...(apud, 

2002, p. 129)  

A peça A Pena e a Lei representa a visão barroca do autor, ressaltando sua 

atração pela religiosidade e também pelo o picaresco. Para ele, o Barroco é um estilo de 

arte e uma visão de mundo, que se caracteriza pela unidade dos contrários(...)É  a 

primeira manifestação romântica de dissolução do clássico. Por isso mesmo ele tem 

elementos clássicos e românticos, medievais e renascentistas, pagãos e religiosos, 

trágicos e cômicos.(apud 2002,p.101). A peça possui todos esses elementos que o 

próprio autor menciona.Temos a presença da religiosidade no decorrer do terceiro ato; 

as mortes dos personagens,ao mesmo tempo que são trágicas, são retratadas de maneira 

cômica; e há o elemento clássico, a disputa do amor de uma mulher, mesmo que esta 

seja uma Madalena (elemento transformador do clássico no contemporâneo cômico). 

Estes aspectos serão aprofundados no Capítulo 3. 

Suassuna se identifica bastante com os trabalhos de Gil Vicente. Gosta da linha 

tragicômica do autor e,noAuto da Compadecida,procura seguir um estilo similar. Esta 

obra possui traços religiosos, mas ao invés de torná-lauma obra de leitura pesada, 

cansativa, o texto é leve, dinâmico e agradável. Essas mesmas características podem ser 

percebidas em A Pena e a Lei.  
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Suassuna pensa que a literatura deve envolver tanto o leitor culto quanto o leitor 

comum, entrando, assim, em conflito com muitas teorias literárias. Até hoje não há um 

conceito fechado sobre este tema.  

Desde o início da humanidade, o homem sente a necessidade de explicar o 

inexplicável, de fantasiar. Foi assim que a Literatura surgiu. A princípio, ela era oral, ou 

seja, transmitida por meio da voz e do corpo. Com o passar dos séculos, a Literatura 

sofreu transformações, com a presença de mitos, lendas, narrativas populares, músicas 

folclóricas. Com o surgimento da Imprensa, tivemos um crescimento e uma mudança na 

Literatura: novos estilos e novos escritores surgiram. Hoje contamos com a presença do 

jornal, da televisão, da publicidade e, com isso, novasmudançasvêm ocorrendo. 

Entretanto, a função do prazer, de criar novas fantasias, não foi perdida, muito pelo 

contrário, está se acentuando com o passar dos anos. Esta função de despertar prazer, 

criar fantasias, é psicológica. Ao lermos as obras de Ariano Suassuna, em especial A 

Pena e a Lei, nos deparamos com personagens extremamente divertidos, e algumas 

espertas, são elas que tornam a trama divertida, pois, no decorrer da história, vão 

enredando o leitor com suas tramóias, nos deixando curiosos para saber como tudo se 

resolverá. Leia abaixo um trecho da obra de Suassuna, 

... O presente presépio da hilaridade teatral denomina-se A 

Pena e a Lei porque nele se verão funcionando algumas leis e 

castigos que se inventaram para disciplinar os homens. E, como era 

de se esperar, tudo tem de começar por algumas transgressões da lei, 

pois quando se traçam normas e sanções, aparece logo alguém para 

transgredi-las e desafiá-las!(2005, p12) 
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Por este texto, percebemos que o apresentador da história, Cheiroso, deseja 

seduzir o leitor; ele se vale de uma linguagem mais formal e de temas que aguçam a 

curiosidade de todos, pois além de ser engraçada, a narrativa conta com a presença de 

momentos de transgressão das normas vigentes, como: um delegado covarde, um 

valentão apenas de aparência, e uma grande confusão criada para conseguir conquistar a 

mocinha da história; aliás, esta mocinha, desde o início, revela não ser uma mulher 

convencional, pois usa os homens, enganando-os para conseguir presentes e ser 

cortejada. 

Todos estes temas unidos despertam a fantasia e o prazer no leitor, ou seja, a 

primeira função está presente nesta obra, bem como na maioria, pois cada uma procura 

agradar um tipo de leitor, até mesmo aquela não considerada como literária pelos 

críticos de hoje. Estas funções são discutidas por Antônio Candido. 

Por outro lado, nas peçasA Pena e A Lei e Auto da Compadecida, fica 

extremamente clara a preocupação de formar moralmente o leitor. Creio que é o que 

acontece quando as personagens Benedito e Zé Grilo (das respectivas obras), que, 

devido à suas confusões- Benedito engana os dois valentões da cidade(Vicentão e Cabo 

Rosinha) para conquistar o amor de Marieta; e Zé Grilo engana a todos na história (o 

Padre, o sacristão, o Bispo, o padeiro, a mulher dele, e o Coronel) para se vingar dos 

maus tratos sofridos durante toda sua vida-são julgadas, após a morte, por Jesus, pelo 

Diabo e por Nossa Senhora da Conceição, após morrerem, por seus atos na Terra. Com 

essas histórias Suassuna visa a mostrar que devemos temer a justiça divina, pois o Dia 

do Julgamento sempre se fará presente nas nossas vidas. Portanto, a função de formar 

moralmente o homem também é realizada pelos exemplos presentes nas histórias. 
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Amensagem que o autor procura passar sempre visa a moralizar, dar um exemplo a ser 

ou não seguido.   

Na Literatura, encontramoscom frequência a presença de aspectos religiosos, 

mitológicos e populares, e eles aparecem com certa constância na Literatura Popular e 

na Literatura Regional.Ambas são parecidas, mas a Literatura Regional constitui uma 

escola ou movimento literário (os exemplos abaixo são do Modernismo), cuja forma de 

registro é a linguagem escrita, sendo muito mais respeitado e avaliado pelos críticos e 

acadêmicos, que a Popular. Os autores regionalistasusavam a linguagem sertaneja, 

criando novas expressões e procuravam mostrar um novo mundo, o mundo do sertão, 

que poderia ser retratado como paraíso, purgatório ou inferno. Alguns autores 

regionalistas: Guimarães Rosa com Grande Sertão: Veredas e Sagarana; José de 

Alencar com O Sertanejo; Taunay com Inocência; Euclides da Cunha com Os 

Sertões; Ariano Suassuna com A Pena e a Leie Auto da Compadecida, entre tantos 

outros. Ressalta-se porém, que Suassuna e Rosa são regionalistas universalistas, 

comprometidos com a literatura de tradição oral e popular. 

 

1.1Literatura Oral 

 

Literatura Oral é um conceito que sofreu grandes mudanças no decorrer dos 

séculos. Logo que surgiu, era vista como popular e analfabeta, mas essa visão foi se 

transformando.  Zumthorressalta que não há literatura oral sem a presença do corpo, que 

é necessário uma performance. Pois é junto com essa interação corpo e voz, que a 

oralidade se torna possível. Já que é ela responsável por variações de entonação, que 



20 

 

 

 

 

 

pode ser melodiosa ou não, para transmitir certas nuances da história, enfim, ela é que 

dará o tom e procurará atrair o interesse do expectador/ leitor. 

Segundo Zumthor (2003, p.61),...dentro de uma sociedade humana, a voz é 

verdadeiramente um objeto central, um poder, representa um conjunto de valores que 

não são comparáveis verdadeiramente a nenhum outro, valores fundadores de uma 

cultura, criadores de inumeráveis formas de arte. 

Quando produzimos histórias, segundo Zumthor, construímos uma segunda 

língua, pois os textos só representam parcialmente a narrativa original. Interessante 

frisar o “parcialmente”, pois ele aponta para as mudanças sofridas pelas mais diversas 

histórias no decorrer dos séculos. 

Sabemos que nos primórdios da humanidade a comunicação oral é a 

predominante. Possivelmente, os homens começaram por produzir grunhidos, mas cada 

um desses sons possuía um significado próprio. Com a evolução da humanidade, as 

línguas surgiram e evoluíram; cada povo, cada classe social possuía sua língua. 

Entretanto, a língua, no seu início, era apenas falada. A literatura segue a mesma linha; 

no início as histórias, informações e notícias, e também ensinamentos eram transmitidos 

oralmente. As histórias retratavam o dia a dia dos seres humanos, aspectos religiosos e 

sociais, falavam de lendas e mitos. Entretanto, a transmissão oral modificou muitas 

dessas histórias, e como, na maioria das vezes, não temos nenhum documento escrito, 

não sabemos realmente como e em que a história foi transformada e adaptada. 

Tomemos como exemplo as lendas indígenas contadas no Brasil colônia:tais 

histórias eram modificadas a cada versão. A lenda da Caapora (ou Caipora),por 
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exemplo, confunde-se, inclusive ainda hoje, com a história do Curupira. No Nordeste, a 

Caapora é vista como um duende, em alguns locais como um demônio, em outros como 

uma cabocla, sendovista até como um índio anão cavalgando um caititu. No Paraná 

argentino, é um homem gigantesco e outras pessoas a vêem apenas como um ente 

fantástico, um ser protetor da natureza. A partir daí, fica claro o quanto a oralidade 

influencia as histórias, já que é a grande responsável por tais variações. Tais adaptações 

ocorremde acordo com a região do país, da religião, do momento histórico, da cultura 

de cada povo.  

Não foram apenas as lendas indígenas que sofreram tais mudanças, praticamente 

todas as histórias populares, lendas e mitos espalhados pelo mundo sofreram mutações 

inevitáveis. 

As histórias originadas na literatura oral têm uma interdependência no que 

respeita aos temas. As lendas usadas nessas estórias, na maioria das vezes, adotam uma 

inflexão religiosa, tanto na Europa quanto no Brasil. Este aspecto está muito presente 

nos folhetos de cordel, bem como na obra de Ariano Suassuna, pois, na maioria das suas 

histórias, há um julgamento no final, e este é presidido por Jesus Cristo, e às vezes, com 

a presença do Demônio e de Nossa Senhora. 

As narrações populares, ao serem difundidas, têm seus temas despersonalizados, 

tornam-se, em alguns casos, impossível identificar o período histórico em que foram 

concebidas. Podemos apenas supor o momento histórico em que possivelmente 

surgiram, pois a exatidão, no caso, não existe, o mesmo acontecendo com os mitos 

antigos. 
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Como já sabemos, os mitos têm caráter oral e surgiram para explicar alguns 

fenômenos que o homem ainda não tinha condições de entender.Mantêm vivas as bases 

de religiões antigas, quase todas desaparecidas. Muitas pessoas consideram os termos 

lendas e mitos como sinônimos, embora existam entre eles diferenças marcantes: a 

lenda trata de um povo, de uma tribo, um grupo individual, como as lendas indígenas, 

por exemplo; enquanto que os mitos são mais amplos, falam de uma região, ou de toda 

uma nação, como os mitos gregos ou egípcios.  

Os mitos cristãos existentes no Brasil vieram de Portugal, mas foram 

transformados e adaptados pelo povo. O demônio é uma presença constante nessas 

histórias. No Brasil, sua presença é marcante, graças não só aos negros, mas, sobretudo, 

aos próprios portugueses. 

Os livretos de cordel brasileiros têm sua origem na tradição oral, e surgiram 

quando o Brasil foi descoberto,fixando-se no decorrer dos séculos. Os mais antigos são 

os folhetos em prosa, ao passo que os escritos em verso, surgidos mais 

tarde,representam as cantorias tradicionais dos cantadores nordestinos. 

Segundo Câmara Cascudo (2006, p.264), os estudos baseados em contos 

populares eram realizados confrontando-se as obras, da mesma localidade ou de 

diferentes locais. Para o desenvolvimento de tais estudos, uma vasta bibliografia foi 

utilizada.A análisedas diferentes variantes deu origem a sua classificação dos Contos 

Populares Brasileiros. 
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As obras de Ariano Suassuna fazem parte do que chamamos de Literatura 

Popular, e esta tem sua origem também na oralidade. E daí vem uma das grandes 

questões da Literatura Oral: qual seria a função da voz na literatura? 

Le Goff nos dá a seguinte explicação:Os historiadores constatam que a intrusão 

da cultura popular na cultura medieval, no século XII, representou a pressão de uma 

nova categoria social, a da pequena e média nobreza dos cavaleiros, que procurou na 

cultura oral existente um modelo para elaborar uma cultura independente do modelo 

clerical.(leGoff, apud Soriano, 1977, p.xiii). Já IdeletteMuzart nos diz que essa mistura 

é uma forma de termos uma expressão verdadeiramente nacional. As duas versões 

mostram uma maneira de ser independente, ou melhor, uma literatura que não precisa 

das outras para existir e, mais ainda, que ressalta o que é do povo, valorizando e 

divulgando suas criações.  

1.2. Literatura Popular e Regional 

As obras de cordel, bem como as de Ariano Suassuna, caracterizam-se por sua 

preocupação com a comunhão do homem com a natureza, e com o mundo rural 

brasileiro. Este conceito foi formulado por Gilberto Freyre e posteriormente modificado, 

em 1920, pelos modernistas. 

Esse tema caracteriza o que há de mais verdadeiro na ficção nacional: 

• homem/terra; 

• patriarcalismo/coronelismo; 

• cangaço/banditismo; 

• fanatismo/messianismo.  
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A diversidade desses temas é ampla, mas eles se entrosam, formando uma visão 

única e global. Cada um desses temas relaciona-secom uma das regiões do Brasil, e 

cada um possui características próprias, que se refletem na relação do homem com o 

local onde vive, gerando diferenças culturais. Estes aspectos dão origem ao que 

chamamos de Ciclos da Literatura Regional.  

Tais ciclos dividem-seem: 

• Ciclo Amazônico; 

• Ciclo Nordestino; 

• Ciclo do Brasil Central; 

• Ciclo Mineiro; 

• Ciclo Gaúcho. 

Não podemos esquecer que, apesar de as regiões serem distintas umas das 

outras, os componentes de cada ciclo podem se repetir, ou seja, a relação do homem 

com a terra, da cultura agrária com a ecologia, entre outros aspectos, podem ocorrer em 

todos os ciclos, embora tratados com um enfoque diferente. 

A Literatura Regional é conhecida por procurar retratar com fidelidade a 

paisagem local, não importando se é do sertão ou não, além das roupas, hábitos, cultura, 

a vida nas cidades, nas fazendas, ou ainda o modo de falar de determinada região.  

Um outro nome para a Literatura Regional era Caipirismo ou Sertanismo. Temos 

grandes escritores que escreveram obras que fazem parte dessa Literatura, como por 

exemplo: José Américo de Almeida, Jorge Amado, Rachel de Queiroz, Graciliano 
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Ramos, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, José de Alencar, Guimarães Rosa, entre 

outros.  

Para José Américo de Almeida...o regionalismo é o pé-do-fogo da literatura... 

(apud CASTELLO, 2004, p. 270). Esta visão nos mostra uma nova forma de ver e 

participar do mundo do sertanejo, pois, com esses autores, o homem do sertão adquire 

nova vida, novos tons, podendo ser desde o herói- malandro (como Benedito e Zé Grilo 

das obras de Ariano Suassuna, que estudaremos mais adiante) até o honrado e bravo 

sertanejoda obra de Almeida. A mulher sertaneja passa também por uma recriação, 

surgindocomo batalhadora, guerreira, mulher emancipada, com direito ao amor livre. 

Verificamos tais aspectos nas obras de Rachel de Queiroz (Memorial de Maria 

Moura ) e nas obras de Ariano Suassuna ( Auto da Compadecida e A Pena e a Lei). 

As obras regionalistas têm uma duplicidade de universos, com confrontos que 

vão e vêm, surpreendendo o leitor pelo tom da narrativa, pois quando ele pensa que uma 

situação será resolvida de determinada forma, outros fatos surgem, e a narrativa se 

encaminha para outras soluções. 

A literatura popular é a literatura criada pelo e para o povo, e é amada por ele. O 

termo Popular tem definições variadas, que podem ser falsas ou verdadeiras, e tornam 

as pesquisas em torno do tema um tanto quanto problemáticas. Os elementos que fazem 

parte desse tipo de literatura são: 

• Presença de elementos da oralidade; 

• Histórias criadas por pessoas do povo; 
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• Presença de elementos religiosos, de lendas, mitos, 

histórias indígenas etc.; 

• Preocupação, ao final da história, com uma lição de moral. 

