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RESUMO 

CALDAS NETO, Paulo de Macedo. Do picadeiro ao céu: o riso no teatro de Ariano 
Suassuna. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-graduação em Estudos da 
Linguagem, Departamento de Letras – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
2008.

A análise deste trabalho procura investigar o significado do riso no teatro 
armorial do escritor paraibano Ariano Suassuna. O estudo parte, primeiramente, de uma 
argumentação que centra seu conteúdo na teoria dos vários teóricos da questão: Henri 
Bergson, Vladimir Propp, Jolles, Freud, Bakhtin. São comentadas a essência do riso em 
Suassuna e as suas relações estéticas, uma vez que são esses elementos responsáveis 
pela força da obra literária. Na condição de estudioso de Estética e História da Arte,
Suassuna põe sempre os métodos do esteticismo em favor da risada, tendo em vista que 
ela é fonte de improvisação, isto é, pode ter vários sentidos dependendo do que se 
pretende transmitir ao leitor/espectador. O riso é uma máscara que se modifica a cada 
nova situação, representando assim a própria condição humana. Por ser o teatro uma 
arte sujeita à recriação, o riso também o é. E por ser uma grande festa em que outras 
artes (a dança, a música, o mamulengo e o bumba-meu-boi) estão presentes, unidas para 
comporem uma linguagem confluente e híbrida, estuda-se o significado da hilaridade 
durante as celebrações populares, principalmente as que ocorriam na Europa Medieval. 
Assim, na segunda parte, a base da pesquisa é a teoria do russo Mikhail Bakhtin que 
ajuda a relacionar o riso de Suassuna com a festa popular, mostrando a linguagem 
empregada por esta e os folguedos que dão vida à alegria do povo. Na terceira parte, 
examina-se a importância do riso de Suassuna para a cultura brasileira, fazendo-se uma 
reflexão sobre seu papel no contexto sociocultural do país. 

Palavras-chave: Ariano Suassuna, riso, teatro brasileiro, festas populares, Cultura 
Brasileira.



ABSTRACT

CALDAS NETO, Paulo de Macedo. Do picadeiro ao céu: o riso no teatro de Ariano 
Suassuna. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-graduação em Estudos da 
Linguagem, Departamento de Letras – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
2008.

The analysis of this work seeks to investigate the meaning of the laughter in 
the paraibano writer Ariano Suassuna’s armorial theater. The study departs, firstly, from 
an argumentation which centers its content in the theory of the many theoreticians of the 
question: Henri Bergson, Vladimir Propp, Jolles, Freud, Bakhtin. The essence of the 
laughter in Suassuna and its esthetic relations are commented, because those elements 
are responsible for the strength of the literary text. On the condition of scholar about 
Esthetic and Art History, Suassuna always puts the methods of the estheticism in favor 
of the loud laughter bearing in mind that it is a source of improvisation, i.e., it may have 
many senses depending on what it is pretended to transmit to the reader/viewer. The 
laughter is a mask which is changed to each new situation, representing that way own 
human condition. Because the theater is an art subjected to recreation, the laughter also 
is. And because it is a great party where other arts (the dance, the music, mamulengo e 
the bumba-meu-boi) are present, united to compose a confluent and hybrid language, 
the meaning of hilarity during the popular celebrations is studied mainly those that 
happened in Medieval Europe. Thus, in the second part, the basis of the research is the 
Russian Mikhail Bakhtin’s theory that helps to link Suassuna’s laughter to the popular 
party, showing the language used in them and the jokes that give life to the joy of the 
folk. Soon after, the importance of Suassuna’s laughter to the Brazilian Culture, is 
examined making a reflection about its function at the sociocultural context of the 
country.

Keywords: Ariano Suassuna, laughter, theater, esthetic, popular parties, Brazilian 
Culture.
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A proposta apresentada neste trabalho volta suas idéias para o estudo da obra 

do escritor brasileiro, Ariano Suassuna, nascido a 16 de junho de 1927 na então cidade 

da Paraíba, hoje João Pessoa, capital do Estado. Porém seria no Recife, para onde se 

muda em 1942, o palco de uma arte que revolucionaria a cultura do Brasil, em especial 

a do Nordeste. Tudo isso nasceria no contexto do segundo pós-guerra, marcado por uma 

nova onda de rediscussão da nacionalidade, constituinte ideológico demais debatido por 

escritores e críticos da nação, com o objetivo de modular nossa verdadeira identidade 

cultural. Aquela dependência cosmopolita da produção de intelectuais europeus, aí, 

passaria a ser menos explorada. 

O nacionalismo começou a ser investigado desde o século XVI, sofrendo 

maior aprofundamento com a literatura indianista do século XIX. No Romantismo, ele 

se destacou pelo sentimento patriótico que tinha como intuito de explanar a grandeza do 

Brasil. No ato de cantar as belezas da nova terra, estava implícito o ato de cooperar para 

o progresso. Este implicava a formação de uma vida intelectual no país para que 

brotasse pela primeira vez uma literatura nacional, visando à busca de novos modelos 

além dos modelos clássicos, trazidos pelos europeus colonizadores. A nova pátria 

estaria a um passo de começar a experimentar sua primeira tarefa de efeito patriótico 

rumo à independência. Para isso, a ruptura entre os valores do Velho e do Novo Mundo 

fez-se necessária a fim de que, comparando-se esses valores, se chegasse a analisar 

traços tanto locais quanto universais. 

Pode-se dizer que o Romantismo, frente a todos os movimentos literários 

que o precederam, passou a ser conhecido como o mais peculiar por causa de sua 

renovação de temas. “Tendo-se originado de uma convergência de fatores locais e 

sugestões externas, é ao mesmo tempo nacional e universal” (CANDIDO, 2000, p.15). 

A sua preciosidade reside na glória com que as influências do estrangeiro 

complementaram o modo de escrever local, ocasionando um estilo íntegro e 

harmonioso, a raiz da brasilidade. De certa forma, a Semana de Arte Moderna de 1922 

retomaria essa discussão, acompanhada depois, do Movimento Armorial no Recife, 

realizado no dia 18 de outubro de 1970 por Ariano e seus seguidores. 
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Na armorialidade, essas relações ajudaram a unir modos de ver a cultura, 

antes separados por questões políticas e sociais. É o caso do ponto de vista das classes 

elitizadas e das populares, há convergências e divergências, e isso resulta num exercício 

de técnica para a elaboração de uma arte que abranja o pensamento das duas 

simultaneamente. A missão do armorial é popularizar ambos os estilos de vida  o 

erudito e o popular, fazendo com que eles se integrem. Essa diretriz retoma a opinião 

dos nacionalistas românticos das primeiras décadas do século XIX, os quais já tentavam 

definir uma literatura brasileira através de um puro comparativismo e de uma 

periodização histórica. Vai subentendido aí um nativismo, integrante da nacionalidade, 

renovando a estima pela nação e, conseqüentemente, dando-lhe uma literatura mais 

original e independente. É o que Suassuna almeja com a armorialidade, tendo em vista 

especialmente o povo nordestino. 

Grande apreciador de um dos maiores nomes do Romantismo brasileiro 

José de Alencar , Ariano Suassuna incorporou em sua obra a expressão romântica do 

nacionalismo, já que na estética do século XIX este promoveu uma política de resgate 

das tradições nacionais e o culto da história. As lendas, os mitos e demais narrativas 

surgidas da oralidade fizeram renascer todo um Romanceiro ao qual o autor de A

história do amor de Fernando e Isaura se filiou para recriar a literatura oral. Nesse 

projeto ambicioso, o sonho de centralizar a autenticidade da expressão cultural do povo 

pode ser entendido pelo que ainda traduz Candido: 

Sobretudo nos países novos e nos que adquiriram ou tentaram 
adquirir independência, o nacionalismo foi manifestação de vida, 
exaltação afetiva, tomada de consciência, afirmação do próprio contra 
o imposto. Daí a soberania do tema local e sua decisiva importância 
em tais países, entre os quais nos enquadramos. Descrever costumes, 
paisagens, fatos, sentimentos carregados de sentido nacional, era 
libertar-se do jugo da literatura clássica, universal, comum a todos, 
preestabelecida, demasiado abstrata  afirmando em contraposição o 
concreto espontâneo, característico, particular. (2000, p. 15) 
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A preocupação dos armorialistas era a de criar uma arte cujo eixo fosse a 

cultura regional. Com base na literatura popular, dita oral, elabora-se um programa de 

pesquisa, detentor do objetivo de universalizar o caráter nacional e regional da cultura 

brasileira. O folheto de feira acaba sendo o fundador dessa nova estética, que concilia 

poesia narrativa, música e xilogravura (figuras na capa dos folhetos). Aos poucos, esse 

tipo de texto volante foi se arraigando na literatura do povo, envolvida por um intenso 

sentimento de expressão pelas criações artísticas populares como forma de 

reconhecimento. Logicamente que opondo essas manifestações do povo com o que há 

de mais erudito na arte das elites tradicionalistas, o Armorial não deixava de fazer um 

alerta para as diferenciações socioeconômicas da ideologia entre as classes mais simples 

e os ricos esclarecidos. 

Vê-se, então, que a nordestinidade tem seu destaque no Armorial, e isso se 

deve por ser o Nordeste, mais precisamente o Sertão, o ninho dessa voz existente da 

população pobre que tenta sobreviver frente à arte das elites, a nós imposta, para se 

fazer ouvida. 

A arte do início do século passado, adotando mais o ideal antropofágico teve 

um perfil de atualização da literatura, aproveitando pontos do tradicionalismo para lhe 

atribuir novos procedimentos da fase industrial capitalista já emergente na época. O 

objetivo, então, era abrir caminho para o moderno, produtor de uma cultura contrária à 

idealização da subjetividade ou cunho pessoal na criação artística. O progresso 

industrial começaria a participar das mudanças culturais rumo à nova identidade 

nacional. Não deixaria também a estética moderna de continuar recebendo a influência 

da Vanguarda, corrente cultural européia que serviria de apoio ao Modernismo 

brasileiro. Assim, os que defenderam a visão de um produto totalmente pátrio, não 

conseguiram tê-lo. Além do mais, a Semana não teve, a princípio, olhos para uma 

investigação do regionalismo, da produção popular, sobretudo nordestina. A primeira 

geração (1922-1930) responsável pela nova arte era inclusive até formada por 

intelectuais da elite mais dispostos a apenas se aproveitar dos costumes da massa 

carente como paródia, sem, contudo propor um mergulho crítico na mesma. Para melhor 

entendermos a semelhança entre o evento de 1922 e o de 1970, tal como uma tentativa 
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de se rediscutir os componentes essencialmente nacionais de nossa cultura, propomos 

um pensamento acerca dessa problemática, logo que for encetada toda a pesquisa. 

O universo de Suassuna é multifacetado, de modo que, para uma melhor 

compreensão, o leitor deverá ler um dos gêneros literários, dentre os três principais em 

que se destaca a sua produção artística (poesia, teatro e romance), relacionando-o com 

os demais. O autor iniciou-se pela poesia, quando da publicação de Nortuno por 

sugestão de seu professor, Tadeu Rocha, em 1945. Nas décadas subseqüentes, seriam 

lançados novos trabalhos seus ainda nesse gênero: Ode (1955), Sonetos com mote alheio

(1980), Sonetos de Albano Cervonegro (1985) e outros. Depois, os poemas receberiam 

um acabamento tipográfico colorido, passando em função disso a serem denominados 

Iluminogravuras. Quer dizer: ganharam uma formatação colorida os desenhos feitos à 

mão para ilustrar a temática desenvolvida nos textos em verso. 

O interesse pela composição de peças de Teatro viria ainda nas décadas de 

40 e 50, ao desenvolver o gênero trágico, com a escritura de Uma mulher vestida de sol,

Os homens de barro, O Auto de João da Cruz (em 1952, voltaria à Tragédia com o Arco 

desolado, não deixando completamente esse primeiro gênero teatral). Logo depois, por 

meados de 1951, pôs-se Ariano a cultivar o Cômico, encontrando, no riso, “uma 

possibilidade real de apaziguar o sentimento trágico da vida que desde cedo o 

dominava” (NEWTON JÚNIOR, 2000, p. 72). Uma amostra disso, datada desse mesmo 

ano, é Torturas de um coração, também intitulada Em boca fechada não entra 

mosquito, feita quando do retorno de Suassuna a Tapeorá.  Já na década de 70, após a 

formação do Armorial em Recife, Suassuna abandona temporariamente o teatro para 

dedicar-se um pouco mais à ficção, e sua felicidade como romancista se concretizaria 

em 1971, com o lançamento do Romance d’A Pedra do Reino e o Sangue do Príncipe 

do Vai-e-Volta, já principiado em 1958. Evidentemente que antes disso, o escritor 

perspicaz resolveria exercitar sua técnica como ficcionista com a recriação em prosa do 

Romance de Tristão e Isolda, de Joseph Bérdier, baseado em lendas e poemas franceses. 

Dessa reescritura intertextual, teremos, em 1956, A história do amor de Fernando e 

Isaura, escrita por sugestão do amigo do autor, o artista plástico Francisco Brennand. 
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Este projeto limita-se à análise do teatro cômico de Ariano, depois de 

pequenas incursões pelos campos da poesia, da prosa de ficção e do ensaio, o que de 

certo modo não deixa de explicar um pouco o estilo adotado em sua dramaturgia.  

Com a delimitação de parte da obra do autor, torna-se fácil ligá-la agora à 

sua biografia, que talvez justifique o nascimento do escritor. Os estudos, no Ginásio 

Pernambucano no Recife, durante o curso ginasial, fizeram com que Ariano Suassuna se 

interessasse pelas disciplinas de Estética e História da Arte, bem como o tempo que 

passou em Tapeorá (município no Sertão dos Cariris na Paraíba) descobrindo aí o 

menino a sua “Pasárgada real”, nos dizeres de Newton Júnior (2000). Ali viu pela 

primeira vez o picadeiro de circo improvisado, com palhaços, mamulengos e até 

algumas encenações teatrais que viriam a servir de modelo para a composição de o Auto 

da Compadecida, por exemplo. Tanto as cenas quanto os personagens funcionam como 

elementos conectores da realidade e do mundo transfigurado, saindo daí o ilusionismo 

teatral tão condenado por Bertolt Brecht e bastante defendido por Suassuna. 

A respeito desse aspecto mágico que o dramaturgo nordestino prega, afirma 

Vassalo:

O teatro épico ou narrativo, que existiu no antigo Oriente, na Idade 
Média, nos autos vicentinos quinhentistas, nos autos sacramentais do 
século de ouro espanhol, ainda viceja nos folguedos nordestinos ao ar 
livre, associando-se a inúmeras representações folclóricas. Ele 
elimina ou rompe com a ilusão teatral naturalista e repousa numa 
concepção de palco aberto, onde as modificações cênicas são feitas à 
vista de todos. (1993, p.30) 

Por tratar, assim, do popular, mas procurando uni-lo sempre ao erudito, é que 

a arte cênica do dramaturgo trabalha a citação do texto popular para melhor recriar a 

memória cultural brasileira. Isto é: uma cadeia de referências transtextuais elabora a 

obra, preenchendo-a de formas e fontes bem diversificadas, transcrição de uma tradição 

oral, cuja fronteira entre as frases e palavras dos escritos gera ambigüidade poética e 

pouca distinção do texto citante e do citado. Dessa maneira, a poesia se configura pelo 

questionamento do antigo para daí compor o novo. Obviamente, tal empreendimento 

estético não só, com isso, recupera o passado histórico-literário dos primeiros 
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espetáculos populares, mas põe em questionamento as verdadeiras fontes da cultura do 

Nordeste e sua importância na formação sociocultural brasileira. Essa se caracteriza por 

antagonismos nítidos: jogos de oposições que giram constantemente em volta dos temas 

do sagrado e do profano, já que a religiosidade é uma marca própria do Nordeste do 

Brasil, sobretudo da região sertaneja. Lugar esse que até hoje sofre com a miséria e não 

esquece sua glória de poder tirar o belo artístico e cômico da própria tragédia. 

Qual seria o motivo para esse resgate religioso em plena 

contemporaneidade? Por que, numa região como o Nordeste, Suassuna destaca tanto o 

encaixe do sagrado no mundo profano, intensificando, a partir disso, seus planos de 

recriação cultural sertaneja, que ele considera a original face do povo brasileiro? Se o 

que preenche o sofrimento físico do nordestino é quase sempre sua devoção, pode-se 

dizer que o tempo sagrado anda junto com o próprio caráter festivo da gente nordestina. 

As festas promovem a reatualização do tempo litúrgico, garantindo assim a sua natureza 

reversível, isto é, o tempo sagrado é sempre rediscutido pelas festividades que lhe 

corrigem os excessos e acrescentam-lhes uma nova leitura do seu significado. Todos os 

eventos que, de alguma forma, tiveram seu espaço num passado mítico, agora podem ter 

lugar no presente através delas. É como se houvesse uma fenda no intervalo temporal-

profano para nele o homem poder inserir a própria religiosidade: 

O Tempo sagrado, parodicamente reatualizado nas regiões pré-cristãs 
(sobretudo nas regiões arcaicas), é um Tempo mítico, quer dizer, um 
Tempo primordial, não identificável no passado histórico, um Tempo
original, no sentido de que brotou ‘de repente’, de que não foi 
precedido por outro Tempo, pois nenhum Tempo podia existir antes 
da aparição da realidade marcada pelo mito. (ELIADE, 2001, p.66) 

Dois modos de ser no mundo dominam, pois, toda a raiz da experiência 

humana. A medição dos limites que separam essas realidades faz-se central na medida 

em que as relações do homem religioso com o seu lado materialista se consubstanciam. 

Certas condutas, como a forma de comer, a atividade sexual etc., modificam maneiras 

de pensar que acabam se sacramentando e pondo as pessoas em comunhão constante 

com o sagrado. Este e o profano, conforme dito antes, são duas modalidades assumidas 
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pelo ser humano ao longo de toda a sua história. Foi pensando nessa perspectiva que 

nomeamos poeticamente o título deste ensaio de Do picadeiro ao céu. Tendo em vista o 

ideário cristão de Suassuna, o Picadeiro simbolizaria a dimensão profana e também o 

centro do universo e, acima dele, a conexão com o plano divino, o Céu, universal e 

canonizador. Pode-se dizer que, na verdade, o riso seria o principal alvo dessa 

canonização, já que, como veremos com o decorrer de nossas interpretações acerca do 

teatro suassuniano, necessita de uma situação de contraste para ter seu lugar no mundo. 

A colisão é que causa a risada, e cremos que a passagem que liga o terreno ao espiritual 

está localizada entre o palco circense e o andar acima dele. O ato de rir prepara 

ritualmente quem dele quer desfrutar para sempre conviver com o seu lado religioso e 

regenerador, sem que, contudo, haja renegação.  

Não só no Teatro, mas em toda obra em prosa de Suassuna, vamos nos 

deparar com uma realidade refeita com a ajuda dos mitos. Assim como existem os mitos 

greco-latinos, o autor salvou do anonimato as histórias do Sertão, que em muito 

compõem o tempo histórico da cultura do povo e, sobretudo, da sua literatura. 

O hibridismo vai se construindo nesse tipo de teatro a partir da evocação da 

vertente religiosa da Idade Média, ou seja, da temática bíblica, sob a crença de que Deus 

cria os contrastes para se tocarem e conviverem harmoniosamente. Daí os efeitos que 

ligam o grotesco ao sublime, o trágico ao cômico e todos os variados tipos de 

linguagem, gêneros e estilos, porque o Brasil é assim: um país de disparidades 

regionais, e isso é que o torna mais rico culturalmente. No âmbito desse contexto cênico 

misto, a regra das três unidades próprias do teatro clássico (ação, tempo e lugar) é 

deposta, e a atemporalidade domina praticamente toda a ilusão do espetáculo. 

Como foi dito antes, o objetivo dos armorialistas era rediscutir a 

nacionalidade brasileira por meio da cultura, buscando as raízes da brasilidade cujo 

conceito já havia sido re-provocado por políticas estrangeiras que ao Brasil chegavam 

para instalar seus produtos industrializados, seu capital e, conseqüentemente, seu valor 

cultural, “recolonizando” o país. Em 1946, quando da retomada do Teatro do Estudante 

de Pernambuco pelos alunos da Faculdade de Direito, um grupo responsável, liderado 

por Hermilo Borba Filho, monta uma barraca e encena peças voltadas para o tema do 
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regionalismo e da situação urbana das classes menos favorecidas. Tudo isso numa 

tentativa de “diminuir a distância entre o povo e a elite, bem como atualizar o teatro em 

relação às outras artes, visto que os numerosos grupos cênicos pernambucanos das 

décadas de 1930 e 1950 privilegiavam a dramaturgia estrangeira” (VASSALO, 1993, p. 

24).

O Movimento Armorial optou, de fato, por operar sua arte a partir de uma 

estrutura composta de histórias do típico Romanceiro Popular do Nordeste. Canções, 

folhetos populares, xilogravuras que os acompanhavam, além de uma boa música de 

rabeca e pífano para dar-lhes mais ritmo e harmonia. Todos esses componentes foram 

associados entre si numa espécie de convergência, enfatizando sempre, como ponto de 

partida do Romanceiro, o folheto de Cordel. Entre a música, a literatura e a gravura, 

segundo Suassuna, deve haver concatenações bem claras, para que seja preservada a 

concepção regional-universal, tão objetivada por esse projeto estético. 

Newton Júnior (2000) acrescenta que antes de concretizar a ideologia do 

armorial, tentou Ariano estabelecer uma relação do Sertão Nordestino em seu teatro 

com o ambiente rural descrito pelo autor espanhol Federico García Lorca. Este último 

era um escritor erudito que compunha suas peças a partir de elementos da cultura 

popular da Espanha, encontrando no Romanceiro Popular Ibérico, fonte de inspiração, 

assim como Suassuna também tomou base no Romanceiro nordestino. Daí, semelhanças 

que podem ser observadas entre a encenação popular nordestina brasileira, dentre elas 

essa ponte do Clássico e do Popular, e a região espanhola de Andaluzia, a mais retratada 

por Lorca. Seu estudo foi feliz. Da mesma forma foi de Ariano ao cultivar o cômico no 

Nordeste brasileiro que traz a herança da cultura européia, marcada pelas dicotomias do 

que seria popular e erudito. O que vem do povo é a mobilidade ou o riso, que 

caracterizam os espetáculos populares, e termina condenando a rigidez, tanto da língua 

quanto dos costumes, dos hábitos da elite, detentora do poder da palavra e da riqueza 

nacional. É dessas diferenças ideológicas o trabalho feito sobre a carnavalização

(estudo do russo Mikhail Bakhtin) que sobrevive na obra por meio da paródia, 

rebaixando a essência da ordem sociopolítica dominante numa comunidade qualquer, 
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propondo o seu avesso. Um mundo paralelo vai se mostrando ao lado do primeiro já 

existente.

A teoria bakhtiniana parte do utópico e espiritual para, em seguida, transpô-

la ao plano material. Carnavalizar determinado princípio é o mesmo que propor, através 

de um realismo grotesco, a fragilidade de algo nunca tão perfeito assim, mas tratado 

como o qual por reforço à manutenção das dicotomias do que é classe dominante e do 

que é classe dominada. Tudo isso com a meta regenerante das verdadeiras fontes 

naturais, mutiladas pela cultura elitizada e preconceituosa. Vale salientar que o Cordel 

aí tem sua acuidade por manter viva a tradição da literatura enquanto livre expressão 

artística, levando ao povo sua voz, compartilhada por uma comunidade formadora do 

senso crítico popular, por se tratar da reflexão sobre conteúdos lendários que, muitas 

vezes, justificam a partir do sonho a realidade social injusta. O Cordel teve sua 

importância frente à colonização do Brasil e da América, porque representou o desejo 

de justiça, carnavalizando uma ordem social dos danos do poder, negadores dela. 

Suassuna, então, intertextualiza tal manifestação artística européia, detentora de visões 

contrastantes e variáveis de temas discutidos, trazendo-a para as matrizes textuais.  

Interessante que, dentro dessa linha de raciocínio bakhtiniana, vem aparecer 

o elemento-riso, qual efeito fabricado por essa paródia do real. Rebaixando certos 

costumes ou posturas, exageradas pela cultura do explorador, a gargalhada termina 

atuando como fator de correção daqueles. Mostra o “mundo às avessas” nas pequenas 

atitudes do homem, seja no que diz, seja no que faz, ignoradas quase em todos os 

instantes de nossa vida. Herança das Comédias Latinas, de quem foi voraz leitor, e dos 

autos vicentinos, Ariano Suassuna resgata-o integralmente, adaptando-o à realidade 

brasileira e, mais especificamente nordestina, posto que o Nordeste é a mais castigada 

região pelas injustiças sociais e pelos arcaísmos jamais superados em decorrência da má 

distribuição de renda entre as classes. Rindo se reflete acerca do que se faz. É 

justamente tal ponto esteticamente trabalhado por Suassuna que escolhemos para recorte 

crítico em seu teatro cômico. 

Um consistente estudo comparativo do riso, nas principais peças do gênero 

Comédia, parece pertinente para quem deseja descobrir novo sentido sobre a função 
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estética do risível na arte. Para discutir isso no gênero teatral de Suassuna, O Auto da 

Compadecida, Farsa da Boa Preguiça, A Pena e a Lei, O Santo e a Porca e O

Casamento Suspeitoso serão nossa principal base. 

Como Ariano Suassuna diz, ao referir-se sobre o assunto, a arte tem interesse 

de trabalhar os comportamentos humanos por meio de dois campos estéticos: o doloroso 

e o risível. Esse último é chamado por ele de riso estético, pois é possível de ser 

recriado pela arte em duas categorias: o Cômico e o Humorístico. A primeira delas se 

caracteriza por sua mecânica nas ações encenadas, e a segunda, pela ligação que possui 

com o intelecto, contrabalançando momentos de brincadeira a momentos de compaixão. 

No teatro suassuniano, todas essas formas convergem entre si, de maneira que é 

impossível discuti-las separadamente, já que estão relacionadas. 

A aspiração aqui é a de estudar o significado de cada efeito cômico, 

verificando como se dá a sua formação nos diversos tipos a que se refere à Estética: a 

Comicidade de Formas, Movimentos, Situações, Palavras e Caráter. A questão é dar a 

esse apontamento uma nova roupagem crítica, relacionando entre si cada uma dessas 

formas presentes em cada peça para se perceber a construção do riso e o porquê de se rir 

bastante com o teatro popular de Suassuna. A essa problemática, intentamos analisar e 

entender a fabricação do riso, seu valor social na história do pensamento estético-

filosófico e seus efeitos para a formação cultural do povo brasileiro. 
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A linguagem da máscara 
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1- O espírito-brinquedo no teatro suassuniano 

Não é muito difícil identificar um gesto humano dito risível, sempre que este 

se manifesta. Isso ocorre porque é aspecto inerente ao campo do humano. É inexistente 

o riso fora dele e, mesmo nos momentos em que se ri de animais ou de objetos 

inanimados, a comicidade aí surge graças à relação estabelecida com o ser humano. O 

homem tem a capacidade de imaginar soluções para a vida e colocá-las a serviço do que 

de concreto procura. Isso é o que demonstra a sua inteligência. Foi essa a habilidade 

necessária para a evolução humana. 

O estudo do riso parte então disto: das conexões da arte e da vida, o que é 

real e o que é imaginação. Para que haja o Risível, é preciso haver improvisação, e isso 

mexe com o nosso inconsciente. Neste, podemos criar diversas maneiras de transmitir 

mil efeitos cômicos, coisa que só pode acontecer mediante a chamada “anestesia do 

coração”. O que significa tal juízo de valor? Ela provém da insensibilidade humana. Se 

esta desaparece, a comicidade da alma alcança a superfície da comoção, e o riso não 

tem força ao lado desta. A inteligência é que é aliada do cômico, pois engendra 

espectadores indiferentes à vida, encarando os objetos com um comportamento mais 

racional e menos imaginativo acerca dos fenômenos naturais. 

Apreende-se tal fenômeno no riso com sentido empático ou piedoso, em que 

a sua racionalidade é percebida por meio da autoconsciência. Isto é: rir-se do outro para, 

além de ampliar aos olhos dele e aos olhos dos demais ao redor, os próprios vícios, 

expandir a capacidade de ele realizar uma análise de si mesmo, tomando ciência do que 

fez e refletir sobre isso. Simultaneamente se ri e se chora do outro, porque também se 

compreendem a existência e os problemas universais do homem. Em Auto da 

Compadecida, de Ariano Suassuna, Nossa Senhora, na defesa dos mortos, coloca em 

prática essa particularidade ao mencionar a sua experiência com os homens e as faltas 

humanas que constatou na convivência com eles. O riso, nesse caso, levou o 

espectador/leitor de um estágio de brincadeira para um estágio de seriedade. Farsa da 

Boa Preguiça não fica atrás, exibindo o humor e a piedade na última cena do último ato 

através do gesto humano de Simão e Nevinha de rezarem para a salvação das almas de 
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Aderaldo e Clarabela, os ricaços gananciosos. A tragicomédia O Santo e a Porca tem 

um final triste, quando, depois de tantas risadas distribuídas ao personagem Euricão 

Arábe por ser este avarento, é reconhecida a verdadeira condição, anteriormente 

desprezada por um capricho material: o apego à porca cheia de dinheiro.

A traição que a vida muitas vezes impõe, mostrando como constantemente 

se trai a própria natureza e a Deus, é mais uma prova da tentativa de afastamento do 

sagrado e do profano. O cômico a reproduz na cena da crucificação do Cristo em A

Pena e a Lei, logo no terceiro e último ato: todos riram das próprias mortes e, em 

seguida, se redimiram a partir da compreensão do seu autêntico papel no mundo perante 

o exemplo da divindade. É o mesmo riso de D. Quixote, que ignora a sua condição 

enquanto homem de carne e sangue e acredita ser um herói indestrutível e bastante 

corajoso. Possivelmente, esse argumento ilustre bem a descrença dos céticos que 

consideram absurdos certos eventos, classificando-os como impossíveis e rindo-se dos 

que os contaram. O campo mais propício à gargalhada é numa sociedade de puras 

inteligências. E Suassuna reinventa através do teatro todo esse sentido filosófico e 

estético do Risível. 

Por ser perfeitamente recriado em toda sociedade em função de suas 

múltiplas definições, é que o riso ora pode soar como sátira ou ironia. Ambas são 

formas de um outro tipo de riso mais repreensível, que consegue desfazer qualquer 

estado de coisas reprovável: a zombaria. Mas a condição urgente para que esta funcione 

está na existência de um sentido de insuficiência, merecedor de um desenlace. O 

cômico, disposição mental para se medrar o humor, é uma forma estética que objetiva 

desenlaçar o significado repreensível, reprovável por quem escuta. Enquanto a sátira se 

encarrega de repreender a imagem ou conceito de um objeto, a ironia não se opõe ao 

objeto. O que se nota é que a ironia compartilha do desenlaçar da coisa sem repreendê-

la. Aí, exprime-se a definição de solidariedade. O sujeito irônico só faz exibir a 

insuficiência no mérito da coisa para quem não a conhece ou percebeu. “Sente-se, na 

ironia, um pouco de intimidade e familiaridade entre o superior e o inferior” (JOLLES, 

1976, p. 221). 

Há ainda que se entender o riso de empatia produzido pela ingenuidade 

infantil. Nessa situação, ele tem por missão converter uma tensão em alegria, libertando 
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o espírito humano de algo que o desconforta. É o que acontece na forma do risível 

relacionada mais precisamente ao humor: o chiste. Toda vez que ocorre uma tensão, 

causada pela vida e o pensamento, tenta-se através do dito chistoso diminuí-la; e nesse 

caso, a criança é sábia ao utilizar-se desse mecanismo. Ao contrário do universo adulto, 

no qual somos monitorados por regras e normas de conduta cada vez mais rígidas, no 

universo infantil, o cômico se opõe a um conflito para minimizar a sua severidade e não 

a sua insuficiência. Logo que se nasce e se atravessa a idade de criança, o pensamento 

gira em torno de uma meta: relaxar a alma. Ela é incontrolável para as suas necessidades 

e, de quando em quando, precisa de libertação no sentido positivo, sem críticas. No 

início da vida, existe algo que antecede o chiste e que direcionamos como gracejo ou 

jogo. Obedece ao instinto da criança que é a capacidade de obter efeitos gratificantes a 

partir de uma repetição do que é similar ou familiar. Um determinado som de uma 

palavra e sua comparação com o som de outra, sem a mínima preocupação com sentido, 

encorajam o ser infantil a prosseguir nessa brincadeira. Esse jogo de expressões e idéias 

segundo Freud em seu estudo Os chistes e sua relação com inconsciente, é que estimula 

nele os efeitos de prazer, provavelmente resquícios de uma economia psíquica 

inconsciente. É o estágio que antecede, no ser humano, a criação do chiste, próprio já da 

fase adulta: 

Esse jogo chega ao fim pelo fortalecimento de um fator que merece 
ser descrito como faculdade crítica ou racionalidade. O jogo é agora 
rejeitado como sem sentido ou efetivamente absurdo; em 
conseqüência da crítica, torna-se impossível. Agora, também, não se 
cogita mais da questão de derivar prazer das fontes de redescoberta 
do que é familiar etc., exceto acidentalmente, a não ser que o 
indivíduo crescido seja tomado de uma disposição agradável que, à 
semelhança da euforia infantil, suspenda a inibição crítica. Somente 
em tal caso torna-se novamente possível o velho jogo de obtenção do 
prazer; entretanto nem o indivíduo quer esperar que isso aconteça 
nem quer renunciar a um prazer que lhe é familiar.  
(1996, p. 125) 

Na seqüência, essa diversão abrange o próximo estágio preliminar aos 

chistes: gracejo. Este já trata de situações gerais e não de casos particulares, e isso se 

nota até nos chistes inocentes, os mais caracteristicamente infantis. Também muda a 
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aparência negativa do chiste, dando-lhe uma feição positiva. Garante-se com o gracejo a 

liberdade do espírito em sentido positivo, não o seu extermínio. Com engenhosidade, 

mesmo as combinações sem sentido de palavras conquistam certo significado por meio 

dele. A diferença do gracejo para o chiste está na permissividade com que o conceito de 

uma determinada sentença foge a qualquer manifestação da crítica, sem se importar se 

tal conceito é mesmo válido ou bom, inútil ou necessário. A satisfação reside no fato de 

ter se conseguido o possível, antes rejeitado pela crítica. 

Bergson afirma: “Nosso riso é sempre o riso de grupo” (2001, p. 5). De fato, 

a inteligência deve conviver com outras inteligências a fim de que uma risada ecoe tão 

densamente até repercutir-se qual som articulado, nítido, atingindo sempre um limitado 

número de pessoas. Pode-se ter um grupo fechado, em círculo, e um integrante 

contaminar a todos com o seu motejo, ampliando a roda, sem que esta se abra. Um 

exemplo está no teatro: uma platéia está isolada do mundo real dentro de uma câmara. 

De repente, uma das pessoas ri, ocorre uma espécie de contágio, e, em seguida, as outras 

ao redor se deixam tocar pelo riso dela. No entanto, quem está fora da roda, não tendo 

contato com o dito ou situação engraçada, jamais poderá rir. O riso não é um fenômeno 

isolado que possa existir sem se levar em conta a relatividade de certos contextos em 

que incide numa sociedade em particular. Ele tem um significado social e não pode 

apenas ser visto como uma ação simples, na qual o espírito se diverte, sem um contato 

com a exterioridade. Há, então, um resgate de Ariano Suassuna de todos os valores da 

tradição popular, antigos e caracterizados por uma coletividade, ou seja, ninguém 

separado dos sentimentos de alegria e prazer típicos da multidão que conserva a cultura 

das festas e dos banquetes  nosso próximo tema a ser versado na segunda parte deste 

trabalho.

Ainda a respeito do riso, vale salientar que, em uma de suas categorias, a do 

humor, se sustenta a multiplicidade das formas. Para a composição destas, muitas vezes, 

tudo precisa de um desestruturamento, eclodindo numa nova arquitetura e conteúdo. 

Quem consegue tal desempenho é o chiste ou dito espirituoso, consoante alguns estetas 

costumam chamá-lo. Numa época, ele é de um jeito, espelhando valores, numa outra, já 

reflete sentidos para distinguir uma determinada raça, povo, grupo etc. Toda vez que é 

popular, o chiste se modifica estruturalmente e adquire autênticos gêneros de nível mais 
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sublime. Enquanto forma simples teve vários conceitos e línguas diferentes: witz, no 

alemão; grap, no holandês; joke, no inglês; bon mot, no francês e scherzo, no italiano. 

Por seu conceito ter sido bem recebido em outros países é que se aclara a sua idéia de 

mobilidade, porquanto o chiste é “uma unidade dualista em que se incluem, 

simultaneamente, a comunicação e a reunião” (JOLLES, 1976, p. 213). Ocorre um 

resultado duplo: desestabiliza um arranjo de conceitos acerca de um jogo de palavras e 

desafoga uma tensão. A meta está em libertar o espírito por meio do cômico, ao qual o 

chiste se apega para garantir o humor, sem, contudo, deixar faltar na construção deste 

duas das principais intenções daquele: a sátira e a ironia. Elas estão no epicentro do dito 

do espírito. 

A noção do coletivo na dramaturgia cômica de Ariano se baseia, destarte, 

numa dimensão voltada para um ritmo uníssono e livre do riso, que provoca em 

terceiros a vontade de rir. A mente interpretativa de uma certa conjuntura trabalha com 

outras mentes, possuidoras de um estado de inteligência pura, livre de pensamentos 

ligados à emotividade. Em algumas situações, deduz-se que é impossível rir sozinho. De 

fato, numa roda de pessoas, quando uma é exposta à comicidade, a tendência é que as 

demais se deixem contagiar pela risada. Não está descartada tal hipótese, já aceita por 

inúmeros estetas, incluindo-se nesse rol o próprio Suassuna. Acontece que também não 

ficam isentas de debate ocasiões de extremo isolamento, nas quais o riso ganha vigor. 

Seria o caso de existir um eu coletivo no inconsciente individual do sujeito. Dois seres 

contraditórios a rirem de suas próprias diferenças, como se fossem dois em um só. A 

recordação de um determinado incidente, vivido, faz o ser duplo, que é o homem, 

interagir consigo mesmo, meditando acerca de seus erros e imperfeições frente à 

realidade.

O riso pertence ao povo. É assim que se constrói, trazendo um incipiente 

significado popular, na medida em que visa unir a cultura do povo à cultura das classes 

elitizadas, promovendo um intercâmbio entre elas. Isso já existia desde a origem do 

homem, passando pela época medieval, marcada pelas lutas heróicas dos impérios 

monárquicos e pelos instantes de festividade intensa. Por enquanto, ficaremos com essa 

primeira lógica em torno da função do riso  a do coletivo. 
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Adiante, observa-se imersa nas dicotomias que Suassuna faz sobre as duas 

culturas edificadoras da moral sociopolítica do Brasil,  a da elite (portanto, o chamado 

“Brasil oficial”) e a do povo (o “Brasil real”)  a gênese do Movimento Armorial no 

Recife na década de 70. A comicidade entrará aí para unificar culturalmente esses 

Brasis separados por dicotomias. A critério de análise, eis aqui algumas palavras do 

Imperador do Sertão: 

Em Canudos, a bandeira usada pelo povo era a do Divino Espírito 
Santo, a bandeira do país real, que é o povo pobre, negro, índio e 
mestiço. O país que o Brasil oficial, o dos brancos e poderosos, mais 
uma vez, e como já sucedera em Palmares, iria esmagar e sufocar ali, 
confrontando-se então duas visões opostas de justiça. Como era de se 
esperar, a “justiça” dos poderosos esmagou a do povo. Os 
acontecimentos de Canudos continuam a se repetir no Brasil a cada 
instante. Em todos os lugares, incessantemente. Quando, no interior, 
uma milícia de poderosos, governamental ou não, assassina um pobre 
posseiro e sua família, é o Brasil dos que incendiaram, assolaram e 
arrasaram Canudos que está atirando e matando o Brasil real, o do 
povo. Quando, numa cidade qualquer, a polícia invade e destrói uma 
favela, é outro dos inumeráveis arraiais de Canudos, pertencente ao 
Brasil real, que está sendo destruído e assolado pelo Brasil oficial. 
(SUASSUNA, 2000 apud SANTOS, 1999, p. 106) 

Entendemos até aqui que o que é tido como cultura erudita tenha um 

produtivo papel ao dar sua contribuição à cultura popular, na opinião de Suassuna, a 

partir do momento em que existe entre essas uma relação amorosa. Sem esse detalhe, o 

artista culto corre o risco de cair num puro preconceito para com aquilo que é de origem 

do artista iletrado ou popular, além de projetar na cultura do outro todas as frustrações e 

angústias. É bem verdade, outrossim, a renovação do erudito que parte do espírito de 

vitalidade e espontaneidade do popular para se reelaborar enquanto corpus cultural. No 

entanto, cremos que é necessário complementar essa visão do autor de O Romance d’A 

Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta com o esclarecimento de que é 

possível também uma remodelagem no sentido inverso. Ou seja: a cultura popular se 

deixa influenciar pela cultura erudita. Um exemplo disso é a própria literatura de cordel, 

que, ao contrário do que muitos pensam, faz uso de uma linguagem próxima do 

português padrão-culto em prol de uma tradição peninsular que assim sobrevive. Em a 
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Dialética da Colonização, capítulo 10-Cultura Brasileira e Culturas Brasileiras, Bosi 

nos ajuda com o seguinte questionamento: 

Mas... e a cultura popular receberá alguma coisa da cultura erudita ou 
institucional? Historicamente, não podemos esquecer que as camadas 
pobres da população brasileira (índios, caboclos, negros escravos, e 
depois forros, mestiços suburbanos, subproletários, em geral) foram 
colonizadas pela cultura rústica ou, eventualmente, urbana dos 
portugueses, e pelo catolicismo ritualizado dos jesuítas; e agora, já 
em plena mestiçagem e em plena sociedade de classes capitalistas, 
estão sendo recolonizadas pelo Estado, pela Escola Primária, pelo 
Exército, pela indústria cultural e por todas as agências de 
aculturação que saem do centro e atingem a periferia. A cultura 
expansiva é a dominante, é a cultura letrada repartida e diluída pelos 
meios oficiais ou privados, pela Escola e pela Fábrica. Até onde as 
imagens, as idéias e os valores dessas agências culturais estarão 
penetrando no imaginário e condicionando o sistema de valores do 
povo? Terão a mesma força, por exemplo, que teve a religião católica 
com seus ritos e preceitos durante os tempos coloniais? (1992, p. 
336)

Complementando tais fins, a cultura das classes populares não deixa de 

tocar, dependendo da conjuntura, as fronteiras da cultura de massa, que acaba casando 

culturas tanto externas (italiana, síria, judaica…) quanto internas (nordestina, gaúcha, 

amazonense…) e transformando-as em bens simbólicos do mercado capitalista. Pode-se 

ter disso a impressão de que um caos está instalado, porém, só a tem os adeptos de uma 

concepção consumista acerca dos bens oferecidos no próprio mercado, no qual 

aparecem como produtos de variedades. Desse pluralismo, os resquícios de uma 

imagem caótica somente resistirão a menos que a civilização de massa insista em sua 

existência. Peças quais Auto da Compadecida, Farsa da Boa Preguiça, O Santo e a 

Porca, já exibidas pela indústria cultural televisiva, terminaram se submetendo ao 

processo de massificação e, hoje, são tidas como referências da lídima cultura 

nordestina. Parece-nos que, embora Ariano critique os fins para os quais está sendo 

usada a televisão atualmente, esta funcionou como veículo para divulgar o seu trabalho 

e o da arte popular de modo geral. Entendemos que a principal objeção do escritor seja 

ao grande espaço de tempo que dedicam aos programas de puro entretenimento e pouca 

importância à arte feita pelo povo. 
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Cada cultura tem o seu próprio ritmo de ação, e um dos fatores que mais 

determina esse ritmo é o tempo. No caso dos bens simbólicos que o setor industrial 

endereça ao público consumidor, é suficiente se apreender a noção de tempo cultural 

acelerado. Nota-se a preocupação com a duração de algo, especialmente, no que a TV 

exibe. Assim, o teatro de Suassuna, logo que foi apresentado aos telespectadores, trouxe 

um apreciado quadro da cultura popular nordestina, tido por todos os que assistiam 

como um produto novo, porém, sem mais originalidade. Em outras palavras, a 

massificação da mídia, tornou algo já existente em original para quem pouco o 

conhecia. A cultura de massa tem, pois, esse poder de popularizar para fins de puro 

consumo a mercadoria, adotando o posto de colonizadora do tempo interior do cidadão. 

No entanto, essa outra cultura industrial traz os seus riscos para o 

aprendizado do homem, pois se ela não conviver harmoniosamente com as culturas 

erudita e popular, lesará a memória social generalizada dele. O interessante é que tais 

culturas sobrevivem ao lado seletivo da civilização de massa. Há uma resistência aqui 

entendida como diferença, isto é, cada uma tem seu ritmo próprio e um jeito de existir 

no tempo histórico e subjetivo do ser, sem se prenderem a horários impostos pela 

produção em série. Fundamentados nessa problematização, estão os argumentos de Bosi 

em seu ensaio Plural, mas não caótico, do livro Cultura Brasileira, organizado por ele: 

O tempo da cultura popular é cíclico. Assim é vivido em áreas rurais 
mais antigas, em pequenas cidades marginais e em algumas zonas 
pobres, mas socialmente estáveis, de cidades maiores. O seu 
fundamento é o retorno de situações e atos que a memória grupal 
reforça atribuindo-lhes valor. (1987, p.11) 

De tal modo, o riso na escrita cênica de Suassuna necessita dessa volta à 

memória coletiva, que é livre para poder elaborar tanto o cômico quanto o humor da 

História de um povo, e o próprio teatrólogo é ciente disso. Essa discussão gira ao redor 

da tentativa de explicar o sentido social dessa problemática. Só se pode rir quando se 

atende à lógica do cômico numa sociedade, isto é, a gargalhada é o espelho de um 

contexto histórico-social distorcido dessa mesma sociedade, que é merecedora de 

correção. O riso intenta, então, corrigi-la. E para isso, faz-se importante pertencer a ela, 

vivendo suas crenças, costumes e hábitos. Muitos efeitos cômicos têm sua tônica 
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modificada de uma língua para outra, exigindo do público conhecimento de mundo para 

uma melhor compreensão de determinada época da História dos homens, às vezes 

carente de retificação. Daí porque ao longo de vários séculos o riso foi considerado um 

fenômeno isolado, totalmente à margem do contexto de uma época. É o que se visará 

buscar neste aprofundamento crítico a respeito da reflexão analítica da dramaturgia 

cômica do escritor paraibano. Destacar-se-ão as correspondências desse risível como 

elemento fundamental na Estética da Arte para a aclaração dos significados da obra e de 

sua representatividade cultural. Partiremos dos constituintes cômicos presentes no teatro 

suassuniano.

O princípio de tantas premissas, que ainda estão por se desenvolver, pode 

estar na rigidez com que as ações cômicas ocorrem. É o caso do automatismo de 

movimentos que se constata efusivamente no teatro de bonecos (o mamulengo), com 

seus gestos rápidos e pouco flexíveis durante o desenrolar da trama (é o caso mais 

preciso de A Pena e a Lei). Nesse tipo de encenação de caráter mais popular, tudo 

evoluiu com simplicidade, com poucos recursos cênicos, que assim exigem uma 

imaginação mais aguçada, visto como o ilusionismo predomina por todo o teatro do 

povo. Ariano Suassuna faz questão de adotar essa prática também na sua estética teatral. 

Sobre o mamulengo, o próprio autor insiste no ponto, sempre que é entrevistado:   

“Tudo isso, em minha peça, vem do Bumba-meu-boi, do Mamulengo, da oralidade dos 

desafios de Cantadores e mesmo dos autos religiosos populares publicados nos folhetos 

do Nordeste” (VASSALLO, 1993, p.16).

Já que se tocou na arte mamulenguista, convém rapidamente falar dessa 

técnica teatral tão popular e originada no século XVIII. Segundo Simões e Carvalho 

Neto (2005), naquela época, havia três denominações: títeres de porta, títeres de capote

e ópera de títeres. O primeiro se compunha de um palco, onde se erguia uma colcha de 

uma cor escandalosa, dividida em duas porções distintas. Em cima dela, formava-se o 

boca de cena, espaço próprio ao boneco guiado pela mão do homem escondido. O 

cenário é inexistente, quão simples é a montagem para o espetáculo cênico. Do lado, 

fica um cego tocador de rabeca ou sanfona. A platéia precisa permanecer atenta, porque 

justamente os gestos automáticos é que garantem a risada, perpassando a todos a 
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intenção significativa das respectivas ações dos bonecos para que a unidade da trama 

mantenha uma coerência. 

O títeres de capote se refere a um tipo de mamulengo que andava pelas 

feiras, pelos adros da igreja, em dias de festa, sempre em locais de forte movimento. 

Caracterizava-se por serem ambulantes e, assim, exigiam um maior improviso cênico, 

porquanto era representado por mendigos, negras vendedoras de cuscuz, de aluá e de 

laranja. Ainda conforme Simões e Carvalho Neto 1, o boca de cena, feito para essa peça 

pelo próprio empresário com o bom arranjo do seu capote, constituía o campo 

necessário à movimentação do boneco. Por trás do pano, um guri dá movimentos ao 

personagem de brinquedo. Paralelo a isso, havia um homem-orquestra, chamado assim 

pelo fato de tocar viola durante a encenação. Daí, vem a outra denominação ópera de 

títeres, conjunto de dramaturgia e música. 

Simões e Carvalho Neto (2005) afirmam que, no teatro de bonecos, há 

instantes em que a dança é que impera e, sendo assim, faz-se uso dos movimentos. Estes 

produzem as gargalhadas e devolvem ao mamulengo o espírito de brincadeira, como 

também ao povo o direito de, pelo menos, poder sonhar a possibilidade de um mundo 

mais justo. Novamente, parece que se termina voltando ao conceito didático de se 

repensar a presença do riso na atividade dos mamulengueiros, pois se a diversão garante 

a alegria, vão aí incluídas a fantasia de criar e a montagem de uma realidade governada 

pela eficácia da justiça. 

Comentamos a arte do mamulengo objetivando o teatro de Ariano Suassuna, 

que em muito adota essa técnica de origens européias, populares e folclóricas. Onde 

entraria o riso aí? Partimos sempre do raciocínio de que vivemos num grande teatro do 

mundo, conforme o fundador da arte armorial prega por meio do pensamento de 

Calderón de La Barca: o de que nós, seres humanos, somos os personagens de uma 

grande tragédia ou comédia. Em diversos momentos da vida, assemelhamo-nos a 

ventríloquo ou mamulengos, e nosso espírito é persuadido por terceiros. Por não 

reconhecermos a face manipulada, é que ocorre uma desarmonia em nossas vidas, 

fazendo com que venhamos a executar tarefas inadequadas, se percebermos as falhas 

cometidas, contribuidoras de tais comportamentos humanos mecânicos e inflexíveis. É 
                                                          
1 Disponível em: www.mamulengoweb.hpg.ig.com.br. Acesso em: 7jun.2005. 
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quando o homem toma ciência de sua eterna imperfeição e repara na própria 

incompletude. E aí cremos que o riso entra em cena com uma tônica regeneradora, é 

usado pelo público, que reflete por intermédio dele toda a moral religiosa ou profana da 

trama teatral, para substituir a doença pela cura, o errado da humanidade pelo que é 

certo, o mau corruptor dos costumes pelo bem. Mas esse rosto da comicidade, muito 

embora possa ser confrontado aqui sob uma perspectiva histórica, preferimos 

aprofundar somente na segunda parte deste estudo. 

É claro que a moralidade é presente na dramaturgia de Suassuna. Ela é 

herança da Idade Média, ou seja, do teatro daquela era. Por isso, percebe-se no 

comentário anterior resquícios dela quando é retomado o cômico como função 

corretora, puro ritual de festa renovadora. Basta enfocar a construção da comicidade em 

si enquanto modelo estético para se tirar a prova: ao contrário de Auto da Compadecida,

em que o risível dos movimentos (um dos tipos do cômico) é pouco explorado, em A

Pena e a Lei ele se coloca no centro da peça, principalmente nos primeiros atos, 

porquanto esta se articula com a alma do teatro de fantoches. Vejamos: 

O primeiro ato de ‘A Pena e a Lei’ denomina-se ‘A inconveniência 
de ter coragem”. Deve ser encenado como se se tratasse de uma 
representação de mamulengos, com os atores caracterizados como 
bonecos de teatro nordestino, com gestos mecanizados e rápidos. No 
segundo ato  que se chama “O caso do Novilho Furtado”  os 
atores já se representam num meio-termo entre boneco e gente, com 
alguma coisa de trôpego e grosseiro, que sugira a incompetência, a 
ineficiência, o desgracioso que, a despeito de sua condição espiritual, 
existe no homem. (SUASSUNA, 1998, p.29) 

Se com seres inanimados já é cômica a ação, a gargalhada aumenta de 

intensidade perante a associação com o homem. Ri-se pela velocidade adquirida a partir 

dos movimentos mecânicos. Acontecendo a desarmonia entre o corpo e a alma, causada 

pela falta de acompanhamento, desaparece a elasticidade dos sentidos e da inteligência, 

e todos sabem que, à luz da Filosofia, estes componentes têm prioridade frente à 

matéria. Sem a alma, o corpo não teria função. E crê-se que aí acaba-se entrando no 

campo do ensaio montaigniano, o qual defende a não-dissociação do corpo e da alma. O 

método de Michel de Montaigne sustenta por escrito, ao falar dos prazeres e costumes 
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individuais, que espírito e matéria devem conviver juntos a fim de que a condição 

humana viva de maneira natural. Tal proeza só se dará com o estado de equilíbrio entre 

o ser humano e a natureza e, para isso, é importante a harmonia entre corpo e alma. A 

conclusão à qual chega o ensaísta, que cita no interior de seu texto Santo Agostinho, 

considera como fundamental a unidade corpo-espírito, do mesmo jeito que seu lugar de 

origem na antropologia cristã-criatural: 

Por que desmembrarmos em divórcio uma construção tecida com 
uma correspondência tão una e fraterna? Ao contrário, reatemo-la 
através de compromissos mútuos; que o espírito o desperte e 
vivifique o peso do corpo, que o corpo prenda a leveza do espírito e o 
fixe. Quem quer que louve como bem supremo a natureza da alma, e 
acuse a natureza da carne como idêntico mal, na verdade ao mesmo 
tempo deseja a alma carnalmente e foge da carne carnalmente; 
porque sente isto com uma vaidade humana e não como verdade 
divina (de Santo Agostinho, Cidade de Deus, 14, 5). Não há peça 
indigna de nosso cuidado, neste presente que Deus nos fez; devemos 
prestar contas dele, até de um cabelo; e não é, para o homem, um 
encargo secundário o de conduzir o homem segundo a sua condição; 
ele é expresso, ingênuo e muito principal, e o Criador no-lo deu séria 
e severamente (MONTAIGNE apud AUERBACH, 1971, p.270). 

Às vezes, certo mecanismo se faz visível dentro de um ser vivo, e 

determinadas ocasiões engraçadas terminam aflorando. Elas são o produto de idéias, e 

estas, o princípio das ações, de maneira que a repetição revela a desintencionalidade dos 

gestos. Em função disso, a vida não mais consegue fluir para o bem-estar do espírito, e a 

liberdade deste fica comprometida por um automatismo instalado, imitando a vida. 

Os estados de alma do homem precisam sofrer mudanças a todo instante. 

Assim, os gestos humanos devem seguir a pulsão rítmica dos movimentos interiores do 

íntimo, para que não se repitam. É devido ao comportamento mecanicamente uniforme, 

que se dá quando o homem deixa de prestar a atenção às suas atitudes, que sua 

personalidade passa a ser duvidosa pelos seus espectadores. Depois de se perceber a 

falta de controle que se processa daí, o sinal maquinalmente visto será interpretado qual 

o início de uma deformação. 

Em A Pena e a Lei, o riso ganha ainda mais força, porque duas personagens, 

humanos funcionando como marionetes, repetem a mesma mímica sem a maleabilidade 
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com que deveriam preservar na pantomima. O endurecimento desses atos mímicos 

resulta no surgimento de mecanismos sólidos e percebidos por trás de uma aparente 

normalidade. Tudo isso é comicidade e produz o riso. Vamos ver o trecho seguinte 

exemplificando o nosso exame: 

CHEIROSO 
Isso é uma desgraça! Você não vai fazer o papel de Marieta, peste? 

CHEIROSA 
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! 

CHEIROSO 
Então entra aí no mamulengo e deixe de conversa que o negócio vai 
começar! (Cheirosa entra no mamulengo e se oculta por trás do 
pano, onde se veste de boneca do mamulengo). Vai começar! Este 
primeiro ato denomina-se “A Inconveniência de Ter Coragem” e nele 
se demonstra, de modo insofismável, que a coragem é coisa 
improvável e carga pesada neste mundo de surpresas e disparates. 
Vai começar! 

CHEIROSA, erguendo-se por trás do pano
Vai começar! 

CHEIROSO 
Essa peste só vai no catolé! (Dá-lhe um “catolé” e Cheirosa arreia).
Música! Mete os peitos, maestro! (SUASSUNA, 1998, p.34-35) 

Acompanhando esse mesmo fio de raciocínio, é fácil notar a limpidez do 

ilusionismo na comédia de Suassuna, visto que a improvisação é freqüente. Aí, o 

dramaturgo aproveita para mexer com a imaginação do leitor (no caso de a peça ser 

encenada, espectador), pois o riso nasce em detrimento de se fantasiar, como explicação 

para semelhante automatismo gesticular, a existência de um invisível fio comandando 

os personagens e também seres humanos. Os comandantes do dinamismo deles 

poderiam ser Deus e o diabo, de acordo com as virtudes e vícios mostrados. Uma 

concepção bem ao gosto de Ariano Suassuna que considera tais defeitos ou desvios de 

caráter uma conseqüência de corrupção do espírito, iluminado pelo sopro do Criador. 

Isso faz do homem um ser grosseiro, ineficiente, incompetente e desgracioso do ponto 
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de vista material. Só após a morte, mostrada no terceiro ato, ele recupera o estado 

natural e divino, com o qual foi criado. Todos esses deslizes humanos em desacordo 

com o divino servem na peça para levar os homens a refletirem sobre o significado de 

sua própria presença na terra. 

A transcendência e a materialidade se fundem, colocando o ser humano 

também enquanto criador, para que este tome ciência de como surgiu a imperfeição que 

tanto o seguiu ao longo de sua existência terrena. O homem cria os bonecos; tem esse 

dom porque o adquiriu do pecado original, voltando-se contra superproteção de Deus. 

Por outro lado, recorda-se da pureza em seu rosto divino, que restabelece a sua ligação 

com o Criador no instante da morte. É justamente tal vínculo que Ariano almeja pela 

arte do mamulengo em A Pena e a Lei quando no decorrer dos atos vai-se tecendo a 

metamorfose dos personagens de marionetes em seres humanos. O rompimento desse 

fio condutor que liga o homem a Deus causaria a intensificação dos conflitos entre os 

homens, obrigando o Cristo a novamente se sacrificar para ensinar-lhes o poder do 

diálogo, do amor e do perdão. O que de fato acontece na peça. 

Quiçá isso justifique os dizeres de Hermilo Borba Filho, outro excelente 

dramaturgo, precursor do Movimento Armorial dos anos 70, amigo e diretor de algumas 

peças de Ariano, ao descrever melhor a personalidade do escritor: 

Magro e alto, de uma coerência extremada, radical em suas opiniões, 
é preciso vê-lo numa discussão com amigos (com inimigos basta que 
se leiam os seus artigos): zombeteiro, argumentador desnorteante, 
irrelevante. Vive, com a maior convicção, o preceito de Unamuno de 
que o artista espalha contradições. É capaz de destruir o argumento 
mais sério com uma piada ou sair-se com um problema metafísico 
dos mais angustiantes numa conversa ligeira. Tem horror aos 
aparelhos modernos  enceradeira, vitrola, televisão, rádio, telefone 

 considerando-os coisas do demônio. Gostaria de crer em Deus 
como as crianças, mas crê com angústia, fervor e perguntas. [...] A 
arte e a religião são por ele encaradas de maneira fundamental 
(BORBA FILHO, 1976 apud SANTOS, 1999, p.28) 

A noção de continuidade germina uma lógica na imaginação, fazendo com 

que esta tenha um reconhecimento e uma independência própria ao lado da lógica da 

razão na raiz da Filosofia. Para se debater acerca do engraçado, é que essa área da 
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análise do pensamento torna-se permanente. Por que tudo acontece assim? Não se deve 

esquecer que o sonho só tem seu sentido lógico quando existe para isso uma série de 

dados culturais, leis, hábitos ou até elementos na natureza completamente risíveis. O 

estado ritualístico das coisas, isto é, cerimonioso, de abrangente rigidez, instiga a 

comicidade latente da vida social, levando o homem a rir, porquanto o lado sério do 

viver é questionado pela sua imobilidade ou imutabilidade. A solução para esse 

problema estaria na preocupação com a variedade de coisas, estimuladora de mudanças 

no nosso jeito de ser e pensar, fazendo da vida sempre uma eterna busca pelo novo. É 

no instante em que alguma coisa repetida assume o significado de permanência que 

chega até a atingir o campo da estética do objeto vivo, também objeto da arte nesses 

lances. A sociedade, de tanto contemplar a mesma representatividade que o artefato 

desempenha para ela, procura quebrar antigos tabus ou fórmulas já gastas com a risada, 

liquidando o comodismo. 

O automatismo, responsável quase sempre pela comicidade, está na natureza, 

pois esta é detentora da lógica da imaginação, e contrasta com o pensamento que a 

ciência tem do ambiente natural como sendo o espaço do normal, do concreto, não do 

imaginativo. A natureza, por conseguinte, para o cientista, em princípio, deve ser 

encarada como uma forma única, sem variantes, não podendo ser assim recriada. 

Talvez, a Filosofia venha para questionar as leis dessa natureza científica, retomando-

lhe o seu aspecto autêntico, mutável. O cômico, elemento da estética da arte, 

desconstrói tal mentalidade, subvertendo a ordem e os seus próprios artificialismos, com 

o objetivo de preservar a fluidez do sonho humano. Se há isso, há mudança no formato 

das coisas. A combinação do mecanismo automático na natureza, com a visão de 

regulamentação estática de uma comunidade, é que faz com que se repense sobre as leis 

“naturais”, muitas das quais inspiradoras das leis do mundo civilizado. 

A percepção de algo só vira automatismo no instante em que suas ações são 

repetitivas, habituais. Estas se deslocam para um campo inconsciente e automático, 

provocando no sujeito que participa delas a sensação de alguma coisa inacabada. As 

normas do discurso prosaico e as palavras pronunciadas pelo meio se explicam pelo 

processo de automatização. Os tempos modernos, marcados pelo nascimento das 

civilizações, instruíram o homem, ao contemplar um objeto ou ao vivenciar uma 
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circunstância qualquer, a psiquicamente substituí-lo por um símbolo. Durante um 

discurso, o que primeiro aparece e é percebido pela consciência são os sons das palavras 

e não as próprias palavras. Uma área que muito utilizou isso, ao longo dos anos, foi a 

Álgebra. Com o passar do tempo, o método, usado para desenvolver o pensamento, 

começou a servir para a elaboração dos símbolos, das letras e, por fim, dos vocábulos. 

Na arte, contemplar um objeto pelo automatismo é o que importa, já que tal 

procedimento obscurece a forma, aumenta o grau de dificuldade e a duração da 

percepção. “O ato de percepção em arte é um fim em si mesmo e deve ser prolongado; a 

arte é um meio de experimentar o devir do objeto, o que é já ‘passado’ não importa 

para a arte” (CHKLOVSKI, 1978, p. 47). Vista por esse prisma, a comicidade viria 

contra toda e qualquer forma de repetição, que compromete o fluir do percebido, 

encarado qual um ato de expressividade que possa trazer à obra artística a marca da 

inovação.

Imprimir um novo modo de ser à civilização implica dissolver algumas 

ideologias artificiais, surgidas com a modernidade. O auge do Capitalismo em meados 

do século XIX cooperou para uma perspectiva sólida e maniqueísta do real, 

padronizando tudo. O relativismo da arte pré-moderna recuperou a função social para se 

entenderem as novas tendências do início do século XX. O campo artístico deixou de 

ser um modelo próprio da classe dominante e estendeu-se até as outras classes, 

adquirindo novas acepções. Passou a ter mobilização, graças à mudança nas outras áreas 

do conhecimento: a política, a ciência etc. A arte e a filosofia devem sempre caminhar 

juntas, porque a primeira instiga a segunda a enfrentar de frente os estigmas 

sociopolíticos. Esse relativismo, exigido pelo século XX, é constatado no texto de 

Suassuna no instante em que toma a postura de “moralista incorrigível”. Em Auto da 

Compadecida, Nossa Senhora surpreende a todos em sua defesa aos personagens 

condenados, tentando destituir na análise da condição humana a visão maniqueísta da 

arte dos Oitocentos: 

A COMPADECIDA 
Intercedo por esses pobres que não têm ninguém por eles, meu filho. 
Não os condene. 

MANUEL
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Que é que eu posso fazer? Esse aí era um bispo avarento, simoníaco, 
político…

A COMPADECIDA 
Mas isso é a única coisa que se pode dizer contra ele. E era 
trabalhador, cumpria suas obrigações nessa parte. Era de nosso lado e 
quem não é contra nós é por nós. 