Ao estudar as obras de Suassuna, percebemos a presença de todos esses 

elementos. Todas as personagens são representações de pessoas do povo, pois, qualquer 

pessoa pode ser um Chicó ou um Benedito. Atualmente, Suassuna é considerado um 

grande escritor, sendo, inclusive, membro da Academia Brasileira de Letras, embora seu 

talento não tenha sido reconhecido de imediato; demorou muito para que seu 

Movimento Armorial e suas histórias com tipos populares fossem aceitas. O 

reconhecimento público ocorreu quando oAuto da Compadecida virou minissérie e, 

posteriormente, filme. Apenas desta forma o escritor foi conhecido peloBrasil afora e 

valorizado. As Histórias do Povo foram tão bem recebidas que outras obras do autor e 

de outros autores foram adaptadas para a linguagem televisiva, como: A Pedra do 

Reino também de Suassuna e os folhetos de cordel, cujo estudo integra hoje os 

currículos de muitas universidades. 

As tramas de Auto da Compadecida e A Pena e a Lei estão repletas de 

elementos religiosos; alias, é a questão religiosa que transforma toda a história, pois 

apenas com o julgamento é que a função formadora da literatura fica clara, e essa 

função é a transmissora da lição moral, aspecto fundamental da literatura popular.   

Foram poucos os escritores que conseguiram se sobressair no domínio da cultura 

dita popular, como foi o caso de Jorge Amado e Ariano Suassuna; escritores que 

abordaram uma temática popular, numa linguagem simples, retratando o povo, sua 

linguagem, trejeitos e cultura. Na literatura de cordel, essa situação se complica. São 



27 

 

 

 

 

 

pouquíssimos os autores conhecidos e respeitados, e seu trabalho não é reconhecido, 

principalmente pelos leitores e críticos de outras regiões do Brasil. 

Segundo IdeletteMuzart, o significado, no caso, do termo Popularaponta para o povo e 

procura estabelecer as seguintes relações: 

a) Qualifica a produção do povo e sua delimitação, 

supondo uma forma de apropriação, no mínimo ao nomear e 

classificar essas produções;(...) 

b) Substitui a palavra do povo;(...) 

c) Representa, sempre, uma tentativa de sedução do povo; 

(...). (2009, p.14) 

 

A própria autora chama tais relações de movediças, e elas acabam se voltando contra a 

própria Literatura Popular. Tida como imprecisa, a palavra popular, deixa-se marcar 

pela presença do social e da cultura. O que torna a literatura popular original é a 

dimensão sociológica, pois cria uma troca de informações entre o texto e o leitor, ou 

seja, para entender o texto popular precisamos conhecer o código, a linguagem utilizada 

pelo povo e assumida pelo texto.  
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CAPITULO 2 – O Demônio e o Mal  

Este capítulo abordará a figura do Mal e suas origens. Percorreremos os 

caminhos que originaram as figuras e os locais relacionados ao Mal, tais como: o 

demônio e o inferno, sem contar o purgatório. E como o diabo se transformou nesse ser 

antropomórfico, difundido pelo Cristianismo e, mais tarde, adotado pela Literatura 

Popular. Falaremos também sobre a relação do riso com o Demônio.Isto é necessário 

para podermos realmente entender como o Mal, o Inferno e a ausência do Diabo são 

retratados na obra de Suassuna, bem como analisar a influência do Mal com relação à 

Salvação e/ou à Danação dos personagens na peça que vamos analisar mais adiante. 

O Demônio é uma das figuras mais temidas no mundo. A maioria das religiões 

acredita numa figura que incorpora todo o mal, e para tanto cada uma escolhe uma 

denominação que lhe parece mais apropriada. Ao analisarmos um pouco cada crença, 

percebemos que o nome desse ser responsável pelo “mal” muda. Por exemplo: no 

hinduísmo temos a deusaKali, que é relacionada ao mal;no paganismo não há uma 

criatura relacionada ao mal, pois este é visto como inerente a todas as criaturas vivas, ou 

seja, cada pessoa nasce com seu lado positivo e negativo. 

A religião desempenhou um papel importantíssimo no Império Romano há 

séculos. Entretanto, ela era bem diferente da religião atualmente dominante.Continha 

elementos de crenças primitivas dos lígures, dos indo-europeus, dos sabinos, crenças 

etruscas e crenças gregas. Os romanos cultuavam seus deuses de maneira prática,ou 

seja, apenas pediam a eles para conciliá-los em momentos de disputas e brigas.  
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Podemos distinguir na religião romana três períodos: anterior à República, 

durante a República e no período do Império. Cada um desses momentosrevela ter 

características distintas. 

A religião romana anterior à República é dividida em duas partes, a religião 

doméstica e a religião oficial. A religião doméstica é um culto especial, dedicado a 

divindades protetoras da família. Esse culto é realizado dentro de casa, na capela do 

atrium (Ver o anexo Figura 6), onde havia um altar em que o fogo sagrado 

crepitava,consideradoo espaço da Providência da família. Juntamente com esse fogo, 

temos osPenates, divindades que recebem culto doméstico, e estão encarregadas de 

prover as diferentes necessidades do grupo familiar. 

Não é fácil analisar o panteão romano em épocas tão recuadas, pois há inúmeras 

interpretações das fontes bibliográficas. Entretanto, temos algumas informações que 

colocaremos aqui.  

Os romanos cultuavam os numina, divindades que possuíam um caráter pessoal, 

cuidavam das pessoas. Havia uma infinidade de numinas:Cunina (cuidavam do berço 

das crianças), Statulinus (fazia com que as crianças se mantivessem em pé), Insitor 

(semeava o solo), entre outros. 

Há muita divergência entre os estudiosos sobre a classificação e hierarquização 

das divindades romanas. Citaremos brevemente algumas dessas divindades, cuja 

classificação segue o calendário romano (verificar nos anexos a tabela 1.2): 

• Ceres; 

• Juno; 

• Jupiter; 
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• Mars; 

• Vesta. 

Para pedir favores a essas divindades era realizado um ritual. A forma como os 

romanos executavam tais ritos lembrava um contrato, cada parte cumprindo o que lhe 

era devido. Algo interessante a ser ressaltado é que o deus não é forçado a atender ao 

suplicante, ele o faz apenas se o pedido tiver um significado moral. 

Os atos essenciais do culto eram: 

• Orações, que envolviam pedidos materiais; 

• Votum, uma forma de prece; 

• Sacrifício, que se seguia à prece. Houve épocas em que tais sacrifícios 

eram humanos, mas com o passar do tempo este costume desapareceu. 

Além das preces e sacrifícios, os romanos tinham outras formas de cultuar suas 

divindades:os jogos seculares. Tais jogos asseguravam a prosperidade de Roma. 

Apesar do culto a divindades supor a presença de pessoas especializadas, não 

havia uma classe sacerdotal, ou melhor, um monopólio desta função. Os sacerdotes 

eram poucos, e a função de chefe religioso ficava nas mãos do rei. Entretanto, havia os 

sacerdotes públicos do povo romano, os Flamines. Havia ainda as vestais, meninas 

virgens escolhidas pelo rei, que exerciam um tipo de sacerdócio coletivo para a deusa 

Vesta, zelando pelo fogo sagrado. 

 Não havia um quadro estático na religião romana, no período da República. 

Com a realeza, grandes transformações ocorrem, como a inclusão de uma tríade de 

divindades supremas: Júpiter, Juno e Minerva. Posteriormente, temos também a 
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inclusão dos harúspices, adivinhos que tentavam desvendar o futuro, examinando as 

vísceras das vítimas. Na religião deste período, percebemos também a influência de 

elementos helênicos, com os cultos dedicados às deusas Diana e Fortuna,e elementos 

etruscos, com os deuses Castor e Pólux, Dióscuros e Hércules. 

Conforme Roma se envolvia com a civilização grega, novas divindades surgiam, 

e eram “naturalizadas” romanas.Aos poucos, a suntuosidade do ritual helênico entrava 

em concorrência com o ritual romano, que era extremamente austero. Entretanto, isto 

não ocorria sem oposição e reação. 

No final do século III A.C. e após a Segunda Guerra Púnica, a religião oficial 

passou por uma grande crise. A população não confiava mais na proteção das cidades e 

de seus habitantes pelas divindades. 

No século IIA.C.,uma outra ameaça surge, a Filosofia Grega. Esta trazia como 

base o ceticismo e o ateísmo; toda e qualquer religião era combatida pelos adeptos do 

pensamento racional. Para Lucrécio, a vida só existe quando os deuses não atuam. Por 

mais, porém, que os filósofos não acreditem em deuses, eles ainda mantêm práticas 

supersticiosas. O povo, contudo,revelava ter ainda um sentimento religioso. A religião 

oficial estava se desagregando, mas a doméstica se mantinha bem viva. 

Para falar da religião na época do Império, devemos nos ater ao Imperador 

Augusto, cujo período foi o mais próspero para as crenças. O Rei é quem detinha, em 

sua pessoa, diversos sacerdócios, e que restituiu à religião seu antigo brilho e poder. Seu 

objetivo, ao fazer essa reforma, era restaurar a paz, a moralidade e a autoridade em todo 

o Império 
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Precisamos lembrar que a religião restaurada por Augusto era a religião formada 

a partir do séc. V, ou seja, a mistura dos elementos primitivos com os helênicos 

principalmente. O panteão greco-romano se tornou o nacional.  

Para realizar essa reforma de maneira mais eficaz, Augusto contou com a 

colaboração de poetas renomados, como Horácio, Ovídio e Virgilio, autores de obras 

onde é forte a presença do espírito religioso. 

Um novo cultosurge em Roma nessa fase, o culto ao Imperador, e este consistia 

em glorificar o imperador morto e idolatrar o soberano vivo. Os imperadores que 

sucederam Augusto também foram cultuados, como César – considerado um deus após 

a batalha da Farsália-Julio César, Otávio e até mesmo Vespasiano,que ironizava sua 

própria deificação. 

Mesmonessa época de glória, a infiltração de correntes filosóficas- Estoicismo e 

Neopitagorismo- e de cultos religiosos orientais prosseguiu de maneira acentuada. Tais 

religiões possuíam entre si pontos em comum, como: rituais de expiação e de 

purificação,dando importância a uma vida futura, e a predominância de elementos 

femininos. Alguns exemplos desses cultos são: culto a Ísis, culto a Cíbele e o culto a 

Mitra. Com o passar dos anos, esses cultos foram se misturando, embora duas religiões 

tenham permanecido distantes desse sincretismo: o Judaísmo e o Cristianismo. 

A influência do Cristianismo na capital do Império se deu de forma lenta e 

gradativa, mas com grande persistência, e triunfou no séc. IV. O Cristianismo começou 

a se expandir conforme o Império Romano conquistava novos territórios. Jesus era o 

grande trunfo deste “culto”, embora ele nada fosse semseu opositor, seu inimigo- 

Satanás. Contudo, a imagem difundida do demônio que conhecemos hoje- a da besta 
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com chifres e corpo de animal- ocorreu apenas a partir de 1321, comA Divina Comédia 

de Dante Alighieri (Ver Anexos, Figuras 5 e 7). 

Este livro fala da descida de Dante ao Purgatório e ao Inferno, acompanhado do 

poeta Virgilio. Nesta jornada, o narrador nos fala dos Demônios que habitam tais locais, 

e os descreve com riqueza de detalhes. Tais descriçõesforam retratadas por vários 

pintores da época, como por exemplo: Gustave Doré e Rodin. A Igreja, que até então 

não possuía uma imagem adequada para tal ser, assume as descrições de Dante Alighieri 

e passa a aterrorizar as pessoas com tais figuras. 

Da mesma forma que temos vários nomes para Deus, temos vários nomes para 

seu opositor, entre eles:Lúcifer, Belzebu, Diabo, Cão e tantos outros. Cada nome, na 

verdade, é um tipo de Demônio, e estes são liderados por Lúcifer. Por ser o 

Cristianismo uma das religiões mais difundidas e conhecidas do mundo, o Demônio 

desta doutrina é o mais divulgado, ou seja, acreditamos na visão demoníaca ensinada na 

Bíblia, mais precisamente no Novo Testamento; O Diabo é tido como o grande inimigo 

de Jesus, aquele que tenta levá-lo a pecar.  

 

2.1. O Mal no Cristianismo 

 

Ao lermos a Bíblia, percebemos duas diferenças marcantes entre o Demônio, 

figura responsável pelo Mal, no Antigo Testamento e o do Novo Testamento. 

No Antigo Testamento, o demônio aparece numa forma disfarçada, como a 

serpente que leva Eva a pecar, e posteriormente, como a criatura que testa a fé de Jó. 
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Neste último caso, ele perturba a vida de Jó, atribuindo-lhe as mais árduas tarefas, 

dores, e sofrimentos, e tudo isso com a anuência de Deus. 

Pela escolha de palavras, a Bíblia ao relatar o encontro de Deus com o Demônio, 

não fala de uma criatura monstruosa ou animalesca, e sim um aliado divino que visa a 

provar o desmerecimento de Jó. Por não haver descrição deste ser, visualizamos um ser 

humano, e o mesmo ocorre com Deus. Poderíamos, inclusive dizer, que Deus é ingênuo 

ao acreditar na fidelidade de Jó, pois Ele não tem certeza da fé de sua criatura, e o 

Demônio enxerga mais longe, levando-O a permitir o teste, e colocando-se, desta forma, 

na posição de uma criatura necessária aos planos divinos, ou seja, sem ele Deus não 

sabe quem é efetivamente digno ou não de suas bênçãos e graças.  

O trecho abaixo é justamente o da conversa, em que Satanás e Deus dialogam 

sobre as riquezas de Jó, sua fé, bem como sua humildade e temor a Deus:  

 

... Porventura Jó debalde teme a Deus? 

Acaso não o cercaste com sebe, a ele a sua casa e a tudo 

quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se 

multiplicaram na terra. 

Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e 

verás se não blasfema contra ti na tua face. 

Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está 

em teu poder; somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás 

saiu da presença do Senhor.(O Livro de Jó, Bíblia Sagrada, pg 518) 

 

Apesar de o Demônio ser figura importante no Antigo Testamento, ele não gera 

medo nas pessoas, não tem aparência monstruosa, e tampouco decide o destino das 
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pessoas. Ele é apenas um ser sobrenatural, que não está presente constantemente em 

nossas vidas. Quem pune, mata, infringe castigos, resolve o futuro das pessoas e nos 

vigia a todo instante, é Deus. Este sim é temido e,portanto , respeitado. 

É interessante pensar nessas diferenças tão significativas dos dois Testamentos. 

Segundo Jeffrey B. Russel (in OLIVA, 2000, pg. 27) “... o Antigo Testamento é 

marcado por uma visão monista. Este monismo não dá espaço a nada que ofusque a 

soberania absoluta de Deus. Deus é o autor de todas as coisas, sejam elas 

compreendidas como boas ou más pelo ser humano” 

Ao refletirmos acerca da afirmação acima, fica mais claro entender as diferenças 

do Demônio nos dois livros, e os motivos que levaram tais mudanças a acontecer. No 

Antigo Testamento, o mal praticado pelo homem já traz consigo o próprio castigo. 

Nesse sentido, Deus é o criador do bem e do mal.A missão do Demônio, no Novo 

Testamento, porém, é a de testar os seres humanos, utilizando-se de artifícios nem 

sempre honestos para conseguir o seu intento, que era o de levar consigo o maior 

número possível de almas para o Inferno. 

Para Jeffrey B. Russell, quando o Novo Testamento surgiu, Deus se dividiu em 

duas partes. A de aspecto positivo seria o “Senhor”, já o aspecto negativo seria o 

“Diabo”. Isso ocorre porque, com o surgimento deJesus Cristo, foi necessário criar uma 

outra imagem para o mal, alguém que o personificasse. Deus não poderia fazê-lo, pois 

ele é o salvador do mundo. Desta forma, Satã foi o escolhido.  