MANUEL
O padre e o sacristão… 

A COMPADECIDA 
É verdade que não eram dos melhores, mas você precisa levar em 
conta a língua do mundo e o modo de acusar do diabo. O bispo 
trabalhava e por isso era chamado de político e de mero 
administrador. Já com esses dois a acusação é pelo outro lado. É 
verdade que eles praticaram atos vergonhosos, mas é preciso levar 
em conta a pobre e triste condição do homem. A carne implica todas 
essas coisas turvas e mesquinhas. Quase tudo o que eles faziam era 
por medo. Eu conheço isso, porque convivi com os homens: 
começam com medo, coitados, e terminam por fazer o que não presta, 
quase sem querer. É medo. 
(SUASSUNA, 2001, p. 174 – 175) 

O mesmo ocorre em A Pena e a Lei, no terceiro ato, assim que o Cristo 

discute os atos pecaminosos cometidos pelos mortos e interroga-os quanto ao que 

pensam da vida. Será que vale a pena viver num mundo tão conturbado e injusto, no 

qual os homens se agridem uns aos outros por egoísmo ou ambição e nunca se saberá o 

porquê disso, pois a vida é um eterno enigma? Tais dúvidas integram o ponto de vista 

de Suassuna quanto ao verdadeiro papel da arte enquanto filosofia. Se esta tem a meta 

de fazer o ser humano refletir sobre sua natureza, mostrando a probabilidade de ele 

evoluir espiritualmente, e a arte é criação e recriação do pensamento, então pelas vias 

desta o homem pode alcançar sua própria redenção. Isso alude a certas declarações que 

diferenciam moral e arte. Uma coisa é o artista; outra coisa, a pessoa. Nem sempre a 

ética pode mutilar, por exemplo, o conteúdo de uma obra de arte. Quando muito, pode 

apenas censurá-lo. E aí entramos numa discussão sobre as implicações morais da arte 

sempre que nos referimos à salvação estética. A respeito desse problema, Suassuna  

comenta na entrevista Ao sol da prosa brasiliana, promovida pelo Instituto Moreira 

Salles para a série Cadernos de Literatura Brasileira:
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A arte enquanto criação, nada tem a ver com a moral, não é verdade? 
O camarada pode ter um péssimo caráter e ser um grande artista; 
pode ser um excelente caráter e um péssimo artista. A ética não tem 
poder condenatório nem mutilatório sobre a arte, mas tem o poder 
declaratório  ela pode declarar que determinadas obras não devem 
ser colocadas em contato com um público adolescente, por exemplo. 
[...] Quando você diz “assassino”, não está separando o criminoso da 
pessoa. Mas Santo Agostinho dizia: “Abominar o pecado e amar o 
pecador”. O pecador é perdoado; quanto ao artista, ele não será 
perdoado por seus méritos artísticos, vai ser perdoado nas mesmas 
condições do assassino  da pessoa que ele é. Eu acho, inclusive, que 
há uma ligação entre religião e arte: ambas têm caráter de absolvição. 
(2000, p. 41) 

O riso contesta o estático modo de ser das civilizações. Como em Ariano 

Suassuna tudo é de um começo do começo, especialmente no gênero dramático, é justo 

se focar nesta argumentação a origem do ato de recriar na História da Literatura. Antes 

já foi dito que a natureza serviu como experimento ao ser manipulada no campo da arte 

por artistas da primeira década do século XIX com o Romantismo, idealizador de uma 

política em que só era exposto um quadro pouco dinâmico da realidade. A estética 

simbolista rompeu semelhante ideologia, dando mais movimento às imagens da pintura 

dos fins do século em deliberação. Frisar agora a cor em vez do desenho é uma 

prioridade, os coloristas dão mais movimento à pintura. Basta verificarem-se as obras 

de Eugène Delacroix. 

O citado pintor serve-se de uma nova técnica que concilia harmonia, melodia 

e contraponto por meio da cor. Agora, o ambiente natural é visto, nesses fins dos 

novecentos, pelo prisma da lei do movimento universal, isto é, a liberdade das imagens 

retratadas conseguida pelo deslocamento da sombra e da luz sob a agitação de calor 

específico. As moléculas vibram, tremendo as linhas tracejadas pela cor e, assim, 

completa-se o movimento da cena pintada. Vê-se que, neste estudo, o que impressiona a 

harmonia modelada pela sombra, diferindo do desenho, o qual se atém a copiar o objeto 

em gesso. A cor é uma conformidade entre os tons quentes e frios. Do contraste entre 

estes tem-se a noção de relativismo, pois de maneira absoluta a relação harmoniosa das 

cores não existiria. O temperamento do artista frente ao que ele aspira obter será 

determinante para a escolha do respectivo tom. Dependendo disso, os tons podem ser 
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alegres, tristes, ricos, pobres etc. A tonalidade, por sua vez, necessita do toque das mãos 

(melhor recriação), que exclui a finura do desenho e sua austeridade. É mais ou menos 

dessa analogia que se pode construir a beleza enquanto valor estético no trato para com 

a hilaridade suassuniana pela expressão cênica. 

Tendo em vista o mecânico sobreposto ao vivo na atmosfera campestre, ser 

cômico parece pertinente se perceber algum vínculo do esteticismo europeu, sobretudo 

no simbolismo francês, com a escrita armorial de Suassuna. A certeza da recriação, 

enquanto pensamento dominante, abre caminho para a busca da variabilidade de temas, 

representados pela construção de cenas risíveis cada vez mais montáveis; como se fosse 

um brinquedo a criar e a alterar a impressão do significado da comicidade a cada cena 

revelada pela encenação teatral. Nesse ponto, Ariano se aproxima de Charles 

Baudelaire, sempre que se pensar a crítica e a poesia deste como precursora do estilo 

transcendental de contemplar-se a natureza. Já se sabe que o primitivismo aqui funciona 

tal qual um ponto de partida para se entender a procedência de tantos contrastes 

atualmente na civilização e, com base neles, também as transformações da realidade. 

Não se pode encarar o real partindo apenas de um único dado que nele existe, mas de 

vários outros. Por conseguinte, o riso em Ariano sempre tem uma inumerabilidade de 

sentidos. Em conseqüência disso, o estilo baudelairiano revoluciona a paisagem 

primeva, posicionando-se precisamente num contexto sociopolítico de agitações na 

história da França. 

No entanto, há uma fissura na comparação de um estilo popular brasileiro 

com o francês. A proposta de ruptura no traço sublime e puro da atmosfera silvestre, 

para Baudelaire, deve acontecer para se quebrar com o clima de passividade, propagado 

à população mais carente, dominada pelo filantropismo: 

O modo, porém, como Baudelaire relaciona o sofrimento dos pobres 
com a felicidade dos ricos revela, afora sistema e método, que não se 
trata apenas de uma sincera compaixão pequeno-burguesa para com a 
miséria, à maneira de Hugo, Sand ou Michelet. A simpatia de 
Baudelaire pelos desprivilegiados tem um quê de agitação. Ela não 
lisonjeia a caridade das classes médias, mas incita os próprios pobres 
à ação (OEHLER, 1997, p.219). 



40

Os indigentes devem pugnar pelos seus direitos de cidadãos marginalizados 

pelo sistema estadista opressor. Não é à toa que o ato de espancá-los em Pequenos

poemas em prosa, exprime uma posição radical para se fugir à exploração capitalista. 

Os adeptos da filantropia só ajudam a alimentar a pobreza e a exploração sobre os 

explorados. Uma falsa monotonia social que Baudelaire condena. Até aí, Ariano 

concorda com ele, apresentando em suas peças os marginalizados sertanejos 

constantemente, livrando-se das injustiças dos opressores burgueses com astúcia e 

coragem, sem nunca serem passivos. A discordância só surge quando Suassuna critica 

essa luta guiada pelo pensamento de Karl Marx. Conforme afirma em Ao sol da prosa 

brasiliana (2000, p. 40), o marxismo teve uma atuação muito totalitária na prática e não 

correspondeu à legítima doutrina socialista. Daí, a crise social e econômica que a 

aplicação dele resultou para a Europa Oriental e Ocidental. 

Em Auto da Compadecida, o sonho de Severino do Aracaju com dias 

melhores, sendo um pobre bandoleiro em busca de justiça para sua sobrevivência, e a 

tentativa de ludíbrio pelo Bispo, refletem bem a manipulação pelo falso humanismo, 

segundo Baudelaire, e no qual Ariano se baseia para, do mesmo modo, propor reflexões 

em seu texto teatral: 

SACRISTÃO
Só tenho a lamentar minha pobreza, que não permite ajudar os 
amigos. 

SEVERINO
Mais pobre do que Vossa Senhoria é Severino do Aracaju, que não 
tem ninguém por ele, a não ser seu velho e pobre papo-amarelo. Mas 
mesmo assim eu quero ajudá-lo, porque Vossa Senhoria é meu 
amigo. (Tirando o dinheiro) Três contos! Estou quase pensando em 
deixar o cangaço. Eu deixava vocês viverem, o bispo demitia o 
sacristão e me nomeava no lugar dele. Com mais uns cinqüenta 
cachorros que se enterrassem, eu me aposentava. (Sonhador.) Podia 
comprar uma terrinha e ia criar meus bodes. Umas quatro ou cinco 
cabeças de gado e podia-se viver em paz e morrer em paz, sem nunca 
mais ouvir falar no velho papo-amarelo. 

BISPO
Mas é uma grande idéia, Severino. 

SEVERINO
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É uma grande idéia agora, porque a polícia fugiu. Mas ela volta com 
mais gente e eu não dava três dias para o senhor bispo fazer o enterro 
do novo sacristão. (SUASSUNA, 2001, p. 110) 

A nosso ver, essa filantropia fingida recai na produção literária dos dois 

autores com o objetivo de conscientizar a classe dos menos favorecidos a livrar-se dessa 

condição de dependência e profundo conformismo. Entendemos aí um forte empenho de 

Suassuna em construir um espaço aos pobres para que possam expressar sua cultura ao 

lado da cultura dos ricos. É curioso como essa prática filantrópica continua a existir no 

Brasil e, em especial, no Nordeste, onde a população é pouco provida de seus direitos 

sociais.

Tanto a distração de Severino como a caricatura dos clérigos são 

apresentadas no trecho anterior. A fantasia de Severino ressoa cômica, porque não está 

moldada numa realidade presente, ela simplesmente se prende a um tempo passado de 

um desejo recordado e imaginário, sem conseguir adaptar-se à situação atual. O próprio 

personagem é o combustível que garante forma, causa e ocasião ao efeito, sendo este 

mais risível que a causa do devaneio, pois a capacidade de abstrair o real vem desde o 

nascimento do sujeito, para logo depois poder ser reconstruída. O sonhar, chamado aqui 

de mero ato distrativo, só evolui até chegar ao ridículo sempre que se acompanha a sua 

origem até o momento de total dominação do espírito sobre a matéria. Tudo se liga a 

uma causa quase algumas vezes conhecida, recaindo na presença de Severino num meio 

concreto e, simultaneamente, imaginado. O cangaceiro se autotransporta de um local 

para outro por meio do inconsciente. Depois, a realidade vem para corrigir a divagação, 

salvando a elasticidade dos pensamentos do sujeito, exposta ao perigo, em detrimento 

da fixidez em torno de um único pensamento. 
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1.1. As deformidades do cômico na escrita suassuniana 

Convém agora examinar a caricatura e outras que reproduzem muito bem a 

zombaria, traço fundamental para o sustento da moralidade. O começo de tamanha 

argumentação se dará pela problemática da caricatura, para, em seguida, chegar-se ao 

riso irônico e sua marca na literatura feita para o teatro. 

O que de imediato é perceptível durante a contemplação de uma obra de arte 

são as suas formas, anteriormente debatidas, e a fruição que estas podem ocasionar no 

eu interior de quem as vê. É onde se encaixa a questão da fisionomia do objeto artístico. 

O costume do espectador é procurar de imediato a beleza na expressão de um rosto de 

algum personagem, quadro etc. No entanto, o feio é o elemento de que o artista se 

apropria à cata do risível, porque a fealdade é difícil de ser analisada por justamente ser, 

na maioria das vezes, sinônimo do terror. Mas isso só ocorre na Tragédia. Poucos param 

para refletir que há o lado cômico, como numa careta ou em um homem de nariz grande 

e pontudo, pois, para a nossa mente, a presente parte da anatomia humana deveria 

crescer e depois encolher, voltando à normalidade. E daí aparecem as deformidades, e 

algumas, em certos casos, despertam o riso; em outros, não. Ficaremos, obviamente, 

com os primeiros. 

Agrava-se o feio, ao máximo, para sua deformidade se tornar visível e, 

assim, beirar o ridículo, a ponto de poder ser imitado. Outra vez aqui o leitor se depara a 

imobilidade de um corpo (material necessário na expressividade cênica) em estado de 

letargia, congelado. Alguma coisa rígida demais passa a impressão de que não será 

móvel, mesmo quando se é encontrado nela um componente exalante da beleza ou da 

fealdade. O pior é que a esperança de que tal artefato adote um dinamismo em sua 

estrutura causa uma ilusória promessa para uma possível mudança. O mesmo vale para 

os estados de alma de um personagem num palco, representado por um ator. De repente, 

é como se tudo tivesse se cristalizado para quem assiste e não aceita. O público 

adivinha, além de meras proporções superficiais nas formas, resquícios de revoltas 

profundas na matéria. A técnica da caricatura lida com o exagero cômico, isto é, quanto 
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maior a distorção, bem maior é a risibilidade, porém, nem sempre é assim. Às vezes, o 

extremo lado disforme de um rosto pode não atingir o objetivo cômico. 

Toda forma sugere um movimento. É por isso que se ri, como já dito antes, 

de uma desproporção num desenho, pois este também possui movimento. Na verdade, 

há dois tipos de movimento: o original do corpo ou o material, vindo da natureza, e o 

que o próprio artista faz ao criar a caricatura. O risível acontece na hora em que se passa 

a imaginar tanto o primeiro movimento quanto o segundo, a origem natural e a 

artificialidade dela. A natureza pode ter um lado caricatural aos olhos do artista. 

Recapitulando: a alma humana jamais pode endurecer a matéria, sob pena de destituir o 

gracioso dela. Há constantemente uma comunicação entre o espírito e o corpo. Este 

sente a falta de leveza comunicada por aquele. O certo é que, aos nossos olhos, haja 

sempre o fluxo da Graça; daí porque a comicidade se aproxima mais desta do que da 

Beleza.

O caricatural atinge, além das formas, o caráter. Quando um vício se instala 

no íntimo a ponto de virar um grave defeito, a tendência é que qualquer pessoa ria, de 

maneira a pensar como motivo para tanto o vício em si. Entretanto, não é somente a 

imperfeição moral que impulsiona a risota, mas o endurecimento dela. De tão usada, a 

mania chega ao ápice de comandar completamente o cotidiano do indivíduo, bem como 

suas atitudes. Por causa disso, a Tragédia toma muito cuidado para não tornar o defeito 

o foco da encenação, uma vez que rebaixaria o verdadeiro intento do autor em destacar 

as virtudes, enaltecendo o personagem. No gênero trágico, visa-se ao elevado, ao 

sublime; no cômico, ao rebaixamento. Assim, na Comédia, as falhas da moralidade são 

os olhos das correções. 

Suassuna sabe como ninguém do que estamos falando ao abordar a avareza, 

por exemplo, na figura divertida de Euricão Arábe em O Santo e a Porca. O trecho, a 

seguir, prova o exagero cômico da personalidade do estrangeiro radicado no Brasil, 

assim que descobre uma carta de Eudoro, futuro genro e pré-candidato a marido de sua 

filha, Margarida. O remetente é um fazendeiro rico, e Caroba e Pinhão, empregados de 

Euricão, é que tentam dar a notícia correta  o conteúdo do envelope tratava do breve 

pedido de casamento. Assim a fala de Caroba vem, logo no início do trecho, entre aspas 

para representar no discurso direto as palavras de Eudoro:
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CAROBA  “Vá na minha frente procurar Euricão para entregar essa 
carta a ele.” 
EURICÃO  Onde está a carta? Dê cá! Que quererá Eudoro Vicente 
comigo? 
PINHÃO  Eu acho que é dinheiro emprestado. 
EURICÃO  (Devolvendo a carta.) Hein? 
PINHÃO  Toda vez que ele me manda assim na frente, a cavalo, é 
para isso. 
EURICÃO  E que idéia foi essa de que eu tenho dinheiro? Você 
andou espalhando isso! Foi você, Caroba miserável, você que não 
tem compaixão de um pobre como eu! Foi você, só pode ter sido 
você!
CAROBA  Eu? Eu não! 
EURICÃO  Ai, meu Deus, com essa carestia! Ai a crise, ai a 
carestia! Tudo que se compra é pela hora da morte! 
CAROBA  E o que é que o senhor compra? Me diga mesmo, pelo 
amor de Deus! Só falta matar a gente de fome! 
EURICÃO  Ai a crise, ai a carestia! E é tudo querendo me roubar! 
Mas Santo Antônio me protege! 
PINHÃO  O senhor pelo menos leia a carta! 
EURICÃO  Eu? Deus me livre de ler essa maldita! Essa 
amaldiçoada! Ai a crise, ai a carestia! Santo Antônio me proteja, meu 
Deus! Ai a crise, ai a carestia! (SUASSUNA, 2002c, p. 33-34) 

Outro pormenor, onde o risível está bem concatenado na citada cena, diz 

respeito à repetição de seqüências aqui apresentadas. Pressente-se o uso da mesma 

expressão por Euricão ao queixar-se da cobiça ao redor das suas economias, muitas 

delas escondidas na porca misteriosa, e ninguém desconfia: “Ai a crise, ai a carestia! 

Santo Antônio me proteja...”. O conflito entre o prazer pelo dinheiro e o prazer pela 

divindade é acentuado na figura do estrangeiro, vindo da Arábia. Parece que o sagrado e 

o profano estão sempre presentes, um se completando no vazio do outro. Ocorre a 

ruptura no tempo comum para o resgate do tempo mítico. 

Geralmente, a fealdade nunca é encarada no campo da arte como uma das 

fronteiras da Beleza, da mesma forma que o Belo propriamente dito. Isso se dá, porque 

fazemos freqüentemente um juízo de valor da moral do Feio. Nosso conceito de Beleza 

é ainda platônico, o que significa que todas as manifestações da arte do Feio são 

excluídas por não se encaixarem no juízo da Beleza ideal, tão defendida pelos gregos no 

seu sentido absoluto. Para Santo Agostinho, ao contrário dos pensamentos antigos, a 
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Beleza não consiste só em unidade “na variedade de coisas belas”, conforme assim 

deduziu com base na lógica de Platão, mas também na “variedade de coisas belas e 

feias”, visto que, na Natureza, as coisas tanto podiam ter sua origem no Bem (o Belo) 

quanto no Mal (o Feio) e, assim, nasceria a idéia de “unidade de contrastes” no gérmen 

da Filosofia. 

A Feiúra impressiona mais que a Beleza, porque, de acordo com outro 

pensador, Hegel, ela nos traz um sentimento de revelação frente ao verdadeiro mistério 

de nossa condição humana (SUASSUNA, 2002a, p. 214). A Feiúra nos choca ou nos 

causa repulsa para nos mostrar o quanto é complexa nossa realidade, repleta de 

contrastes. A miséria existe em todos os lugares, contradizendo a crueldade de nossos 

desejos, esperanças e pensamentos. Essa concatenação de premissas vai problematizar o 

encaixe do Feio na arte qual representação. Quer dizer que a Beleza artística está 

representada sendo o próprio ideal de Belo natural, assim como a fealdade está para o 

repugnante na Natureza, o modelo de todo artista. A arte do Feio, trocando em miúdos, 

nos serve de consolo no momento da sua contemplação, criando num outro universo, 

fora do real, uma espécie de fascínio em ver uma chaga ou dor, incômodo da vida real, 

em que as cicatrizes do trágico viram bonança. A transfiguração do Mal ou Feio, tal 

qual o Bem em Belo, ampliam a nossa capacidade de perceber que cada contraste 

existente no mundo só se compõe pela oposição ao outro, questionando o destino do 

homem diante da desordem do vivido. 

Todo o conhecimento dos princípios estéticos e filosóficos do campo 

artístico servirá para intercalá-los ao método da caricatura antes delimitada. Foi provada 

a raiz dela na dramaturgia de Suassuna, porém, a disformidade físico-moral patenteada 

assume uma cor mais risível do que trágica, evidentemente, desde que sugerisse à 

imaginação um movimento. Assim, a Feiúra, além de bela, será cômica; do contrário, 

assemelhar-se-á ao trágico, apagando o caráter de mobilidade.  

O comovente é que o caricaturesco em Ariano passa, na maioria das vezes, 

uma visão sociopolítica, cujo efeito em sua obra visa a combater progressivamente as 

injustiças sociais, originadas da divisão de classes sociais. A colonização brasileira foi 

por exploração. A princípio, isso frutificou o conceito de dominador e dominado. E tal 

bifurcação política é o centro da crítica e da correção do escritor de Auto da 
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Compadecida ao longo de todo o seu trabalho dramático. E por falar nessa peça, não é 

difícil observar a caricatura como forma do ridículo ali, criticando essa distribuição de 

poderes que oprimem mais do que conciliam igualdade de direitos a todos os membros 

de uma sociedade. Os clérigos (o Bispo, Padre e Sacristão) e os pequenos comerciantes 

burgueses (o Padeiro e a Mulher) têm seus vícios amplificadores, demonstrando bem o 

autor o mundanismo, a simonia e a exploração dos trabalhadores rurais pela figura do 

major Antônio Morais. Se não, vejamos a presença do cômico nestas duas partes da 

peça e as confrontemos: 

ANTÔNIO MORAIS, parando
Está doido? O padre? 

JOÃO GRILO, animando-se
Sim, o padre. Está dum jeito que não respeita mais ninguém e com 
mania de benzer tudo. Vim dar um recado a ele, mandado por meu 
patrão, e ele me recebeu muito mal, apesar de meu patrão ser quem é. 

ANTÔNIO MORAIS 
E quem é seu patrão? 

JOÃO GRILO 
O padeiro. Pois ele chamou o patrão de cachorro e disse que apesar 
disso ia benzê-lo. 

ANTÔNIO MORAIS 
Que loucura é essa? 

JOÃO GRILO 
Não sei, é a mania dele agora. Benze tudo e chama a gente de 
cachorro.

ANTÔNIO MORAIS 
Isso foi porque era com seu patrão. Comigo é diferente. 

[...] 

PADRE, da igreja
Ora quanta honra! Uma pessoa como Antônio Morais na igreja! Há 
quanto tempo esses pés não cruzam os umbrais da casa de Deus! 

ANTÔNIO MORAIS 
Seria melhor dizer logo que faz muito tempo que não venho à missa. 

PADRE
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Qual o que, eu sei de suas ocupações, de sua saúde... 

ANTÔNIO MORAIS 
Ocupações? O senhor sabe muito bem que não trabalho e que minha 
saúde é perfeita? 

PADRE, amarelo
Ah, é? 

ANTÔNIO MORAIS 
Os donos de terras é que perderam hoje em dia o senso de sua 
autoridade. Vêem-se senhores trabalhando em suas terras como 
qualquer foreiro. Mas comigo as coisas são como antigamente, a 
velha ociosidade senhorial. (SUASSUNA, 2001, p. 40- 44) 

Em Farsa da Boa Preguiça, a caricatura dos opressores é ainda mais forte, 

justamente porque aí o objetivo do dramaturgo, com o problema da exploração social 

sobre os mais humildes, é demonstrar o quanto viver unicamente para o acúmulo de 

riquezas destrói o prazer pelo sonho e pela própria vida, sofrendo depois com um 

possível arrependimento no fogo do inferno. O combate às disparidades culturais 

começa pela arrogância e prepotência dos mais fracos, aprendendo a conviver juntos em 

harmonia social. Aderaldo Catacão, o ricaço, e sua esposa Clarabela pensavam que a 

vida se limitava só ao trabalho e esqueciam-se um do outro, motivo pelo qual ela o traía 

com os vaqueiros da região, Fedegoso e Quebrapedra, dentre outros. De novo, irá se 

enxergar, neste texto, o endurecimento das pulsões emocionais dos personagens ricos, 

que será condenado pelo riso, ferramenta importante para a garantia do fluxo suave e 

corrente da imaginação. Como se vê, no 3º ato, quando Joaquim Simão, o pobre e o 

protagonista, reencontra Aderaldo, após uma longa viagem fugindo da seca, nosso 

argumento se concretiza: 

ADERALDO 
Muito bem, Joaquim Simão! 
Eu soube, por Clarabela, 
que você tinha chegado, 
e soube que, finalmente, 
você é meu empregado! 
Você sabe que eu, agora, 
já cheguei a perfeição 
de deixar de trabalhar? 
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Já posso, agora, dizer: 
passei de burguês a nobre! 
De humilhado por você 
a orgulhoso diante 
de você! Que é que me diz? 

SIMÃO
São as voltas da fortuna, Seu Aderaldo! 

ADERALDO 
Seu Aderaldo, não! 
Dom Aderaldo! É pra você me chamar 
Dom Aderaldo ou patrão!
Faço questão desse nome! 
Você não é meu empregado? 

[...] 

SIMÃO
Quais são as minhas obrigações? 

ADERALDO 
Suas obrigações são o que eu mandar! 
Fale o menos possível! 
Praticamente você deve se limitar 
a responder ao que eu perguntar! 
Por enquanto, como é tempo de seca, 
seu trabalho principal vai ser despachar 
os mendigos que vêm me importunar! 

SIMÃO
Chegou aqui, eu boto pra fora, é? 

ADERALDO 
Sim, mas com jeito para não despertar 
antipatia contra mim! O fardo da antipatia 
é você quem vai carregar! 
Tenho feito sacrifícios, economias, 
mas já equilibrei a receita 
com o mínimo de despesas! 
Basta que eu lhe diga que, atualmente, 
eu não vou na casa da minha Mãe 
para ela não visitar a minha 
e não desequilibrar meu orçamento 
(SUASSUNA, 2002b, p. 262-265) 

A problemática, que acabamos de examinar a respeito do endurecimento das 

pulsões emocionais dos personagens elitizados no texto de Ariano e sua contraposição 
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ao riso, nos leva a uma outra dicotomia de gênio cultural. Recapitulá-la é, sem dúvida, 

apontar as dicotomias entre duas tradições culturais: a oficial e a popular. Esse legado é 

europeu, e o Nordeste brasileiro foi a primeira região a recebê-lo. De fato, a Tradição 

Clássica era aquela lecionada nas igrejas, mosteiros, escolas e universidades; em outras 

palavras, ambientes fechados, restritos a um determinado público. Longe desse rigor 

estava o popular, o qual fazia uso do dialeto regional e de uma modalidade oral da 

língua que não tinha o domínio sobre o escrito, como a minoria compreendida pela elite. 

Psicologicamente falando, a Tradição dos ricos era séria; a dos pobres, diversão. Por 

conseguinte, baseando-se no estudo de Mikhail Bakhtin, encontramos melhor 

argumento sobre isso em Vassalo: 

O lúcido estudioso parte dos contrastes entre a cultura oficial e a 
popular. A primeira é aquela da Igreja e do Estado, portanto das altas 
camadas sociais. É o mundo estático e impessoal da hierarquia social 
com todas as suas barreiras, marcando o cotidiano pelo aspecto sério, 
pois o riso, além de condenado, não tem o direito de ser teorizado, 
como se vê por exemplo em O nome da rosa, de Umberto Eco. Está 
inteiramente banido das comemorações das classes dominantes. 
Nelas celebra-se o triunfo das verdades eternas, das definições 
imutáveis e definitivas, próprias da rígida concepção da filosofia do 
Estado feudal. [...] Em contrapartida a cânones tão rígidos e 
estanques situa-se a cultura popular. Nela tudo contrasta com os 
primados dos grupos hegemônicos: a mobilidade, o riso. Ela é, por 
isso, extremamente rica, porque se prende à fluidez e a critérios 
específicos. (1993, p.47) 

O cotidiano dos ricos na ribalta de Suassuna é justamente o pintado pela 

estudiosa, cheio de etiquetas e moralismos artificiais, plastificando sua existência que 

perde em mobilidade. Aderaldo vive sisudo e acomodado a uma vivência exclusiva para 

o trabalho e o lucro. Clarabela, sua esposa, esbanja uma falsa intelectualidade também 

medíocre ao adotar critérios pertencentes ao saber acadêmico para criticar 

artificialmente a poesia de Joaquim Simão em um dos fragmentos da peça. Antônio 

Morais reage da mesma forma, zangando-se com o padre no instante em que ocorre o 

engano que envolve a benção do cachorro do padeiro e a do seu filho doente. Um 

espírito aprisionado em uma arrogância de cunho capitalista compromete muito a sua 
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desenvoltura. É como se uma segunda vida que o risível faz nascer não brotasse. Daí a 

estaticidade falada acima. 

A herança, inserida aí na dramaturgia armorial nordestina do século XX, tem 

sua fonte na literatura européia dos tempos precedentes, em especial, na França 

revolucionária e reacionária de 1848. Oehler (1997) interpreta que com a ascensão da 

classe burguesa, intensificaram-se as diferenças sociais, e a única satisfação era se 

pregar uma arte apenas folhetinesca, caracterizada como puramente estética, sem 

preocupações políticas. A meta disso era enrijecer a estrutura do novo regime francês, 

mantendo o controle sobre o pensar e o agir, consoante foi indicado há algumas páginas. 

Logo depois, a Revolução e o aparecimento da 2ª República da França influenciarão 

novas tendências na pintura, rompendo com os temas egocêntricos e sentimentalóides, 

contudo, preservando a estética tradicional. A alienação acerca dos meios de produção 

capitalista será criticada por acomodar o operário a sua condição desumana, o que leva 

o povo a uma crendice de que devem se conformar com a própria miséria em prol do 

desenvolvimento econômico da nação. Essa mentalidade era condenada por artistas 

como Charles Baudelaire, Heine e Daumier, este último grande caricaturista dos rumos 

que a República traria (clima de insatisfação e instabilidade política). 

Ariano Suassuna entra em toda essa indagação, partindo do sentido de que o 

povo, sim, deve lutar por seus próprios direitos, livrando-se da exploração. Uma 

maneira de expressar isso seria rompendo com imutabilidade do pensamento estético da 

arte das elites, que, como dito antes, fabricam um modelo de arte bastante fechado e 

pouco móbil. Por conseguinte, nunca se chegaria a um quadro sociocultural justo e igual 

a todos. Uma revolução no mundo das artes, de modo geral, só valeria para que uma 

cultura pudesse aprender com a outra, complementando-se entre si. Construir-se-ia uma 

consciência de que com o diálogo ambas as culturas chegariam a um entendimento, 

mesmo que a atividade dialogal também desse margem à outra problematização. 

Há, inclusive, indícios de uma postura iconoclasta no movimento literário 

dos fins da Revolução. Para a Iconoclastia, concepção artística surgida nesse contexto 

sociopolítico, um estilo como o classicista seria descabido para um verdadeiro escritor, 

por reproduzirem a exterioridade no trabalho estético e pouco representar a interioridade 

do sujeito, ligada, de alguma forma, à percepção da realidade. No que diz respeito à 
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estética da obra literária, os iconoclastas, inebriados pela onda revolucionária, 

desrespeitam a tradição clássica nesse sentido. Por outro lado, a literatura desta época, 

que teve a poesia baudelairiana como autêntica representante, manteve alguns modelos 

poéticos fixos de nossa literatura tradicionalista, cuja estética foi remodelada, com o 

passar dos séculos, acompanhando as novas mudanças históricas. Por isso, pode-se 

pensar o arcaico como um estilo de permanência, presente em todos os outros estilos. 

Para Baudelaire e Ariano, a tradição pode ser remodelada e adaptar-se a qualquer 

período da História da Arte universal. Temas tradicionais da poesia ou até mesmo da 

dramaturgia, como o amor, a vida, o papel do ser humano na construção do mundo 

continuam tendo seu lugar na produção literária de cada época, com uma definição um 

pouco diferente. E nesse caso, o risível se encaixa perfeitamente em tal raciocínio por 

ser passível de remodelagem, indo aos poucos trilhando ao homem o caminho da 

verdade.

O Santo e a Porca, por exemplo, uma peça escrita por Suassuna, inspirada 

na dramaturgia de Plauto (Aulularia e A Comédia da Marmita) e na de Molière (O

avarento), baseia-se em vários traços da tradição literária, abrindo em seu eixo símbolos 

da medievalidade. Na Idade Média, havia uma semente natural que fizesse brotar a 

coletividade do povo; daí as festas, os banquetes de que retomaremos mais a frente. 

Contudo, o fato de se cultivarem esses valores do medievo tem sua explicação na 

tentativa de unir os contrários, mesmo porque não existiria o riso se não houvesse o 

sério. Tanto este quanto aquele possuem curta duração temporal, para que haja sempre 

uma busca ou um sentimento de renovação ao sentido cômico. Nos tempos em que já se 

passava a fase da literatura decadentista, a melancolia assassinou a função renovadora 

do risível, e a humanidade sofreu uma perda irreparável de toda essa alegria, geradora 

do significado da existência humana, dando lugar ao vazio e à incerteza do futuro. 

Outro dado relevante é a morte da Beleza, musa do estilo clássico, 

atualmente tratada com irrelevância pela cultura do prazer (de massa), fruto de uma 

geopolítica neoliberal. A Beleza é um fator que deve existir, assim como na arte 

elitizada, na arte popular, e crê-se que Suassuna defende claramente, na entrevista 

intitulada No meio do caminho tinha a Pedra do Reino, dada à Revista Entrelivros, esse 

argumento quando afirma: 
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Há uma cultura popular urbana que sobrevive à margem da cultura de 
massa [para ele imposta pela elite e de péssima qualidade]. O fato é 
que a cultura popular tem uma capacidade enorme de assimilação, 
sem abrir mão de sua identidade. (SUASSUNA, 2005b, p. 34 – 35) 



53

1.2. A ironia 

Todo efeito cômico, que se apropria de palavras, pode se utilizar, dentre 

outras técnicas, da transposição para deslocar o verdadeiro tom de uma expressão 

natural para outro, alterando, assim, a idéia. O humor e a ironia são exemplos claros 

desse procedimento com a diferença de que o primeiro está ligado à ciência e o 

segundo, à oratória. Isso provavelmente venha a explicar por que Freud resolveu estudar 

tão profundamente os chistes, produtos do humor, bem como o próprio humor numa 

vertente mais científica, já que ele é um processo cuja essência se aproxima do intelecto. 

Em certas circunstâncias, constatam-se dois tipos de tons empregados no 

discurso: o solene e o familiar. Sempre que se transpõe o tom de uma expressão do 

primeiro para o segundo tom citado, visando a efeitos grosseiros, obtém-se a paródia e 

desta o efeito de degradação de sentido de uma palavra ou frase. Nela, duas outras 

formas se destacam: uma que trata da grandeza e a outra, do valor dos objetos. Tendo 

em mente isso, elaboram-se facilmente os ditos. É assim que se manifesta o exagero 

cômico, avaliado como prolongado e sistemático, puro procedimento de transposição. 

Porém a exageração e a degradação são espécies de comicidade, sendo a última apenas 

o grau mais rebaixador da outra. Ambas têm o fito de mostrar o sentido medíocre que 

existe por trás de um objeto respeitado, modificando o sentido original.  

Existem eventualidades em que se comparam dois extremos: o muito grande 

e o muito pequeno, o melhor e o pior, com o uso do processo da transposição. Assim, é 

que se chega a comparações entre o real e o ideal, ou seja, aquilo que parece ser, mas 

não é. Cria-se um tipo de transposição em que se finge transmitir o que deveria ser, 

crendo-se ser precisamente o que é. Aí, está instituída a ironia. Impressiona, outrossim, 

o fato de a ironia poder ser classificada como “um princípio estruturador de um dado 

discurso ou de um dado texto, possa auxiliar a compreensão não apenas dos discursos 

literários, mas também dos não-literários e de suas especificidades” (BRAIT, 1996, p. 

57). É óbvio que, para a ironia ter sua utilidade no discurso, é preciso levar em conta 

que o dito está inserido num contexto. A força da ironia está em causar rupturas em 
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estilos anteriores aos criados por ela, revelando estruturas de sentido já gastas pelo uso 

ao longo do tempo; já, em outros casos, pode caminhar junto com a estratégia de 

argumentar indiretamente contra certo alvo, servindo-se de mecanismos textuais (a troca 

do sentido figurado pelo literal, por exemplo) e assumindo uma função crítica. 

A procedência do ato de ironizar alguém está na Antigüidade Clássica.  

Conforme Pires, em seu pequeno ensaio Anotações sobre o conceito de ironia, alguns 

pensadores, a começar por Aristóteles, referiram-se a respeito do assunto, adotando a 

denominação eironeia, que significava “forma lisonjeira, abjeta de tapear as pessoas” 

(2006, p. 1). O conhecimento do conceito justifica certas designações feitas a indivíduos 

que, na época, fugiam das responsabilidades como cidadãos porque se diziam incapazes. 

Isso, de alguma forma, dá a impressão falsa sobre os fatos, conforme a maneira por que 

eles acontecem. Aristóteles passou a considerar a eironeia uma manifestação 

autodepreciativa com fundo de dissimulação e modéstia na fala, pois a ironia pertence 

ao campo da oratória, na medida em que nela o enunciador pode se deixar levar pela 

idéia de bem que deveria existir. Com isso, exalta-se intimamente até chegar à 

eloqüência. Atualmente, ela preserva a tonicidade retórica e eloqüente, mas acentuando 

ainda mais o efeito de censura obtido. “Censurar por meio de um elogio irônico ou 

elogiar mediante uma censura irônica” (PIRES, 2006, p. 1). Para meados do século 

XVIII, assumiu a ironia a acepção de autotraidora, porque era proferida no teatro por 

um personagem idiota, inepto a elaborar determinada idéia com certa inteligência, 

incorrendo no óbvio, no comum. De certa maneira, o riso era garantido, mas a 

complexidade da idéia deixava a desejar, já que a ironia provém da mesma natureza que 

a oratória. Foi então que no século XIX, ganhou uma dupla qualidade: ora instrumental 

(não-intencional), ora observável (representável na arte). Esse desdobramento foi feito 

baseado no seguinte foco da questão: tratava-se não só em ser irônico, mas também em 

ser vítima da ironia. 

Em função das inúmeras contradições que regem os relacionamentos 

humanos, Pires ainda põe Shakespeare no papel de primeiro escritor a perceber entre os 

homens uma mistura de qualidades contraditórias, estendendo o conceito de ironia para 

além do conceito instrumental (o de alguém sendo irônico) antes mencionado, pois era 

importante se notar também o efeito ou repercussão psicológica disso nas coisas ou 
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pessoas vistas como irônicas (o chamado aqui de conceito observável). Foi quando se 

começou a enxergar a possibilidade de entender-se a ironia qual um recurso cênico 

dialético, aberto, paradoxal e romântico. O dramaturgo inglês foi o pioneiro em sua obra 

a demonstrar essas ironias observáveis, muito embora só tenham sido estudadas depois 

por Friedrich Schlegel, autor de tal definição, que lhes atribuiu esse caráter filosófico-

dialético em moda na época. Um mero recurso retórico, tão usado no dia-a-dia, passou a 

representar na arte teatral um outro lado do ser humano antes inobservado: o da auto-

ignorância, resultado de seu intimismo contraditório. As ironias observáveis podem ser, 

em detrimento disso, universais, por ganharem um sentido mais amplo e analisável. 

Depois, ter-se-á a ironia como paradoxo, para que alguém seja “a vítima do 

irônico” e não ser apenas simplesmente o “irônico”. No caso, estar-se-á formando uma 

ironia observável. Mais ou menos assim se dá o processo de formação do humor na 

cena seguinte de Auto da Compadecida, em que Chicó, autor de uma dedução lógica 

comum e pouco complexa, exemplifica esse novo juízo. João Grilo (o irônico) o ironiza, 

mas é necessário compreender as contradições de Chicó (o ironizado) na construção do 

dito:

MULHER
Ai, meu Deus, meu cachorrinho morreu. 

Correm todos para a direita, menos João Grilo e Chicó. Este vai 
para a esquerda, olha a cena que se desenrola lá fora, e fala com 
grande gravidade na voz. 

CHICÓ
É verdade, o cachorro morreu. Cumpriu sua sentença e encontrou-se 
com o único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso 
estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala 
tudo o que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo o que 
é vivo morre. 

JOÃO GRILO, suspirando
Tudo o que é vivo morre. Está aí uma coisa que eu não sabia! Bonito, 
Chicó, onde foi que você ouviu isso? De sua cabeça é que não saiu, 
que eu sei. (SUASSUNA, 2001, p. 56-57) 

Ressaltar-se-á no diálogo anterior, além do que foi argumentado sobre a 

ironia, que o humor ocorre pela expressão de ingenuidade de Chicó ao construir o 
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pensamento, reprovado pelo razão crítica de João Grilo, que percebe o óbvio do 

enunciado. Um simples contraste de sensações, pois o quengo não vê o novo como 

característica pertencente à elaboração de todo grande conceito. Para o amarelinho, a 

premissa do companheiro covarde é um juízo de valor que se esgota pela própria falta 

de complexidade e, portanto, é improferível. Qual o mecanismo de gênese do humor 

nesse caso? Como ele se processou a partir desse contraste de idéias? Provavelmente, a 

essência do questionamento esteja nas conexões que a Psicanálise estudou ao lado da 

Filosofia. 

Para explicarmos a intenção humorística na cena referente à morte do 

cachorro na Compadecida, faremos uma ponte com o chamado sentimento cômico

vivente nas crianças, já que tocamos aqui em ingenuidade. Uma vez que o Cômico está 

ligado ao Humor por ser uma de suas espécies, ele começa a se constituir na criança, 

sempre que esta emprega comparações em seus ditos. Ao comparar uma coisa ou pessoa 

com outra, inconscientemente ela deixa escapar um contraste ou uma pequena diferença 

entre as partes ou pessoas, imprimindo um riso de superioridade por tal descobrimento 

do que estava imperceptível. Um toque de puro prazer é a nossa sensação nesse 

momento. É desse efeito comparativo, iniciado na infância, que, segundo Freud, 

novamente em seu ensaio sobre Os chistes e sua relação com o inconsciente, obtém-se 

o prazer humorístico, revelado à custa de uma liberação de um afeto reprimido, isto é, 

de uma economia na despesa de afeto; porque o humor é um substituto na produção 

desses afetos reprimidos também chamados de dolorosos (1996, p.123 – 456). O 

surgimento do humor dá-se desse jeito. 

Mas o procedimento de sua formação tem sua fonte no efeito de contraste 

antes aludido; e este sucede graças a alguns métodos de deslocamento. É possível, por 

exemplo, certo êxito ao descartar-se um afeto doloroso, refletindo-se sobre seu valor 

para com o mundo exterior. Aí, há uma tentativa de comparação de idéias, premissas, 

mas que só produzem o prazer humorístico se vistas como um processo defensivo. Este 

é um correlativo psíquico que impede a geração do desprazer através de fontes internas. 

Assim, pode funcionar o humor, como o maior de todos esses processos defensivos. Ele 

tira do ego o afeto doloroso, vindo do id, dominando-o, para depois transformá-lo em 

prazer, através da energia de liberação do desprazer desse afeto. Tal técnica se propaga 
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da infância até a fase adulta, e o humor da passagem estudada de Auto da Compadecida

é prazeroso em função do deslocamento psíquico entre a obviedade de João Grilo e a 

ingenuidade de sentimentos afetivos de Chicó. 

Os preliminares saberes estéticos e filosóficos, que influem no romper do 

riso, estão, pelo visto, a todo instante na armação do espetáculo cênico, e Suassuna faz 

questão de acentuá-los precisamente, uma vez que eles definem grande parte da estética 

armorial, caracterizada pelo recriável. O irônico entra no debate como jogo de palavras 

argumentativo, às vezes, buscando uma refutação e desdizendo, por meio da antítese ou 

paradoxo, a primeira premissa enunciada. É clara também a força cruel ou destrutiva 

nesse artifício do Risível. João Grilo está sugerindo a Chicó mais inteligência e 

veracidade nos fatos deduzidos sobre o incidente do cachorro da mulher do padeiro, 

tentando corrigir um vício de caráter do companheiro  a falta de astúcia e habilidade 

social, coisa que ele, João Grilo, desenvolve muito bem. Ao longo da narrativa, o 

esperto já prevenira o besta sobre tamanho absurdo: “Você mesmo é um leso de marca, 

Chicó. Só não boto você no bolso porque sou seu amigo” (SUASSUNA, 2001, p. 37). 

A astúcia do pobre amarelinho, instruindo o amigo de seus planos para 

saírem da miséria, é remota na literatura universal, e não nos referimos simplesmente à 

esperteza dos personagens picarescos da literatura espanhola. A experiência passada por 

João é herança das primeiras narrativas escritas com base na emergência do mito. 

Fugindo do perigo das estórias míticas e das inexplicáveis catástrofes, elas socorriam a 

humanidade com bons conselhos aos leitores. Um modelo provém dos contos de fadas, 

os pioneiros nesse gênero, nos quais os personagens tolos (é o caso de Chicó) eram o 

espelho da ilusão adotada pelo homem para guarnecer-se das más premonições dos 

mitos. Já os astutos mostravam que certos preceitos e crenças eram, na verdade, fáceis 

em entendimento. Chicó acredita fortemente no sobrenatural, contando estórias míticas; 

João Grilo é ciente da probabilidade de afastar-se dele e questionar mais o real. Uma 

diferença no perfil dos dois causa um efeito de humor. 

Aqui convém que rapidamente delineemos uma ponte entre o local e o 

universal, pois que Suassuna se empenha nela como outros escritores do mesmo período 

da História da Literatura Brasileira (Guimarães Rosa é um exemplo). Certas temáticas, 

presentes em grandes clássicos da Literatura Mundial (Romeu e Julieta, Os Lusíadas,
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Hamelt, Os irmãos Karamazov etc.) acabaram tendo lugar em nossa produção local. 

Como os problemas do homem são universais, as histórias locais também o são. Por 

isso, as vivências de João Grilo, Joaquim Simão, Benedito e Cancão, retiradas do 

Romanceiro Popular do Nordeste, transcendem o plano do regional e ganham o mundo 

afora. Nesse momento, o dramaturgo paraibano “constrói o sabor regional” ao ilustrar 

uma região do país com um vocabulário e estórias próprias que nos auxiliam a entender 

o particular-universal. Guimarães Rosa foi outro escritor que se utilizou dessa técnica 

para fazer da narrativa em prosa uma espécie de símbolo regional e nacional. Quem nos 

demonstra é Candido em seu livro Textos de intervenção:

O sr. Guimarães Rosa construiu um regionalismo muito mais 
autêntico e duradouro, porque criou uma experiência total em que o 
pitoresco e o exótico são animados pela graça de um movimento 
interior, em que se desfazem as relações de sujeito a objeto para ficar 
a obra de arte como integração total de experiência. (2002, p. 186) 

Essa estratégia universalizadora de Rosa é usada por Ariano como forma de 

também provar a universalidade do riso, o qual se vê na construção do perfil ardiloso de 

seus personagens. Benjamin (1985) esboça a astúcia do pobre tal qual um valor dos 

extraordinários personagens. Para o ensaísta, é comum neles a especialidade de 

locomoverem-se em degraus da mesma forma que em uma escada. Forma-se um 

verdadeiro movimento de subidas e descidas. Tanto a trepidação da experiência coletiva 

quanto a da experiência individual, que já se refere à morte, permanecem para eles tão-

só um pequeno obstáculo. O misticismo ou a fantasia podem ser questionados por um 

personagem inteligente, que acaba exibindo a possibilidade de controverter o divino, 

tornando as profecias deste tão contraditórias quanto as dos seres humanos. Mas, para 

isso, precisa ser arrogante, ousado. Precisa questionar a ação do mito. E propõe o 

seguinte raciocínio para esse fim: o diletantismo da coragem. Ou seja, esta, conhecida 

como o Mut sofreria uma divisão em dois pólos, o Untermunt (a malícia) e Übermut (a 

arrogância). O teatro de Suassuna pode se encaixar nesse nexo. Nele, há a separação do 

homem da natureza mítica, e ambos são apenas cúmplices um do outro e não a mesma 

coisa. A dependência total dos mitos para qualquer dedução lógica passa a ter um limite. 

Basta olhar o tipo de julgamento celestial que ocorre nos textos teatrais, bem como a 
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postura dos seres sobrenaturais e a dos seres terrenos. É evidente a divisão entre o 

sagrado e o profano. De certa forma, ter esperteza é ter aguda criticidade. 

É de fato um bom exercício para a mente trabalhar duas idéias, de maneira 

que uma possa se combinar à outra e ser anulada. A consistência do pensamento irônico 

pode estar na razão de o homem reconhecer a verdade como sendo infinita, mesmo 

numa situação em que é posta tal qual verdade absoluta, desembocando, logo, na 

dialética socrática e no dualismo dinâmico. No século XX, a ironia é considerada a 

visão da experiência aberta a inúmeras interpretações de sentido, entendidas como o 

resultado das incongruências do espírito humano, de certa forma, também existenciais. 

Esse último dado representa uma evolução da ironia na história do pensamento 

universal, porquanto significa não mais “dizer uma coisa para dar a entender o seu 

contrário”, mas “uma série de interpretações ‘subversivas’” (PIRES, 2006, p.7). O 

resultado disso é a própria base da filosofia, baseada na identificação dos opostos para 

distinguir melhor os objetos alvos do raciocínio, ou seja, prova-se a existência e o perfil 

de um objeto, comparando-o ao outro. Então, teríamos autenticamente uma verdade 

relativa da razão das coisas, jamais uma verdade absoluta. E a literatura acolhe bem tal 

mentalidade, com uma função corretiva. Exemplifiquemos com outro excerto de Farsa

da Boa Preguiça, em que o efeito irônico antes descrito com bases filosóficas se faz 

presente:

SIMÃO
Eita, vida velha desmantelada! 
Olá, Seu Aderaldo Catação! Como vai? 

ADERALDO 
Bem! 

SIMÃO
Ô Nevinha, você diz que é mania minha, 
mas Seu Aderaldo tem alguma coisa de peru, 
de bode, de cachorro e de boi caracu! 
Como vai o senhor, Seu Aderaldo? 
Ainda está podre de rico? Trabalhando muito? 

ADERALDO 
Tenho! Mas, em compensação, veja o que você tem na 
cozinha!
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Depois, vá na minha casa e veja o que tem na minha! 
Olhe como sua mulher se veste, e olhe a minha! 
(SUASSUNA, 2002b, p. 87) 

Está evidente nas falas de Aderaldo e Joaquim Simão a contraposição de 

ideais que fortalece a ironia no gênero dramático. O ricaço tenta derrubar 

comparativamente, através da lógica argumentativa, a concepção do poeta popular da 

riqueza como a avareza, um dos sete pecados capitais do catecismo. Por outro lado, a 

intenção de Simão com a ironia foi demonstrar o quanto Aderaldo já sofre com a 

insociabilidade, resultado do endurecimento deste, aclarando aí a existência de um 

mecanismo automático sobre o ser vivo; mutante e flexível. 

A curiosidade de nossa excursão analítica pelo universo da linguagem é que 

nos denuncia o seu aspecto lúdico. Quer dizer que ironizar algo ou alguém em Ariano 

pode nos apresentar uma certa ludicidade do cômico? Na dramaturgia estudada, os 

papéis do personagem que está sendo irônico (o ironista) e do público se fundem num 

só, isto é, a ironia enquanto jogo se distingue numa peripécia em relação ao personagem 

ironista, que considera algo como irônico, e em uma reinterpretação de alguma coisa 

que ele diz. Esta leitura interpretativa é feita pelo público, que quase sempre é mais 

passivo que o ironista. Dessa forma, Simão caçoa de Aderaldo, e o espectador/leitor 

participa do processo, porque nota a intenção do poeta popular no momento em que este 

dirige a palavra ao fazendeiro. A respeito, tem-se que:

O jogo é jogado quando existe, para usar os termos de Aristóteles, 
não só uma peripécia ou inversão na compreensão do leitor, mas 
também uma ‘anagorise’ ou reconhecimento do ironista e de seu 
verdadeiro intento por trás da pretensão (MUECKE, 1995, p.58 apud 
PIRES, 2006, p.10). 

Tanto tal citação quanto a que menciona outro tipo da ironia, a chamada 

ironia fechada, se distancia da ironia do tipo aberta ou paradoxal, discutida antes, por 

aproximar-se mais da sátira, cômica, trágica ou niilista. Esses modelos de dramaturgia 

produzem o prazer do espectador por trabalharem a aparência sobre a realidade, não 

afetando totalmente a característica verossímil do irônico. Com isso, deduz-se que, da 
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comparação entre o que parece e o que é, se gera a força-motriz da ironia. É nesse 

sistema puro e fechado que os sentimentos de superioridade, desinteresse, divertimento 

e satisfação afloram intensamente para a gargalhada ter uma fruição bem mais natural, 

autêntica. Em Auto da Compadecida, a ironia de cunho fechado, sem efeitos paradoxais 

e contraditórios, presentes nos exemplos dos fragmentos anteriores do seu texto teatral, 

ganha lugar igualmente. A comprovação está nesta parte do 3º ato, em que o sacristão é 

ironizado sarcasticamente por João Grilo e Manuel, o Cristo renascido, quando 

questionado pelo diabo por sua conduta em vida. O pecado do ajudante recai juntamente 

com a responsabilidade do padre: 

ENCOURADO 
A preguiça. Deixava tudo nas costas do sacristão e a paróquia ficava 
completamente entregue a esse patife, por sua culpa. 

SACRISTÃO
Patife é você. 

JOÃO GRILO, ao sacristão
Homem, que esse sujeito aí deve ser pior do que você, deve, mas 
você tinha uma ruindade bem apurada! 

MANUEL
Silêncio, João, já lhe disse que não interrompesse. 

JOÃO GRILO 
O senhor me desculpe, mas a língua fica balançando na boca que 
chega a me dar uma agonia. Eu posso ouvir um safado desses 
dizendo que prestava e ficar calado? 

MANUEL
Deixe a acusação para o colega dele. 

SACRISTÃO
Colega?

MANUEL
É brincadeira minha, mas, depois que João chamou minha atenção, 
notei que o diabo tem mesmo um jeito assim de sacristão. 
(SUASSUNA, 2001, p. 154 – 155) 



62

Daí, tira-se a certeza de que o riso tem suas raízes na teatralidade européia 

medieval, que teve Gil Vicente como seu autêntico representante. Exímio admirador dos 

clássicos da cultura pré-renascentista, dentre os quais Gil Vicente, Suassuna passou a 

basear-se no autor português para criar o seu teatro nordestino. As semelhanças e 

diferenças com Auto da Barca do Inferno, Farsa de Inês Pereira, Auto da Barca da 

Glória só nos encaminham a uma linha de raciocínio tradicionalista. Os personagens 

exercem quase a mesma função dos personagens de Auto da Compadecida, destaque 

para a cena do Diabo e do Agiota (ou Onzeneiro em algumas edições) da primeira peça 

portuguesa aqui apontada, em que eles se comparam quanto aos maus feitos cometidos; 

isso convida a um confronto com o trecho anterior da Compadecida: 

AGIOTA 
Para onde navegais? 

DIABO 
Oh que em má hora chegais, 
agiota, meu parente! 
Por que demorastes tanto? 

AGIOTA 
Mais quisera eu lá tardar 
mas na safra de agiotar 
me deu Saturno quebrante. 

DIABO 
Ora, que muito me espanto 
não vos salvasse o dinheiro. 

AGIOTA 
Nem saldo para o barqueiro 
não me deixaram, nem tanto.  
(VICENTE, 1997, p. 101) 

O diabo vicentino é muito irônico, ao contrário do Encourado suassuniano 

que pouco o é. Quem assume o posto do sarcasmo na passagem anterior a esta é Manuel 

no que diz respeito à breve semelhança existente nesses dois extratos citados. No 

entanto, fica clara a influência no segundo em que o diabo chama o agiota de parente. O 

Cristo reencarnado aproveita o azo para brincar com o Encourado e o sacristão, após a 
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crítica de corrupção feita por João Grilo. Na comparação da ironia existente nesta cena 

da peça vicentina e na cena da peça suassuniana, surge uma pergunta: onde estaria o 

temperamento cômico e sublime do povo? Em princípio, no comportamento capitalista 

de querer ascender até o patamar da burguesia. 

Daí porque em Farsa da Boa Preguiça Suassuna procura desiludir o povo, 

trazendo ao centro a noção de que o mau uso do capital também pode gerar conflitos 

que venham a complicar a estrutura organizacional da sociedade e afastar a 

possibilidade de um melhor intercâmbio entre a cultura erudita e a cultura popular. É o 

que se vê nas passagens da referida peça: “Dinheiro tem sua treva, / pobreza tem sua 

luz. / A miséria é quem desgraça / pois à morte e ao mal conduz” (SUASSUNA, 2002, 

p. 220). Ficam claras na citação as propostas dos três anjos Manuel Carpinteiro, Miguel 

Arcanjo e Simão Pedro ao analisarem os contrastes sociais entre a soberba do rico 

Aderaldo Catacão e a humildade do pobre poeta Joaquim Simão. 

No final do 1º, assim como ao término do 3º e derradeiro ato, o ricaço é 

castigado pela cobiça de ter enricado tanto; já Simão é feliz por ser poeta e cantar ao 

amor e à vida simples do homem do sertão. 

Em O Casamento Suspeitoso, a faceta irônica da cobiça é afirmada em 

detrimento da ânsia do trio de impostores, composto por Lúcia Renata (futura noiva de 

Geraldo), Susana Cláudia e Roberto Flávio (mãe e primo de Lúcia), semearem a 

ganância pela posse do inventário de que Geraldo é herdeiro. Cancão e Gaspar são a 

dupla de necessitados, amiga de Geraldo, que tenta alertá-lo contra as más intenções dos 

aludidos farsantes. Descobrem até que Lúcia Renata mantém um secreto caso amoroso 

com Roberto. Gaspar, antes de todos, percebe o ambicioso plano dos três parentes ao 

dialogar com Susana, por quem finge se interessar, fazendo um jogo com as palavras 

sob base irônica: 

SUSANA  Coitada de minha filha, ficou tão nervosa! 
GASPAR  Isso passa, isso passa, Dona Susana! 
SUSANA  E nós? Pau seco não dá embira, nem corda velha dá nó? 
GASPAR  Ai, coisa triste no mundo é ficar na cama só! 
SUSANA  (Abraçando-o.) Não é possível, você ainda se lembra. É 
o amor! Meu Gaspar! 
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GASPAR  Dona Susana, quais são as suas intenções? Olhe que eu 
já fui casado três vezes! 
SUSANA  O que se perde no tempo ganha-se na experiência. 
GASPAR  Menino, é a finada velhaca todinha!  
(SUASSUNA, 2002d, p. 59 – 60) 

Gaspar deduz, por essas frases, a fraqueza e a finalidade de Susana. Os 

apelos da carne e do dinheiro falam mais alto, e o ser humano não resiste a eles, pois é 

fraco mesmo. Vários deslizes são moralizados neste roteiro, e, através do processo de 

afirmação dos contrários, Manuel Gaspar aproveita, como reforço, para fazer uma 

alusão ao seu casamento anterior; apontando implicitamente imperfeições de índole em 

Susana Cláudia, da mesma maneira que certamente fazia com sua ex-esposa. É um 

singelo exemplo do riso materializado em ironia nessa trama dramática, conduzindo o 

leitor ao fim moralizante que explica os verdadeiros objetivos deste texto de Ariano. 

Vejamos: 

GERALDO  Espectadores, o autor é um moralista incorrigível e 
gostaria de acentuar a moralidade de sua peça. 
CANCÃO  Eu e Gaspar éramos amigos fiéis dele e isso não 
impediu que cobiçássemos seu dinheiro. E, ao primeiro apelo da 
carne, eu o traí com sua noiva. Isto é errado, foi o que aprendi. 
LÚCIA  (Entrando com ROBERTO E SUSANA.) Eu aprendi que a 
luxúria é um caminho de perdição. 
ROBERTO  Eu, através do ridículo e do castigo, aprendi a respeitar 
a pureza da família. 
FREI ROQUE  (Entrando com DONA GUIDA.) Para elas o 
dinheiro tinha um caráter de prêmio, servindo como uma espécie de 
absolvição sacrílega para os atos mais baixos. 
NUNES  (Entrando.) Eu fiz um juiz desonesto e juntei-me aos 
outros, nesse concerto de imoralidade. Tudo isso forma um conjunto 
com o autor. 
DONA GUIDA  Com os atores. 
GASPAR  E até com o respeitável público. 
GERALDO  Por isso lanço um olhar melancólico a nosso conjunto 
e convido todos a um apelo. É uma invocação humilde e confiante, a 
única que pode brotar sem hipocrisia desse pobre rebanho que é o 
nosso. E assim, juntando-me aos outros atores e ao autor, peço que 
digam comigo. 
TODOS  Que o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, 
tenha misericórdia de nós (SUASSUNA, 2002d, p. 124 – 125). 
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A exposição dessa moralidade só revigora a definição do risível enquanto 

correção dos costumes no teatro aqui investigado, além da relação que poderá ter no 

contexto comparativo do que era produzido nos anos finais da Revolução da República 

Francesa. A mente de Heine (um dos seguidores da causa revolucionária da época) era 

calcada numa especial simpatia pelo socialismo de Marx (os dois eram amigos e 

defendiam os mesmos interesses políticos), pois acreditava que a teoria deste chegaria a 

conclusões que propusessem saídas para a sorte do proletariado. A descrença de Heine 

era só referente àquele socialismo utópico, o qual hipócrita se mostrava no sustento de 

um filantropismo burguês. Marx possuía um discurso voltado apenas a explicar as 

origens da exploração trabalhista e a divisão social em classes, comprovando assim a 

fragilidade de sua eficácia. Heine assinala, além disso, o movimento sansimonista, em 

voga naquela data, detentor de um ditado que insufla a luta revolucionária. Por isso, as 

normas estilísticas suassunianas tomaram caminhos diferentes. Mais uma vez se 

focaliza, ao contrário de Suassuna, que a arte dos fins dos oitocentos incitava o povo à 

ação e não se limitava a uma “sincera compaixão pequeno-burguesa para com a miséria, 

à maneira de Hugo, Sand ou Michelet” (OEHLER, 1997, p. 219). De algum teor, a 

crítica à religião, à moral burguesa, defensora de uma ideologia de entendimento e 

confraternização universais foram axiomas frágeis à formação de uma literatura 

popular, uma vez que o ambiente já repercutia os principiantes acordes da Revolução de 

Fevereiro. Ademais, Baudelaire mostra a incompetência do escritor burguês em pintar a 

população carente fora da moral romântica, a saber, o proletariado numa equação 

política pronta a apenas resolver superficialmente o seu problema situacional. 

No contexto da marginalização e da peleja pelo direito de poderem 

expressar-se, é que se dilatará um modelo de escrita voltado para a voz do povo. Nesse 

ponto, Suassuna ditará os meios para que as formas da expressão artística popular 

vigorem com flexibilidade. Conseguirá isso através do lúdico na encenação teatral, a 

mistura harmônica da estética armorial, a cantoria, a dramática, a dança e a literatura. 

Um arquétipo está em A Pena e a Lei. A citação seguinte compreende o 1º ato, 

intitulado A inconveniência de ter coragem, em que os personagens Benedito, o astuto, 

e Pedro, um singelo caminhoneiro, entram em cena, abrindo a peça e discutindo 

maneiras de como este poderá auxiliar aquele na conquista da personagem feminina 
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Marieta, a mulher fatal. Eles usam um repente para já ir anunciando as peripécias que 

adotarão para atingirem o combinado (é claro: o leitor/espectador só passará a 

compreender melhor com o decorrer da ação que não está totalmente transcrita aqui): 

BENEDITO
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! 

PEDRO
Benedito é mesmo fino, 
é mestre de geringonça: 
enrola branca e mulata 
com essa fachada sonsa. 
Mas, com toda essa esperteza 
negro é comida de onça. 

BENEDITO
Lá vêm as gracinhas bestas!  
(SUASSUNA, 1998, p. 36) 

Tantos outros artifícios são empregados para se evidenciar a eficiência do 

riso para a composição do estilo armorial de Suassuna, que se assinala pela interação de 

vários textos, provavelmente leituras integrantes de seu acervo literário. Sem saber, 

Ariano criou um modelo de escrita que lhe favorecia o direito de unir duas culturas 

díspares nesta terra: a erudita e a popular. Certificar que uma entraria na outra sem o 

menor dano para o cerne de cada uma é tarefa de riscos. Um deles é o de anacronismo, 

visto que sustentar a tradição pode ser interpretado como algo que se prende aos 

mesmos arquétipos do passado, sem nenhuma articulação com o futuro. No entanto, o 

autor paraibano, consciente disso, esclarece cuidadosamente que a Tradição e seus 

compostos podem sofrer variações, trazendo novos significados a um determinado 

momento da História. Isso acontece porque os erros humanos continuam vivos do 

mesmo feitio que antes, só portam outra roupagem. Logo, o tradicionalismo não deve 

ser confundido, como normalmente, com o tradicionalismo folclórico, mumificado e 

desprovido de progressão contextual. 
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“A literatura folclórica é totalmente popular, mas nem toda produção popular 

é folclórica” (CASCUDO, 1978, p. 23). Nos tempos contemporâneos, essa tendência de 

afastar-se do folclore é ainda maior, pela velocidade com que o mundo corre. Certos 

vestígios culturais típicos de um determinado território conseguem se manter, contudo, 

na autenticidade da expressão, não poderão ser reconhecidos como ingredientes 

folclóricos. Isso porque uma produção só será folclórica se sua indefinição temporal for 

constatada, isto é, uma falta de cronologia que dificulte a sua fixação no tempo. A época 

em que as estórias ocorreram pode ser citada, mas sem restrições periódicas, 

cronológicas. O documento só se popularizará e tornar-se-á folclórico quando for tido 

como anônimo, antigo e resistente ao esquecimento. Assim, perdendo as cores e tons de 

seu respectivo período de criação, um poema, uma canção popular, uma dança ou uma 

anedota entrará para a lista dos registros classificados como sendo do campo do 

Folclore brasileiro. “O folclórico decorre da memória coletiva, indistinta e contínua. 

Deverá ser sempre o popular e mais uma sobrevivência” (CASCUDO, 1978, p. 23). 

Admitir que a literatura oral do Brasil possua um elo com a tradição é 

perfeitamente plausível, pois algumas das manifestações da recreação popular (a dança, 

a cantoria de roda, os folguedos de feira etc.) foram conservadas por esta. Aliás, se o 

termo tradição vem do latim traditio, tradere, significando transmitir, entregar, passar 

adiante, então Suassuna tem razão ao criticar o rótulo de arte invariável, conferido a ela. 