É a partir do ano 1000 que encontramos uma imagem especifica para o 

Demônio, algo que até então não havia ocorrido:o demônio não passava de uma 

mascara sem rosto, sem forma.  
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As imagens pagãs foram as responsáveis pela criação de um retrato para o mal. 

Os deuses da mitologia grega, como Pã, Dionisio ou Baco, emprestaram características 

físicas e psicológicas para o representante do Mal. Pã tinha chifres, cascos, orelhas e 

rabo e, foi esta imagem que a Igreja usou para retratar o Mal. Além disto, o 

deusDionisio,protagonista de grandes orgias, que bebia em demasia,tudo relacionado a 

festas, riso e humor, passou, com o tempo, a ser considerado demoníaco e, portanto, 

uma representação do demônio para os cristãos. 

A imagem do Demônio baseou-se também em outras religiões anteriores ao 

Cristianismo,vistas como inimigas da verdadeira fé, portanto, ligadas ao Mal. Os 

adeptos de tais religiões eram vistos como possuídos pelo Demônio, ou ainda comoo 

próprio Demônio. 

Com o passar dos séculos, o Diabo passa a ter o rosto do oponente, do inimigo. 

Assim, os crimes que a humanidade realiza passam a ser cometidos contra Deus.Jesus 

Cristo é o Salvador. Mas de quem ele irá salvar as almas? De seu grande oponente: 

Lúcifer. Se não há o Diabo, a missão de Jesus Cristo perde o sentido.  

No Novo Testamento, vemos com mais nitidez a divisão do Universo em dois 

reinos: o do Bem e o do Mal. E Jesus nos deixa claro a quem devemos temer e 

combater: seu grande inimigo e opositor, o Demônio. Com o passar do tempo, a religião 

se fortalece, bem como a fé das pessoas e o temor a Deus. O Demônio deixou de ser 

apenas um coadjuvante e se tornou o antagonista. Passou a ganhar destaque nos 

Evangelhos e, posteriormente, nos sermões proferidos nas Igrejas de todo o mundo.Um 

dos momentos da história humana em que percebemos o controle da Igreja, e podemos 

dizer também do Demônio, foi no período da Idade Média. Segundo Nogueira (2000, 

p.42), os primeiros séculos da Idade Média representam um mundo em conflito entre a 
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mais alta espiritualização e a mais grosseira crueza mundana. Isso deixa claro o 

momento de dualidade vivido pelo homem, no qual ele tem de conviver com o Bem e o 

Mal. Um precisa do outro: só há Bem, se há Mal; só há Demônio, se há Deus, e vice- 

versa. Apesar de esta afirmação ser óbvia, a maioria das pessoas não pensa nem reflete 

sobre essa dualidade angustiante.  

 A discussão sobre o Demônio é constante apenas na Igreja. Faz parte dos 

sermões e das peças sacras. Suas representações sempre beiravam ao burlesco, ao 

ridículo; o tentador e os tentados são mostrados comoinferiores aos santos e aos demais 

representantes da santidade.É nessa época que surge a tese de que o Diabo está 

relacionado ao riso, e Deus à seriedade. Tal fato visava a incutir o medo na população, 

mostrando que os pecadores tinham uma imagem ridícula e grosseira diante de Deus. A 

Igreja dominava seus fiéis usando o medo, manipulando os ignorantes, fazendo-os 

lembrar da eternidade da alma, ou seja, se estiver puro e livre de pecados, não precisa se 

preocupar com o Inferno. 

Com o passar dos anos, a figura do Demônio se torna cada vez mais poderosa, e 

passa a fazer parte também do cotidiano da população. As pessoas crêem que o Maligno 

estava presente em todo o lugar e atento a qualquer falha. E a Igreja, por sua vez, 

tornava mais forte essa ameaça. A onipotência de Satã é enfatizada pelo próprio clero. 

Nesse momento, percebemos uma mudança na figura do Diabo, ele deixa de ser um 

inimigo externo, derrotado por rezas e sinais da cruz, e passa a habitar o interior das 

pessoas; os desejos mais ocultos e desconhecidos escondem o grande Mal. 

Uma das grandes perguntas dos estudiosos passa a ser a seguinte: Qual é o 

numero exato dos Demônios? 
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Segundo Nogueira (2000 p.71) O Apocalipse de São João forneceu a base para 

inúmeras deduções e cálculos sobre a quantidade de anjos caídos. (...) eles constituíam 

um terço das legiões angélicas. 

Os doutores da Igreja chegaram a um número: 133.306.668 de demônios 

seguidores de Lúcifer, sendo o número de legiões de 6.666. Contudo, há divergências 

quanto ao número de demônios. O que sabemos de fato é que tanto os Anjos quanto os 

Demônios obedecem a uma divisão hierárquica. (Verificar os Anexos com a Tabela 

completa dessa divisão). 

Essa hierarquia demonstra que cada Demônio tem um determinado grau, isto é, 

uns são mais elevados que outros. Mas alguns estudiosos diziam que esses nomes eram 

na verdade de uma criatura apenas: o Diabo. Além da classificação acima referida, 

havia uma outra, elaborada por Peter Binsfeld em seuTractatus (1589) (in 

NOGUEIRA, 2000, P.75), relacionada aos Sete Pecados Capitais. (Verificar Tabela 1) 

Além das formas de classificação citadas, havia várias outras:baseadas nos 

quatro elementos (Terra, Água, Ar e Fogo), nos pontos cardeais, nos planetas, nos dias 

da semana, entre outros. Isto mostra que, da mesma maneira que o Reino de Deus é 

organizado, o do Demônio também é. 

Como o Diabo estava de forma constante no cotidiano e na mente das pessoas, 

um outro Mal adquirevida e ganha corpo: o Anticristo. Este era o oposto de Cristo. 

Apesar de o Anticristo representar o Mal, não há uma relação clara dele com o 

Demônio. Ele poderia ser apenas um dos inúmeros aspectos do Mal, ou ainda uma 

pessoa possuída pelo Diabo, e até um filho de Satã. 
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Segundo Nogueira (2000, p.78),sua origem remonta à tradição hebraica, onde o 

Anticristo estava relacionado a agressores humanos que, por sua ferocidade, eram 

ligados a uma esfera sobrenatural maligna. 

No Livro de Daniel é que realmente a figura do Anticristo torna-se uma lenda.  

Já no Novo Testamento, no Livro de João, os Anticristos eram os próprios cristãos que 

não acreditavam em Jesus, não acreditavam que ele havia abdicado de certos 

privilégios, de sua divindade, para se tornar um mero mortal.Omedo do Anticristo 

permanece até os dias de hoje.  

No Século XIV, os sermões se popularizam, fazendo com que a religião também 

seja mais conhecida, e o medo do Apocalipse se torne maior e mais forte.O Juízo Final 

é bastante temido, pois temos a imagem de um Deus Juiz, que verificará todo o histórico 

da pessoa e fará a justiça divina. Nesse período, a figura do Demônio é relacionada ao 

Fim do Mundo. 

Na Era Moderna, o Mal toma outra forma: ele pode procurar os homens para 

pactuar ou até mesmo possuir seus corpos. Foi nesta fase que o Diabo triunfou, mesmo 

estando presente na vida das pessoas naIdade Média.. Graças ao Demônio é que os atos 

da Igreja Católica, contra a Reforma Protestante, foram justificados. 

O medo do Demônio é muito forte, e as obras de literatura, como a Divina 

Comédia e as peças de Gil Vicente, enfatizam esse temor, criando imagens que 

representam o Mal. Tal face foi retratada por vários pintores da época. (Ver Figuras 5 e 

7). 

Até o Século XV, o Demônio servia aos homens. Nessa época, ele era enganado 

pelas pessoas e passado para trás. Entretanto, após essa fase, o Diabo passou a ser 
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servido, idolatrado. A noite era sua morada, a Lua relacionada a ele. Podemos notar, 

mais uma vez, a Igreja se rebelando contra os elementos do paganismo, já que a Lua 

está relacionada às Bruxas, que a vêem como sua deusa, sua mãe.  

Surge, então, o livro MalleusMaleficarum, um manual que ensina como caçar 

as bruxas. Nesse período, milhares de mulheres – grandes vítimas da Igreja- foram 

assassinadas pela Inquisição sob a acusação de estarem possuídas pelo demônio.  

Por muitos anos, a Igreja dominou a população através do Medo. Criaram aquilo 

que Nogueira chamou de didática do medo (2000, p.103/104), bem como aestética do 

mal. Segundo essaEstética, percebemos que o homem está dividido em duas partes: um 

homem que anseia pelo Bem, (...) e aquele que teme o Mal.... Livros foram escritos para 

ajudar os padres e exorcistas a reconhecer a presença de possessão diabólica. Um pouco 

depois, os médicos também ajudaram a acrescentar mais dados para tornar mais preciso 

esse conhecimento. Posteriormente, os estudos sobre a forma de agir do Demônio e suas 

artimanhas ganharam um toque científico com o surgimento da Demonologia. 

A Literatura começa, porém, a se contrapor a essas idéias da Igreja. O Demônio 

passa a ser mostrado como um ser de espírito livre, alegre, contrário às imagens 

monstruosas que o clero fazia dele. Vários escritores se basearam na figura do Demônio 

para criar suas histórias, dentre eles: BramStoker, Yeats, AleisterCrowley, entre outros. 

No Século passado, desde o surgimentoda Era de Aquário, o ocultismo cresceu 

muito e se multiplicou. Nos EUA, surge a primeira Igreja de Satã, com orgias e rituais. 

O cinema hollywoodiano popularizou a figura do Diabo. 



41 

 

 

 

 

 

Atualmente, Lúcifer não é mais tão temido. Ele não é mais visto como o opositor 

de Jesus, nem aquele que devemos temer no dia do Juízo Final. Muitas pessoas 

inclusive simpatizam com o que ele prega, e se sentem atraídas por suas idéias.  

2.2. O Demônio no Brasil. 

O Demônio chegou ao Brasil junto com os portugueses, mais precisamente com 

os jesuítas. 

A elite católica, segundo os dizeres do Padre Acosta, dizia que, por ter sido 

vencido no Velho Mundo, o Demônio se refugiou nas Américas, pois, aqui, ninguém 

exercia poder e controle sobre ele. 

A carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1º de maio de 1.500 para o Rei de 

Portugal, deixa clara, então, a visão paradisíaca que nossos colonizadores tiveram ao 

observar nosso futuro país, bem como seus habitantes. Os índios foram vistos como 

criaturas ingênuas e inocentes. A paisagem local foi descrita como de enorme riqueza de 

fauna e flora, e comparada ao Jardim do Éden. Desta forma, Pero Vaz sugeriu ao Rei o 

envio de jesuítas para catequizar e introduzir a fé católica, salvando, assim, as almas dos 

selvagens pagãos. 

Com o passar do tempo, e com a catequização dos índios, os problemas 

começaram a surgir. O índio passou a esconder suas vergonhas, e boa parte de seus 

costumes, como ter mais de uma mulher, passaram a ser considerados como fruto do 

Demônio.Havia acabado a imagem edênica criada por Pero Vaz de Caminha. A Europa 

agora via os nativos como figuras grotescas, predispostas ao mal e a luxuria. Por seus 

hábitos antropofágicos, foram vistos pelos europeus como adeptos do canibalismo e 

como seres sedentos de sangue. Terminava assim a fase mágica do descobrimento, da 
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assimilação de novas culturas; o diferente era inconcebível para o catolicismo, e isto 

transformou os índios em representantes do Diabo. 

Com a escravidão, outra cultura entrou no nosso país, a cultura africana. Esta 

cultura tinha como base sua religião, a Iorubana, que deu origem à Umbanda e suas 

vertentes, como o Candomblé, Quimbanda, entre outras. As divindades dessa religião 

eram os Orixás, que simbolizavam as forças da natureza. Cada orixá tem seu cântico, 

ritmo e rituais próprios, bem como cores a ele relacionadas. Essa religião com o tempo, 

entrou emsincretismo com a religião Católica: Exu é relacionado ao Demônio, Oxalá a 

Jesus, e assim por diante. Nas cerimônias de origem africana, são comuns o canto, a 

dança, o transe e isto já bastava para relacioná-las com práticas demoníacas.   

As culturas africanas e indígenas começaram a ser vistas como diabólicas, e,por 

esta razão, consideradas comoadversárias e inimigas do Catolicismo. O pajé se 

transformou em feiticeiro, o transe foi chamado de possessão e as cerimônias religiosas 

de sabá. 

Para Câmara Cascudo, tais culturas não conheciam uma entidade que 

personificasse o mal de maneira completa até a chegada dos portugueses. Para o autor, 

os índios e os africanos apenas difundiram o mal trazido pelos portugueses e não o 

criaram. 

O folclore brasileiro começou, então, a adotar novos personagens, e percebemos 

um intercâmbio de idéias entre a cultura erudita e a cultura popular, bem como a 

demonização de certos personagens, como a Caipora e o Exu. Percebemos a presença de 

tais diferenças, sobretudo, na Literatura Popular.  
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Segundo Câmara Cascudo (2002, p.98/99):... A Caipora ou Curupira significa 

habitadores dos matos. O Curupira residindo no interior das matas, nos troncos das 

velhas árvores. De defensor das árvores passou a protetor da caça. (...) é um pequeno 

indígena, escuro, ágil, nu ou usando tanga, fumando cachimbo, doido pela cachaça e 

pelo fumo, reinando sobre todos os animais e fazendo pactos com os caçadores. 

Quando lemos este verbete, no dicionário de Câmara Cascudo, percebemos como em 

cada região do Brasil a Caipora é descrita. A citada acima reflete a visão mais conhecida 

e, a partir dela, já podemos perceber as marcas da presença demoníaca: a cor da pele, o 

fumo, a bebida, os pactos com as pessoas, características presentes nas várias descrições 

do Diabo, embora a figura do Demônio já esteja bastante deturpada. 

 O Exu, por sua vez, é representante dos opostos presentes no homem.Para os 

afro-baianos, ele está relacionado ao Demônio cristão,todos o temem e respeitam. Na 

religião africana, nada é feito sem antes homenagear a Exu. Ele é conhecido como o 

homem das encruzilhadas, e foi descrito como alguém que como fetiche tem o barro, o 

ferro e a madeira, sendo suas cores o vermelho e o preto. Só pelas escolhas de cores e 

elementos percebemos a presença daquilo que os portugueses relacionaram ao 

Demônio. E tais aspectos são confirmados pelo Dicionário do Folclore Brasileiro, 

quando nos deparamos coma palavra Exu.No final do verbete,Câmara Cascudo nos 

encaminha para a leitura daquele dedicado ao Demônio. Mas, da mesma forma que 

ocorreu com a Caipora, o Exu não pode ser qualificado como uma entidade do Mal. 

Nessa época, ocorre algo interessante. As colônias passam a ser consideradas 

como o purgatório, como nos explica Laura de Mello e Souza (2009, p.372) ... A 

infernalização da colônia e sua inserção no conjunto dos mitos edênicos elaborados 
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pelos europeus caminharam juntas.Céu e Inferno se alternavam no horizonte do 

colonizador, passando paulatinamente a integrar também o universo dos colonos, e 

dando ainda espaço para que, entre eles, se imiscuísse o Purgatório... 

Várias religiões, devido à escravidão e posteriormente à imigração, passaram a 

ser cultivadas aqui no Brasil. Passamos a ter uma variedade de credos e de formas para 

representar o Mal. As religiões mais presentes no nosso país são: catolicismo, judaísmo, 

protestantismo, espiritismo, paganismo, tradições africanas, indígenas, entre outras. Isto 

se reflete na nossa Literatura, principalmente na Literatura Popular e nos folhetos de 

cordel, cujos temas religiosos são recorrentes.  