A partir do momento em que for nomeada uma estética mais inconstante, terá serventia 

para qualquer produção artística. Em entrevista à Revista Entrelivros, o “imperador do 

Sertão” nos fornece outras informações a respeito desse ponto: 

Quem tem essa visão imobilista não é o povo nem somos nós, 
artistas: são os pesquisadores do chamado folclore, um negócio morto 
no tempo mumificado. Às vezes, eles chegam aqui e vão ver o 
bumba-meu-boi. Daqui a dez anos, eles voltam e vêem um bumba-
meu-boi diferente e então saem dizendo que está deturpado. Está não: 
está diferente. Essa é a dinâmica. A capacidade de transformação é 
enorme. É isso que eu procuro fazer dentro das minhas medidas. O 
que eu não concordo é com a uniformização. Porque nessa grande 
sinfonia que é a cultura universal cada região tem de fornecer a sua 
nota peculiar. Para mim, o homem é o mesmo em todo o canto, os 
fundamentos são os mesmos. (SUASSUNA, 2005, p. 35) 
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A transmudação das fontes orais em decorrência da imprensa, paralela às 

técnicas de conservação dos temas, dos artifícios recorridos para a sua circulação e 

adaptação aos diversos locais em que há público leitor, acaba desvendando, outrossim, a 

Novelística qual essência da literatura oral. Assuntos, tratados desde o período colonial 

no Brasil por poetas e contadores de estórias, são permanentes em textos de anedotas, 

piadas, contos etc. Não importam quantas reescrituras ou componentes de uma 

determinada região sejam acrescentados como informações ao texto original daquela 

estória, mas o entendimento que tal método nos passa de que a vida oral é sucessiva e 

interminável. Consciente desse fenômeno, Ariano defende por meio da escrita o registro 

dessa arte que corre pelas vias da língua oral, sofrendo novas e constantes versões para 

um mesmo acontecimento, seja imaginário ou real. No entanto, é preciso se lembrar que 

o desempenho da escrita deve ser colocado em segundo plano em todo esse processo, 

porquanto a fonte está na oralidade. O ato de escrever serve apenas não só como puro 

registro, mas como corretor dos equívocos no instante da simples anotação no papel. É 

desse modo que há uma renovação das estórias populares e, havendo isso, torna-se 

adequado o nosso raciocínio ao pensarmos no liame entre esse ato de renovar-se o que 

se conta e o riso, o qual também pode ser compreendido por nós como ato de renovação 

para o ser humano. Veremos mais adiante tal sondagem. Por hora, Cascudo (1978, p. 

14) ainda, sobre essa marca do oral, adverte na introdução de sua Literatura oral no 

Brasil:

Não é bem lógico indicar uma fonte impressa como origem duma 
estória popular. Creio mais num tema anterior que influencia as duas 
personalidades distintas. Certamente a fonte impressa suprirá as 
deficiências das falhas na transmissão oral. Ao lado do povo que sabe 
e conta as estórias de Trancoso e de Fadas, os livros mantêm em 
circulação os mesmos assuntos no público infantil sucessivamente 
renovado.
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2- O cômico e as suas mil faces 

Dando continuidade ao estudo do riso segundo Ariano, na sua habilidade 

enquanto teatrólogo, finalmente chegaremos a uma armação crítica ainda mais profunda 

da espécie da comicidade, cuja resolução já fora iniciada. Uma prova disso foi a atitude 

de estudiosos do assunto (Hobbes, Stendhal, Kant, Schopenhauer e Freud) que muito 

tentaram explicar a essência do contraste como dispositivo propulsor para o ato de rir. 

Porém suas teorias deixavam mais incertezas do que elucidações, produzindo 

polêmicas. Uma solução para o problema é vazante para outros problemas, de maneira 

que o mais prudente é dizermos que uma leitura diferente será posta em dúvida para 

novíssimas concepções aparecerem e nos colocarem, à vista, diretrizes bem consistentes 

e originais. Ao dissertarmos sobre o Risível, devemos tomar cuidado para não 

apresentarmos conclusões precipitadas, pois muitos, que se aventuram nisso, cometeram 

equívocos e só analisaram um lado da moeda; a saber, recortaram situações ou 

observações unas, esquecendo outras hipóteses que também justificavam tal fenômeno 

como sendo cômico ou não. Sendo assim, acabaram alguns teóricos sendo pioneiros 

nessa problemática. Bergson, cuja teoria é mais moderna e aceita, foi um deles, e Ariano 

Suassuna foi o primeiro a perceber essa falha da proposição bergsoniana. Para o 

dramaturgo, a teoria do filósofo francês é mais um estudo sobre o contraste e pouco 

esclarece a distinção entre certas superposições do mecânico ao vivo que parecem ser 

risíveis e quais as que não parecem (2002a, p.155). 

É válida a interpretação de que a Comédia introduziu a humanidade na 

vertente do cômico pela oposição deste ao gênero trágico. O conceito de piedade e 

horror eclodiu na Tragédia para torná-la mais emotiva, uma vez que nela o personagem 

sofre sem merecer por algum erro cometido. Suas qualidades estão acima dos defeitos. 

Na Comédia, estes ocupam lugar de destaque, porque enfatizam a imperfeição humana. 

O segredo dela é revelar as forças ocultas, pouco conhecidas desde o início da execução 

do espetáculo. Assim, o prazer do cômico é uma sensação breve, cujo intervalo de 

tempo tem prazo para ocorrer e acabar. A conseqüência do riso, então, se esvazia com o 

transcorrer dos segundos. Acontece que, quando se fala em Tragédia, se subentende a 
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aparição imaginária de um uno sentido doloroso para o sentimento do espectador, no 

caso da teatralidade. É como se aquele que vivencia a cena fosse acometido todas as 

vezes, em uma mesma situação, de um quadro psicológico destrutivo e acabado. Nem 

sempre é assim. Em algumas circunstâncias, o que é trágico, mortal, mais parece tão-só 

algo sério, sem exageros que possam levar a resultados catastróficos, opondo-se ao 

cômico. Por outro lado, uma mesma situação não pode ser considerada cômica, pois, 

mesmo no caso das teorias do contraste (dentre as quais se enquadra a de Bergson), é 

importante uma distinção entre as superposições do mecânico ao vivo que são risíveis e 

as que não o são. Isso quer dizer que às vezes um determinado comportamento humano 

mecanizado pode provocar uma ação dolorosa ou engraçada, dependendo da conjuntura. 

Reconhecemos semelhante problema. Contudo, durante a transcrição de 

teorias de outros autores aqui, teremos presteza em considerá-las necessárias a nossa 

reflexão e, simultaneamente, incompletas, exigindo de nós uma perspectiva dualista no 

trato com elas. Tendo consciência do norte que as mesmas nos darão, o significado 

cômico de um objeto ou acontecimento será colocado em relevo e não ignorado. Mas, 

na verdade, o que faremos é tão-só estudar a alma do riso suassuniano em contextos 

ainda pendentes, em que haja risibilidade, para não escaparmos ao nosso propósito o 

qual vínhamos seguindo desde o princípio. Se possível, de quando em quando, 

retomaremos o raciocínio bergsoniano no espetáculo cênico de Ariano Suassuna. 

Há quem se equivoque com estes dois termos: o Risível e o Cômico. Antes 

de mais nada, não se trata do mesmo conceito. Eles, do ponto de vista estético-

filosófico, se definem diferentemente, muito embora dêem a entender um mesmo 

significado. A Beleza é um ente que não está só no Belo enquanto subcategoria dela. 

Preenche a harmonia de um artefato de arte, seja escultura, pintura ou até mesmo um 

texto literário. No Belo, existem o sublime e o gracioso; este lidando com a 

simplicidade e as pequenas proporções, aquele com a grandeza de algo. No risível, toda 

essa harmonia de proporções, contidas no trabalho artístico, vira desarmonia, beirando a 

torpeza, a feiúra e, às vezes, até o grotesco. O cômico, ligado ao Risível, já é uma das 

formas de ação deste; a saber, sempre que numa pintura, gravura, desenho, num roteiro 

teatral encenado, pode-se constatar uma deformidade, um mecanismo ou mesmo o 

engraçado entre uma cena ou outra, tem-se a comicidade. O fim é o de mostrar “a 
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imitação dos maus costumes, não, contudo de toda a sorte de vícios, mas só daquela 

parte do ignominioso que é o ridículo (o risível)” (SUASSUNA, 2002, p. 108). 

O entendimento que se tira é que o cômico figura alguma coisa baixa, 

irrelevante, contraditória, provocando o conflito de opiniões pela ausência aparente de 

lógica, de correspondências com o mundo exterior. O ritmo do mundo interior do 

sujeito se desconfigura da realidade ao redor dele. Assim, ocorre o rebaixamento do 

sublime, do elevado. Provavelmente, daí o homem tenha descoberto a Feiúra como 

Beleza e conseqüentemente a representação positiva do riso, vários séculos visto de 

maneira negativa, sem que uma pulsão renovadora seja notada. A arrogância tida pelos 

palhaços de feira, por exemplo, é a mesma que assassina a cultura popular e todas as 

técnicas bufonescas do riso. Ariano, preocupado, faz questão de recuperá-las, 

implantando-as com o auxílio do circo, lugar onde a fantasia é a principal atração. É só 

ter em mente a construção de Auto da Compadecida. “Em todo caso, o autor gostaria de 

deixar claro que seu teatro é mais aproximado dos espetáculos de circo e da tradição 

popular do que do teatro moderno” (SUASSUNA, 2001, p. 22). 

Convém chamar a atenção de que o riso, podendo ser recriado pela arte, em 

especial, se divide em duas categorias: o Cômico (produtor de um riso mais mecânico, 

ligado às ações, então, ao concreto) e o Humorístico (ligado ao intelecto, portanto, ao 

abstrato). Assim, há, nessa conjuntura, certa ordem psicológica como coordenadora dos 

acontecimentos risíveis. Pelo fato de ter um elo com o inconsciente, ostenta várias 

faces: depreciativa, alegre, triste, sincera, falsa, ingênua, fisiológica (necessidade de rir 

para livrar-se de alguma tensão cotidiana), grosseira, histérica, nervosa, significativa e 

triunfante. Todas elas são passíveis de montagem, sobretudo, no teatro, onde a 

mascarada é uma ferramenta indispensável para a magia, o ilusionismo, o qual Suassuna 

defende veemente. Procurar-se-á o valor representativo desses espécimes do riso na 

obra teatral em destaque. 
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2.1. A zombaria em Suassuna 

O tipo de riso mais comum é aquele em que se zomba de alguém ou de 

alguma coisa. E em alguns fragmentos da dramaturgia de Suassuna, poderá ser 

constatado isso, mesmo porque já foi visto que se trata de um “moralista incorrigível”, 

conforme disse um de seus personagens no tópico anteriormente analisado. E como 

esteta e poeta nato, o escritor de A Pena e a Lei tanto manipula as manifestações do 

aspecto físico quanto psicológico e logo também, nestas situações, ridículo. 

Entretanto, estudar a comicidade seja em Ariano ou em qualquer outro 

objeto de estudo pode não parecer tão fácil quanto se imagina. Na qualidade de filósofo 

e advogado, com as duas graduações feitas na Universidade Federal de Pernambuco e 

na Universidade Católica do Recife, Suassuna sabe como ninguém que fazer rir é lidar 

com a inteligência e percepção 2. Uma das teorias mais instigantes do mundo do faceto 

é a já contestada teoria do francês Henri Bergson, que, apesar de trazer uma imagem 

moderna do ato de rir, possui suas controvérsias. É correto alegar que existe uma causa 

para se dar risadas, mas estas causas nem sempre confluem para boas gargalhadas. Por 

dificuldades de origem social, cultural, psicológica ou política, jamais riem os tiranos, 

os ditadores, ou seja, aqueles que são os donos do poder e exploram economicamente os 

outros mais fracos. Perfis assim, muitas vezes, ameaçam o riso e tentam assassinar a 

única arma do pobre na luta pela sobrevivência. Rir, então, está relacionado ao pulsar da 

vida que tanto se foca nesta temática. 

Quiçá seja por isso que alguns personagens do Auto da Compadecida (o 

Encourado, o major Antônio Morais), a Farsa da Boa Preguiça (Aderaldo Catacão), A

Pena e a Lei (Vicentão Borrote e o cabo Rosinha) são desprovidos de inteligência para 

serem bem-humorados. Por outro lado, há os que a mediocridade privou de 

sensibilidade para rirem, e sobre esse dado pode-se citar a personagem Lúcia Renata de 

O Casamento Suspeitoso, que se vê incomodada com o humor da dupla de amigos de 

Geraldo, interessada no dinheiro deste, munindo-se da comicidade para desmascarar a 

falsa noiva e os cúmplices dela. 
                                                          
2 Cf. Ao sol da prosa brasiliana, p. 29. 
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O bom caráter é mais um fator prejudicial ao riso. Um alguém muito sério, 

incapaz de um gesto flexível pela natureza elevada do espírito e da razão, não ri, e 

brincar implica desvio da conduta rígida do cotidiano. A garantia do curso livre para o 

adequado funcionamento da fluidez requer mobilidade e, às vezes, até uma breve saída 

do corriqueiro, fazendo brotar um novo estado de alma no ser. Verificaremos esta ação 

de A Pena e a Lei:

BENEDITO
Rosinha, Rosinha é o... 
Pau pereiro, pau-rosinha, 
paudarco e manjericão. 
Pau-rosinha, pau-rosinha, 
rem-rem-rem meu coração. 
Pau pereiro, pau pereiro, 
pau de minha opinião, 
todo pau floresce e cai, 
só o pau pereiro, não. 

Ó Senhor Delegado, Senhor Cabo Rangel, como vai o senhor, como 
vai essa simpatia? Está bonzinho? Como vai a família? 

ROSINHA 
Vá pra lá, moleque! Quem gosta de você é a onça! Vá pra lá, senão 
vai pr’a chave! 

BENEDITO
Calma, Seu Cabo! Que é isso, o senhor, uma autoridade, que devia se 
manter sereno, um militar, um homem guerreiro, fazendo confusão só 
porque eu lhe perguntei pela família? Isso é uma regra de civilidade e 
cortesia, Seu Cabo! 

ROSINHA 
Você hoje termina dormindo na cadeia! Aqui, preocupado, com a 
cabeça cheia de problemas, ainda me aparece um moleque desse para 
criar confusão! 

BENEDITO
Ai, é mesmo, eu nem me lembrei! Vicentão Borrote, aquele 
assassino, jurou matá-lo! Com uma ameaça dessa, quem é que não se 
preocupa!

ROSINHA 
O quê? Você quer insinuar que a autoridade está com medo? A 
autoridade não tem medo de coisa nenhuma, Benedito! Você se 
desgraça, Benedito! 
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BENEDITO
Desculpe, Seu Cabo! 

ROSINHA 
Isso é seja com quem for, com você ou Vicentão: a autoridade é 
homem para topar qualquer parada! Mato um, esfolo, rasgo, estripo, 
faço o diabo! 

BENEDITO
Eu sei, Seu Cabo! Aliás, todo mundo sabe o gênio que vocês dois 
têm. O pessoal está todo comentando: “Quando Vicente Borrote se 
encontrar com o Cabo Rosinha...” 

ROSINHA, aberturando-se
Com o cabo o quê, moleque? 

BENEDITO
Ai, Seu Cabo, pelo amor de Deus não me mate não! É o pessoal que 
diz, Seu Cabo, não sou eu não! Ai, não me mate não, Seu Cabo! 

ROSINHA 
O safado que eu pegar me chamando de “Rosinha”, morre, está 
ouvindo? (SUASSUNA, 1998, p. 49 – 52) 

A melancolia, deixando de atuar ao lado do riso apenas para impor um choro 

emotivo e sensível, nos tempos modernos, é avassaladora ferida que mais intensifica a 

dor do golpe que a cicatriza, e, logo, o homem sente a dureza do tempo, sem mais 

aquela esperança de melhoria e renovação do antigo e ultrapassado. Isso é notado a 

partir do século XVIII na Inglaterra no momento em que o humor não é mais verdadeiro 

e contrai uma certa falsidade em seu âmago. Toda vez que se tenta divertir, por meio 

dele, as pessoas ao redor ficam sérias, sem nenhum esboço de sorriso, porque nessa 

época o humor já começa a assumir um novo sentido. A representação da felicidade 

apontando-se as extravagâncias e fraquezas humanas deu lugar a uma outra definição 

que o remete a dois termos: o fluid e o wit. Um que afiança a fluidez natural do riso na 

acepção renovadora que este possui, outro que já mexe com o senso de sagacidade 

intelectual. O wit, característica também do século XVIII na Europa, é entendido como 

a ascensão do ridículo, mas de um ridículo que pode matar. “Mata politicamente, 

socialmente, psiquicamente, levando ao suicídio” (MINOIS, 2003, p. 424). 

Mas o wit tem diferenças a mais que o humor: é frio, intencional, 

desdenhoso, chegando até a ser maldoso; o humor compartilha uma alegria sentimental 
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e amigável, sem maldade. Enquanto o wit visa à agressividade, o humor reconforta. 

Nessa nova fase da História do riso, pode-se dizer que o humor ganha uma variedade de 

novos significados, em função dos coquetéis de melancolia e pessimismo surgidos com 

as sucessivas tragédias da vida real daquele tempo: as guerras, as epidemias etc. De 

certa forma, deixa de lado o caráter burlesco dos períodos anteriores e passa a funcionar 

como um antídoto, preservando o sorriso no ser em qualquer circunstância. É o que 

Benedito faz com Rosinha. 

O capitalismo é outro elemento que destrói a pouca naturalidade das coisas, 

mesmo que o ato de rir não seja tão natural assim, porquanto a causalidade não é um 

ente fundamental para a alegria. A cena que se passa entre Rosinha e Benedito é um 

exemplo de como o cabo não vê o riso com bons olhos e não é apto a ele ao contrário do 

moleque negro, que, para se livrar do injusto castigo policial e da rigidez não-social, 

causadora da corrupção na referente categoria, acolhe a risota. A autoridade, nessa 

hipótese, pela apreensão com o posto que ocupa, é indiferente à brincadeira de 

Benedito.
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2.2. A humanização da natureza 

Quando se aborda o ato de humanizar, é preciso se ter cuidado para não se 

cometer distorções e acabar por se tachar de cômica uma forma de vida, cuja essência é 

antes trágica do que risível, ou não possui nenhum efeito de comicidade. Natureza é um 

termo de sentido amplo que se divide em dois mundos: o inorgânico e o orgânico. A 

flora pertence ao primeiro mundo, e a fauna, ao segundo. O homem, em si, diferencia-se 

da esfera inorgânica, porque é capaz de efetuar habilidades relacionadas aos 

movimentos motores e, ainda, a atividades ligadas ao intelecto. Estas só são possíveis 

ao espaço da vida humana; já os reflexos da emotividade volitiva podem tanto estar no 

ser humano quanto nos animais. 

Nem sempre há comicidade ao se comparar as atitudes do homem as dos 

animais. Apenas, em algumas condições, a fim de se evidenciar os defeitos de uma 

pessoa, é possível o esboço particular de certas analogias. No ambiente natural, 

geralmente existe um defeito oculto por trás de qualquer forma vivente e identifica-se 

nelas uma semelhança com o homem. Ao serem relevantes as virtudes humanas, quando 

desse confronto, a risada se apaga, pois o sentido ora pode ser ofensivo, ora afetivo. 

Expressões como: “galinha”, “lebrezinha”, num contexto entre um casal, em que o 

homem trata sua mulher assim, a inexistência do risível é óbvia. Em outro, em que, num 

acesso de fúria, a mulher chame o parceiro de “cachorro”, haverá um tom ofensivo ao 

dito, justificado, possivelmente, segundo Freud, pelo caráter histórico das civilizações 

que passaram a condenar a sujeira como retrocesso ideológico aos tempos primitivos. 

Essa questão é bem mais intensamente detalhada quando fala do conceito de família

primitiva.

Segundo o pensador austríaco, o nascimento da civilização só se deu graças 

à necessidade do homem em formar comunidades. Vendo-se obrigado a trabalhar para 

sobreviver, teve que contar com a ajuda de outros homens iguais a ele. Isso induziu à 

adoção do hábito de constituir famílias, e os membros desta provavelmente foram seus 

primeiros auxiliares. No entanto, o que marcou mesmo a formação da família foi o 

desenvolvimento de seus órgãos reprodutivos, que conseqüentemente estimularam sua 
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libido, forçando-o a conservar mais tempo a fêmea perto de si. Em função disso, os 

membros que o assessoravam nas tarefas diárias deixaram de ser apenas hóspedes, 

nômades, e fixaram lugar de estada permanente ao lado dele. Nascia o sedentarismo. 

Em O Mal-estar na civilização, temos a comprovação dessa premissa nas seguintes 

palavras:

Pode-se supor que a formação de famílias deveu-se ao fato de ter 
ocorrido um momento em que a necessidade de satisfação genital não 
apareceu mais como um hóspede que surge repentinamente e do qual, 
após a partida, não mais se ouve falar por longo tempo, mas que, pelo 
contrário, se alojou como um inquilino permanente. Quando isso 
aconteceu, o macho adquiriu um motivo para conservar a fêmea junto 
de si, ou, em termos mais gerais, seus objetos sexuais, a seu lado, ao 
passo que a fêmea, não querendo separar-se de seus rebentos 
indefesos, viu-se obrigada, no interesse deles, a permanecer com o 
macho mais forte. (FREUD, 1978, p. 158) 

Todavia, no requisito da conquista amorosa, o olfato perdeu seu desempenho 

nela, e a visão tornou-se o novo órgão do sentido que receberia o estímulo sexual para o 

funcionamento da psique masculina. A capacidade de caminhar não mais sobre os 

quatro membros, adotando uma postura ereta, outrossim, auxiliou o homem a usar 

menos os órgãos olfativos e a tornar visível o aparelho genital antes ocultado pela 

posição de quadrúpede. A distância entre o olfato e o solo ficou maior, e ele não teve 

mais como sentir o odor da fêmea através da menstruação. Uma sensação de 

repugnância ao mênstruo feminino instalou-se, e as primeiras noções de repúdio ao odor 

se consolidaram tal qual a primeira noção de sujeira pelo homem civilizado. Além do 

mais, plantou-se nele um sentimento de vergonha por ter suas partes íntimas um pouco 

mais à mostra e a noção de maior cuidado com elas. Esse fator está agregado às 

primeiras impressões de Totem e Tabu, o que é tido como certo ou errado: 

Na família primitiva, falta ainda uma característica essencial da 
civilização. A vontade arbitrária de seu chefe, o pai, era irrestrita. Em 
Totem e Tabu [1912-13], tentei demonstrar o caminho que vai dessa 
família à etapa subseqüente, a da vida comunal, sob a forma de 
grupos de irmãos. Sobrepujando o pai, os filhos descobriram que uma 
combinação pode ser mais forte do que um indivíduo isolado. A 
cultura totêmica baseia-se nas restrições que os filhos tiveram de 
impor-se mutuamente, a fim de conservar esse novo estado de coisas. 
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Os preceitos do tabu constituíram o primeiro ‘direito’ ou ‘lei’. 
(FREUD, 1978, p.158 – 159) 

Tamanha evolução foi fundamental para que germinassem as primeiras 

civilizações. Com os estímulos visuais mais excitados e a maior atenção ao período 

menstrual da fêmea, consegue-se entender claramente as condições de vida que 

predominarão nos animais aos quais o homem está relacionado em sua cadeia evolutiva. 

Partindo daí, é que nasceu a idéia de limpeza como tendência cultural e as incipientes 

considerações higiênicas. Tal procedimento surgiu pela obrigação em agradar ao 

impulso de livrar-se das excreções, cujo cheiro era desagradável aos sentidos. Não o 

seria, se as substâncias expelidas não incomodassem tanto com os seus odores, 

provocando essa total inversão de valores antes inexistente no período simiesco. A 

postura ereta do homem também colaborou para isso, tanto que o erotismo anal acabou 

se submetendo a tal repressão orgânica, abrindo espaço já para o nascimento da 

civilização:

Eros e Ananke [Amor e Necessidade] se tornaram os pais também da 
civilização humana. O primeiro resultado da civilização foi mesmo 
um número bastante grande de pessoas podia agora viver reunido 
numa comunidade. E, como esses dois grandes poderes cooperaram 
para isso, poder-se-ia esperar que o desenvolvimento ulterior da 
civilização progredisse sem percalços no sentido de um controle 
ainda melhor sobre o mundo externo e no de uma ampliação do 
número de pessoas incluídas na comunidade. É difícil compreender 
como essa civilização pôde agir sobre os seus participantes de outro 
modo senão o de torná-los felizes. (FREUD, 1978, p. 159) 

Um olhar mais repressivo sobre o erotismo foi, talvez, a prova necessária 

para atestar que os homens, em seus progressos evolutivos rumo a uma vida civilizada, 

sentem menos uma repulsão ao odor de seus próprios excrementos e mais ojeriza aos 

excrementos dos outros. Cada vez que ignoram seu próprio incômodo às próprias 

secreções, ofendem os outros indivíduos com os quais convivem, e esse comportamento 

é justificado por certas expressões de injúria, sobretudo aquelas em que se faz alusão à 

figura de certos animais domesticados pelos homens (cão, vaca, galinha, porco, etc.). 

Tudo se deve ao fato de essas espécies possuírem as seguintes características: o sentido 
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dominante no mesmo é o olfato e não se envergonha de seus dejetos e órgãos sexuais, 

perfeitamente visíveis. 

Os padrões humanos, pois, são colocados a serviço do animalesco para 

gerarem o ridículo. Certas comparações do ser humano a animais só podem suscitar o 

riso quando a estes se atribuem vícios análogos àquele. Passamos a julgar o animal sob 

padrões humanos ou vice-versa, com sentimentos peculiares ao homem. É nessa 

oportunidade que fazemos valer o pensamento bergsoniano ao insistirmos acerca do riso 

como mordaça do coração e voz da inteligência. A subjetividade dá vez à objetividade, 

simultaneamente, agrupando contrastes e encaixes numa dança rítmica que 

contrabalança tons harmônicos e desarmônicos. 

Na parte seguinte de Farsa da Boa Preguiça, passa-se uma cena em que, 

logo no primeiro ato, após tentar em vão convencer Nevinha a ceder às tentações de 

Aderaldo para desposá-la de Joaquim Simão, este flagra o diálogo das duas e desfaz da 

cancachorra, Andreza, dando asas ao racional para corrigir a sisudez dela. Assim, 

comprova-se o quanto é indiscutível o raciocínio de que “não há comicidade fora 

daquilo que é propriamente humano” (BERGSON, 2001, p. 2): 

Entra JOAQUIM SIMÃO, bocejando.

SIMÃO
Ai, ai, ai! Eu, hem? 

ANDREZA, com raiva.
Lá vem! 

SIMÃO
Eita vida velha desmantelada! 
Menino, olha, quem está aqui! 
Andreza, minha amada! 
Que é que há, Andreza? 

ANDREZA 
Nada!

SIMÃO
Isso é o que pode se chamar 
uma freipa de mulher escorropichada! 

Dá-lhe uma tapa nas nádegas.

ANDREZA 
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Ai! Deixe de liberdade, viu, Seu Simão? 
Por causa de liberdade 
já vi uma filha matar um pai! 

SIMÃO
E eu sou lá seu pai, Andreza! 
Sua mãe fez tudo pra isso: 
mas eu me mantive firme 
e ela, desanimada, 
se arranjou com seu pai mesmo! 
Que é isso? Que cara, Ave! 
Andreza parece um bicho, 
um desses bichos malignos, 
uma mistura de cobra, 
morcego e sapo hidrofóbico! 

ANDREZA 
E sua mãe, com quem parece? 

NEVINHA 
Dona Andreza, não se zangue! 
Simão tem essa mania 
de achar gente parecida com bicho! 
É uma mania que o povo estranha, 
mas é inocente e não deixa de ser engraçada! 

ANDREZA 
Engraçada para a senhora, que é uma mulher 
desmoralizada! 
Para mim, não! 

SIMÃO
Ai, Andreza, minha paixão! 

ANDREZA 
Você vá pra merda, viu Seu Simão?  
(SUASSUNA, 2002b, p. 64 – 67) 

Adiante, na leitura da peça, o leitor terá o desígnio de descobrir a própria 

cancachorra (o grotesco) na pele de um animal, no 2º ato, ao servir de cabra aos cães 

infernais, Fedegoso e Quebrapedra, durante uma transação de mantimentos com o 

protagonista da trama. Assim que Andreza se põe de pé, o riso parece funcionar qual um 

contágio: começa em um receptor e alastra-se até os demais da platéia (imaginando-se a 

perspectiva de um texto encenado): 
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SIMÃO
Está tudo muito bem, 
estou muito esperançado. 
Mas, enquanto não aparece, negócio, 
Ô mulher, traz meu lençol, 
que eu estou no banco deitado!

Deita-se no banco e adormece.

ANDREZA, pondo-se em pé.
Bé-é-é! Puf, puf! 
Sangue, sapo, cobra e fel! 
Treva, desgraça, morcego! 
Pus em cima do teu mel! 
Perdeu-se Joaquim Simão! 
Ai, que lá vem São Miguel!  
(SUASSUNA, 2002b, p. 185) 

O burlesco se embaralha à visão demoníaca descrita aqui nas entrelinhas. 

Com a alcunha de cancachorra, além de ser denominada ridícula, Andreza é uma 

personagem que simboliza a própria encarnação do mal, tratado, nesta produção 

artística, de uma maneira mais educativa que satírica. Ao se tematizar o riso, Ariano 

jamais se desvincula dos padrões europeus medievais que o colocam numa percepção 

filosófica platônica, a qual o gênero comédia castiga, para, em seguida, destituir sua 

essência. Já que é impossível aniquilar a fealdade, por que não aprender a conviver com 

ela e corrigi-la com o poder da educação e da fé cristã? Se a filosofia de Platão lida com 

os antagonismos, dos quais temos falado, que a justiça seja feita em todas as ocasiões ao 

adentrarmos no universo da coletividade tão defendida pela Escolástica. Portanto, o 

processo maiêutico de Sócrates é bem semeado pela educação católica da Igreja do 

século XII e XIV, que amaldiçoava a linha de força aristotélica por tratar do gênero 

cômico e abordar a risibilidade como um comportamento independente do homem 

perante Deus. Daí já brotava a sátira, bastante adotada pelos românticos. 

A aproximação, que os estetas e teóricos do riso estabelecem com os 

contrastes animalescos do homem enquanto fera irracional e racional, parte do axioma 

cristão da ordem franciscana pelo uso da não-violência. São Francisco de Assis pregava 

em seus ensinamentos teológicos o amor à natureza, e a harmonia desta e dos homens, 

promovendo a união entre eles. É imputado ao santo italiano, nascido no ano de 1182 da 
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era cristã, na cidade de Assis, ainda hoje com uma acentuada cultura medieval, o 

cântico do irmão sol, onde já se nota a apreensão pelo primitivismo, a origem de tudo, 

segundo as leis divinas. A bênção de São Francisco de Assis aos animais significa antes 

de tudo a esperança num mundo íntegro no que diz respeito à relação entre os seres 

humanos e o lugar de origem deles antes da civilização. De alguma forma, parece 

explícito o desejo de acabar com a violência entre lobo-homem, para que ambos possam 

viver felizes e em paz. Existe até uma lenda sobre a figura de São Francisco que ilustra 

toda essa ideologia do liame entre povo e natureza. Certa vez, um lobo feroz 

aterrorizava os moradores da cidade de Gúbio, de maneira que ninguém saía de casa. 

Foi pensando no bem-estar da população que São Francisco teve um encontro com o 

lobo, e os dois chegaram a um entendimento. A paz foi selada, e a fera passou a circular 

livremente dentro e fora da cidade, até que, dois anos depois, morresse de velhice. Com 

isso, a harmonia com a vida primitiva se consolidou.3

Assim, Ariano Suassuna busca o objetivo de resgatar o liame entre o 

civilizado e a sua fonte pré-civilizada. Todos são regidos pelas leis de Deus e precisam 

aprender a viver em igualdade, pois, tirando superficiais diferenças, têm fortes 

semelhanças. Há que se discutir que antes de querer a independência divina, o homem 

fora criado como todos os outros animais até fazer uso da inteligência para se distinguir 

deles e negar a própria origem. O que não imaginava era que dentro de si preservaria 

atitudes bem semelhantes a eles, dentre as quais o apetite sexual, fazendo com que 

regressassem ao princípio de sua formação biológica. Acontece que o erotismo cômico 

em Suassuna não se liga à perversão, mas à simplicidade renovadora e lúdica do tempo 

da festa medieval. É como se o amor e a prática sexual tivessem a finalidade de unir o 

homem e a mulher em torno da procriação ritualística. Desse jeito, a cena de quase 

realização dos próprios instintos entre Lúcia e Roberto, em O Casamento Suspeitoso,

chega a ser cômica, lembrando ao que lê a manifestação dos instintos animalescos e 

corrigindo seu sentido. Se não, vejamos: 

ROBERTO  Não estou lhe dizendo que o juiz saiu da cidade? Só 
pode ter sido combinado! 