Com a chegada do século XX, o Diabo é visto de maneira diferente. Não há mais 

aquele medo, aquele domínio de antigamente. As pessoas não se importam mais com tal 

figura, ele entra no limbo, mal é mencionado nas conversas da Igreja, entre os padres e 

os fiéis. Enfim, o Mal se aquieta, ou melhor toma outra forma.É fato que, para 

conseguir se estabelecer no novo mundo, alianças são feitas ou desestabilizações 

ocorrem. E isto acontece quando algumas religiões se instalam no Brasil e iniciam seus 

trabalhos.  

No período da década de 80, o Mal é mostrado de maneira diferente. Ele não é 

personificado, não tem um corpo específico, pode ser qualquer um ou qualquer coisa, 

lembrando bastante o Anti-Cristo, mas sem uma face definida. Tudo aquilo que 

prejudique a evolução do país é considerado demoníaco. Portanto, a Ditadura, os 

Militares e os guerrilheiros, eram uma forma de manifestação do Demônio; AI-5, 

músicas, literatura, eram representações do Demo (mesmo quando criadas por pessoas 

de posições políticas opostas); Fernando Collor de Mello e Zélia Cardoso, bem como 
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seus planos também eram manipulados pelo Diabo; Aids, Câncer, doenças de pessoas 

más ou possuídas por Satã, tudo apontava para a presença subreptícia do Mal.      

Devido a isto, as pessoas passaram a não acreditar mais no Demônio, ou então a 

duvidar dele. Houve uma mudança na forma de pensar, de acreditar. No último século, 

inúmeras Igrejas, de várias crenças, surgiram, outros credos passaram a ganhar força, 

como o espiritismo e as religiões africanas, isto sem contar os evangélicos, que 

perseguem a imagem do Demônio da Era Moderna, aquele que invade os corpos para 

obter prazer, ou destruir física, econômica e/ou socialmente seus possuídos.O que a 

Igreja Católica considera pecado passa a ser relevado em outros credos. Estas religiões 

são consideradas mais “humanas”, pois buscam os cordeiros desgarrados do rebanho do 

Senhor, e oMal está presente no cotidiano mais comum das pessoas. 

Traição, promiscuidade, homossexualismo, drogas, DSTs, luxuria, gula, avareza, 

são aceitos por algumas religiões, ou seja, o Mal é apenas relativo. O que é pecado no 

Catolicismo, não o é em outra fé. Apenas os pecados mais graves, como assassinato e 

roubo, são reprovados, existindo portanto, a presença do Demônio em todas as religiões, 

embora com múltiplas e diferentes faces.    

Atualmente, o cinema e a literatura exercem grande influência sobre a forma 

comovemos o Demônio. Ele não é mais tão temido, e tampouco aterrorizante. Os filmes 

de Hollywood o retratam como uma criatura má, entretanto, nós, homens, somos 

capazes de vencer sua influência. Na literatura moderna, nos Best Sellers, tanto 

estrangeiros quanto brasileiros, o Demônio ainda guarda certa maldade, contudo, esta é 

sufocada e eliminada pelos heróis da história. A própria Literatura Popular é quem mais 
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ridiculariza a figura de Satã. Este, em boa parte das histórias, é logrado, enganado por 

um homenzinho esperto, feio, e com uma vida miserável: o herói- malandro.  

No Auto da Compadecida, nos deparamos com essas duas personagens: Zé 

Grilo é o nosso herói malandro e o diabo é que é logrado. Na verdade, Zé Grilo tenta 

enganar a todos, inclusive Manuel (Jesus) e Nossa Senhora da Conceição. Contudo, 

quem ele mais se compraz em enganar é justamente o “coisa ruim”, como é chamado o 

Mal ou o Demônio na história.  

 

2.2.1 O Riso no Cristianismo 

 

A imagem geral passada para as pessoas é que o Cristianismo não admiteo riso. 

Os Cristãos devem ser pessoas sérias, seguir as Leis Divinas. Esta seriedade e retidão 

fazem parte das normas da religião, pelo menos essa é a crença geral. 

No Antigo Testamento, não há momentos em que Deus é descrito como um Ser 

risonho, o mesmo ocorrendo com Jesus. A igreja não entende o porquê do riso, pois 

deveríamos chorar por nossas fraquezas e decadência, e, ao contrário, estamos rindo 

delas, de nossos erros e pecados. A partir de então, a Igreja passa a considerar o riso 

como algo diabólico e maldito. 

Os humanos, até mesmo os Santos, riem. Os textos gnósticos imaginam um 

Deus risonho ao criar o Mundo. Pesquisadores, contudo, mostram que há a presença de 

humor na Bíblia; o grande problema é interpretar tal humor. 
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Existem textos cômicos que são relacionados à conflagração do sagrado e do 

profano (2003, p.117). No Antigo Testamento, o riso está ligado à zombaria, ao triunfo 

sobre os inimigos.No Novo Testamento, o tom é mais sério, e existe o mito de que Jesus 

nunca riu. Ao contrário, riem dele, e isto ocorre na Paixão.Verificamos este aspecto 

inclusive na peça de Suassuna que estamos estudando. 

Em A Pena e a Lei, Cheiroso, ao interpretar Cristo, se transforma de dono de 

mamulengo, risonho e divertido, num homem sério, que não admite brincadeiras de 

ninguém. Neste momento, não há zombaria ou risadas por parte desta personagem, o 

que serve para enfatizar a seriedade divina e tambéma gravidade das cenas finais da 

peça: a Via Crúcis e o Julgamento Final. 

O diabo é o responsável pelo riso. A peça de Suassuna está repleta de escárnio, 

risos, ironias, portanto, podemos dizer, mesmo indiretamente, que há a presença do 

diabo nela, ou melhor, do mal. Um mal que vai sendo expurgado no decorrer da 

história, e que será liquidado no Julgamento Final.   

O homem é grotesco em um mundo grotesco. Na narrativa suassuniana, seus 

personagens sofrem, mas, ao invés de chorar, eles riem, aceitando a vida, e tentando 

sempre arrumar uma forma de sobreviver da melhor maneira possível, seja com 

embustes ou com tramoias. 

2.2.2 O Céu, o Purgatório e o Inferno 

O Céu é o local onde Cristo mora. É para lá que vão as pessoas que morrem 

depois de batizadas,ou por não terem pecados, ou, ainda por terem sido perdoadas de 

suas faltas. No Céu ou Paraíso, as pessoas estão em comunhão com a Santíssima 

Trindade, com os Santos e com os Anjos.Viver no céu é o mesmo que viver com Cristo, 
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mas, nesse local, os eleitos (pessoas que, depois de morrerem, vão para o céu) mantêm 

seu nome e sua identidade. Na glória celestial, os homens ainda farão as vontades 

divinas, seguindo suas leis alegremente.  

Em A Pena e a Lei, no terceiro ato, todos os personagens se encontram no Céu, 

esperando por seu julgamento. Quando o Catecismo menciona a questão de manter a 

mesma identidade, descobrimos o verdadeiro nome de Marieta, Maria Madalena. A 

partir de então temos uma melhor compreensão de suas atitudes, seus pensamentos e 

seus erros. Por isto, Suassuna nos revela sua identidade apenas no final da história, para 

criar o suspense e surpreender o leitor com tal revelação, e também para que perdoemos 

Marieta de seus erros, tal como Jesus perdoou Madalena. 

O Purgatório é o local para onde vão as pessoas que faleceram na graça divina, 

mas ainda não estão puras totalmente,não estando prontas, portanto, para desfrutar das 

glórias do céu. Para a Igreja, é no Purgatório que os escolhidos purificam suas almas, 

um local totalmente diferente do Inferno. A doutrina do Purgatório foi elaborada no 

Concílio de Florença e de Trento.Nele há uma espécie de Fogo Purificador. Este mesmo 

fogo pode ser observado no texto de Suassuna, pois o sertão, está relacionado ao 

elemento fogo, um fogo que expia as penas de todos os personagens.  

O Inferno é o lugar para onde vão aqueles que não se arrependeram de seus 

erros, cometeram pecados mortais e não acolheram o amor de Cristo. Cometer tais faltas 

significa estar separado eternamente de Deus por opção própria. Esse estado de livre 

exclusão definitiva da comunhão de Deus se define como Inferno.O Inferno é o local 

onde “o fogo não se apaga”, o Geena. Lá a fornalha é ardente; os anjos erradicarão o 

mundo dos iníquos e dos inimigos de Cristo, mandando os pecadores para esse lugar. 
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Deus não predestina ninguém ao inferno, é preciso uma aversão voluntária a 

Deus (2000, p.292). O livro do Catecismo da Igreja Católicanão menciona o demônio 

ao falar do Inferno. Isto não significa que a Igreja não o reconheça, apenas não é 

necessário falar dele.   

2.3 Gnosticismo 

Para entendermos um pouco mais a visão do Bem e do Mal, estudaremos 

brevemente um aspecto antigo da religião, mas que apenas há pouco tempo vem sendo 

mais detidamente estudado. 

O gnosticismo é uma religião que mistura todos os elementos da Antiguidade 

tardia, e boa parte dos textos relacionados a ele sãoos chamados textos apócrifos, que 

nada mais são do que evangelhos, antigos ou novos. A doutrina gnósticadiz que a 

essência do mundo é má, e a única forma de nos libertarmos do domínio perverso é sair 

da ignorância e encontrar o divino dentro de nós.  

Esta afirmação acaba abalando todas as estruturas do Catolicismo, pois este 

concebe um Deus inquisidor, que tudo vê e tudo sabe, dominando os fiéis pelo medo; 

sem contar que, para a Igreja, só podemos verdadeiramente nos encontrar com Deus 

quando vamos ao seu templo, a sua casa, enquanto que, para os gnósticos, Ele se 

encontra em nós.  

Alguns dos evangelhos apócrifos estavam escondidos numa região do Oriente 

Médio, conhecida como NagHammadi, e em 1945 foi descoberto o primeiro 

manuscrito, o do Mar Morto; entretanto, anos se passaram até eles virem à tona. Nos 

anos 70, o primeiro desses evangelhos foi conhecido e suas revelações, como já 

dissemos antes, abalaram as crenças relacionadas ao Cristianismo. Junto com esse 
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manuscrito, outros foram encontrados, e o teor de seu conteúdo foi questionado pela 

Igreja e considerado falso, bem como foram tidas por falsificadoras as pessoas que os 

escreveram.  

Um dos evangelhos mais execrados é o de Judas. Esse apóstolo sempre foi tido 

como o grande traidor, o inimigo de Deus. Com a descoberta do manuscrito, vemos que 

a situação não era bem essa. Judas foi redimido de qualquer culpa, pois foi ele quem 

ajudou Jesus a cumprir sua missão de se sacrificar pela humanidade. Ele sabia que 

apenas com a crucificação Cristo teria seus poderes fortalecidos e, reconhecendo isso, 

resolveu traí-lo. 

A situação descrita acima, mostra o quanto o clero manipulou a verdadeira 

história de Cristo, já que os referidos manuscritos estavam enterrados ao lado de altares 

onde padres cristãos rezavam. Historicamente, a destruição era feita pelo fogo, enquanto 

algo que se desejava preservar era enterrado. Portanto, podemos concluir que os 

próprios padres sabiam o valor daqueles textos e resolveram preservar essa outra 

história. 

Uma visão extremamente interessante na questão do gnosticismo é a do “Deus 

Transcendental”, do filósofo Hans Jonas. Afirma ele que o gnosticismo é um fenômeno, 

sobretudo, existencial. Deus era um ser exilado, perdido, sozinho. Este exílio ocorre 

porque, conforme foi criando e ajudando os homens, seus poderes foram enfraquecendo, 

e isto passou a impedir um controle eficaz da humanidade. Por isso, hoje o Mal está à 

solta, pois o próprio Deus não tem mais forças para combatê-lo. A única maneira de 

restaurar as forças divinas é através de uma mudança no Homem. Ele deverá refazer o 

plano original de Deus, e isto por escolha própria. Apenas, assim, Deus terá novamente 
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forças para combater os malefícios e ações negativas de que todos somos a causa 

principal. 

Analisando esta teoria, percebemos que não existe um ser único responsável 

pelo mal, como a Igreja Católica e outras religiões cristãs insistem em nos ensinar. 

Deste modo, o gnosticismo muda totalmente a forma como entendemos o Cristianismo 

e, principalmente, a forma como concebemos e compreendemos o Demônio, pois, 

segundo Jonas, além de o diabo não existir, Deus é colocado no mesmo patamar que os 

humanos:A essa perda de poder, soma-se outra desvantagem: o próprio Deus pode ser 

afetado pelo que ocorre no universo, aí compreendidas, inclusive as ações humanas. 

(FIORILLO, 2008, p. 80) 

Percebemos, então, que todas as guerras, todos os assassinatos, violências que 

aconteceram nos últimos séculos, não são frutos de uma punição divina, e sim uma 

ausência Dele. Afinal, como fazer algo para evitar tais atrocidades, se Ele não tem 

forças para combater o Mal.  

Outro dado proposto por essa crença é que o Mal foi gerado pelo homem, ou 

seja, aproveitando-se do livre arbítrio e do exílio de Deus, os seres humanos deixaram o 

seu lado perverso vir à tona, cometendo as maiores atrocidades, e ainda se julgando 

inocentes desses atos, pois, para eles, a sociedade é a grande responsável por tais 

práticas. Ao entendermos melhor o gnosticismo, percebemos que o Mal é inerente no 

ser humano, e dependendo de seu modo de ser e estar no mundo, o Mal poderá 

instaurar-se, manifestar-se ou não.  
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2.4 Calvinismo 

Surgiu no século XVI na França, durante a Reforma Protestante. Quem o 

implantou foi João Calvino. Era ele seguidor dos mesmos mandamentos e leis adotados 

pelo Catolicismo, mas enxergava o homem de maneira diferente. João Calvino queria 

implementar uma teocracia, isto é, uma religião segundo a qual todo poder advém de 

Jesus e os homens apenas o exercem.Várias pessoas foram mortas ao se oporem a suas 

ideias. Estes eram os hereges.Leis foram estabelecidas e submetidas a suas doutrinas 

religiosas, escolas foram abertas, o comércio exterior foi estimulado, proibindo-se os 

jogos de azar, alcoolismo, danças etc. 

No período de 1542 e 1546, muitas pessoas foram mortas em Genebra. A cidade 

possuía uma população de aproximadamente 20 mil habitantes, e 57 foram mortas 

devido a problemas religiosos. 

Ariano Suassuna, antes de se casar com Zélia, era protestante calvinista, uma 

religião que, em comparação, ao catolicismo é mais branda ao julgar os pecadores. Em 

suas obras, podemos perceber a presença dessa brandura. Em A Pena e a Lei, Cristo 

perdoa os homens de seus erros, dando-lhes o direito à vida. 

No livro de Calvino, a Instituição da Religião Cristã, há duas passagens 

interessantes: 

... Deus, quando nos prescreve por meio de sua Lei o que deve 

ser feito, ameaça-nos, se falharmos em alguma parte, com aplicar-nos 

aquela terrível sentença de morte eterna. Por outro lado, cumprir a 

Lei como Ele exige não somente é árduo como está absolutamente 

além de nossas forças e fora de nossas faculdades... (2007, p. 22) 
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Por esta frase, verificamos a presença desse credo emA Pena e a Lei. Durante o 

julgamento final, as personagens são absolvidas de seus pecados, por viverem sempre 

em situações injustas e até insuportáveis, reconhecendo o autor que nós humanos somos 

frágeis, não temos a fortaleza divina para fazer frente a tantas dificuldades e desafios. 

...Agostinho, que, discorrendo sobre a finalidade da fé, trata 

desse tema com elegância, afirma que nos é necessário saber aonde e 

por onde se deve ir; e conclui, em seguida, que o caminho mais 

seguro contra todos os erros é aquele que é Deus e é homem. Porque 

Deus é aquele para onde vamos, e o homem, aquele por onde vamos. 