                                                          
3 FARIA, Frei Jacir de Freitas. São Francisco e o Lobo da violência. Disponível em: 
<http://www.biblioapocrifos.uaivip.com.br/francisco_loboviolencia.htm> Acesso em: 16ago.2006. 
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SUSANA  A culpa foi sua! 
ROBERTO  Minha por quê? 
SUSANA  Todo mundo viu logo que esse agarramento de Lúcia 
com você não era de primo. 
ROBERTO  E eu tenho culpa de sua filha não poder passar sem 
mim? 
LÚCIA  Roberto, mamãe, vamos parar com isso. Que é que adianta 
discutir? A culpa foi de todos nós. Minha, porque não posso passar 
sem meu cachorro. Dele, porque veio atrás de mim... 
SUSANA  Pelo dinheiro, por você não! 
LÚCIA  Olhe o ciúme dela! E então? Quem vale o que vale pode 
ser exigente! Ainda sabe dar aqueles latidos? 
ROBERTO  Au, au, au! 
LÚCIA  Fico toda arrepiada! Dê mais, um só! 
ROBERTO  Au, au, au! 
LÚCIA  Não é um amor? É muito gostoso, fico inteiramente 
louca!(SUASSUNA, 2002d, p. 46) 

À primeira vista, o Risível aqui poderá estar claro na semelhança de Roberto 

com o lobo, animal irracional, que se guia pelo cio, despertando o prazer pela 

gargalhada. Porém pode-se mencionar a estranheza sentida tal qual componente de 

transgressão das normas da moral e do intelecto. Toda pessoa que é distinguida do meio 

circundante por qualquer ato fora do normal é chamada de ridícula. E aí, entende-se a 

falta de correspondência entre ela e a exterioridade normalizada como sendo alvo da 

comicidade. Só uma contradição social pode ser útil para se afirmar também a falta de 

correlação viva na sociedade de classes, onde os vícios de caráter e as ações humanas 

acentuam o contraste com o ideal de dignidade dos cidadãos. Logo que isso ocorre, a 

própria convivência entre eles é afetada, do mesmo jeito que todas as suas regras. O 

juízo muda radicalmente o curso da História. E um pensador da qualidade de Karl Marx 

sempre indignado com os rumos do gênero humano, inquiria: 

A história age a fundo e atravessa várias fases quando leva à 
sepultura uma forma antiquada de vida. A última fase de sua forma 
histórica universal é a sua comédia. Aos deuses da Grécia, que já 
tinham  em forma de tragédia  sido feridos de morte no Prometeu 
acorrentado de Ésquilo, coube uma segunda vez  em forma de 
comédia  morrer nos Diálogos de Luciano. Por que a marcha da 
história é assim? Isso é necessário para que a humanidade se separe 
alegremente de seu passado. (apud PROPP, 1992, p. 61) 
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Rir levaria todos, pois, à grande ressurreição da alma, o que viria a justificar 

o desligamento do passado e a possibilidade de um novo futuro. Mais uma vez o riso 

está relacionado à morte. Esta surge para evitar o enrijecimento do espírito que afeta o 

aspecto físico do sujeito. As ações de rir e morrer serão bem impugnadas à frente. 
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2.3. A comicidade de algumas profissões e a paródia remanescente 

Típico da comédia russa e italiana, o ridículo de certos profissionais, no 

exercício de suas tarefas, teve lá sua repercussão no Brasil na dramaturgia de Martins 

Pena, por exemplo, e na de Henrique Maximiniano Coelho Neto, conservador assumido 

e criticado pelos modernistas por, ainda nos anos 20 do século passado, primar por uma 

linguagem mais culta, bem ao gosto parnasiano. Eles preservaram, assim como 

Suassuna, um teatro rico em tipos cômicos, em cujas profissões há a denúncia social da 

soberba, da arrogância, quase sempre na opressão dos mais fracos. Dessa exposição, é 

fácil deduzir outro indício de que Ariano é obstinado pela permanência da tradição, 

porque semelhantes personagens comuns são herança do texto medieval de Gil Vicente, 

de acordo com a prova mostrada anteriormente, na qual a simples índole de cada um 

atinge diretamente o ofício. Daí preferir-se representá-los por uma classe social de que 

fazem parte a nomeá-los individualmente (o agiota, a alcoviteira, o frade, o juiz de 

direito etc.). 

Uma pista de nossa colocação está neste fragmento de Auto da 

Compadecida. O bispo é bem simplório ao manusear a linguagem clerical para 

argumentar sobre o enterro do cachorro da mulher do padeiro. Porém ele não se dá 

conta do endurecimento de seu caráter, assim como das condições enunciativas em que 

emprega o vocábulo litúrgico. Tudo isso ocasiona a comicidade do tipo: 

SACRISTÃO, entrando
Que é isso? Que é isso? 

JOÃO GRILO 
É o bispo que quer saber que história é essa. 

SACRISTÃO, fazendo mesuras
Senhor Bispo, excelente e reverendíssimo Senhor Bispo... Qual 
história?

JOÃO GRILO 
Essa de padre e sacristão se juntarem para enterrar um cachorro em 
latim. 
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SACRISTÃO
Ai!

JOÃO GRILO 
Que aperreio é esse? A desgraça agora foi que começou! 

BISPO
Então houve isso? Um cachorro enterrado em latim? 

JOÃO GRILO 
E então? É proibido? 

BISPO
Se é proibido? Deve ser, porque é engraçado demais para não ser. É 
proibido! É mais do que proibido! Código Canônico, artigo 1627, 
parágrafo único, letra k. Padre, o senhor vai ser suspenso 
(SUASSUNA, 2001, p. 82 – 83). 

A expressividade do sacerdote e o jargão, do qual se apropria, são 

denominados de “formas exteriores”. Elas são responsáveis pelo Risível, uma vez que 

aqui não há a exigência de qualquer atividade mental, mas apenas física. O que está em 

jogo é a inadequação eloqüente e, ao mesmo tempo, exagerada do bispo ao impor sua 

mediocridade por meio do título que ostenta. Mas, por outro lado, é necessário se 

focalizar a comicidade na rotina do clérigo. Há um certo endurecimento dos próprios 

defeitos da personalidade que já perderam sua livre transcorrência para que uma mera 

solução fosse realizada. Outros fatores da vida humana, conforme esse questionamento, 

influem na ridicularização de um afazer social; daí se observar uma determinada 

profissão por variados ângulos: o modo de pensar, de se expressar, de agir, de conversar 

etc. Tudo é um conjunto de linguagens em que os mínimos detalhes se encaixam com 

precisão, articulando o efeito cômico. 

Ao submeter-se o aguçado olhar sobre as figuras exteriores dos personagens 

desse tipo de teatro, tem-se um referencial para se especular melhor a construção da 

paródia, que parte de uma imitação. Com esta, procura-se um amostra de que por trás da 

materialidade dos objetos, existe o vazio das manifestações espirituais e, logo, o 

desvendamento da inconsistência interior do que é parodiado se revela. A meta disso é 

mostrar a ausência de traços positivos naquilo que se imita. Quando se rebaixa 

comicamente uma profissão, está se tentando encontrar a mobilidade e, 
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conseqüentemente, a metamorfose espiritual dos objetos, porque a essência deles não 

pode ser esquecida. Entretanto, não se deve confundir paródia com caricatura. Ambas se 

servem da reprodução dos movimentos dos seres animados ou até mesmo do formato 

dos inanimados, todavia, a diferença está no exagero que só a caricatura carrega. A 

paródia só é engraçada quando o parodiado reflete sua fragilidade interior. Por isso, é 

uma das técnicas cênicas preferidas da cultura popular e do folclore. Vista por esse 

prisma, tal leitura pode ser sugerida ao trecho a seguir da Compadecida, no qual João 

parodia o discurso latino, incompreendido pelos desfavorecidos como ele e que têm a 

consciência do vazio do mesmo, pura maneira de denominação intelectual dos 

poderosos:

JOÃO GRILO 
Ah! E o senhor não sabe da história do testamento ainda não? 

BISPO
Do testamento? Que testamento? 

CHICÓ
O testamento do cachorro. 

BISPO
Testamento do cachorro? 

PADRE, animando-se
Sim, o cachorro tinha um testamento. Maluquice de sua dona. Deixou 
três contos de réis para o sacristão, quatro para a paróquia e seis para 
a diocese. 

BISPO
É por isso que eu vivo dizendo que os animais também são criaturas 
de Deus. Que animal interessante! Que sentimento nobre! 

PADRE, arriscando
Para atender à vontade de sua dona, deixei que o sacristão 
acompanhasse o... 

BISPO, sorridente 
O enterro! 

PADRE, sorridente 
Sim, o enterro. 
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BISPO
Em latim? 

SACRISTÃO
Nada, eu disse aí umas quatro ou cinco coisas que sabia, coisa pouca. 

JOÃO GRILO, gregoriano 
Não sei quê, não sei quê, defuctorum. 

CHICÓ, mesmo tom 
Amém. 
(SUASSUNA, 2001, p. 85 – 86) 

Tanto o amarelinho quanto o seu parceiro ainda concordam que o emprego 

da língua latina qual veículo de persuasão, especialmente para a liturgia popular, são 

supérfluas, por mostrarem uma língua fora do contexto em que vivem. Com isso o povo 

acaba sendo enganado no pagamento de um dízimo à instituição religiosa, que parece 

querer só acumular com o seu próprio monopólio comercial de indulgências. A 

denúncia de João e Chicó, que se reflete na passagem alegada, coloca em pauta a 

corrupção do clero, ainda guardião de uma medievalidade mundana. E não se deve 

olvidar de que a paródia nunca se desliga de seus objetivos satíricos. Estes se 

diferenciam dos “travestimentos” por visarem à subversão de algo que não tem mais 

razão para existir. Novamente, voltamos a constatar aí o desenrolar da idéia de 

repetição, a saber, “uma combinação de circunstâncias que retorna tal qual, várias vezes, 

contrastando assim com o curso mutável da vida”, nos dizeres de Bergson (2001, p. 66 

– 67). Ora, é incabível a comunicação por uma língua já não mais falada tal como o 

latim, com destaque, para a sua variante clássica, da qual não surgiu o português. 

A paródia é um modelo discursivo bem mais antigo que a própria literatura. 

Desde Aristóteles, em sua Poética (precisamente na parte perdida desta obra), ela já era 

considerada o quarto gênero depois da Tragédia, da Comédia e da Epopéia. Paródia 

significa em grego “canto ao lado” e era tida como uma escrita marginal por sua função 

deformadora/renovadora do sentido real da palavra. Com o passar do tempo, ela foi 

contraindo novas características de natureza retórica e argumentativa. 

Em princípio, a paródia tinha uma certa “existência parasitária” em sua 

escrita, isto é, um lado devorador de outros textos da tradição literária, usurpando-lhes 
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os significados canônicos. Mas é óbvio que semelhante procedimento só é possível se 

houver a inter-relação dinâmica entre o leitor e o parodiador do texto. Sendo intertextual 

essa técnica dialética, o que lê precisa ter experiência de leitura e de mundo para notar a 

semelhança e a diferença de um texto original para o que foi relaborado. Só assim, 

consegue haver decodificação. Cremos que Ariano Suassuna não tem o propósito de 

deformar o cânone da tradição, mas apenas regenerá-lo, de acordo com o nosso relato 

até aqui, mesmo porque o discurso paródico hoje possui duas caras: a desfigurativa e a 

homenageadora, isto é, a que imita apenas como exercício de escrita o texto referido. 

Tamanha intencionalidade do parodiador só reforça a nossa certeza acerca do aspecto 

ambivalente da matéria textual, sobre o qual discutiu Martins (2006) em seu artigo A

paródia carnavalesca no surrealismo português e a teorização de Mikhail Bakhtin. O 

objetivo é censurar ou arrefecer certas inovações, prejudiciais ao autêntico 

funcionamento da vida. É bom se recordar que essa idéia é a da paródia conservadora, a 

qual imita algo para que uma outra leitura do cânone seja válida, no entanto, não há a 

negação deste. Daí, temos também a face normatizadora desse efeito parodiador. Sem 

falar que tem uma retórica própria com meios lingüísticos e literários como a ironia, a 

sátira, o pastiche, a paráfrase, a estilização, o grotesco ou o burlesco; este último muito 

perseguido em nossa argumentação ao longo de todo este documento monográfico. 

Sempre que se parodia um texto, implementa-se nele um maior rigor sobre o 

contexto no qual está inserido. Reforça-se aqui o berço da paródia é a ambigüidade. Ao 

mesmo tempo em que repete todos os modos e convenções, ela dissolve os seus valores, 

e tal técnica faz-se possível em decorrência da não-uniformidade dos efeitos 

ideológicos. É nesse ponto que possui um ponto de contato com a sátira, porque ambas 

criam uma dissonância em pleno o campo de contraste. Todavia existe uma relação 

negativa dentro desse diálogo passado-presente que a paródia fixa. Se retoma as 

tradições literárias, então robustece a existência delas, apesar de sofrerem uma entropia. 

Mas eis que o objetivo é apagar o sentido anterior fazendo surgir um novo, através de 

uma dialética liberadora e purificadora de toda essa negatividade instalada. Não há 

paralisação do efeito semântico e estilístico do texto, já que o que se procura é a 

comunhão entre os povos, ainda que pelas mãos da sátira. 
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O satírico e o parodista, enquanto crispações do sujeito, agem em prol da 

cultura e dela não podem fugir. A ideologia nasce dos aspectos e estilos elaborados por 

uma respectiva sociedade e enraízam-se até que alguém os modifique. Uma tarefa nem 

sempre agradável para quem se aventura nela, pois que mexe com uma série de 

paradigmas e padrões morais. Porém há diferença entre a atuação do satírico e do 

parodista. Enquanto aquele limpa a humanidade de valores e modos de pensar já 

saturados, este só pode operar no campo da literatura quando os arquétipos estão em 

crise, permanecendo vivos no cenário histórico disfarçadamente no centro da ideologia. 

De qualquer forma, os dois seguem o mesmo caminho. Mais agressiva que a sátira dos 

tempos clássicos é a da era moderna. É dotada de uma ação incontrolavelmente 

demolidora, formando um humor niilista, ou seja, aquele que reduz a obra de arte ao 

nada. Assim, o humor moderno romperia todos os elos que o significante do signo (é 

bom se ressaltar aqui sua qualidade lingüística e semiótica) teria com o seu significado. 

A ruptura dele aí não parece ser a optada por Suassuna, o riso paródico é puramente 

renovador, sem a presença do niilismo dos primeiros modernos. 

Uma perspectiva semântico-pragmática se responsabiliza em analisar a 

progressão das formas (ironia, sátira, pastiche etc.). É quando se pode relacioná-la com 

a perspectiva discursiva: a paródia carnavalesca. E qual a razão deste raciocínio? Não se 

parodia um texto por si só sem se questionar, além disso, o sentido dele e do contexto 

histórico a volta dele. Carnavalizar alguma proposta simboliza o nascimento da idéia de 

dualidade do mundo. Dessa maneira, busca-se a transformação cultural de um país por 

meio da oposição entre a cultura popular e o mundo oficial, e o carnaval é um belo 

exemplo de como as festividades podem ressurgir o clima de vitalidade aos povos. E na 

citação de Farsa da Boa Preguiça, na qual se problematiza essa ambivalência trans-

discursiva da paródia, temos a tentativa de conexões entre o erudito e o popular, em 

especial no campo literário: 

SIMÃO
Bem, vou passar por mais essa humilhação! 
É que eu estou com fome, Dona Clarabela! 
Ainda hoje, não comi! Estou com uma fome arretada! 

CLARABELA 
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Meu caro Simão! 
Eu não lhe disse que a coisa, aqui, está mudada? 
Aderaldo controla até a comida! Tudo ele aperta! 
Só podemos comer na hora certa! 
As únicas alegrias que ainda tenho, 
são as do amor! Ai! “Amor é um fogo 
que arde sem se ver, 
é ferida que dói e não se sente...” 
Conhece isso? É de Camões! 

SIMÃO
Camões? Conheço! Tem um folheto de Cirilo, 
chamado “As Perguntas do Rei e as Respostas de Camões”. 
Me lembro de que tem um pedaço muito bom. O Rei 
quer obrigar Camões a desenterrar, para ele, 
um tesouro encantado e mal-assombrado 
que existe num velho sobrado 
e um buraco cavou. 
Depois, comprou uma jarra, 
no mesmo canto enterrou. 
Pegou a estercar dentro, 
até que superlotou. 
Quando a jarra estava cheia, 
Camões cobriu, desta vez 
com cem moedas de ouro 
e saiu com rapidez. 
Foi convidar o Rei, mesmo 
no dia em que fez um mês. 
O Rei saiu com Camões, 
sem fazer cara de choro. 
Quando chegou lá no quarto 
viu as moedas de ouro. 
Disse a Camões:  Sempre eu quis 
tomar um banho de ouro! 
Pegou a jarra e amarrou 
nos caibros lá do telhado. 
Ficou bem debaixo dela, 
bateu com um ferro pesado: 
a jarra se abriu em duas, 
foi merda pra todo lado!  
(SUASSUNA, 2002b, p. 242 – 243) 

Mas no exemplo anterior, a paródia da herança classicista é a que está mais 

presente. Estilos e temáticas cristalizadas são rebaixados e autores canônicos (como foi 

o caso de Camões), ridicularizados. A estética da tradição recebe primorosamente a 

crítica por seus modelos padronizados e pouco flexíveis, mas sem o escopo de se negar 

o cânone, conforme o que já se esclareceu. Ao referir-se a Luís de Camões de maneira 



92

parodiada, o poeta Joaquim Simão apenas se utiliza da literatura canônica para criar 

novos estilos e fundamentações teóricas que venham a expor ao público leitor um outro 

sentido (até mais moderno), adaptado a seu tempo, pois a arte é fluidez e, assim, não 

pode ser tratada como algo imutável. Aí, está a grande questão do papel da arte 

armorial. O mesmo se poderia dizer da atitude de João Grilo de substituir o traço da 

erudição clássica, que já beirava o exagero, por um idioma mais sertanejo e próximo da 

língua do povo na cena descrita em que imita o canto gregoriano do sacristão durante o 

enterro do cachorro. De uma paródia interdiscursiva pode tirar-se a proposta de 

mudanças na ideologia e na cultura dominante de uma determinada sociedade, além da 

procura de enunciados heterogêneos e homogêneos qual ferramenta propulsora da 

carnavalização.

Achamos conveniente fazer uma distinção entre paródia e paráfrase. Esta se 

caracteriza por uma mera transcrição, em que o deslocamento de dois planos de um 

mesmo texto analisado é mínimo, tendo por base a noção de linguagem enquanto jogo 

de textos. Apenas se narra ou se recita (no caso da poesia) com a intenção de se contar a 

história ou tema. Aquela, já se oferece com o máximo de deslocamento entre os dois 

textos  o original e o parodiado , e uma segunda voz, depois de ter abrigado a outra 

fala, força-a a decifrar-se. É uma espécie de tradução que um escrito faz do outro. Está 

sempre do lado do novo, do diferente, alimentando a disputa aberta de sentido, um 

choque de interpretação. Daí haver uma relação entre paródia e representação que incita 

o aparecimento da dialética do teatro, sobretudo no drama. 

Na opinião de Sant’Anna (1988), toda paródia é o espelho de um 

desrecalque, pois é através dela que se liberam as tensões reprimidas. Sendo assim, há a 

re-apresentação do discurso. Enquanto a paráfrase se põe como um puro reflexo do 

objeto alvo da modificação de sentido, a paródia é a lente que exagera nas minúcias, 

convertendo-as em conseqüência dominante. A missão é buscar a diferença e a 

autonomia da obra de arte. Às vezes é que ela pode não suscitar o comediante, mas seu 

espírito ainda se apega ao Risível. 

Até na área da lingüística, o processo paródico é indicado como mecanismo 

para denunciar a excessiva trivialidade das frases-feitas ou clichês que várias vezes dão 

origem a um vocabulário escatológico de alguns profissionais. Isso foi citado, quando se 
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mencionou a inversão estrutural e pragmática do uso da língua latina por João Grilo e 

pode ser, igualmente, argumentado no trecho a seguir. Nele, o nível da fala médica, 

mesmo em momentos de informalidade, aponta o exagero cômico dos personagens de A

Pena e a Lei:

PEDRO
Quer dizer que morri mesmo! De que foi? 

MARIETA
Você morreu de nervoso. Aliás, foi por causa de Benedito. Você não 
vinha com seu caminhão, quando encontrou Benedito na estrada, se 
acabando?

PEDRO
Vinha.

MARIETA, a Benedito 
Pedro parou o caminhão e botou você na carroceria, para ver se ainda 
conseguia salvá-lo. Engatou a primeira, passou a segunda, terceira, e 
desabou, com fé em Deus e pé na tábua. Do lado de lá, vinha o 
caminhão de Chico de Filipa, com um retirante que tinha morrido de 
fome e ia para a rua se enterrar. Na subida da ladeira, Chico resolveu 
também engatar primeira, passar segunda, terceira, e adotar o pé. 
Você vinha pelo outro lado e os caminhões se misturaram: Chico caiu 
do lado e escapou, mas você, morreu. 

PEDRO
Da queda? 

MARIETA
Não, da doença. 

PEDRO
Ali, na hora do desastre? Que diabo de doença foi essa? 

MARIETA
Endema de caminhão. 

PEDRO
Endema de caminhão? Que negócio é esse? 

MARIETA
O caminhão virou por cima de você, mesmo por cima do bucho. As 
costelas se abriram e o coração lhe saltou pela boca afora. Os braços 
trocaram de lugar, passando o direito para o lado do esquerdo, e o 
esquerdo para o vice-versa, enquanto as pernas entravam de barriga 
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adentro. Seu organismo foi abalado no âmago do íntimo: o sistema 
linfático ocupou o lugar do esôfago, sendo substituído, por sua vez, 
pela pressão circulatória do simpático. Você, nervoso como sempre 
foi, ficou meio agoniado com aquilo tudo, e morreu (SUASSUNA, 
1998, p. 167 – 168). 

O jargão científico se mistura ao figurativismo de algumas palavras. 

Percebe-se que Marieta cria uma nova abordagem sobre a morte de Pedro, 

transformando os estereótipos lingüísticos do nível técnico do falar médico em 

vocábulos comuns. Paralelo a isso, as expressões “âmago do íntimo”, “Endema de 

caminhão” e construções sintático-estilísticas como “os braços trocaram de lugar”, “os 

caminhões se misturaram”, expressam a mistura de sentidos, pois a tentativa de poetizar 

até outras áreas do conhecimento se sustenta na tese de que corpo e alma sofrem as 

dores do mundo no mesmo ritmo. Nenhum dos dois elementos do ser se separa, antes 

estão em convívio. Um não existe sem o outro. De qualquer jeito, está entendido que a 

inadequação do léxico clínico à cena anterior ocorre para se provar a hipérbole da 

linguagem, que é flexível e sujeita a alterações com o decorrer dos milênios. A 

intertextualidade, então, desvia o foco crítico do conjunto sujeito/autor para ir enraizar-

se no relacionamento leitor/obra, organizando a tensão dialógica dentro do próprio 

texto. Aí, é possível também já o aparecimento do grotesco, tendo em vista que o 

exagero lingüístico chega ao extremo (PROPP, 1992, p. 91). Tudo isso, mesmo numa 

corrente tradicionalista e popular, acolhe uma ruptura, na medida em que é feita uma 

referência a trabalhos da literatura clássica e da poesia e teatro de feira. Há o 

amadurecimento da estética, que não se fecha em si mesma. Nem poderia, tendo em 

vista que Ariano reúne em sua dramaturgia várias vozes, vários gêneros artísticos já 

explicitados, e eles servem uns aos outros em constante movimento para, em seguida, 

completarem-se harmonicamente. 

Inverte-se a chamada vidinha contentinha, cristalizada em sua estrutura. A 

variante lingüística popular tem seu emprego aqui para que as articulações da língua em 

si não se petrifiquem e sejam usadas somente em um único contexto. A citação literal de 

maneira descontextualizada acaba brotando a comicidade, forçando o locutor a alterar o 

sentido de algumas palavras. Esse método parodia a própria retórica, acentua a 

disjuntiva entre a oratória do enunciado e o mesmo, consoante seria, sem esse elemento 
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discursivo. Isto é, oferecem-se duas opções: uma absurda e a outra que surgia qual a 

única razoável. O problema é o efeito disso, que parece não expor nenhuma delas como 

sendo a mais adequada ao papel da seriedade (MARTINS, 2006, p. 12). Amoldar a 

paródia em uma determinada obra é antes rediscuti-la, atualizá-la a um contexto 

histórico e comprovar a alusão feita a dois ou mais textos. O choque humorístico é 

inegável dessa dramaturgia nordestina tanto quanto a qualidade literária de Suassuna ao 

mostrar habilidade interdiscursiva. 

A tradução pode estar bem perto do que se pensa: no desejo pelo fim das 

diferenças culturais, pois a cultura é a base de tudo. É ela que conscientiza os cidadãos, 

de onde o poder emana; e, numa sociedade democrática, a abertura para uma melhora 

está no próprio povo, que será capaz de promover a modificação do sistema político. Só 

assim, o Brasil se livrará do estigma de uma nação pobre, subnutrida e poderá erguer 

orgulhosamente a bandeira da estima, da fraternidade e da igualdade. Nossas intuições 

se ajustam bem às de Suassuna ao abordar tal objetivo e enfatizar como um sonho que 

considera complicado de se realizar, mas que não é impossível. 

Após percorrermos todas as ocorrências da paródia, enquanto ilustração 

cômica do real, é pertinente a conclusão de seu liame aos diversos procedimentos do 

exagero. Já foi contendida a caricatura, hospedada na teatralidade suassuniana com 

graça, agora convém a vez à hipérbole. 

A hipérbole é apenas uma variedade da caricatura. Logo, ambas retratam a 

mesma coisa (o lado exagerado do cotidiano), porém, sob ópticas opostas: esta 

ridiculariza um pormenor; aquela, o todo. Eis o ponto em comum das duas técnicas. O 

simples fato de se amplificar os defeitos humanos atinge o nível do conhecido epos 

primevo, no qual o herói da narrativa tem suas feições hiperbolizadas para o 

florescimento do riso. O exagero está para este, assim como este está para aquele. É 

uma fidedigna proporção matemática, cujas grandezas estão diretamente proporcionais. 

Transformou o conteúdo de uma, conseqüentemente a seguinte se torva. 

Decerto, não é mais novidade, de acordo com os esboços feitos, a ânsia por 

desordenar um sistema para reorganizá-lo mais justamente. Em Suassuna, é natural 

dizermos que a função do herói está nessa vontade em rebaixar a escória do que é 

imposto pela classe dominante, dona de grande parcela do capital e da cultura por nós 
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aceita. Os instrumentos do heroísmo energizam o exagero cômico sob o perfil da 

interioridade, já que o aparentemente mais fraco, de repente, torna-se demasiado mais 

forte. Assim que Caroba, Cancão, Gaspar, João Grilo, Pinhão, Benedito e Joaquim 

Simão se apoderam da astúcia de pobres coitados para sobreviverem às injustiças 

sociais, no princípio, são idealizados como heróis, mas depois percebemos que, na 

verdade, eles são tão frágeis como cada um de nós. As artimanhas deles beiram o 

excesso, de maneira que poderiam ter sido planejadas de um outro modo que o resultado 

seria menos ridículo e mais proveitoso. João Grilo e Chicó querem ficar ricos entrando 

no testamento do cachorro da mulher do padeiro; Cancão e Gaspar também, por 

intermédio do inventário de Geraldo. Para esse fim, precisam impedir que 

aproveitadores roubem o que lhes é seu de direito. A mesma coisa acontece com Caroba 

e Pinhão, que lidam com o avarento Euricão Arábe e sua crença ilusória de ser 

milionário, escondendo o tesouro de anos  a porca. Assim, de início, o leitor 

impressiona-se com as atitudes exageradas dos personagens e verifica, 

simultaneamente, o supérfluo, na luta deles por aquilo que lhes pertence. 
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2.4. A imprevisibilidade cômica 

Até agora, parte deste exame foi dedicada a evidenciar como um 

automatismo abrange totalmente um organismo vivo, podendo atrapalhar o curso livre 

dos lances da realidade. É como um sentimento detentor de uma função elástica, que, 

em seguida, se desprende ao máximo qual mola, para ser comprimido pelo poder da 

razão. Todo esse ato repetitivo não nos deixa incertos quanto ao ato de rir. Daí serem 

risíveis todos os arranjos de imprevistos que, inseridos uns nos outros, nos garantam a 

ilusão da vida e a percepção do mecânico. Também, retomando esse tema, 

testemunhamos, em variados espaços de tempo, mostragens de trechos da dramaturgia 

suassuniana acerca da risibilidade, difundida pela idéia de repetição como um dos 

procedimentos mais empregados. Trataremos, a partir de então, de outros: inversão e 

interferência das séries. Estas exigiram bem mais do sensitivo, do que necessariamente 

do pensamento racional puro, pois aqui estará em destaque a situação em que a 

Comédia se desenrola e não uma palavra ou frase repetida, gerando a hilaridade. 

De acordo com o surgimento da inversão, toda circunstância tem sua ordem 

de ações invertida e os papéis sofrem uma troca. Dessa forma, extrai-se a cena cômica 

entre os personagens de uma Comédia encenada ou de um texto escrito para ser hilário. 

Mais risonha tornar-se quando, ao ocorrer a inversão, “a situação volta-se contra quem a 

criou” (BERGSON, 2001, p. 70). Logo, o feitiço vira-se contra o feiticeiro. O 

interessante é que essa incidência de comicidade, na maioria das vezes, acaba 

imprimindo extratos, categorias ou modelos de cenas com base na freqüência em que 

acontecem. O ladrão que rouba outro é um arquétipo bem comentado. E, às vezes, há 

circunstâncias que fogem inteiramente ao planejado, prejudicando o desempenho do 

autor. Fatos assim, nomeiam-se por reveses ou malogros da vontade humana. Vamos 

observar os episódios que seguem de Auto da Compadecida e de A Pena e a Lei para 

compararmos a conseqüência das facções teóricas do riso, as quais nos servem de 

fundamento, com a nossa tentativa de elucidação da lógica sobre o corpus literário em 

questão:
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JOÃO GRILO 
Que é isso? Burro o quê? Burro é você? 

CHICÓ
Sou eu mesmo, João, sou o maior burro que já apareceu por aqui. Ai, 
meu Deus, ai minha Nossa Senhora! 

JOÃO GRILO 
O que é que há, rapaz? 

CHICÓ
Coitado de mim, coitado de pobre de João! Era rico nesse instante e 
agora é pobre de novo! 

JOÃO GRILO 
Não me diga que perdeu o dinheiro! 

CHICÓ
Perdi nada, está aqui! Ai meu Deus, ai minha Nossa Senhora! 

JOÃO GRILO 
E por que essa gritaria, homem de Deus? 

CHICÓ
Eu pensei que você tinha morrido, João! 

JOÃO GRILO 
E o que é que tem isso, homem? 

CHICÓ
Tem que eu, pensando que não tinha mais jeito, fiz uma promessa a 
Nossa Senhora para dar todo o dinheiro a ela, se você escapasse! 

JOÃO GRILO 
Ai, meu Deus, ai minha Nossa Senhora! 

CHICÓ
Ai, meu Deus, ai minha Nossa Senhora! 

JOÃO GRILO 
Mas Chicó, como é que se faz uma promessa dessas? 
(SUASSUNA, 2001, p.197 – 198) 

(…)
MARIETA

Muito bem! Então esses os dois valentões de Taperoá! Aí ajoelhados, 
inteiramente desmoralizados por Benedito! 

VICENTÃO 
Por Benedito? Como? 
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BENEDITO
Assim com o revólver na cara de vocês dois! Falem aí, para ver se 
não conto a todo mundo o cagaço de vocês! 

VICENTÃO 
Não era você não, Rosinha? 

ROSINHA 
Não!

BENEDITO
Tratem de calar a boquinha, viu? Se essa história se espalha! Os dois 
valentões aqui, ajoelhados, pedindo misericórdia! 

MARIETA
E, ainda por cima, negociando a namorada, feito turco! Não estou pra 
isso não, viu? Vocês vão vender a mãe! E puxem todos dois por ali! 

BENEDITO
Até à vista, Borrote! Junto seu galo-de-campina com o bugari de 
Rosinha e sejam felizes! (Os dois saem, estendendo o punho a 
Benedito). Bem, agora nós, Marieta! Fiz isso tudo por você e lhe dei 
uma amostra de minha coragem. Posso alimentar alguma esperança? 

PEDRO
Benedito, aconteceu um acaso verdadeiramente infeliz. Eu tinha sido 
noivo de Marieta, mas abandonei-a e ela se entregou a essa vida, 
aqui. Nós estávamos brigados, mas você mandou que eu ficasse aqui 
com ela, e, você sabe, naquela confusão... 

BENEDITO
Não! Não é possível! 

PEDRO
Naquela confusão, a gente se reconciliou. Agora, vou tomar a benção 
a minha mãe e volto para casar com ela. 

BENEDITO
Mas Marieta! 

MARIETA
Benedito, é o jeito: se Pedro não aparece, eu terminava me casando 
com você. Mas Pedro apareceu! 

PEDRO
Você não disse que todo plano seu dava numa falhazinha que acabava 
o resto? 
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BENEDITO
Disse.

PEDRO
Desta vez, a falhazinha fui eu!  
(SUASSUNA, 1998, p. 82 – 84) 

Nos dois quadros, o protagonista descobre que nem sempre é conveniente ser 

corajoso e pagar-se um preço alto por tamanho esforço. Inclusive este último é o 1º ato 

de A Pena e a Lei e intitula-se A Inconveniência de Ter Coragem, inspirado no 

entremez popular Torturas de um Coração, com o subtítulo de Em Boca Fechada Não 

Entra Mosquito, composto por Suassuna em 1951 para receber a noiva e futura esposa, 

em Taperoá, a desenhista Zélia Andrade Lima Suassuna, ilustradora de parte das aqui 

mencionadas peças do paraibano. O escritor havia se mudado temporariamente para o 

referido município, disposto a curar-se de uma crise de tuberculose. A coragem é uma 

virtude a ser preservada sempre, todavia, às vezes, lutar contra o Mal ou qualquer coisa 

que venha a prejudicar a si mesmo moralmente é antes de tudo condenar-se à ruína. O 

mais adequado é não combater a maldade, mas saber lidar com ela até nos instantes 

mais constrangedores. Estes servirão de aprendizado. A vida nos escapa ao domínio. 