E somente em Cristo se encontra um e outro... (2007, p.23) 

Proposta semelhante aparece na peça, no final do terceiro ato, quando Cheiroso 

fala que todos os personagens aceitaram e se encontraram em Cristo, portanto, foram 

perdoados de seus erros.  
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CAPITULO 3 – A Religiosidade em A Pena e a Lei 

A vida nunca foi leve para Ariano Suassuna. Desde pequeno teve de lidar com 

dificuldades, e a maior delas ocorreu quando o poeta tinha apenas três anos. Seu pai foi 

assassinado no Rio, dias após a família se ter mudado para Paulista, uma cidade no 

interior de Pernambuco, pois estava sendo ameaçada devido à Revolução de 1930. 

Esse momento difícil, que se manifestou de várias formas, sempre esteve 

presente nas obras do autor. É o que ocorre, por exemplo, com o cangaceiro, em Auto 

da Compadecida,que é perseguido pela volante e depois, ao morrer,é perdoado. 

Notamos sempre que a figura paterna e sua morte trágica são de alguma maneira 

retratadas. É como se Suassuna revivesse este momento e tentasse,por meio de sua obra, 

mudar o final trágico da perda dolorosae precoce do pai. 

Antes de iniciarmos a análise do terceiro ato deA Pena e a Lei, devemos, porém, 

analisar seu titulo. Sabemos que a narrativa decorreu da junção de três histórias: A 

Inconveniência de se ter coragem, O caso do novilho furtado e Auto da Esperança. Tais 

histórias foram tiradas de folhetos de cordel, ou seja, de literatura oral que anda na boca 

do povo. Suassuna as juntou, adaptou e deu-lhes o nome de A Pena e a Lei. Este título 

aponta para significados que podem variar, dependendo da visão que tenhamos da 

história. 

Numa primeira acepção, o nome geral da peça ressaltaa punição de acordo com 

a lei vigente e a lei divina; e isto, de certa forma, é dito pelo narrador logo no início do 

espetáculo: 
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...O presente presépio de hilaridade teatral denomina-se A 

Pena e a Lei porque nele se verão funcionando algumas leis e 

castigos que se inventaram para disciplinar os homens. E, como era 

de esperar, tudo isso tem de começar por algumas transgressões da 

lei, pois quando se traçam normas e sanções, aparece logo alguém 

para transgredi-las e desafiá-las!... (2005, p.12).  

Se seguirmos essa linha de analise da narrativa, deveremos nos prender 

àconcepção religiosa e humana de punição. Veremos que o homem deseja apenas 

dominar o próximo e, para tanto, não mede esforços para alcançar sua meta. E isto 

ocorre na peça, quando vemos, por exemplo, Vicentão dominando seus empregados, ou 

quando Benedito explora e engana Cabo Rosinha e Vicentão. Mas não podemos reduzir 

a obra a este único aspecto.   

Uma outraacepção é a da palavra penasignificando compaixão,uma vez que 

tanto o leitor, quanto o autor e o próprio Cristo personagem, revelam ter compaixão, 

pena, dos seres que vivem no sertão, e que sofrem por causa da miséria e da seca. A lei, 

nesse caso, é a lei do sertanejo, que faz de tudo para sobreviver, mesmo que seja 

enganar, roubar, mentir e lutar. 

...Estão vocês dispostos a aceitar o mundo, sabendo que o 

centro dele é essa Cruz, que a vida importa em contradição e 

sofrimentos, suportados na esperança?(...) Eu só digo sim, se 

continuasse com o direito de lutar para melhorar de vida...  (2005, 

p.146).  
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Nas palavras de Cheiroso, representando Cristo, fica claro que a vida do homem 

é pautada pelo sofrimento, o que deve ser aceita com resignação, embora isto não 

impeça que tenhamos pena da situação das personagens, que somos todos nós, e 

também esperança em alguma mudança. 

O nome da peça ainda sugere a pena como instrumento de escrita e a lei como o 

texto produzido pela pena do escritor. Tal fato torna a leitura e o respeito a essa 

narrativa, a essa lei,uma obrigação. Afinal, Suassuna pretende nos mostrar o que pode 

acontecer conosco caso não sigamos seus conselhos, pois todos nós nos identificamos 

com seus personagens, todos eles foram inspirados em pessoas comuns, característica 

sempre presente nas obras suassunianas.  

Estas três maneiras de ler o titulo da peça, são possíveis; tudo depende do ângulo 

que escolhemos para analisar e interpretar a história.   

Outro fator que importa ressaltar é a questão da presença do Inferno e do 

Purgatório nas obras do autor. NapeçaA Pena e a Lei,não há descrição desses espaços, 

mas apenas reações das personagens quando esses locais são mencionados.  No 

primeiro ato, nada é dito sobre o Inferno; já no segundo ato, Cheiroso, o narrador, diz 

...os homens têm que viver com medo da policia e do inferno...(2005, p.56), ou seja, o 

inferno é um lugar temido, pois, ao morrermos, não desejamos ir para lá. Isso é 

reforçado pelo que a Bíblia diz doInferno e de seu mestre, o Diabo.Na Bíblia, 

encontramos duas visões do  demônio: no Antigo Testamento, o diabo é apenas uma 

criatura que ajuda Deus a verificar quem realmente é digno da confiança divina; no 

Novo Testamento, o Diabo é figura fundamental para a realização dos planos divinos, 
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pois é ele quem testa Cristo e se transforma em seu grande inimigo. O Inferno, pois,é a 

casa do Demônio, o local onde ele mantêm suas vitimas, isto é, os pecadores.  

Em A Pena e a Lei todos os personagens morrem de maneira trágica e ao 

mesmo tempo cômica, algo comum nas obras de Suassuna. A primeira personagem a 

morrer é Vicentão.Sua morte ocorre por desgosto e devido a seis balas na cabeça e uma 

facada no coração. No momento em que é descrita sua morte, percebemos que o trágico 

e cruel se aliam à comicidade, com o objetivo de conferir à existência humana uma 

dimensão tragicômica, em que os opostos não se opõem, mas ao contrário, se integram.  

...As balas cortaram-lhe o pescoço ea cabeça saltou fora. (...) 

Nesse momento exato, com toda calma, enfiaram duzentos mil- réis de 

aço penetrante e cortante no seu infarto do miocárdio. Isso tudo foi 

lhe dando aquele desgosto, aquele desgosto, e você morreu!(2005, 

p.112) 

Esta situação se repete durante todo o último ato. Quando um personagem morre 

e os motivos de seu falecimento são descritos, percebemos sempre o realismo rude das 

palavras, aliado a uma ironia muito grande, fator transformador de todo o terceiro ato. A 

linguagem usada retrata o lado cruel da vida do sertão, mundo marcado pela escolha e 

uso de expressões como: cortar o pescoço, a cabeça salta fora, responsáveispor trazer à 

tona a crueza e a rudeza da existência do sertanejo. Isso serve para ressaltar o quão 

sofrida é a vida do homem do sertão, o quanto ele pena para conseguir sobreviver. 

Relacionamos, portanto,o sertão ao Purgatório. Este é um local de sofrimentos, é o local 

onde os pecados são expiados, fato que faz parte da rotina do sertanejo. Aliada a isto, 

temos a linguagem irônica, cômica, como a que aparece na expressão: aquele desgosto 
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e na sua repetição. Esta linguagem bem-humorada serve para retratar a alegria 

amargacom que o povo do sertão enfrenta o sofrimento, ao mesmo tempo em que retrata 

sua esperança num futuro melhor. 

  Já a visão do Paraíso é mais comum. Suassuna não se preocupa também em 

retratar o Céu.Este já está presente nos ensinamentos da Igreja, e não precisa ser 

descrito. Em momento algum, porém, as personagens demonstram interesse ou desejo 

de habitar o Paraíso, pois o desejo de todas é voltar a viver, mesmo que seja no mundo 

cruel e seco que sempre foi sua verdadeira morada.  

... Cheiroso: Se pudesse escolher, viveria de novo? 

 Minha resposta é sim. 

Cheiroso: E a sua, Padre Antônio? 

Padre Antônio: Também. A vida é dura mas é boa. 

Cheiroso: Você, Pedro, que diz? 

Pedro: A mesma coisa do Padre. 

Cheiroso: E você, Benedito?  

Benedito: Eu só digo sim, se continuasse com direito de lutar para melhorar de vida. 

Cheiroso: É sua defesa, é um direito seu. 

Benedito: Então, eu topava de novo, dez vezes! ... (2005, p.146/147) 

Cristo é um personagem fundamental na história, pois é ele quem liberta as 

demais personagens dos seus pecados e, mais importante, faz com que todas se 



59 

 

 

 

 

 

conscientizem de seus erros e, assim, consigam ter uma nova vida, nova chance, talvez 

sem tantos problemas.... Erros, cegueiras, embustes, enganos, traições, mesquinharias, 

tudo o que foi a trama de suas vidas, perde a importância de repente, diante do fato que 

vocês acreditaram finalmente em mim e diante da esperança que acabam de 

manifestar.(2005, p. 148) 

A trama de A Pena e a Lei é marcada por embustes, traições, enganos. Os dois 

primeiros atos mostram tais fatos e, no último ato, a conclusão de tudo, no momento em 

que o destino das personagens é traçado, ocorre a cena mais interessante e envolvente 

da história: a morte de todos, seguida de seus respectivos julgamentos, realizados por 

Cristo. 

Cristo, na narrativa, se coloca na posição de acusador e também de vítima, pois 

ele também está sendo julgado por ter criado a humanidade; não há a necessidade nem 

da Compadecida e muito menos do Demônio,... Será assim julgado o ato que Deus 

praticou, criando o mundo. Vou eu mesmo servir de acusador, formulando as perguntas 

fundamentais do processo... (2005, p. 142). Nesta parte final, percebemos a presença de 

traços do gnosticismo, pois, de acordo com essa doutrina, não há uma figura que 

represente o mal, não existe o Demônio. O mal está dentro de nós, seres humanos, e 

Deus tem a função de punir e perdoar, tal como era próprio do Deus do Antigo 

Testamento, apesar de este Deus ser aconselhado pelo demônio, como ocorreu na 

história de Jó. Isto ocorre porque Suassuna deseja humanizar a figura de Cristo, mostrar 

que temos um Deus presente na nossa vida, que se preocupa ese sacrifica por nós. 

No decorrer da narrativa, sobretudo no terceiro ato,percebemos o quanto isso é 

enfatizado, o quanto Suassuna deseja humanizar Deus e mostrar que nós, não 
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importaquais erros tenhamos cometidos, merecemos o perdão divino. Duas cenas 

bíblicas são retratadas: a Última Ceia e a Paixão de Cristo. Revivemos todos esses 

momentos na narrativa, identificando-nos com os personagens e com o sofrimento de 

Cristo. 

Na peça de Suassuna, encontramos a presença de eventos retratados nos 

Evangelhos. O Evangelho que retrata mais detalhadamente a Última Ceia e a Paixão de 

Cristo é o de Lucas. Por esta razão, procuraremos desenvolver uma analise comparativa 

desse texto, juntamente com o terceiro ato de A Pena e a Lei. Contudo, em alguns 

momentos usarei textos dos demais Evangelhos para complementar a analise. Nas 

citações, daremos sempre o primeiro lugar àquelas retiradas da Bíblia, com seu devido 

apontamento, seguidas daquelas extraídas da obra de Suassuna. 

No Parágrafo 22, versículos 15 e 20, temos as seguintes citações: 

E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco 

esta Páscoa, antes do meu sofrimento...(p. 103). 

...Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado 

em favor de vós.(p.104) 

... Pois não tem conversa não, morreu de fome! (...)O médico 

disse que você já estava quase acostumado sem comer e foi por ter 

comido que morreu... (2005, p. 135/136). 

A primeira cena reflete a antevisão que Cristo faz de seu futuro. Esta passagem 

está relacionada a todo o sofrimento vivido pelos personagens da peça, pois elas sempre 

sofreram, sempre tiveram uma vida difícil. Não apenas a vida, como a morte também. 
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Apesar de haver momentos cômicos, percebemos que há a presença da tragédia. No 

espaço seco e hostil do sertão, há muita miséria, dor, tristezas, perdas nas vidas dos 

personagens, tal como acontece também nas nossas vidas.  

No Parágrafo 22, versículo 27, temos a seguinte cena: 

Pois qual é o maior: quem está à mesa ou quem serve? 

Porventura, não é quem está à mesa? Pois, no meio de vós, eu sou 

como quem serve.(p.104.) 

... Então vamos fazer o seguinte: eu deixo este manto aqui, se 

ninguém me levar mesmo a sério, eu lhe faço um sinal e você coloca o 

manto em meus ombros. Um manto é sempre um manto: dá ideia de 

importância e dignidade... (2005, p.100). 

O primeiro trecho, retirado da Bíblia mostra que Jesus deseja ser visto como 

qualquer pessoa, mesmo sendo o filho de Deus, não se colocando em posição de 

superioridade. Percebemos isto quando, na obra de Suassuna, Cheiroso, mesmo 

representando Cristo, deseja continuar a ser o que é, apenas o dono do mamulengo. A 

princípio, não vê necessidade de trajar o manto, contudo não afasta essa possibilidade. 

Isto ocorre por dois motivos: 

1º) Por meio deste ato, Suassuna deseja nos mostrar a humildade de Cristo, e por 

ela ressaltar e reforçar sua divindade; 

2º) Com tal ação, a fé das personagens é testada, com o objetivo de comprovar 

se eles são ou não dignos do perdão divino. 
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No Parágrafo 22, versículo 34, há outro momento bastante similar ao recriado 

por Suassuna: 

Afirmo-te, Pedro,que, hoje, três vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. 

(p.104). 

Será que o Cristo vai ter que morrer novamente por isso? Ou será que alguém tem 

coragem de morrer em seu lugar? Você teria coragem, Pedro? (...)  

Pedro: Eu, não!  

Cheiroso: Por quê?  

Pedro: Ora por quê! Porque não!  

Cheiroso:Você não me conhece, Pedro?  

Pedro: Não conheço, não quero conhecer e tenho raiva de quem conhece.  

Benedito canta como o galo.  

Cheiroso: O Cristo está novamente a caminho de sua Paixão. (2005, p.143/144). 

  Este momento tem por objetivo enfatizar o início do julgamento das 

personagens, bem como o da Paixão de Cristo. No terceiro ato, a narrativa de Suassuna 

possui momentos igualmente importantes: 

1º) A morte de todos os personagens; 

2º) A chegada de Cristo com o anúncio do julgamento de todos; 

3º) O reconhecimento da fé e o perdão divino. 
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Com relação à semelhança do personagem Pedro, criado por Suassuna, com o 

personagem bíblico, descobrimos mais uma forma que o autor encontrou para enfatizar 

que todos nós, seres humanos, podemos fazer parte da vida de Cristo. 

No Parágrafo 22, versículos 49, 50 e 51, temos o seguinte texto: 

Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, 

perguntaram: Senhor, feriremos à espada? 

Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a 

orelha direita. 

Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E, tocando-lhe a 

orelha, o curou.(p.105). 

Benedito, no final da peça, pede a Jesus, que lhe permita continuar lutando, caso 

aceite voltar a viver.  

... Eu só digo sim, se continuasse com o direito de lutar para 

melhorar de vida. 

É sua defesa, é um direito seu. (2005, p. 146/147). 

Ao contrapor o texto bíblico com a peça, percebemos que, naBíblia, Jesus não 

aceita que seus homens lutem, e cura o ferido; ao passo que em A Pena e a Lei, ele 

concede esse direito ao personagem. Sabemos que Benedito não irá ferir ninguém, a 

frase não tem esse sentido; mas, pelo passado da personagem, também sabemos que ele 

é um golpista, não ganha à vida de forma honesta. Isso pode ser visto na citação abaixo: 
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Que nada! Meu plano vai dar certinho! Não é possível que eu 

passe o tempo ajeitando a vida dos outros e comigo dê errado toda 

vez. Porque parece que é um azar meu: sempre que planejo um golpe 

em benefício meu, dá errado... (2005, p. 17) 

 Tal fato ocorre deste modotalvez por força da formação calvinista de Suassuna, 

já que um dos preceitos dessa religião é justamente o reconhecimento da fraqueza 

humana perante a fortaleza divina. O homem está abaixo de Deus, não porque sejamos 

inferiores, e sim por enfrentarmos tudo aquilo que Cristo enfrentou na Paixão. 