Porém, a dessemelhança no emprego do cômico nos dois casos é acarretada 

por desejos ora pouco relevantes, ora irrelevantes. O azar de Chicó ter prometido à 

Santa a redenção ante o pecado da cobiça, na hipótese do companheiro de batalhas, João 

Grilo livrar-se da morte, provoca uma inversão do desfecho, tendo em vista a certeza de 

que o quengo não voltaria a viver. Para Chicó, o final era quase certo, mas acabou 

acontecendo que a história fugiu ao seu controle com a ressurreição de João. Temos que 

aí o revés do destino foi bem aplicado para corrigir um sutil desvio de conduta dos 

personagens, apegados tão-só a tendências mesquinhas e egoístas ao longo de toda a 

existência, que não se limita a esse fim. O cômico foi motivado onde se aspirava 

novamente à flexibilidade do viver, apagando o enrijecimento social, que estava 

distorcendo a moral dos dois pobres. Em se tratando deles, a cultura do Brasil real não 

pode perder seu caráter múltiplo, já que é este a ferramenta de pulsação do mundo e da 

jovialidade sempre renovada. O homem se sente livre e recupera sua significação no 

Cosmos. Mas o reforço do risível se faz ainda mais forte assim que João dá a entender a 
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continuidade do endurecimento do vício da cobiça, e a tristeza, que deveria existir como 

conseqüência do pesar cristão, vira um riso álacre por ele dizer a Chicó para em outra 

oportunidade ser cuidadoso com as promessas aos santos católicos. Lançam-se, dessa 

maneira, torrentes de gargalhadas contra a própria pessoa, monitorada por intenções 

insignificantes que a levam a mais profunda origem de sua mediocridade. E rir disso é 

antes merecido por quem a cultiva dentro de si mesmo. Apesar do castigo, ninguém 

passa a odiá-los, pois tal postura é justificada pela luta em querer sobreviver. Daí a 

necessidade da astúcia. 

Referente a Benedito, há uma parca modificação na finalidade do malogro: o 

engraçado serve para que visualizemos com amplidão a inferioridade oculta em sua 

pessoa. Sabemos que o negro moleque, apaixonado por Marieta, a mulher fatal, forja 

uma bravura que não tem, chegando a enganar a amada ao procurar comprovar-lhe a 

sumidade no confronto com os dois audazes. Do ponto de vista de uma inteligência 

superior, o próprio Benedito não pode ser responsabilizado por um mísero defeito, mas, 

para a filosofia da natureza humana, a torpeza é inadmissível, indesejada. O próprio 

indivíduo, outrossim, é culpado, porquanto poderia conter-se em seus instintos; no caso 

do personagem, se sabia que Marieta era uma mulher de muitas condições, e perfis 

assim são duvidosos, deveria ter reconsiderado a decisão de ser covarde do que arriscar-

se em duelo, podendo ou inutilizar a vida ou a amada enganá-lo, como de fato 

aconteceu. Foi tanto ânimo para nada. O que o levou a enfrentar o delegado Rosinha e o 

fazendeiro Vicentão Borrote foi o pecado da luxúria. Por conseguinte, ele tornou-se 

inferior ao modelo ideal de castidade, pregada pelos ensinamentos do catecismo. O riso 

aí transmite uma pose mais filosófica que histórica e política, tendo em vista de que está 

em jogo a moral particular; o que difere do diálogo entre João Grilo e Chicó por se 

tratar de uma comicidade com fundo político e, sendo assim, suscitam ponderações 

acerca não só de uma comunidade (a de Taperoá), mas também da História da 

Civilização Ocidental. 

Para discutir melhor sobre isso, em entrevista, Ariano Suassuna argumentou 

sobre o arcaísmo na arte: 
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Eu fui muito criticado porque afirmei aqui um dia que um grande 
artista de Vanguarda do século XX como Joan Miró tinha a mesma 
visão estética dos pintores das cavernas. Mas o próprio Miró chegou 
a dizer, textualmente, que depois da arte das cavernas tudo é 
decadência. Eu não sou tão exagerado quanto ele; não creio que tudo 
seja decadência, mas acho que a arte das cavernas tem a mesma 
validade estética de qualquer outra arte. E não é como as pessoas 
dizem, às vezes, que aquela é uma pintura de valor mágico feita para 
capturar a caça. O problema do homem das cavernas era estético, do 
mesmo jeito que o nosso. Pois bem, o arcaico permanece porque ele é 
contemporâneo e eterno, diferentemente dessas artes de Vanguarda e 
que não são  em dois anos, viram retaguarda. [...] Os problemas 
fundamentais do homem estão lá. E o homem é igual em qualquer 
canto, em qualquer época. O que varia são as circunstâncias através 
das quais cada comunidade realiza o humano (SUASSUNA, 2000, p. 
26).

Encontram-se exemplos em que o revés é instigado por terceiros e, assim, 

acabam agindo duas pessoas. Uma delas é reconhecida por atuar no mal-entendido junto 

com o próprio destino. Chama-se interferência das séries a toda situação cômica que 

pertence, ao mesmo tempo, a duas séries de acontecimentos independentes, podendo ser 

interpretadas em sentidos diferentes. O fato mais trivial, comentado por grandes 

pesquisadores da comicidade é o qüiproquó teatral, por lá haver uma situação que, 

simultaneamente, projeta dois sentidos distintos: um imaginário, criado pelos autores, e 

outro dentro dos limites do real e atribuído pelo público. Este, durante o qüiproquó, 

conhece as duas faces da ocorrência, porém, os atores só têm conhecimento de uma 

delas. Daí se dá o engano. Uma oscilação entre o espírito humano enxerga duas 

interpretações contrárias, que podem nos gerar um julgamento falso ou verdadeiro, 

localizando-nos entre a realidade e a fantasia, iludindo-nos a nós mesmos. No entanto, é 

prudente de nossa parte cuidarmos para que o conceito de tal artifício não seja aplicado 

a todos os modelos, porque não é ajustável. Na verdade, é só o qüiproquó enquanto 

signo que é risível e não a simples interferência de séries nele. Já virou um extrato 

dramatúrgico cristalizado pelos teatrólogos, de modo que hoje a teoria do teatro o 

escolhe tipicamente no esclarecimento da maioria dos atos teatrais, sobretudo, na 

encenação.

No qüiproquó, o autor da peça consegue dar risibilidade ao evento por haver 

passagens no desenrolar da trama em que as duas ações e palavras possam existir numa 
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mesma série, embora pertençam a séries diferentes, de acordo com o que fora explicado. 

Só é preciso lembrar que tudo isso não é suficiente para fazer o público rir, o equívoco 

por trás do ato dos personagens não é cômico por si mesmo; o que o torna divertido é a 

coincidência entre as séries independentes. Portanto, o escritor se desdobra para prender 

o foco de nossa atenção a dois lances: independência e coincidência. Dois eventos 

seqüenciais que antes eram desligados um do outro, contudo, precisam ser providos de 

características comuns, agora, para os espectadores notarem o duplo sentido. Aqui, 

também, é identificável um movimento de vaivém, porque forma-se um lapso hilariante, 

isto é, a compressão de uma mola, e o mesmo se desfaz posteriormente. Dois fatos 

contraditórios que em nossa alma experimentam esse jogo de compressão e 

descompressão. Possivelmente seja esse um procedimento risível, esperado em O Santo 

e a Porca, numa conversação travada entre o protagonista Euricão Arábe e o namorado 

da filha, Dodó. A conversa é engraçada em função dos dois personagens se referirem a 

situações distintas. Enquanto Euricão se queixa do rapto da sua porquinha cheia de 

dinheiro, o qual não gosta de repartir com ninguém, Dodó vai ao encontro do velho 

avarento para falar-lhe do que pensa ser a causa do desespero dele: a honra de 

Margarida, filha de Euricão, apaixonada por Dodó, que jura ter violado, mesmo por 

amor. Temos atos independentes e, por conseguinte, entrecruzando-se para reproduzir-

se o acaso. Logo em seguida, o riso cessa. A confusão, por fim, se resolve. Se não, 

vejamos este qüiproquó: 

DODÓ  Seu Eurico! 
EURICÃO  Quem me fala? 
DODÓ  Um desgraçado! 
EURICÃO  Pois está falando com outro! Eu me tornei desgraçado 
por causa de um acidente funesto. 
DODÓ  Console-se. 
EURICÃO  Consolar-se? Como? 
DODÓ  A culpa foi minha, fui eu que causei sua desgraça e vim 
confessar tudo! 
EURICÃO  O quê? Quem é? Dodó? Que é que você está dizendo? 
DODÓ  A verdade! 
EURICÃO  Você! Foi você, cachorro, canalha, cobra que eu 
guardava em minha casa para me assassinar! Que mal tinha eu lhe 
feito para você me tratar assim? 
DODÓ  Foi ao mesmo tempo um acaso e uma necessidade, Seu 
Euricão!
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EURICÃO  Acaso e necessidade! Isso pode lá justificar um ato 
como esse, assassino? 
DODÓ  Agi mal, confesso, minha falta é grave mas vim exatamente 
pedir que me perdoe. 
EURICÃO  Como é que você teve coragem de tocar naquilo que 
não lhe pertencia? 
DODÓ  Espere aí! Apesar das circunstâncias serem um tanto 
esquisitas, o que aconteceu foi coisa sem importância! O que eu 
toquei nela foi muito pouco! 
EURICÃO  O que, canalha? Tanto assim que se você tocasse em 
meu tesouro, seria um crime inominável! Com que direito você foi 
toca naquilo que era meu? 
DODÓ  A culpa foi das circunstâncias. E eu não já vim pedir 
desculpas? 
EURICÃO  Não gosto desses criminosos que prejudicam os outros 
e depois vêm pedir desculpas! Você sabia que ela não era sua, não 
devia ter tocado nela! 
DODÓ  Mas eu não já disse que o que aconteceu foi coisa tola? 
EURICÃO  Coisa tola o quê? Você não veio confessar? E depois, 
de repente, começa a se desdizer, dizendo que não tocou nela! Como 
é, tocou ou não tocou? 
DODÓ  Bem, tocar, toquei, mas não foi nada que pudesse ofendê-
la. Mas já que o senhor considera essa tolice um crime, por que não 
aceita os fatos e não me dá de vez esse tesouro? 
EURICÃO  Como é, assassino? Você quer ficar com meu tesouro? 
Contra minha vontade? 
DODÓ  Eu não estou lhe pedindo? A coisa que eu desejo no mundo 
é ficar com ela! 
EURICÃO  Você? Ficar com ela? 
DODÓ  Sim. 
EURICÃO  Ah, não, você tem que devolver! 
DODÓ  Devolver? Eu não já disse que não tirei nada? Devolver o 
quê?
EURICÃO  Aquilo que me pertencia e que você tirou! 
DODÓ  Que eu tirei? De onde? Afinal, o que é que você quer? 
EURICÃO  (Irônico, amargo.) Você não sabe? 
DODÓ  Você não diz! 
EURICÃO  O que eu quero é minha pouca que você confessou ter 
roubado!
MARGARIDA  Ai, meu Deus, por que o senhor me insulta? 
DODÓ  Isso é coisa que o senhor diga? Porca por quê? Sua filha é a 
mais pura das moças, portou-se com prudência e o senhor a trata com 
essa grosseria! 
EURICÃO  Minha filha? Que é que minha filha tem a ver com 
isso? Que é que você está fazendo aqui, Margarida? 
MARGARIDA  Mas papai, eu não... 
DODÓ  Não é ela que o senhor está reclamando? 
EURICÃO  Olhe a inocência do ladrão! O que eu quero é minha 
porca, cheia de dinheiro, que você confessou ter roubado! 
(SUASSUNA, 2002c, p. 136 – 139) 
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Para muitos críticos do teatro brasileiro contemporâneo, é notória a ação de 

escritores como Molière e Plauto, nesse momento da peça, em Suassuna. Contudo, não 

só esses dramaturgos estão presentes no texto armorial em questão, como também é 

indiscutível a influência da comédia italiana, o teatro de Gil Vicente, já apresentado, e a 

reutilização de folhetos do Romanceiro Popular do Nordeste, tais quais: O Castigo da 

Soberba, O cavalo que defecava dinheiro, dentre outros. Uma vez que O Santo e a 

Porca é a reescritura do trabalho dramatúrgico O avarento e Aulularia, Dodó e Euricão 

Arábe têm o mesmo comportamento dialogal de Harpagão, de Molière, não trocando 

seu cofre cheio de dinheiro nem mesmo para preocupar-se com assuntos afetivos. Na 

Antigüidade, Euclião, de Plauto, procede da mesma forma, ignorando o pedido de 

desculpas de Licônidas, que violentou sua filha Fedra, sob a justificativa de “o vinho e o 

Amor” o terem impedido de agir com racionalidade. O mal-entendido prossegue, assim 

como na peça suassuniana, com o uso de termos vagos para causar a ambigüidade nas 

sentenças. Nem Euricão, nem Dodó se fazem entender com clareza, e os pronomes 

demonstrativos, de substantivos imprecisos que conduzem a uma semântica condizente 

com o acontecimento (“acaso”, “necessidade”), o pronome pessoal ela também 

ambíguo, sem falar na palavra porca que parece encerrar o engano dos personagens, 

todavia, incita um novo começo de qüiproquó, porque é interpretado como um insulto à 

Margarida. Só depois, todo o tumulto, que se inicia pelo duplo sentido do termo 

tesouro, empregado por Euricão com a denotação de dinheiro e por Dodó 

metaforicamente referindo-se à Margarida, é esclarecida. Tal passagem existe em 

decorrência do contexto, da situação e da verdade dos caracteres. O que importa é 

deixar clara a originalidade de Suassuna quando conduz o fragmento a várias nuanças 

diferentes dos tons aproveitados pelos outros teatrólogos, pela simples ênfase do 

caractere tesouro no enunciado da frase. 

Só para se ter uma idéia, faremos aqui rapidamente uma análise comparativa 

do riso nas peças de Molière e Plauto, contextualizando-as dentro do estudado trecho 

anterior de O Santo e a Porca. O avarento, consoante o leitor já deve ter percebido 

antes, é uma história que se passa em Paris no seio de uma família nobre, em que o pai, 

Harpagão deseja casar sua filha, Elisa, com o ricaço, Anselmo, muito embora ela esteja 
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enamorada pelo filho deste, Valério. Harpagão tem um enorme vício que determina todo 

o Risível ao longo da narrativa: a avareza. Faz de tudo para pôr Elisa em matrimônio, 

mas não abre mão do seu dinheiro que guarda num cofre, da mesma forma que Euricão 

numa Porca. Também nos textos de ambos os escritores, o velho sovino vive a 

desconfiar de todos e faz inspeções que beiram o exagero cômico, o burlesco. Vejamos 

no do referido dramaturgo francês o instante em que Harpagão inquire o criado Flecha, 

suspeito de estar intentando furtar o cofre: 

FLECHA  Como diabo pensais vós que vos roubem? Sereis acaso 
um homem a quem é possível roubar, vós que fechais tudo e estais de 
guarda dia e noite? 
HARPAGÃO  Fecho o que me apetece e vigio o que me agrada. 
Não há, porventura, moscardos que espiam tudo o que faço? (À
parte.) Tremo só de pensar que ele desconfie do meu dinheiro! (Alto.)
Não serias tu homem capaz de espalhar por aí que eu escondo 
dinheiro em minha casa? 
FLECHA  Tendes cá dinheiro escondido? 
HARPAGÃO  Claro que não, meu velhaco; não foi isso que eu 
disse. (Baixo.) Rebento de raiva! (Alto.) Só pergunto se, por 
malandrice, não terias feito correr esse boato. 
FLECHA  Oh! Que importa que o tenhais ou não tenhais, se para 
nós é o mesmo? 
HARPAGÃO  (Levantando a mão para lhe bater.) Armas em 
esperto, hem? Eu já te dou a esperteza. Rua, já disse! 
FLECHA  Está bem, está bem, já saio. 
HARPAGÃO  Espera. Não levas nada contigo? 
FLECHA  Que havia eu de levar? 
HARPAGÃO  Vem cá. Quero ver. Mostra-me as mãos. 
FLECHA  Aqui estão. 
HARPAGÃO  As outras! 
FLECHA  As outras? 
HARPAGÃO  Sim. 
FLECHA  Pronto. Aqui estão. 
HARPAGÃO  (Apontando os calções de Flecha.) Não guardaste 
nada aí dentro? 
FLECHA  Procure o senhor. 
HARPAGÃO  (Apalpando-lhe as perneiras dos calções.) Estes 
calções são bons para esconder roubos. Oxalá todos os larápios 
fossem enforcados. 
FLECHA  (À parte.) Um homem assim bem merecia o que receia! 
Quem me dera poder roubá-lo! 
HARPAGÃO  Hã? 
FLECHA  O quê? 
HARPAGÃO  Falaste em roubar? 
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FLECHA  Apenas disse que me estais a apalpar para ver se vos 
roubei...
HARPAGÃO  É isso mesmo o que eu vou fazer. (Procura nos 
bolsos de Flecha.)
FLECHA  (À parte.) Má sorte leve a avareza e os avarentos! 
(MOLIÈRE, 1971, p. 16 – 18) 

A comprovação de que Ariano retoma em seu teatro a gargalhada 

molierinana é inegável nessa passagem, assim como o qüiproquó de Plauto em 

Aulularia, no qual a citação do texto grego serve para provar o quanto estão vivas as 

tradições européias no contexto sociocultural nordestino, porém, deixando sempre 

claras as diferenças de região, clima, costumes etc. Aludindo ao texto do dramaturgo 

grego, Ariano tenta buscar as verdadeiras origens culturais e históricas do povo do 

Nordeste brasileiro, resgatando o autêntico Brasil real. Em Aulularia, de Plauto, 

constatamos a presença de um extrato possivelmente inspirador do mal-entendido na 

cena da confissão (já mencionada) de Dodó a Euricão de que teria desonrado Margarida. 

Trata-se também da tentativa de esclarecimento de Licônidas, um vizinho do avarento 

Euclião, que resolve contar a este que numa noite de embriaguez maculara a honra de 

Fedra, filha deste, por quem é apaixonado. O momento coincide com o roubo da botija 

de ouro de Euclião, que se desespera. O riso vem instantaneamente pela intercessão de 

dois acontecimentos diferentes e independentes. Se não, vejamos: 

LICÔNIDAS: Quem é esse homem que está diante de casa 
soluçando, e queixando-se, todo triste? Mas é Euclião, acho eu! Ai, 
que estou perdido! Já se descobriu a coisa. Creio que a filha dele já 
deve ter tido o menino. E agora estou aqui sem saber o que hei de 
fazer: vou ou fico? Aproximo-me ou fujo? Por Pólux, não sei que hei 
de fazer, por Pólux! 
EUCLIÃO: Mas que diz este homem? 
LICÔNIDAS: Eu sou um infeliz. 
EUCLIÃO: Eu é que sou um infeliz, um homem perdido de 
desgraças, tão grandes são os males e tão grande a tristeza que veio 
sobre mim. 
LICÔNIDAS: Deixa-te estar sossegado. 
EUCLIÃO: Mas de que maneira é que eu posso estar sossegado? 
LICÔNIDAS: É que eu tenho a confessar que este crime que te 
atormenta o espírito fui eu quem o cometeu. 
EUCLIÃO: Que é que tu estás a dizer? 
LICÔNIDAS: O que é verdade. 
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EUCLIÃO: Mas ouve, moço, que mal te fiz eu para procederes assim 
e me perderes a mim e aos meus filhos? 
LICÔNIDAS: Foi um deus que me impeliu, foi ele que me atraiu a 
ela.
EUCLIÃO: De que maneira? 
LICÔNIDAS: Confesso que errei, e sei que mereço castigo, mas 
venho pedir-te que tenhas a bondade de me perdoar. 
EUCLIÃO: Mas como é que tu ousaste fazer isto? Tocar no que não 
te pertencia? 
LICÔNIDAS: Que queres tu? Aconteceu. Não se pode negar o que é 
um fato. Eu acho que os deuses o quiseram. Sei bem que, se o não 
quisessem, nada teria havido. 
EUCLIÃO: O que os deuses quiseram foi, sem dúvida, que eu te 
mandasse enforcar em minha casa. 
LICÔNIDAS: Não digas isso. 
EUCLIÃO: Por que é que tu sem eu permitir foste tocar na minha... 
LICÔNIDAS: Eu fiz por causa do vinho e do amor. 
EUCLIÃO: Ó homem sem vergonha nenhuma! Como é que ousas vir 
ter comigo com esse discurso, meu descarado? Se isso agora é 
direito, então já nos podemos desculpar de roubarmos à luz do dia o 
ouro das senhoras; se nos apanharem, desculpar-nos-emos dizendo 
que o fizemos porque estávamos embriagados e porque o amor... 
Coisa vil, bem vil, o vinho e o amor. Se é lícito, a quem se embriagou 
e a quem ama, fazer o que lhe apetece. 
LICÔNIDAS: Mas eu venho espontaneamente pedir-te desculpa da 
minha estupidez. 
EUCLIÃO: Não gosto dos homens que depois de terem feito o mal 
vêm pedir desculpa. Tu sabias que ela não te pertencia, não lhe devias 
ter toucado.
LICÔNIDAS: Mas, já que tive a audácia de tocar, não vejo nenhum 
impedimento a que não fique com ela! 
EUCLIÃO: Então tu vais ficar, contra minha vontade, com a... 
LICÔNIDAS: Eu não a exijo contra tua vontade. O que eu acho é que 
deve ser minha. Tu mesmo vais concordar, Euclião, que ela deve ser 
minha.
EUCLIÃO: Se tu não tornas a trazer... 
LICÔNIDAS: Não torno a trazer o quê? 
EUCLIÃO: Aquilo que me pertencia e que tu tiraste. Olha que eu te 
levo pretor e te levanto uma ação. 
LICÔNIDAS: O que te pertencia e eu tirei? Donde? Afinal que é 
isso? 
EUCLIÃO (ironicamente): Oxalá Júpiter te proteja assim como é 
verdade que tu não sabes de nada! 
LICÔNIDAS: Se não me dizes o que queres... 
EUCLIÃO: O que eu te exijo, ouves bem, é a panela de ouro que tu 
confessaste ter-me roubado. 
LICÔNIDAS: Por Pólux! Eu nunca disse isso, nem fiz uma coisa 
dessas.
EUCLIÃO: Ah! Tu negas? 
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LICÔNIDAS: E mais que nego, não sei e nunca ouvi falar desse 
ouro, nem de panela nenhuma. (PLAUTO, 1952, p. 90 – 92) 

Há urgência de, outrossim, incrementar-se a parcela da realidade 

extralingüística que gera o qüiproquó. Neste, de vez em quando, recorre à interferência

das séries contemporâneas de acontecimentos. Isto é: uma série de acontecimentos 

antigos confluindo com uma atual. Contudo, as duas não podem interferir na 

imaginação, porquanto o qüiproquó se desfará, mas não o efeito cômico. Referente à 

Suassuna, esse tipo de engano, através do contraste contextual, é incomum. O melhor é 

se entender a lógica desse procedimento risível consoante a explanação anterior. Em 

Auto da Compadecida, ter-se-á a mesma técnica, de modo que será descartada sua 

análise aqui por se tratar dos mesmos artifícios no tocante à produção do motejo. Basta 

tão-só citarmos que o trecho, ao qual se tem referência, é o colóquio entre o Padre João 

e o Major Antônio Morais, em que os dois falam de temáticas distintas: o clérigo, sobre 

o cachorro do coronel; e este, sobre a doença do filho. Uma dose de caricatura fermenta 

as respectivas cenas de ambas as tragicomédias. 

Até aqui, entendemos o embate do método cômico da interferência de séries 

acontecidas no campo das palavras como sendo risível. Mas, para seguirmos adiante em 

nosso esboço, faz-se conveniente abrirmos um parênteses ainda sobre esse ponto para 

lembrarmos que nem sempre há comicidade, quando um evento atua no outro. Assim, a 

teoria de Henri Bergson, que vinha servindo de suporte a nossa argumentação, peca em 

não classificar diferencialmente quais ocorrências são de fato risíveis e quais as que 

fogem a esse campo, para já irem desaguar no mar do doloroso. 

Provavelmente tenha ocorrido de o pensador não ter levado em conta o grau 

de grandeza de certo acaso que, de tempos em tempos, surge dia a dia. Há muitos deles 

que desencadeiam conseqüências sérias, beirando o trágico. O Risível é uma 

desarmonia; mas nem toda desarmonia é risível. O motivo dessa premissa concentra-se 

na razão de o Teatro Medieval entender que o drama é uma estória e como toda estória 

deve encená-la em um ciclo, não em inúmeros momentos da vida do indivíduo, 

separados um do outro qual no Teatro Clássico. Enfocam-se todas as fases do 

desenvolvimento moral da pessoa e, conseqüentemente, dá-se a fusão de estilos de vida 
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antagônicos os quais o homem experimenta: o elevado e o popular, o excelso e o rude, o 

sublime e o humilde. Todos são típicos na dramaturgia épica da Idade Média, e tal 

hibridez é, igualmente, típica do Cristianismo. Isso se ajusta perfeitamente à filosofia de 

Jesus que via a todos iguais, desprezando o status social, a linguagem, os hábitos etc. 

Contam os Evangelhos que ele teria até escolhido, entre os seus primeiros seguidores, 

aqueles da gente pobre e não os da camada culta da população. Além disso, o drama 

medieval aspirava mesmo à simplicidade popular para chegar até o povo de maneira 

bem didática. Essa mistura estilística introduz na História da dramaturgia universal uma 

trama mais aberta, flexível, improvisada, almejando falar da biografia de um santo 

desde o nascimento, passando pelo martírio até a morte. Tudo para o Teatro Medieval é 

visto tal qual um fio condutor, pois, para a doutrina Cristã, os episódios da vida sagrada 

estão encadeados, sem a menor chance de serem esquecidos certos detalhes pelo plano 

divino.

A função educadora do Teatro Medieval coincide em ponto com a do 

Realismo do séc. XIX: a representação dos acontecimentos corriqueiros da realidade 

num determinado contexto histórico-social. Foi na Idade Média que começou a ser 

levada a sério a idéia de se escrever um texto literário, aproximando-o do real, 

quebrando com a rotina estética do Teatro Clássico de só apresentar um conteúdo 

estilístico de fundo imaginário, fantasioso e elegante. As primeiras peças medievais que 

tentaram isso foram as da história de Cristo, misturando o mais real cotidiano com a 

mais sublime de todas as tragicidades. O drama, enquanto gênero, estava nascendo. É 

claro que ele, em meio ao clima cristão do sécs. XIV e XV, representou esteticamente o 

real de maneira figurativa, isto é, através de figuras e alegorias que faziam a ligação 

entre a dimensão divina e a terrena. Os fenômenos na Terra teriam uma explicação 

sobrenatural para ocorrerem e, assim, teriam um vínculo entre si, formando uma espécie 

de ciclo ou unidade. Auerbach, em sua Mimeses, parte final, nos remete a essa lógica: 

Para a visão mencionada, um acontecimento terreno significa, sem 
prejuízo da sua força real concreta aqui e agora, não somente a si 
próprio, mas também um outro acontecimento, que repete 
preanunciadora ou confirmativamente; e a conexão entre os 
acontecimentos não é vista preponderantemente como 
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desenvolvimento temporal ou causal, mas como unidade dentro do 
plano divino. (1994, p. 500 – 501) 

O Risível precisa desse improviso cênico, encaixando-se bem em todo o 

desenrolar do tecido dramático de Suassuna. As mais variadas eventualidades cômicas 

podem ser as de menores proporções, cujo resultado é de pouca gravidade, ao passo que 

as de valor extremamente elevado se aproximam do sentimento de piedade e, claro, do 

Terrível. Chegamos ao campo do doloroso, com a certeza de que nem todas as vezes 

haverá um agindo ora na repetição, ora na interferência de fatos. A respeito, Suassuna  

tem comentários a tecer: 

Talvez fosse o caso, então, de, seguindo as sugestões aristotélicas e as 
outras que foram sendo apresentadas no correr dos tempos, podemos 
dizer, em síntese, que o Risível é uma desarmonia de forma, de 
significado, de caráter, de valor ou de procedimento, na qual, pelo 
inesperado, pelo disparate, pela abstração, pela desumanização ou 
pela idealização em sentido inverso, as pessoas, as ações e as idéias 
são apresentadas como se tivessem sido retiradas de uma ordem 
lógica, real ou pressuposta, ou encaradas como menos personagens,
figuras não humanas, inferiores ao padrão comum e imunes ao 
sofrimento. (2002, p. 157) 

Tudo depende da construção da cena. Sempre que colocamos o sublime para 

ser a mira do equívoco, estaremos proporcionando o nascimento da dor e, às vezes, em 

companhia da piedade. Há aí a desarmonia. O mesmo é que sucede no vislumbramento 

da comicidade. Daí, o cuidado merecido, em algumas interpretações, ao processo 

apresentado antes e à mecanização do vivo, a qual pode levar, outras vezes, à 

tragicidade.  
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2.5. A mentira a serviço da mascarada 

Da área das ações, crê-se no pleno elucidamento do Risível em todas as 

técnicas utilizadas, visando ao alvo da personalidade, das situações, dos movimentos 

humanos etc., sempre apanhando o homem, de tempos em tempos, mordazmente por 

este ser distraído a ponto de não perceber a mudança da sua própria rotina. Não se pode 

viver atento a todos os fatos do cotidiano, sendo pouco preciso o cálculo das coisas, 

ocorrendo a distração ou devaneio. Fantasiar, mesmo que acordado, é antes respeitar a si 

mesmo e ao íntimo, que trabalha a percepção como ferramenta de apreensão do real. É a 

sociedade que impõe toda a praticidade que pouco trabalha o psiquismo, a imaginação 

e, em decorrência, o cidadão comum não vê mais lacuna para a sua individualidade se 

desenvolver, tendo que aceitar e fazer tudo para o benefício dos outros, não para sentir-

se lisonjeado. A antiga argüição da modernidade, trabalhando o riso derrisório, 

desestabiliza o desejo a um momento só seu, e as exigências em torno das pessoas 

crescem bastante até liquidarem com sua capacidade de seguirem o ritmo cobrado pela 

vida exterior a elas. A conseqüência é a distração, quase sempre corrigida pelo riso. Os 

que riem de nós a vêem como um problema particular, pois a nossa intimidade é 

dispensável, já que as nossas sensações não interessam ao mundo exterior. 

Não restam mais incertezas sobre o caráter racional do riso e que este brota 

da retórica, assim como da filosofia, que são o sustentáculo da literatura e do teatro. Se 

há ilogicidade em uma dessas duas primeiras matérias, serão menos convincentes os 

discursos que delas vierem. Pode-se dizer que os alogismos estão muito próximos a 

isso. Em certos momentos do cotidiano o uso de um alogismo, isto é, a elaboração de 

uma idéia no interior do próprio discurso ultrapassa os limites da lógica e da razão, 

beirando o absurdo, e este, algumas vezes, é cômico. Assim, um tolo, ao proferir uma 

seqüência de argumentos os quais defenderão uma idéia, institui, sem querer, um 

mecanismo que se instala no íntimo e subverte, no final de sua fala, a própria 

mensagem. Em outras palavras, é como se a má organização do pensamento eclodisse o 

riso. Na dramaturgia de Ariano Suassuna, não se vê diretamente a utilidade desse 
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método, porém, dele o escritor se serve para construir a mentira cômica nas falas de 

alguns de seus personagens. 

As conjunturas mais triviais do ato de enganar alguém não possuem um alto 

quadro informativo para a sua compreensão. O que se aconselha para quem deseja 

entendimento é somente a diferença simples entre os efeitos causados pela mentira. O 

primeiro é que quem ludibria o seu interlocutor pretende apenas divertir, não se 

preocupando com as conseqüências trágicas da inverdade, porque as mesmas trazem 

poucos danos. Já, quando exigem resultados com muita gravidade, os acontecimentos 

deixam a dimensão do cômico para deslocarem-se à dimensão do doloroso. Nem toda 

mentira pode ser engraçada. Além de tudo isso, é preciso que o próprio mentiroso seja 

desmascarado a fim de que se faça a risada. 

Sentir a risota do ludíbrio só é possível cada vez que o ludibriador aproxima-

a do tom da verdade de um jeito tão ingênuo que chega a produzir a comiseração de 

quem ouve, e o aleive ganha êxito enquanto comicidade. Da mesma forma que o 

alogismo, o falso dito muda o foco de atenção de quem o testemunha da figura do 

enganador e também da figura do ouvinte, para a história que é contada. Esta se edifica 

em cima do alogismo, que com o auxílio de outras causas do contexto do evento, 

desperta a aprovação de quem ri. Brincando com a lógica é que Chicó quase consegue 

convencer João Grilo de seus “feitos heróicos”; contudo, o quengo desconfia de tantas 

façanhas e com a atitude crítica chega a cortar as fantasias do companheiro ludibriante. 

Auto da Compadecida fornece essa prova: 

JOÃO GRILO 
Seu pirarucu? 

CHICÓ
Meu, é um modo de dizer, porque, para falar a verdade, acho que eu é 
que era dele. Nunca lhe contei isso não? 

JOÃO GRILO 
Não, já ouvi falar de homem que tem peixe, mas de peixe que tem 
homem, é a primeira vez. 

CHICÓ
Foi quando eu estive no Amazonas. Eu tinha amarrado a corda do 
arpão em redor do corpo, de modo que estava com os braços sem 
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movimento. Quando ferrei o bicho, ele deu um puxavante maior e eu 
caí no rio. 

JOÃO GRILO 
O bicho pescou você!... 

CHICÓ
Exatamente, João, o bicho me pescou. Para encurtar a história, o 
pirarucu me arrastou rio acima três dias e três noites. 

JOÃO CRILO 
Três dias e três noites? E você não sentia fome não, Chicó? 

CHICÓ
Fome não, mas era uma vontade de fumar danada. E o engraçado foi 
que ele deixou para morrer bem na entrada de uma vila, de modo que 
eu pudesse escapar. O enterro foi no outro dia e nunca mais esqueci o 
que o padre disse, na beira da cova. 

JOÃO GRILO 
E como o avistaram da vila? 