No Parágrafo 22, Versículos 63, 64 e 65, temos a seguinte situação: 

Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos 

diziam: 

 Profetiza-nos: quem é que te bateu?      

 E muitas outras cousas diziam contra ele, blasfemando.(p.105). 

...Vicentão: O Cristo! Vejam só o atrevimento desse moleque! Dá um bofete nele! 

Benedito dáum tapa na parte detrás da cabeça de Cheiroso, perto da nuca. 

Pedro: Com essa vara é melhor! Passa a vara nele, tome! 

 Vicentão: Dá nele, dá! 

Benedito, rindo: Você é Cristo, é?  

Vicentão: Se é, adivinha quem te bateu! 

Todos: Ah rá, rá, rá, rá! Olha a cara dele!(2005, p. 139/140). 
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Os personagens de Suassuna representam aqui os guardas zombando de Cristo. 

Benedito e Vicentão têm mais presença nas cenas, principalmente naquelas em que 

Jesus é maltratado. 

Percebemos que essas personagens representam o lado negativo, pecador do 

homem. Benedito é o grande malandro, responsável pela confusão criada no decorrer da 

narrativa.Sou negro, sou negro esperto,/sou negro magro e sambudo,/sou negro fino e 

valente,/negro de passo miúdo:/branca, morena ou mulata,/eu ajeito e enrolo tudo! 

(2005, p.14).Vicentão é aquele a quem chamaríamos de vilão, pois é o grande 

fazendeiro que paga mal seus empregados e guarda todo o seu dinheiro, além de estar 

sempre reclamando da vida.... É isso meu velho! Por que foi se meter em questões de 

terra? Por que essa ganância de enriquecer mais, já tendo nascido rico? E, pior ainda, 

por que foi nascer? Quem nasce, morre! (2005, p.105). A prosa de A Pena e a Lei 

ressalta o lado escuro do homem, enfatiza nossos erros e pecados, e através disso temos 

a misericórdia divina enfatizada.     

No parágrafo 23, versículo 4, temos a seguinte citação: 

Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: Não 

vejo neste homem crime algum.(p.105) 

 Levam Cheiroso diante de Vicentão, que se senta em algum 

lugar, representando Pilatos.Vicentão fala no tom dos recitativos da 

Paixão, mas com um matiz de escárnio, como se tudo fosse uma 

palhaçada. 

Vicentão: Não vejo nele mal algum!(2005, p.144). 
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Parágrafo 23, versículo 8: 

Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia 

muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito; esperava 

também vê-lo fazer algum sinal.(p.106) 

Benedito, também escarnecendo: Quero que você faça um 

sinal, alguma coisa que me prove que você é o Filho de Deus! Não há 

coisa que eu mais deseje do que ver algum prodígio. (...) Benedito: De 

novo a Pilatos! Conduza o Rei dos Judeus.  

Vicentão: Jesus ou Barrabás? 

Todos: Barrabás! Queremos Barrabás!(2005, p. 145). 

Nos dois trechos da peça A Pena e a Lei, mencionados acima, percebemos que a 

narrativa é interrompida e contraposta a trechos de momentos bíblicos. Estes textos 

bíblicos são praticamente iguais ao texto criado por Suassuna. Isto ocorre para enfatizar 

a importância dessas passagens na expiação dos pecados dos personagens, e novamente 

ressaltar a grandeza de Cristo. 

Parágrafo 23, versículo 21: 

Eles, porém mais gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o!(p.106). 

Então o Cristo foi entregue aos homens para ser crucificado... 

(2005, p. 145) 

Na página 145, mais especificamente, e durante todo o terceiro e último ato da 

peça, Cristo novamente se dispõe a ser crucificado. Essa abnegação do Filho de Deus, 
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acaba por reforçar o lado negativo do ser humano, seus pecados, sua ganância, 

mostrando que não há uma figura responsável pelo mal, não há o Demônio, nós, 

oshomens, retemos dentro de nós o mal original, tal qual o gnosticismo argumenta:Sua 

doutrina proclama que o mundo é essencialmente mau, e que o único meio de libertar-

se (...)é abandonar a embriaguez da ignorância  e travar contato coma centelha (...) de 

cada homem (FIORILLO, 2008,p. 73);e,complementando a visão anterior, temos: ...nos 

convencem de que o mundo, se um dia foi criação divina, já há muito deixou de ser. Ou 

Deus não era feito só de bondade, ou não participou do último ato da criação (...) Se 

Ele existe, não tem nenhuma responsabilidade pelo curso da história. (2008, p.81). 

Esses doistrechos comprovam a maldade que também existe no homem, algo que é 

inerente a nossa espécie, e que aparece na obra de Suassuna. Esse fato acaba por 

reforçar a divindade, a luz do Escolhido. Suassuna recria esse momento para reforçar a 

fé do homem, de uma maneira mais lúdica, mais leve, e mostrar que nós somos 

responsáveis por nossas escolhas na vida, sejam certas ou erradas. 

Ao lermos a peça, durante o terceiro ato, percebemos que apenas Vicentão e 

Benedito se envolvem diretamente no julgamento de Cristo e na sua Via Crúcis. Os 

demais são apenas espectadores, apenas vivenciando os fatos, tal qual ocorre com os 

ladrões na Bíblia, no momento em que Jesus é crucificado e, posteriormente, morto. 

Esta situação ocorre para mostrar que Deus é misericordioso, mesmo para com aqueles 

que maltrataram e “mataram” seu Filho. Na narrativa, temos justamente o malandro e o 

avarento- Benedito e Vicentão- nesse papel, retratando pessoas comuns do Nordeste, 

para mostrar que elas, por mais pecados que tenham, por mais erros, embustes e 

confusões que tenham criado, serão perdoadas no Dia do Juízo Final. 
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Parágrafo 23, versículo 44 a 46: 

Já era quase a hora sexta, e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até 

a hora nona. 

(...) 

Então, Jesus, clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito! E, dito 

isto, expirou.(p.107). 

... Era naquele instante quase a hora sexta, e toda a Terra ficou coberta de travas até a 

hora nona. E Jesus, dando um grande brado, disse: “Pai, nas suas mãos encomendo meu 

espírito. Tudo está consumado.” E, dizendo estas palavras, inclinou a cabeça e rendeu o 

espírito. (2005, p.146). 

 O segundo trecho, retirado da peça, é bastante parecido com o primeiro, retirado 

da Bíblia. As diferenças são apenas alguns vocábulos, que não alteram substancialmente 

o texto bíblico, embora a prosa de Suassuna seja mais direta e objetiva. Isso se deve ao 

fato de que a morte de Cristo é o momento mais importante desse ato, pois é quando os 

personagens são perdoados e humanizados, devido ao reconhecimento de seus erros, 

sem contar a percepção de que a vida humana, bem como a de Jesus, é marcada 

pelosofrimento. ...Estão vocês dispostos a aceitar o mundo, sabendo que o centro dele é 

essa Cruz, que a vida importa em contradição e sofrimentos, suportados na 

esperança?... (2005, p.146). 

Essa é a grande questão e reflexão da peça, pois nós, seres humanos, vivemos no 

sofrimento, num eterno purgatório para expiar nossos pecados. Temos que estar 

preparados para aceitar nossa missão, bem como Cristo aceitou a sua. 
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Suassuna deseja levar o leitor a esse processo reflexivo e mostrar ao povo, 

principalmente o nordestino, que o sofrimento deles não é em vão, pois isso os levará à 

redenção divina, assim como levou a Jesus. Deus nos iguala a seu Filho, sem contar que 

pede a conformação diante de todos os problemas que passamos. O outro titulo desse 

terceiro ato é Auto da Esperança, esperança para os homens, para o povo, para uma 

ressurreição sem restrições. A narrativa é uma forma de alento, de consolo perante a 

vida miserável do sertão.    

Outro momento bastante importante no livro, é aqueleque permite relacionar 

Marieta, cujo nome na verdade é Maria Madalena,  a seu personagem bíblico. É quando 

Cristo surge em cena e Madalena enxuga seus pés com os cabelos.  

No Parágrafo 7, versículo 44, temos a seguinte situação: 

E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: “Vês esta 

mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés; esta, 

porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus 

cabelos.(p.80) 

Cheiroso faz um sinal. Marieta vem por trás dele. Coloca o 

manto em seus ombros e depois enxuga seus pés com os 

cabelos.(2005, p. 140) 

Este momento associa Marieta a Maria Madalena.Não só por ter o mesmo nome 

da personagem bíblica, mas também porque os pecados de ambas estão relacionados ao 

pecado capital da luxúria.  
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Abordaremos, neste capítulo, a questão dos nomes dos personagens, visto que 

quase todos têm nomes de santos, exceto Cheiroso (narrador e, posteriormente, Cristo) e 

Cabo Rosinha. Para a analise dos nomes utilizarei o livro Legenda Áurea de Jacopo de 

Varazze. 

As personagens são: 

• Vicentão; 

• Benedito; 

• Pedro; 

• Marieta (na verdade, Maria Madalena); 

• Padre Antônio 

• Joaquim; 

• João; 

 

São Vicente e Vicentão 

 

Ao estudarmos a vida de São Vicente, nos deparamos com o desprezo que ele 

tinha pelo mundo.Ele conseguiu atenuar os sofrimentos impostos pela vida, 

desprezando tudo o que o mundo tinha a oferecer. Venceu os três flagelos do mundo: 

falsas doutrinas, amores imundos e temores mundanos, valendo-se para isto da 

sabedoria, pureza e constância. Agostinho diz que: Os martírios dos santos foram e 

continuam sendo exemplos para vencer o mundo com todos os seus erros, amores e 

temores (VARAZZE, 2003, p. 188).  
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Ao relacionarmos essa frase com a peça de Suassuna, entendemos que as 

personagens se alçam à posição de mártires do sertão, com todos os sofrimentos que 

experimentam em sua vida. Novamente vemos na peça a função de mostrar que as 

personagens são humanas, isto é, são como nós.Devemos, portanto, sempre crer no 

perdão dos nossos pecados e numa segunda chance na vida, como ocorre com as 

personagens da narrativa. 

Vicentão era ironicamente chamado por Benedito de Vicente Borrote. Era o 

valentão da cidade, dizia que havia matado mais de dez homens. Benedito o temia, mas 

procurava se valer da esperteza para enfrentá-lo. No final do primeiro ato, descobrimos 

o motivo do apelido. Vicentão, na verdade, não era nada corajoso, muito pelo contrário, 

estava apavorado com a briga combinada com o Delegado. Daí a alcunha “Borrote”. 

Essa palavra vem da gíria “se borrar”, “se borrar de medo”. Vicentão gostava de criar 

passarinhos, e só se envolveu na disputa por vaidade. 

São Vicente era nobre e rico. Vicentão também o é, mas, enquanto um renega os 

bens terrenos, o outro se apega a todos eles, inclusive aos amores mundanos, pois 

Vicentão gosta de Marieta, mas é um homem casado.  

São Vicente passou por diversas torturas ao enfrentar Daciano, o presidente do 

tribunal imperial: tortura no potro (instrumento que desconjuntava todos os membros da 

pessoa), pentes de ferro introduzidos abaixo das costelas, foi assado em um braseiro, 

jogado numa masmorra, cujo chão fora coberto de cacos de vidro, e teve os pés 

pregados com estacas. Vicentão, contudo, não passou por tais atribulações, mas ainda 

assim sofreu, e isso é revelado no último ato, pois morreu por questões de terra. Sua 

família estava falida, sem crédito no banco, e não era querido pelas pessoas da região. 
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No mundo moderno, podemos considerar esses sofrimentos como tortura: ser 

desprezado pela família, que é o maior bem de um homem; ser rico e ficar pobre, para 

alguém ganancioso como Vicentão, isso foi um castigo; ser assassinado e ninguém se 

importar, pois não gostavam dele. Entretanto, apesar de sua essência não ser a mais 

pura, a melhor, ele ainda tem um vestígio de humanidade, e isso é demonstrado quando 

ele ajuda a mãe de Joaquim Passei o diabo na terra de seu Vicentão. Mas uma coisa eu 

digo: quando minha mãe adoeceu para morrer, ele fez por ela o que eu nunca esperei. 

(2005, p. 147). Enfim, todos esses aspectos ressaltam que ele também foi um sofredor, 

um mártir do sertão, e como tal, por reconhecer seus erros e aceitar Jesus, é perdoado e 

mais uma chance lhe é concedida. 

 

São Benedito e Benedito 

 

São Benedito era mais conhecido como o “Santo Mouro”, pois era filho de 

escravos, nascido na Sicília, no ano de 1589, e falecido em 1654. Foi libertado por seu 

senhor ainda muito jovem. Tinha vocação para a penitência e para a solidão.  

Trabalhava cuidando de rebanhos, tal como o Benedito da peça. Entretanto, era 

maltratado por seus companheiros, algo que não ocorria com Benedito, que era 

respeitado e admirado por seus amigos, além de também trabalhar com animais, pois era 

vaqueiro. Tinha raciocínio rápido e facilidade na oratória, o que o tornava 

imprescindível em questões de disputas, como ocorre no segundo ato, Está vendo? Era 
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preciso um para fazer a confusão, e outro, para saber da história! Felizmente, tudo 

terminou bem. (2005, p. 87).  

São Benedito era constantemente ofendido devido a sua cor, mas sempre 

encarava tais problemas com dignidade e paciência. Devido a tais características, foi 

convidado por um grupo de franciscanos a juntar-se a eles. O convite foi aceito e com o 

tempo tornou-se o líder do grupo. Novamente, o relacionamos ao Benedito de Suassuna, 

que é um líder nato, procurado pelos amigos e respeitado, jamais tendo sido 

menosprezado por sua cor. Bastante esperto, representa o malandro do sertão. 

Entretanto, não é uma pessoa má, pois apenas se valia da sua esperteza para conseguir 

sobreviver. Percebemos que as amizades eram valiosas para ele, mas sua sobrevivência 

muito mais.  

São Benedito, em 1564, foi para o grupo de franciscanos de Palermo, e passou a 

trabalhar na cozinha. Alguns anos depois, transformou-se em novo guardião, isto é, no 

novo superior do grupo, mesmo sendo leigo e analfabeto. Inicialmente não desejava tal 

cargo, mas com o tempo ficou provado que sua escolha foi à melhor para o mosteiro. 

Era respeitoso, caridoso, condescendente e humilde. Era um orientador calmo e seguro 

para os noviços, e dava prioridade aos serviços religiosos. Tinha o dom da ciência 

infusa, ou seja, sabia responder com sabedoria às perguntas dos mestres em Teologia, 

sem contar que, com sua fala, penetrava nos corações e mentes dos homens.  

O Benedito de Suassuna, ao contrário, usava boa parte de sua oratória, de sua 

inteligência, para seu próprio usufruto, embora algumas vezes tente ajudar os amigos, 

como podemos ver no trecho abaixo: 



74 

 

 

 

 

 

A licença e o recibo estão aqui, Mateus tirou uma certidão na 

Prefeitura! (...) Está tudo em ordem ou não?(...) Estão vendo como 

são as coisas?(...) Pensem um pouco nisso antes de julgar os outros, 

e, sobretudo, antes de acusar alguém de roubo com tanta 

leviandade!(2005, p.82).  

Nesta citação, percebemos que Benedito defende o amigo Mateus, e ainda dá 

lição de moral a alguns personagens. Da mesma forma que São Benedito, ele também 

procura ajudar ao próximo, mesmo que seja em raras ocasiões. 

Ao deixar o cargo de guardião, São Benedito voltou alegremente a ocupar a 

função de cozinheiro. Em 1589, ficou doente e morreu calmamente em 4 de abril, ao 

contrário do personagem suassuniano, que morreu ao bater a cabeça numa pedra, tendo 

uma morte trágica e nada tranquila. 

 

São Pedro Mártire Pedro 

 

Esta análise baseia-se no estudo da vida de São Pedro Mártir. Segundo o livro 

Legenda Áurea, temos três santos cujos nomes são Pedro: São Pedro Mártir, São Pedro 

Apóstolo e São Pedro Acorrentado.  

Ariano Suassuna utiliza em A Pena e a Lei elementos característicos de dois 

destes santos: o Apóstolo e o Mártir. Contudo, por melhor se relacionar a vida de 

sofrimentos e martírios passados pelo personagem Pedro, o compararemos a São Pedro 

Mártir. 



75 

 

 

 

 

 

O nome Pedro significa “conhecedor”, “descalço” ou “firme”, e São Pedro tem 

essas três características ou privilégios. Foi um pregador notável, puro de mente e 

coração, daí o termo “descalço”, e foi um glorioso mártir, comprovando assim sua 

firmeza. 

São Pedro nasceu em Verona e foi um grande pregador. Mesmo tendo tido pais 

impuros, corrompidos pelo pecado, conseguiu manter-se puro, apesar de todas as 

atribulações que surgiram em sua vida. Na adolescência, renunciou ao mundo e à 

família, pedindo abrigo na Ordem dos Frades Pregadores. Durante trinta anos em que 

viveu no local como padre, cultivou as principais virtudes esperadas: a fé o conduzia, a 

esperança o fortalecia e a caridade o acompanhava. 

Defendia fervorosamente a fé que o envolvia, tornando-se desta forma a pedra 

fundamental da Igreja de Cristo. Teve uma vida repleta de milagres. Sempre 

confrontava os heréticos, confundindo-os, desmoralizando-os e, por fim, convencendo-

os de que ele é que estava com a razão. 

Morreu num ataque desencadeado por heréticos. Ferido terrivelmente, sofreu um 

grande martírio. Ele mesmo se oferece como vitima, suporta todos os golpes de seu 

agressor e o faz sem queixas, suportando tudo com paciência, e encomendando sua alma 

no momento da morte. Nesse dia, foi seu próprio confessor, mártir, profeta e doutor. A 

paixão de Pedro foi semelhante à de Cristo, pois o Senhor sofreu pelas palavras que 

pregava e ele pela fé defendida. Apenas após sua morte é que os milagres realizados por 

ele se tornaram mais conhecidos e em maior número. 
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O personagem Pedro da narrativa de Suassuna participa do primeiro e do 

terceiro atos. Na primeira parte da peça, é ele quem atrapalha o relacionamento de 

Benedito com Marieta, já que é ele quem fica com a Madalena. Isso ocorre porque eles 

já se conheciam, pois era o noivo que a abandonou e, ao reencontrar-se, no meio da 

confusão armada por Benedito, reconciliam-se.  

Na terceira parte, reaparece já morto, e sua vida é contada. Tinha sido um 

caminhoneiro, que vivia viajando para todo o canto, envolto na poeira do sertão. 

Medroso, tentou salvar Benedito, ao julgar que o amigo ainda estava vivo; entretanto, 

bateu de frente em outro caminhão e faleceu devido no acidente. Estava voltando para 

se casar, mas não teve tempo para chegar a seu destino. 

Devido ao fato de Pedro viver nas estradas, dentro de um caminhão, percebemos 

que seu dia-a-dia envolve também grandes sacrifícios. É claro que não tão fortes e 

pungentes como os de São Pedro apóstolo, mas para nós, homens comuns, desprovidos 

do Dom Divino, algo igualmente violento e torturante. Contudo, Pedro não se 

desespera, mesmo com a vida dura do sertanejo impondo-lhe sua realidade cruel. Ele 

trabalhava, era honesto, não criava confusão e, tal qual São Pedro, se manteve integro.   

 

Santa Maria Madalena e Marieta/ Madalena 

 

O nome Maria pode conter três interpretações: “mar amargo”, “iluminadora” ou 

“iluminada”. Maria Madalena escolheu esses três caminhos para percorrer: o da 

penitência, da contemplação interior e o da glória divina, caminhos que não lhe foram 
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negados. “Mar amargo”,por ter escolhido a penitência e, devido a isto, tantas lágrimas 

caíram de seus olhos que foi capaz de lavar os pés de Cristo; “iluminadora” por desejar 

ardentemente receber a luz; “iluminada”, pela glória divina, que a tornou iluminada, 

tanto de mente quanto de corpo. O nome Madalena também tem outros significados: 

“ré”, “fortificada”, “invicta” ou “magnífica”. Tais significações indicam as três etapas 

porque passou na vida: antes da conversão, durante e depois de convertida. Antes ela era 

uma pecadora e merecia o castigo eterno; durante, tornou-se mais forte devido ao 

arrependimento; e, depois de convertida, passou a gozar da iluminação advinda da graça 

divina. 

Nasceu de uma família muito digna, descendente de reis. Seu pai era Ciro e sua 

mãe Eucária. Tinha um irmão, Lázaro; e uma irmã, Marta. Morava em Betânia, cidade 

próxima a Jerusalém. Com a chegada de Jesus, os irmãos venderam tudo o que tinham 

para entregar aos apóstolos, mas Maria Madalena, dominada pelo desejo, pela 

volúpia,tornou-se uma pecadora. Ao saber que o Senhor estaria pregando na região, foi 

procurá-lo, mas por vergonha de se misturar com os homens honestos e justos, 

ajoelhou-se aos pés do filho de Deus e lavou-os com lágrimas, secando-os com os 

cabelos. Foi recriminada pelos outros, mas Jesus a perdoou de todos os pecados. Desta 

forma, concedeu imensa graça a Maria Madalena e a diferenciou com mostras de 

predileção. Tornou-se uma apóstola entre os outros apóstolos. Ela viu Cristo 

ressuscitado.  

Pregava em vários locais a palavra Dele; a forma com a qual falava era tão 

calma e envolvente que o povo logo a seguia. Começou a fazer milagres em nome de 

Deus. Algumas histórias dizem que devido ao grande amor que ela tinha por Jesus e ao 
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desgosto sentido após a ascensão, Maria Madalena foi refugiar-se no deserto, e ficou 

por lá mais de trinta anos, tendo morrido nesse local. 

O personagem Marieta da peça A Pena e a Lei participa de toda a história. Ela é 

a mulher “fatal”, como o próprio autor diz. Todos os homens são loucos por ela, mas ela 

não gosta de ninguém, está sempre desdenhando, ofendendo, mal-tratando aqueles que a 

cortejam.  

No primeiro ato, ela é o alvo da disputa de Vicentão, Cabo Rosinha e Benedito. 

Gosta de ter vários pretendentes, contudo não se envolve com ninguém, até reencontrar-

se com Pedro, no final do primeiro ato, e reconciliar-se com ele. No segundo ato, tenta 

ajudar a resolver o caso do roubo do novilho de Vicentão, mas apenas assiste à confusão 

criada por Benedito, que tentava, a todo custo, defender seu amigo Mateus. O terceiro 

ato é o momento da revelação; descobrimos que ela, na verdade, se chama Maria 

Madalena e era muito pobre. Teve o nome trocado ao ir morar numa pensão. Pedro! 

Então agora você me chama de Madalena? Esse era meu nome de moça pobre da 

serra, e eu não trocaria por nenhum outro! Mas a dona da pensão em que fui parar 

disse que isso era nome de mocinha e trocou-o por Marieta... (2005, p.117).A pensão 

tem a conotação de uma casa de prostituição, portanto como a Santa Maria Madalena, 

ela vivia na luxúria. No início, gostava dessa vida de pecado, gostava de estar cercada 

de homens e ser disputada, Benedito: Por que é que você o recebe todo sábado? 

Marieta: Porque gosto de conversar com ele, para ouvir as valentias! Ele já matou 

mais de dez, Benedito! Mas isso não quer dizer que eu goste de Vicentão, não, eu não 

recebo o Cabo Rangel também? E você? Eu recebo mais que a todo mundo! (2005, p. 

21 e 22), mas no fundo sente falta de um amor, de se casar, Em suma: nasci na miséria, 
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perdi meu nome na esperança de me casar, e, quando estava para conseguir esse 

sonho, morri de besta num posto de saúde.(2005, p. 127).  

Assim como a Santa Maria Madalena, teve a vida dividida em três fases: nasceu 

na fé, viveu na esperança e morreu na caridade. Nasceu na fé de ter uma vida boa; viveu 

na esperança de conseguir conquistar seu grande sonho, um marido; e morreu devido à 

ausência de Pedro, o que fez com que comesse demais, passando mal e morrendo. O uso 

da palavra caridade é uma ironia, pois quem disse essa frase foi Benedito,apaixonado 

por ela. Não nos esqueçamos que Marieta nunca foi caridosa com ninguém e vivia na 

volúpia, tal qual Maria Madalena antes de encontrar Jesus. 

Quem vive Marieta/ Maria Madalena na peça é Cheirosa. Aliás, ela e Cheiroso 

são os únicos personagens, na história, que têm dois papéis cada um. Cheirosa deseja 

viver o papel de Marieta, porque sempre quis ser uma mulher cercada de vários homens; 

percebemos que nutre certa admiração pelo personagem que vai viver, Ah, vou! Eu 

gosto! Eu gosto porque Marieta é uma mulher assim, dessas da rede rasgada, todos os 

homens gostam dela e eu sou louca por isso! (2005, p.13).  

 

Santo Antônio (Antão) e Padre Antônio 

 

O mundo inquieto, imundo, amargo, transitório e enganador foi desprezado por 

Antônio ou Antão. Com vinte anos, vendeu tudo o que tinha e deu o dinheiro aos 

pobres. Virou um ermitão e, graças a isso, suportou tormentos inimagináveis vindos dos 

demônios. Ele os via e os enfrentava, sendo inclusive surrado por eles. Após uma 
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batalha, ficou muito machucado, e Cristo, por esse enfrentamento, resolveu tornar seu 

nome sempre reconhecido, livrando-o dos sofrimentos e dores. 

O desejo de Antão era sofrer como os mártires massacrados por Maximiniano, 

mas não conseguia nada, apesar de sempre segui-los. Viajando pelo deserto, foi tentado 

pelo demônio varias vezes, até chegar a uma montanha, onde passou vinte anos e 

tornou-se conhecido por vários milagres.  

Ele cometeu pecados quando jovem, mas estes foram perdoados por Cristo. 

Morreu com 105 anos.  

Padre Antônio tinha a mesma função de Santo Antônio, ambos eram padres. Ele 

não participa do primeiro ato, e sim dos dois últimos. Para as personagens da peça ele é 

bondoso, virtuoso, mas engraçado. 

No segundo, serve de testemunha de Mateus, protegendo-o de Vicentão. É velho 

e surdo, e aparentemente pode ser enganado com facilidade. Por isto, Benedito o chama 

para depor a favor de Mateus. Sabe muito bem, contudo, que as demais personagens 

igualmente cometem erros. Pede que a justiça seja feita, mas não a cobra, não a exige. 

Sempre foi respeitado por todos, mas nem sempre atendido. 

Ao chegar no Céu, não sabe que morreu. Está extremamente amedrontado, pois 

não sabe o que está realmente acontecendo e, ao comentarem que o local está repleto de 

almas, diz que as teme. 

Os personagens questionam sua identidade. Benedito acha que ele pode ser um 

demônio. Tal dúvida relaciona-se à história de Santo Antão, pois, de todos os Santos 

aqui mencionados, foi ele um dos que mais sofreu com suas tentações. Enquanto Santo 
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Antão era atacado, Padre Antônio era atormentado, e Suassuna, pela única vez na 

narrativa, relaciona uma personagem ao demônio, mesmo que essa relação seja uma 

suposição,Padre Antônio: Vá pra lá com suas cruzes! Serei algum diabo? Está me 

achando com cara de alma? (...)Benedito: Ô alminha ruim dos seiscentos diabos! 

Marca três emes: magra, mole e mentirosa! (2005, p.123). Ao contrário de Santo 

Antão, que morre e fica célebre, Padre Antônio perde toda a credibilidade que obteve no 

decorrer de sua vida. Durante os anos de sacerdócio, renunciou a tudo: juventude, 

lucidez, audição e vitalidade, com a aridez da vida no sertão, igual ao deserto onde 

Santo Antônio morou por anos. Chegou, inclusive, a perder a própria identidade.   

Com isto, a peça procura mostrar que até mesmo um sacerdote é humano e não 

está livre dos erros e pecados própriosda nossa espécie. Devemos também lembrar que 

Santo Antônio, antes de virar monge, cometeu pecados. Podemos dizer que, de todos os 

personagens presentes neste trabalho, ele é o mais humano, já que, mesmo sendo padre 

também errou.    

 

São Joaquim e Joaquim 

 

São Joaquim é o pai da Virgem Maria. Casou-se com Ana e foi seu primeiro 

marido. Nasceu na Galiléia, em Nazaré. Era justo e seguidor dos mandamentos de Deus. 

Dividia seus bens entre o templo e servidores, peregrinos e pobres, e, por último, entre 

os membros de sua família. 
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Por vinte anos não conseguiu ter filhos; portanto, ele e a esposa prometeram a 

Deus que, se tivessem um filho, este seria entregue ao serviço Dele. Como desejava 

muito uma criança, costumava participar das três principais festas de Jerusalém. Em 

uma delas, foi ofendido por não ter cumprido um dos principais mandamentos de Deus: 

“Crescei e multiplicai-vos”.  

Envergonhado, resolveu não retornar a sua casa, para evitar novas ofensas. Ficou 

assim com os pastores, até que um anjo surgiu e pediu que nãotivesse medo, avisando-o 

de que suas preces tinham sido atendidas. O anjo o mandou, então, retornar a casa e 

encontrar-se com Ana. Alguns meses depois, nasceu Maria, a mãe de Jesus.   

O Joaquim da narrativa de Suassuna aparece no segundo ato. É o irmão de 

Mateus, que foi acusado de roubar um novilho de Vicentão. Trabalha na delegacia, 

junto com o cabo Rosinha, o delegado, mas já trabalhou para Vicentão, portanto sabe 

que este era mau empregador. Causa suas confusões, mas nenhuma se compara àquelas 

criadas por Benedito. Está sempre protegendo seu irmão das acusações. Entretanto, no 

segundo ato, Mateus é acusado de roubo e, com a chegada de Benedito para defendê-lo, 

torna-se apenas um observador dos fatos, reaparecendo, no final da narrativa, para, às 

pressas, concluir o caso do novilho furtado. Posteriormente, nos é revelado o motivo de 

tanta pressa: ele é que havia de fato roubado o novilho e, para escapar da ira de 

Vicentão, resolveu fugir para outra cidade.  

É um retirante, como várias pessoas que vivem no nordeste. Apesar de sempre 

tentar arrumar um emprego, não consegue. Joaquim representa o povo nordestino, 

pessoas batalhadoras, mas que, infelizmente, não conseguem viver com dignidade num 

mundo miserável e desumano. Morreu por comer demais, fato inesperado e ao mesmo 
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tempo cômico, pois ele é uma pessoa que passa fome, e o que se diz dele transforma a 

tragédia em comédia, Aí é que você se engana: seu mal foi ter comido. O médico disse 

que você já estava acostumado sem comer e foi por ter comido que morreu.(2005, 

p.136).    

Joaquim procurava ser uma pessoa honesta, bondosa, como São Joaquim. Não 

tem, contudo, a mesma retidão de caráter que o santo, pois é apenas um homem, que 

comete erros, pecados, e isso se deve ao próprio sertão, que se assemelha ao Purgatório. 

Ao viver nesse local, nós, humanos mostramos nossa fragilidade, e mostramos o quão 

imperfeitos e incompletos somos. 

 

São João e João 

 

O nome João tem quatro significados: Graça de Deus; em quem está a graça; ao 

qual foi dada a graça; e aquele que recebeu um dom de Deus. E São João recebeu todos 

esses privilégios. Era considerado a “graça de Deus”, pois era gracioso aos olhos 

divinos. Por ser virgem, era considerado a graça, isto é, “em quem estava a graça”. A 

ele foram também revelados os mistérios relacionados à Divindade do Verbo e ao 

Apocalipse, podendo, por isto, ser considerado como aquele “ao qual foi dada a graça”. 

Por último, a ele foi dado o privilégio de cuidar da Virgem Maria após a morte de Jesus, 

portanto “recebeu um dom de Deus”, já que a responsabilidade de cuidar da mãe de 

Cristo foi o maior presente que poderia ter recebido. 
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Fundou várias igrejas, e por ter despertado a atenção do imperador, foi chamado 

por ele, sendo então torturado. Mas por não se ter ferido, o imperador Domiciano o 

mandou para o exílio, para a Ilha de Patmos, no mar Egeu, onde escreveu o Apocalipse. 

Após o assassinato do imperador, os atos de seu opressor foram anulados e São João 

pôde voltar a Éfeso. 

Logo a chegada, começou a operar milagres em nome de Cristo:  

• Ressuscitação de Drussiana, que era sua devota em nome de 

Jesus;  

• Conversão do filosofo Crato. 

 São João era contra a riqueza, e dava seis razões para ser assim: 

1. As histórias do rico Epulão, reprovado por Deus, e de Lázaro, um 

homem pobre que foi Seu eleito; 

2. A origem simples do homem, isto é, nascemos pobres e nus, 

portanto devemos morrer da mesma forma; 

3. Todos os bens materiais deviam ser compartilhados, já que os 

mais importantes são aqueles que a natureza nos oferece: o sol, a lua, o ar e a 

chuva; 

4. A escravidão da riqueza, que nos torna escravos dinheiro e do 

maior dos escravos dele, cujo nome é Mammon; 

5. A inquietude: quem possui bens tem inquietações noite e dia; 
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6. A riqueza, por fim, acarreta dois tipos de males: o orgulho (hoje) 

e a danação (na eternidade), e com isso perdemos dois tipos de bens: os da graça 

(hoje) e da glória ( na vida eterna). 

Na peça A Pena e a Lei, temos o personagem João Benicio, que é um poeta e 

cantador, como os cordelistas. A vida dele é beber, tanto que morreu bêbado, de cara 

virada para o sol. De todos os personagens da história, é o único que sabe que morreu, 

pois já encarou diversas vezes a morte. Tanto que, desta vez, até conversou com ela, e é, 

nesse momento, que o autor nos revela o nome que o povo costuma dar à morte: 

Caetana. Relacionamos, a partir daí, João a São João, pois o personagem recebe a graça 

de conhecer a morte e de não temê-la. Pois bem. Aí eu me virei para Caetana e disse: 

Que é que há? Ai ela disse: Nada! Aí eu disse: Como vai? Aí ela disse: Eu, vou bem, 

você é que não sei, compadre!...(2005, p. 138). Percebemos neste trecho que para João a 

morte é algo natural, bem como a vida, e esta é sua graça.  

Em sua narrativa, Ariano Suassuna nomeia as personagens com nomes de santos 

por alguns motivos: 

1º) Criar uma relação de identificação da personagem com o santo de seu nome; 

2º) Criar um vínculo com o leitor, já que ele, consciente ou inconscientemente, 

relacionará as personagens aos respectivos Santos; 

3º) Mostrar que se até os Santos erraram e foram absolvidos, porque seus 

personagens não mereceriam tal absolvição, já que tiveram vidas similares às dos 

santos? 
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Esses aspectos foram trabalhados na narrativa de maneira intrínseca, ou seja, 

dentro do texto. Os elementos não estavam contextualizados, não eram óbvios. Foram 

necessárias várias leituras de todos os atos para chegar a uma conclusão: mostrar que 

nós, seres humanos, tal como o povo nordestino,sofremos diariamente com incontáveis 

problemas e cometemos inúmeras faltas. E, de acordo com a Lei Divina, não somos 

totalmente responsáveis por elas, isto é, às vezes, tantas são as dificuldades e desafios, 

que não temos a capacidade de agüentar sem errar, não possuímos a força divina. E 

Suassuna nos dá um verdadeiro alento: não precisamos nos preocupar tanto em sermos 

perdoados por nosso Pai, pois ele é misericordioso. Se necessário uma nova Paixão de 

Cristo ocorrerá, e seremos perdoados por nossos atos e obteremostodos uma nova 

chance. 

Na peça, ainda há a presença de dois personagens, Mateus e Cabo Rangel ou 

Cabo “Rosinha”. Como esses personagens não aparecem no terceiro ato, isto é, não 

morrem, não farão parte desta analise.   

Na encenação da peça percebemos que há uma caracterização especial: 

• No primeiro ato, as personagens estão vestidas como bonecos de 

teatro demamulengo; 

• No segundo ato, elas se caracterizam como meio bonecos e meio 

humanos; 

• No terceiro ato, aparecem totalmente transformados em seres 

humanos. 
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Isso se deve à questão da espiritualização de cada personagem. A primeira parte 

da narrativa, em que agem de forma mecânica, mostra o quanto os pecados dominam 

suas vidas. Esse domínio é tão intenso, que não conseguem agir de forma natural, daí se 

vestirem e agirem como bonecos. Na segunda parte, as personagens não estão 

totalmente transformadas em seres humanos, isso porque seus pecados ainda não foram 

totalmente expiados. Na terceira parte, com a morte, é que se libertam dos erros do 

passado, transformando-se neles mesmos, como diria Luiz Delgado. 

Há outras interpretações para essa “mecanização” e posterior transformação das 

personagens. Uma delas é que, no primeiro ato, todas elas são comandadas pelo 

demônio, por isso tantos pecados; o segundo ato, por sua vez, mostra a dualidade, ou 

homem ou pecador, que prenuncia o inicio da libertação; no terceiro ato, temos a total 

libertação das almas, quando todos se voltam para Deus e se tornam novamente puros 

para recomeçar uma vida nova. 

Algo interessante a notar é que na peça há a negação da morte.  Isto fica muito 

claro em A Pena e a Lei, pois ao invés de as personagens irem para o Paraíso, eles 

voltam à vida, ressuscitam. Uma nova chance lhes é dada de transformarem sua vida em 

algo bom para elas e para o próximo; lhes é dada a esperança, daí o nome do terceiro 

ato: Auto da Virtude da Esperança. 

A cidade de Taperoá, na peça de Suassuna, tem a função de Purgatório. Assim 

que as personagens começam a contar suas vidas e seus sofrimentos, percebemos que há 

uma relação da miséria do sertão, da poeira e da seca com o espaço de expiação, 

oPurgatório. O Céu surge só no terceiro ato, quando os personagens morrem e dialogam 

com Cristo. Neste momento, nota-se a presença de poucos elementos cênicos: apenas 
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uma luz que se apaga, quando uma alma chega, e um sino que toca para avisar de sua 

chegada. A luz representa a vida. Conforme os personagens morrem, ela se esvai. E o 

sino é um elemento sacro, pois durante as missas, ao ser tocado, ele anuncia a chegada 

de Cristo.   

Ficam evidentes, na peça, as características do Movimento Armorial de Ariano 

Suassuna. Este movimento foi criado com o objetivo de aproximar o povo da cultura 

popular nordestina, bem como valorizá-la. A caracterização da peça poderia ter sido 

feita usando-se roupas que imitassem robôs, contudo Suassuna preferiu, sabiamente, 

usar um elemento característico dacultura nordestina: os mamulengos. 

 Em A Pena e a Lei, os pecadores nos representam, e principalmente, ao tão 

sofrido povo sertanejo. A religião é um personagem fundamental na narrativa, já que é 

em torno dela que o texto é amarrado e, pela fé ou descrença nela, é que tudo acontece.    

Suassuna desenvolve a narração de forma a, aos poucos, ir apresentando novas 

facetas de suas personagens. Nós apenas descobrimos que Marieta é, na verdade, Maria 

Madalena no último ato, quando Pedro diz seu verdadeiro nome, o mesmo ocorrendo 

com Vicentão, cuja boa índole, ao ajudar a mãe de Joaquim, é mostrada no final do 

julgamento.  

Ao mesmo tempo em que Suassuna nos surpreende, nos leva à reflexão, pois 

percebemos que não podemos julgar ninguém, já que todos têm seu lado bom e mau. 

Essa é a grande lição do autor, ele nos leva novamente aos caminhos da Paixão de 

Cristo, nos mostra a índole dos personagens, a influência do local onde vivem em seus 

destinos, os tormentos que sofrem, para, finalmente, agir de acordo com o grande 
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Senhor da vida e da morte, perdoando a todos e dando direito a um recomeço aos 

sofredores e pecadores.  
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Considerações Finais 

Literatura Popular, tema difícil, pois aborda tudo o que vem do povo. Como 

selecionar aquilo que é dito e escrito pelo povo? Este é o trabalho do poeta Suassuna. 

Sua sabedoria e habilidade em analisar e selecionar aquilo que é produzido pelos 

cantadores, trovadores, artistas populares do sertão é tamanha, que ele conseguiu trazer 

à luz essa cultura regional e também universal há muito desvalorizada. Com suas 

próprias obras, criações sublimes, repletas de elementos míticos, tais como Marieta, a 

femmefatale do sertão; Caetana, a morte que está sempre a nos rondar; além de 

personagens pertencentes ao imaginário cristão, como Nossa Senhora da Compadecida, 

Jesus, o diabo, em Auto da Compadecida, e a própria Paixão de Cristo em A Pena e a 

Lei, o autor conseguiu revelar a índole cristã da literatura e da cultura popular em nosso 

país.  

Ao lado dos santos, percebemos também, na história, a presença dos pecados 

capitais, que atormentam a vida de quase todos os homens. Com relação a isto há, 

aparentemente, uma contradição na peça. Quando mencionamos a palavra Santo, 

ingenuamente pensamos em pessoas que não cometeram erros e pecados em suas vidas. 

Essa ideia é completamente equivocada, pois, ao analisarmos as vidas dos santos, 

descobrimos que alguns deles cometeram pecados, erraram, tal qual Santo Antão ao 

pecar na juventude, e São Pedro, ao negar Cristo três vezes. Isto nos mostra o quão 

humanos eles são, ou melhor, frágeis, e ainda mais, reforça o quanto a fé e a retidão são 

exercícios diários e árduos. Exercícios difíceis demais para pessoas comuns, que vivem 

num purgatório em pleno sertão, um local onde os sofrimentos, os tormentos, as dores 

são agravadas pela miséria, pelas condições de vida e também pelo calor do sol e a 
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poeira desértica da cidade de Taperoá. Essas personagens refletem o homem brasileiro, 

mais especificamente o sertanejo sofredor. 

As obras de Suassuna tem essa intenção, de retratar passagens e paisagens da 

vida do autor, bem como do seu povo. Em A Pena e a Lei, percebemos a maturidade do 

escritor e a relação estreita que existe entre ele e sua cultura. Isso ocorre porque 

conseguiu unir magistralmente três histórias independentes numa única peça e, além 

disso, foi capaz de recriar momentos bíblicos sem acentuar em demasia seu caráter 

sacro, e sim revelando, pelo riso descontraído, compaixão, carinho e amor pelas nossas 

humanas fragilidades. Seus trabalhos têm relação com o barroco, contudo ele recria este 

momento da literatura, ao adicionar elementos próprios da cultura popular nordestina, 

transformando então o modo de contar o sertanejo e a sua vida no sertão.  

Ariano Suassuna, no decorrer do terceiro ato, levanta uma série de questões 

acerca da fé dos homens. Fé em nós mesmos, fé em Deus e fé no próximo. Quem faz 

tais questionamentos na peça é Cristo, no papel de defensor e ao mesmo tempo acusador 

da humanidade. Percebemos que ele se divide no papel que então era representado por 

Deus no Antigo Testamento. A intenção, no caso, era a unidade com o Pai e a 

Santíssima Trindade, e também de mostrar que Jesus se identifica com a dor de todo e 

qualquer homem, pois ele foi homem também.  

Os questionamentos levantados nessa parte da história são extremamente 

relevantes, e estão inseridos na grande mensagem deixada pelo autor.  

...Vale a pena fazer parte da vida, sabendo que a morte é 

inevitável?(...) Vale a pena viver, sabendo que a vida é um dom 
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obscuro, que nunca será inteiramente entendido e captado em seu 

sentido enigmático? (...)Estão vocês dispostos a aceitar o mundo, 

sabendo que o centro dele é essa cruz, que a vida importa em 

contradição e sofrimentos, suportados na esperança? (...)Você acha 

que valeu a pena? Se pudesse escolher viveria de novo?(...) (2005, p. 

144, 145, 146). 

A fé deve mover a humanidade, deve lhe dar a esperança em um mundo 

diferente. Mesmo que não nos pareça tão boa a principio, a vida sempre é melhor que a 

morte, pois sabemos o que fazer com nossos destinos. Temos o livre arbítrio, 

escolhemos nossos caminhos, tal qual os personagens da peça. Sofrimentos tornam o 

ato de viver mais árduo, contudo trazem mais dignidade e fortaleza à alma, e, ao 

morrermos, seremos abençoados e ganharemos o perdão. Daí o título desta parte 

final:Auto da Virtude da Esperança.   

Suassuna tem medo da morte, não porque lhe falte coragem, e sim porque ainda 

há muito a produzir, muito a ver e viver. O desejo de ser eterno, de estar presente, de 

permanecer, sempre foi o grande sonho da humanidade. Vencer Caetanaé o 

grandesonho do poeta, que já foi, porém, realizado, pois suas obras sempre farão parte 

de nossas vidas, e esta é a meta de todos nós: a eternidade.  
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ANEXOS 

 

TABELA 1.1 

Classificação dos demônios e os Sete Pecados Capitais 

relacionados a eles: 

Pecado Demônio 

Orgulho Lúcifer 

Avareza Mammon 

Lúxuria Asmodeus 

Ira Satã 

Gula Beelzebub 

Inveja Leviathan 

Preguiça Belphegor 
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TABELA 1.2 

Tabela com a classificação dos deuses da religião 

primitiva romana, segundo o calendário desse povo.  

deuses                     função      

Angerona               provável deusa dos mortos;  

Carmenta              deusa das fontes,ligada a fecundidade feminina;  

 Ceres protegia a fecundidade agrária, acolhia os mortos;  

Consus deus da conservação dos cereais;       

Faunusdeus pastoril, cuida dos rebanhos; 

 

 

Janus     o maior deus primitivo da religião romana;  

Juno            deusa protetora das mulheres;  

Jupiterdeus da luz brilhante, da claridade celeste;  

Lares      protegiam a propriedade rural, e a fertilidade;   

Lemuresespíritos que apareciam para pronunciar desgraças;  

Marspai dos romanos;  

Quirinus protetor dos sabinos;  
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Robigus ou Robigo     deus ou deusa, afastava a alforra dos cereais;  

Saturnus     divindade sementeira;  

Tellus          deusa da germinação;  

Terminus                   deusa dos limites da propriedade, dos campos;  

Vesta                          divindade do fogo sagrado.   
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FIGURA 1 

Iluminura da Idade Média. Foi baseado neste tipo de trabalho que Ariano 

Suassuna criou suas Iluminogravuras. 
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FIGURA 2 

Iluminogravura feita por Ariano Suassuna. 
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FIGURA 3 

Narrativa com iluminogravuras, trabalho de Ariano Suassuna.  
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FIGURA 4 
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Iluminogravura com a Onça Castanha,que simboliza, sobretudo, a morte no 

sertão. Trabalho de Ariano Suassuna. Todas as Iluminogravuras presentes neste 

trabalho representam a Arte Armorial.  
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FIGURA 5 

Foto do Quadro de William A. Bouguerau, Dante andVirgil in Hell. Nesta 

imagem, percebemos ao fundo a presença do Demônio e o modo como ele 

passou a ser retratado. 
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FIGURA 6 

Imagem do interior de uma casa Romana na época do Império. Podemos 

perceber a divisão dos ambientes dessa casa, bem como o local onde ficava o 

atrium, que continha a capela familiar. 
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FIGURA 7 

Outra imagem de Gustave Doré, desta vez uma visão do Inferno, baseada na 

obra de Dante. 
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