CHICÓ
Ah, eu levantei um braço e acenei, acenei, até que uma lavadeira me 
avistou e vieram me soltar. 

JOÃO GRILO 
E você não estava com os braços amarrados, Chicó? 

CHICÓ
João, na hora do aperto, dá-se um jeito a tudo. 

JOÃO GRILO 
Mas que jeito você deu? 

CHICÓ
Não sei, só sei que foi assim. Mas deixe de agonia, que o povo vem aí 
(SUASSUNA, 2001, p. 57 – 59). 

No meio do trecho, há um dado cuja relação com o maravilhoso nos obriga a 

citá-lo, posto que o mesmo permeie todo o excerto: a expressão “três dias e três noites”. 

Sabe-se que a origem encontra-se no Novo Testamento da Bíblia Cristã, no Evangelho 

de São Mateus, cap. 12, versículos 39, 40, 41 e 42, após o interrogatório dos escribas e 

fariseus a Jesus sobre a fonte dos milagres sobre a terra. Os interlocutores não estavam 

acreditando no mestre, e então o Cristo lhes falou: 
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Esta geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será 
dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas: do mesmo modo que 
Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, assim o Filho 
do homem ficará três dias e três noites no seio da terra. No dia do 
juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque 
fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que 
Jonas.

Se por um lado os questionamentos de João às histórias de Chicó 

desmistificam aparentemente a presença do maravilhoso ao longo da narrativa, por 

outro a atuação da oralidade é muito forte nesse ponto da análise crítica. Os diálogos da 

dupla instruem uma prática circense bastante rotineira que faz jus ao fantástico como 

arma dos sertanejos pobres contra as injustiças sociais e a eternidade dos seus mitos 

nordestinos, geradores do sonho e da alegria de viver que o riso perpetua com maestria. 

Para escaparem à exploração dos opressores, os personagens recorrem às narrativas 

orais. São estas que auxiliam o drama picaresco de Suassuna a eternizar as tradições, os 

costumes do Sertão, dando cores épicas às histórias contadas, responsáveis pelo 

conhecimento da memória coletiva popular que fundou gerações e gerações. A 

sobrevivência à ascensão atual de outras culturas, dentre as quais a cultura de massa, da 

qual a classe média costuma tirar um péssimo sentido histórico, favorece cada vez mais 

o desaparecimento da história contada. É evidente que tal narrativa oral foi ocupando 

menos espaço em nosso meio moderno em decorrência do surgimento do narrador 

individual, urbano, vindo da cultura dominante. Na periodização da História dos povos, 

pode-se mencionar o período renascentista como o ponto de partida dessa nova prática 

de narrar, substituindo a primitiva e mais tradicional. O exercício de contar histórias 

pelo tempo do maravilhoso está se acabando com o avançar dos milênios, assim como 

as experiências trocadas pela população sertaneja, tão apegada ao sagrado e ao profano; 

um, portanto, se construindo sobre o outro, sem desarmonia. Entende-se agora porque 

Suassuna é o “cabreiro tresmalhado”, de acordo com Nogueira (2003). É um escritor 

nunca, em sua plenitude, vivente da contemporaneidade, mas retorna ao passado, às 

raízes da tradição, de quando em quando, reescrevendo-as em pacto com o presente. 

Ao dar voz aos personagens da classe dominada, pelas asas do sobrenatural, 

Ariano concede rosto e status ao narrador oral. E com o apoio do procedimento 
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circense, ferramenta de experiências coletivas, atuações iluminadas e fantásticas. A 

felicidade do pobre, seja de João Grilo, Benedito, Joaquim Simão, seja de qualquer um, 

está na concretização dessas narrativas primitivas, resgatando hábitos do início dos 

tempos que a modernidade tratou de enterrar. O que resta aos necessitados é o humor, o 

sonho, trazido por ele. Esse júbilo propõe uma nova leitura e ponto de vista do mundo, 

do mágico e do maravilhoso. Um contador de histórias como os cantadores de Ariano 

Suassuna, vivos pela boca dos pícaros, fascinam quem os ouve, porque seu trabalho 

busca alma em querer subir ao palco e brincar com os personagens interpretados. O 

comportamento cordial dos contadores presentes na peça acaba unindo-os mais ainda 

aos espectadores; ambos, narrador e ouvinte, dividem opiniões, experiências, recriando 

costumes primitivos de um tempo passado e já quase esquecido. 

Quem conta, responsabiliza-se em atualizar a memória das comunidades e 

em exprimir, por meio das narrativas orais, o sofrimento, as ânsias e as alegrias delas. 

Os cantadores-personagens de Suassuna extraem uma significação da ideologia de um 

grupo e, simultaneamente, premunir possíveis sentidos para o futuro. Recontar e recriar 

ajudam as antigas gerações a transmitirem às novas a tradição e as aprendizagens do 

passado, bem como a conservarem a feição lúdica da sabedoria construída. As histórias 

de uma época ou lugar nunca são esquecidas, porque existe a linguagem. Se esta pode 

ser remodelada, então as sensações humanas, formadas a partir dela, também o podem, 

incluindo, dentre as quais, a alegria, geradora do riso. 

“Nós temos necessidade de raízes, e se o passado é rico em variedades 

poéticas, ele pode ser também rico em descobertas” (PATRINI, 2005, p. 134). O antes 

não vive sem o agora, uma vez que se não há base para tudo, que referencial pode-se ter 

como leme à criação? Houve influências de várias culturas, várias comunidades: 

européias, africanas, indígenas etc. Daí porque se inquirir a respeito da existência de 

uma arte puramente nacional ou não. E Ariano Suassuna é um mestre nisso. Como 

profundo conhecedor de Estética, Filosofia e História, ele reúne todas essas áreas do 

campo das ciências humanas para expor o conceito de que somos continuadores do que 

herdamos dos nossos mestres e acirramos, com tudo isso, um jogo de modelagem do 

qual ninguém deve ficar ausente. Por causa dessa mobilidade da tradição é que ela 

consegue sempre ser atualizada, e os jovens de hoje ouvem as narrativas orais com 
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estima, porque o ritmo das reminiscências de cada história contida no tradicionalismo 

sintoniza com o ritmo de qualquer outro estilo artístico, incluindo a Vanguarda. O poder 

da tradição é inabalável, porque caminha junto da História. Ao contrário do que 

costuma afirmar, Suassuna se deixa tocar, mesmo que minimamente, pelo movimento 

vanguardista da aurora do séc.XX. 

Foi a própria tradição que manteve erguida a vanguarda. O motivo seria 

imposto pelas máquinas de dinheiro do Capitalismo? Até certo ponto, sim. Dilacerar o 

arcaico não seria um serviço suave, pois que implicaria a destruição das nascentes do 

sistema capitalista, a começar pelas instituições ideológicas que ostentam o poder do 

capital (Governo, Igrejas, Bancos etc.), incumbidas de garantir sempre a ordem e a 

disciplina. É preciso se reconhecer a consistência de que nada aponta da desordem, 

todavia, de algo anteriormente organizado. Foi o que houve com a Vanguarda. Alguns 

estudiosos admitem na atualidade a duração do oral na organização de sistemas 

simétricos, de unidades da própria língua de onde se materializam as estruturas 

complexas da linguagem e de todas as atividades de expressão, trescaladas pela voz e 

pelos gestos. Na verdade, sente-se que a oralidade dá vida ao inerte. Uma narrativa, 

ouvida por longos anos, ganha sempre cores novas cada vez que é recontada. E quem 

escuta tem a sensação de ser um novo alguém. É por isso que a escrita jamais ocupará o 

lugar da fala, por esta ser mutável e aquela definida. Tal visão derruba uma outra que 

tínhamos da tradição? Um gênero inadaptável ao avançar dos séculos. Em parte, esse 

nosso julgamento de valor vem do folclore, uma arte morta, repetitiva. Tudo em que 

constatamos a presença do arcaísmo nos leva a imaginá-lo como algo sempre antigo. O 

ecletismo é central em qualquer estética, do mais velho ao mais novo, pois é o balão que 

insulta o existir. Rir é fazer linguagem. Assim, a hilaridade é o sopro para a continuação 

da vida. 

A temática de antes é delineada por Guidarini: 

Essas estórias-personagens possuem um valor exemplar. Alimentam-
se dum saber competente, aprendido lentamente através de gerações. 
Ritualizam formas simples de narração. Alimentam a lentidão do 
tempo sertanejo. O conselho, o provérbio e o refrão se revestem dum 
saber competente. As estórias reinterpretam verdades de valor ético-
religioso. Essas fábulas e contos maravilhosos modelam verdades 
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abstratas, como céu, inferno, juízo, final, compaixão, perdão, 
condenação. Tecem estórias sobre a vida futura, sobre o mundo do 
sertão, sobre seus habitantes andarilhos, coronéis, cangaceiros, 
padres, pícaros e trapaceiros. 
As estórias iluminam, alegoricamente, o sociograma das relações 
sociais entre os personagens envolvidos na mímeses duma prática 
social, subsumida metaforicamente pela obra. (1992, p.27) 

Narrativas, que mais parecem mitos, eternizam-se. No entanto, sofrem 

constantes processos de reescritura. Assim como existem os mitos gregos, Suassuna, 

com base nestes, achou correspondências com os mitos populares, ou melhor, estórias. 

Revitalizadas desses correspondentes, elas promovem a polêmica dos valores religiosos, 

e a risada vem à tona com esse objetivo. Ocorrendo a dessacralização, a dramaturgia 

libera o desejo reprimido no espectador no que diz respeito à constante opressão sofrida 

pelos personagens pícaros. Mais uma vez, identifica-se aí a vontade do renascimento 

carnavalizado.
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2.6. O otimismo cômico e outros tipos do riso 

Antes de adentrarmos no lado otimista do espírito, precisamos retomar 

caracteres da comicidade que dão substância ao exagero. Primeiro, para a formação 

deste, é necessário o aparecimento de marcas de negatividade nas atitudes dos homens, 

ou seja, defeitos, tantas vezes definidos páginas atrás, serem focados. Segundo, os 

vícios não podem dar vazão à tragicidade para não causarem sofrimento ao espectador 

no momento em que a peça teatral é representada. Além disso, os resultados devem 

afastar a repugnância e o horror de quem assiste. Só os pequenos desvios de caráter é 

que devem ser expostos para serem cômicos, sempre com uma certa dose constante de 

talento e sensibilidade do escritor. Por que esse último requisito é importante? A 

justificativa está na dificuldade de demarcar-se com precisão a linha divisória entre as 

ações humanas que levam a emoções dolorosas, próximas do campo da Tragédia, e as 

que direcionam a análise para o campo da Comédia. Uma mesma cena pode tornar-se 

engraçada somente se tiver implicação moderada. Senão, a risota se desfaz. 

Tudo isso é verídico, mas a problemática dos caracteres cômicos gera outro 

ponto a ser questionado: não são só as peculiaridades negativas de uma pessoa que a 

fazem ser histórica; as positivas, outrossim, podem ser engraçadas. Só é possível se 

chegar a essa conclusão tendo-se em mente a inexistência de pessoas absolutamente 

negativas e absolutamente positivas nos embriões da humanidade. Às vezes, indivíduos 

que querem ser muito corretos em tudo acordam nosso instinto de antipatia. Até aí há a 

possibilidade de detectar-se um exagero que pode vir a ser o fito da derrisão. Tudo é 

bastante relativo quando se discorre sobre o riso, porque a alma é complexa, e a vida é 

um mistério profundo como o é a própria História. Cada um sofre todos os tipos de 

variedades, negativas ou positivas, proporcionalmente, abrindo veredas para uma galeria 

de espécies cômicas bem distintas. E desta não está descartado o otimismo que contagia 

a todos, fabricando o riso bom ou alegre. No dia-a-dia, é comum nos depararmos com 

alguém sempre de bom humor (de quando em quando ingênuo), apesar dos castigos do 

mundo. A autoconfiança de alguns engendra uma risada de alegria e aprovação, porém, 
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o otimismo em si está longe de ser classificado como ridículo. Nesse caso, para 

ultrapassá-lo, entra em cena um mal inesperado que põe em dúvida a eterna felicidade 

do eu, e, assim, suscita uma gargalhada zombeteira, projetando para o próprio sujeito 

otimista demais a mesquinhez e o individualismo dele, postos em evidência. Em outras 

palavras, o que o riso aí tenta é fazer com que o sujeito otimista veja a insuficiência das 

suas qualidades positivas, que, em alguns instantes, beiram o exagero e a ilusão. Tal 

comportamento faz com que o indivíduo só enxergue um caminho a seguir e acomode-

se em uma única linha de pensamento para a sua vida. De algum modo, é o que se 

observa, como nos itens anteriores de nosso estudo, em João Grilo e Benedito: ambos 

excessivamente confiantes de seus feitos, despertando nossa simpatia por suas 

espertezas e acabaram por não concretizar seus planos. João não ficou rico; Benedito 

perdeu quem pensava ser seu grande amor. São amostras de que a comicidade no 

otimista pode existir em alguns incidentes do cotidiano; em outros, não. E a risota é 

apenas insuflada por um sentimento de mera simpatia para com a pessoa que nunca 

desiste de seus sonhos. O que é preciso, pois, é a correção dos excessos até mesmo nos 

exemplos de predominância do riso bom. 

Talvez atrelada ao otimismo cômico esteja uma outra atitude, integrante 

deste, que é positiva e que, por sua vez, possa ser risonha. Trata-se da engenhosidade e 

esperteza na hora de adaptar-se à vida, vencendo os obstáculos que esta nos impõe para 

encontrar-se uma saída satisfatória. Portam-se assim todos os personagens mencionados 

no teatro de Ariano Suassuna. Todos eles sempre trabalham em duplas para que o 

engenho tenha mais êxito. João Grilo-Chicó; Joaquim Simão-Nevinha; Benedito-Pedro; 

Caroba-Pinhão; Cancão-Gaspar. A vontade em lutar por aquilo que lhes é de direito, 

burlando os poderosos, culpados pelas péssimas condições humanas em que vivem, 

contagia o público, mesmo que os empreendimentos deles se realizem por meios, às 

vezes, nada éticos. 

Acaba-se aí tocando na questão da astúcia do pobre em contraponto com a 

ética. Na verdade, para refletir-se sobre isso, é fundamental verificar que, para 

Suassuna, tanto quanto para o escritor russo Nikolai Leskov, contista notável, o justo só 

se edifica enquanto símbolo do Homem-Deus. Isto é: o elemento mítico, presente no 

teatro aqui estudado e nos contos de Leskov, é o responsável pela ética dos respectivos 
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personagens. “Todos, encarnando a sabedoria, bondade e o consolo do mundo, 

circundam o narrador”, são os dizeres de Walter Benjamin, referindo-se às suas 

reflexões sobre o papel do narrador nos contos de fadas, inspiradores de Leskov. É 

quando a oralidade se destaca também na obra do dramaturgo paraibano, pois este lida 

com o misticismo e com o encantamento de suas estórias. A hierarquia social da 

realidade precisa ser ignorada por instantes para que os justos possam descer aos limites 

do inanimado e recuperar-se o bom humor e a ética pessoal. Voltando-se ao seu estado 

de pureza, o justo toma consciência de que a luta por um futuro mais digno é necessária 

e enfrenta o real com a mesma astúcia e coragem que questiona o poder no mundo 

mítico, fictício das narrativas. Conquistando o direito de ser cúmplice do que é 

manipulado no mundo real (valores, sistema financeiro, projetos políticos etc.), liberta-

se da injustiça e compartilha as mudanças do espaço em que vive. Por isso, as 

humilhações por que passam justificam a obrigação da astúcia para se sobreviver. O 

humor, nesse caso, também serve como desmascaramento de todas as imperfeições dos 

opressores, desvendando-lhes sua condição enquanto pessoas: a de serem nada. 

Fundamentando-se nas qualidades positivas que sustentam a comicidade, as 

mesmas se ligam ao conceito de Picardia ou Picaresca, cujas fontes são, sem dúvida 

alguma, espanholas. A primeira narrativa de que se tem notícia sobre o gênero é o

Lazarilho de Tormes, de autor desconhecido, provavelmente escrito no séc.XVI, 1554. 

Posterior a ela, escreveram-se outras com semelhanças aproximadas, dando 

consolidação ao personagem pícaro. E Ariano Suassuna tem quase toda a sua obra 

teatral inspirada na lírica e na épica espanhola. Seus principiantes textos encenados se 

deixam tocar pelo canto de Federíco García Lorca, bem como por Miguel de Cervantes.

Dom Quixote era e ainda continua sendo seu livro predileto dentre tantos já lidos, 

chegando até a afirmar que Cervantes deveria ocupar o lugar de William Shakespeare, 

no trono de um dos maiores autores da literatura universal. Explicar-se-á sucintamente a 

definição da Picardia para logo ser abordada a sua representatividade na escrita de 

Suassuna.

Uma história não é picaresca porque possui um anti-herói, mesmo porque 

este pode ser tanto pícaro como trapaceiro. O que distingue os dois é o fato de o 

primeiro tipo ludibriar para sobreviver, chegando até a repartir com os outros o 
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resultado de sua astúcia; já o segundo tipo acumula para si mesmo todo o benefício de 

seu trabalho. Em Suassuna existem ambos. Mais adiante, tratar-se-á detalhadamente da 

função de cada um. Por hora, é preciso entender-se que a peculiaridade da picardia está 

“no choque áspero com a realidade, que leva à mentira, à dissimulação, ao roubo, e 

constitui a maior desculpa das picardias” (CANDIDO, 1993, p. 22). Pelo motivo de ter 

sido criado à revelia de tudo e de se ver na obrigação de privar-se de seu bem mais 

precioso  a ética  o pícaro acaba sendo designado à categoria de tipo inferior, mísero 

e maltrapilho. Essa desvalorização enquanto cidadão e ser humano, num contexto 

capitalista e preconceituoso, no qual as pessoas só têm valor pelo capital, ele se torna 

um personagem bem mais livre para percorrer cada ambiente, ampliando sua 

experiência crítica e expondo a sociedade como um conjunto. 

Os pícaros de Ariano também são amáveis e divertidos tal qual nos modelos 

narrativos espanhóis, perfeitamente audazes perante os problemas que os vão levando 

pelas estradas da vida. As conjunturas sociais os motivam na busca de seus direitos 

enquanto seres marginais, desprovendo-lhes a possibilidade de uma análise de seu perfil 

pelas vias da psicologia e vestindo o personagem com o manto do títere. Quase sempre 

essas figuras humanas não aprendem com a vivência das circunstâncias e terminam o 

enredo persistindo nos mesmos erros. A miséria, algumas vezes, até lhes volta para 

impor-lhes uma desilusão, que é passageira, pois logo elas tornam a praticar suas 

peripécias. O pícaro não tem sentimentos, apenas noções de ataque e defesa. Não é à toa 

que João Grilo, Joaquim Simão, Cancão, Caroba e Benedito só têm um objetivo em 

comum: o reconhecimento humano. Nenhum deles ama ou tem pretensões para 

constituírem uma vida mais disciplinada. Vivem de enganar os patrões, garantindo para 

si mesmos a “refeição do dia seguinte”. 

A narrativa picaresca teve sua repercussão num contexto histórico cuja 

opinião pública defendia a precisão de repensar-se os valores hierárquicos, que 

permeavam a política mercantilista vigente. A troca de especiarias nos diversos centros 

de comércio do extremo oriente, que tinha o objetivo de acúmulo de metais para 

galvanizar os negócios dos países europeus, revitalizou os reinos de Portugal e Espanha 

após uma onda de sucessivas guerras de Reconquista de seus territórios, tantas vezes 

demolidos por disputas monárquicas. A restauração do poder político das futuras 
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metrópoles européias começaria pela expansão ultramarina e pelo domínio espanhol 

sobre a Península Ibérica nos séculos XV e XVI, jorrando excentricamente uma 

literatura desviadora dos padrões novelescos. Estes aludiam à situação diária da 

Cavalaria na Idade Média e voltavam o olhar para as classes marginalizadas, abordando 

as privações enfrentadas por determinadas pessoas jamais detentoras dos requintes do 

Novo Mundo emergente. 

É nessa atmosfera de poder que o pícaro ou anti-herói picaresco tentará catar 

o seu espaço e fazer burla do homem capitalista, revelando-lhe “o mundo às avessas”, a 

fim de que tome consciência de sua humildade para a própria formação pessoal. Já que 

toda literatura, ou qualquer outro espécime de nobreza artística, é uma ciência unindo-se 

ideologicamente à História, é possível se afirmar que a arte vem para lisonjear a 

população leitora dessas lendas e mitos como componentes da Cascata Esférica; onde 

as águas (os textos da modalidade picaresca) afiguram se rodopiar em torno de um 

ponto de convergência: o propósito de reconstruir pelo avesso o frontispício dessa 

página social repressora. É uma intenção satírica, expondo o ridículo, o cômico. 

Esse “rodopiar em torno de um mesmo ponto de convergência” acaba 

recaindo na questão do intertexto. Assim, construíram-se os primeiros textos da 

picaresca clássica, O Lazarilho de Tormes, logo depois O Guzmán de Alfarrache e O

Buscão. Aquele, considerado o germe do romance picaresco; estes, o protótipo e “a 

distorção paródica das possibilidades” (GONZÁLEZ, 1988, p. 5). A descrição da 

sociedade ao avesso tem o fim de destacar o pícaro qual uma vítima social e usar dos 

artifícios da mentira para conseguir um lugar ao sol. Diferente do trapaceiro, 

acumulador dos tesouros alheios por puro interesse. 

A teoria acerca da narrativa picaresca vem sendo ainda preservada pelos 

escritores literariamente desde os séculos XVII, XVIII, atravessando com pouca 

expressividade o século XIX, mais dominado pela narrativa dramática e romântica, indo 

desaguar no século XX e na atualidade, substituindo o romance policial e de cunho 

bastante psicológico. Sua fama igualmente se alojou não só na América Espanhola, mas 

também no Brasil, com autores como Paulo de Carvalho Neto, Moarcyr Sciliar, Mário 

de Andrade, Fernando Sabino e o próprio Ariano Suassuna, dentre outros. 
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Todavia definir o picaresco é um dos grandes problemas que dificultam a 

catalogação de vários títulos pelos críticos. Alguns dizem que a picaresca principiou 

com o romance o Guzmán de Alfarache, o protótipo; outros resolvem se prender a 

modelos históricos para relacioná-los à narrativa em si e há quem recorra à abstração, 

isto é, não o qualificando como um texto verossímil. Às vezes, são rígidos no âmbito de 

evolução narrativa e, portanto, tentam estabelecer uma fórmula forçada para a 

classificação e catálogo do mesmo elemento enunciativo, o que termina por ver-se nisso 

a negação das teorias do enunciado lingüístico, seja este literário ou não. Todo texto é 

um processo de rompimento de determinados esquemas-padrões, formadores dos 

chamados estereótipos, que receberam menção anteriormente. Quando o artista se 

liberta desses chavões, amplia a sua célula criativa e as leis da polissemia que fazem do 

enunciado um intertexto, daí ter que se distingui-lo do protótipo na historiografia dos 

povos. É preciso sempre se mentalizar que a picaresca é fruto de uma integração 

sociocultural sujeita a variantes, afastando-se de quaisquer receitas teóricas. Porém 

pode-se arriscar uma regra geral: tomando o núcleo dos gêneros literários da picaresca 

clássica (narrativo e dramático), seria, no caso do romance, um relato pseudo-

autobiográfico de um anti-herói que se apropria da trapaça em troca de obter melhorias 

de vida, aproveitando o ensejo para traçar a sátira da sociedade capitalista ou, melhor 

dizendo, o pícaro assim resolvendo certos ajustes ou ideais. Essa premissa também é 

válida, diferenciando-se apenas quanto ao registro autobiográfico, que se dilui durante a 

narração, através do diálogo dos personagens, sem a interferência direta de um narrador. 

Fazendo uma única ressalva, a noção de narrativa pseudo-autobiográfica perdeu 

consistência nos derradeiros séculos pelo aparecimento de histórias contadas em 3ª 

pessoa, e com isso teremos os referenciais neo-picarescos e para-picarescos. Referente 

ao ponto de vista de quem narra, ele é variado nos romances do núcleo da modalidade 

clássico-espanhola e, muitas vezes, dá-nos a impressão de que a fábula não teve um 

final feliz: o protagonista geralmente é mentiroso no que afirma, denunciando assim o 

denominador comum de certa comunidade ridicularizada: a hipocrisia, ser o que não é. 

O dinheiro está sempre no eixo de todas as astúcias dos pícaros, é o único 

meio de sobrevivência. É aventurando-se na sua obtenção que João Grilo se livra o 

tempo todo do despotismo dos trapaceiros: padeiro, a mulher deste, Bispo, Padre, 
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Sacristão e até do major Antônio Morais. A mesma coisa se dá com Joaquim Simão que 

peleja contra a tirania do fazendeiro Aderaldo Catacão e de sua esposa Clarabela, a 

pseudo-intelectual. Cancão e Gaspar querem lograr com a quantia do inventário de 

Geraldo, mas, para isso, precisam alertá-lo do plano dos impostores Lúcia, Susana e 

Roberto. Caroba e Pinhão não vêem a hora de terem um lugar ao sol com o fim da 

sovinice de Euricão Arábe. Eles batalham por si mesmos e terminam subvertendo o que 

antes já estava instituído. Entretanto, regenerar o outro não é uma tarefa prazerosa; 

quase todas as vezes acabam mais miseráveis do que no início de tudo. 

Na escrita armorial em questão, a abordagem do Pícaro merece uma pequena 

comparação com uma outra obra da Literatura Brasileira, que de acordo com alguns 

teóricos ora se afasta da matriz espanhola, ora a tem junto de si: Memórias de um 

sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida. A brasilidade é um dado 

marcante, sem dúvida alguma, para sublinhar as convergências e divergências entre 

Suassuna e a Manuel Antônio. Os personagens suassunianos são autênticos pícaros 

espanhóis. Salvo Pedro de A Pena e a Lei, que se aproveita da amizade com Benedito 

para no final do primeiro ato roubar-lhe Marieta, eles sempre enfrentam problemas para 

sobreviverem a uma situação de vida cruel e desumana. Muitos até se unem para 

ajudarem uns aos outros a fugirem à opressão dos poderosos. Já Leonardo Pataca, filho 

de Leonardo Pai, do qual o narrador das Memórias inicia a narrativa falando, é menos 

pícaro do que malandro, livrando-se de todos os bloqueios do cotidiano, tais quais: a 

fome, a brutalidade do meio que o corrompe e da ingenuidade de todo anti-herói 

picaresco. Além do mais, nem sequer experimenta a sorte da maioria deles, que 

trabalham nos piores cargos sociais: empregado de comerciante, caixeiro-viajante, 

criado doméstico etc. O barbeiro, seu padrinho, preferia tê-lo como graduado ou 

bacharel a ter que vê-lo passar por tamanha humilhação. O meio e as injustiças que este 

proporciona ao se chocarem com as qualidades de amabilidade e alegria deixam 

Leonardo próximo dos pícaros e, ao mesmo tempo, longe deles por não aprender nada 

com o infortúnio. Esse tipo de coisa, comum na picaresca, faz com que o personagem 

amadureça e reflita sobre os seus atos, e o filho de “uma pisadela e um beliscão” não se 

permite a isso. Talvez aí esteja a elucidação para o romance ter sido elaborado em 

terceira pessoa, cabendo ao narrador as reflexões das atitudes de Leonardo: 
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Digamos então que Leonardo não é um pícaro, saído da tradição 
espanhola; mas o primeiro grande malandro que entra na novelística 
brasileira, vindo de uma tradição quase folclórica e correspondendo, 
mais do que se costuma dizer, a certa atmosfera cômica e popularesca 
de seu tempo, no Brasil. Malandro que seria elevado à categoria de 
símbolo por Mário de Andrade em Macunaíma e que Manuel 
Antônio com certeza plasmou espontaneamente, ao aderir com a 
inteligência e a afetividade ao tom popular das histórias que, segundo 
a tradição, ouviu de um companheiro de jornal, antigo sargento 
comandado pelo major Vidigal de verdade (CANDIDO, 1978, p. 
322).

O brasileirismo encontra o seu maior ponto de convergência, no paralelo 

entre o anti-herói picaresco nas duas obras, ao constatar-se o rastro do elemento 

folclórico. Tanto no pícaro quanto no malandro a astúcia é a única saída para 

respirarem-se bons ares, uma vez que em Leonardo foi composta com base em modelos 

populares das estórias que primam pelo dinamismo, provocado no interior da narrativa 

pela esperteza dos heróis popularescos. A própria caracterização do personagem de 

Ariano com o de Manuel Antônio aproxima os dois da linha do imaginário do povo, 

pois dados como as categorias sociais típicas (profissão, posição no grupo etc.) e os 

paradigmas do gênero fábula fazem uso de figuras tais quais: o lenhador valente, o rei, a 

bruxa etc. Da mesma forma que o escritor paraibano, Manuel Antônio de Almeida lança 

mão do aspecto popular, fundindo-o ao ramo do folclore, a fim de transformá-lo em 

anedota. Além desta, é comum aos dois autores retratarem o cotidiano (cada qual de sua 

época), servindo-se da sátira e da caricatura. Ambas confirmam o esplendor do realismo 

da corrente novelística e teatral na produção dos dois autores. 

Também, ao vestir o traje da formalização dos acontecimentos externos, o 

teatro armorial e a prosa aqui focada documentam a verdadeira História do Brasil real e 

suas oposições à História do Brasil oficial, ampliando incompatibilidades. O elemento 

cultural brasileiro começa a se formar daí. Visualiza-se bem mais intensamente esse 

caráter de documentário, quando há a justaposição de vários fatos isolados. É o caso dos 

intertextos, ou seja, os folhetos de cordel inseridos no interior da peça suassuniana. Eles 

têm uma função informativa assim como nas Memórias. À proporção que os registros 

dos costumes da população joanina vão se entregando ao leitor, o estilo folclorista 
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alcança seu espaço enquanto linguagem histórica e cultural. O trato do pitoresco da vida 

popular auxilia na emergência de componentes das literaturas de voz, um deles é a 

freqüência de um destino que o personagem-tipo precisa cumprir, obrigando a divisão 

da narrativa em etapas. Do Auto da Compadecida ao Casamento Suspeitoso, todo o 

crescimento espiritual dos humildes e, outrossim, dos detentores do poder principia na 

mais baixa condição moral até chegar a mais elevada, sublime. Não é diferente, visto 

por esse prisma, com Leonardo Pataca e o major Vidigal, que tanto o repreende. Um 

plano duplo se configura: de um lado, o da ordem; do outro, a desordem. Em outras 

palavras, as forças do bem e o do mal, como é mais claro se dizer, em busca de um 

equilíbrio universal da Ordem. E aí se tem uma ciência do imaginário do povo, legado 

maniqueísta da cultura européia, em especial, a dos fins do séc. XIV. É daí, então, o 

sentimento patriótico e a crença num Deus que abençoa nossa nação a cada milênio, 

sustendo sempre a harmonia espiritualista e cultural dos povos. A religiosidade 

coordena o ser humano na constituição de uma identidade própria. Em parte, o riso tem 

seu papel nisso ao assumir a máscara do ritual, do festejo (conforme veremos a seguir), 

regenerando a humanidade e a harmonizando. As Memórias estão intercaladas nesse 

entendimento, porque, assim como o teatro armorial de Suassuna, têm marcas da ópera 

bufa. Está germinada a brasilidade que terá seu detalhamento mais a frente. 

Podemos, agora, deduzir que várias são as faces do riso: boas, más, 

ritualísticas, vivificadoras etc., dependendo para quem e para que se dirigem. Kant 

poderia apontar o sentimento de esperança do indivíduo como alavanca da comicidade, 

quando o fracasso o abate. Até certo ponto, ele tem razão, merecendo apenas um ajuste 

em seu pensamento: os interesses do sujeito não podem correr o risco de conduzi-lo à 

tragicidade. Rir aí exprime desmascarar, isto é, indicar o vazio em que se acredita haver 

algo. A força da risada adquire intensidade, principalmente, quando a pessoa fantasia 

demais e esquece de estar no real, autêntica distração interpretada anteriormente. Até 

aqui, tem-se o cômico. A partir do limite de explicação deste, entrará em destaque o 

campo do trágico. Há, por sua vez, temporadas em que os defeitos dos outros são tão 

irrelevantes, despertando-nos somente um sorriso, que serve mais para nutrir nosso 

sentimento de simpatia e afeto. O riso bom, que enfocaremos daqui por diante, nasce de 

um humor de aprovação, que não provoca danos graves. Não se deve pensar que o 
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Humor e o Cômico são a mesma coisa. Essas duas categorias do Risível chegam a se 

tocar, todavia não se coincidem, já que a primeira pende para o lado da benevolência. 

Qualquer vício exageradamente distorcido, mesmo com fundo positivo, pode passar ao 

nível da categoria do Cômico, deixando sua raiz humorística. 

Na verdade, falar do riso bom é somente dialogar com a seguinte dedução: 

numa mera síntese alegre da bonança, não se pode ratificar o ato de rir nem como 

benigno ou maligno, nem totalmente como maligno. Ele é nada mais que a revelação de 

uma alma profundamente boa, porém, maliciosa. Sua meta é a de fundir a barreira da 

seriedade ou do ceticismo para a imaginação fluir. Só pessoas pouco sérias é que 

conseguem rir. E quando esse tipo de riso entra em cena, é porque as falhas do homem 

também são merecedoras de alguma correção, todavia, aqui o caráter derrisório é 

inexistente, pois não se encontra nenhuma mesquinhez no comportamento do indivíduo. 

Mais ou menos, pode-se verificar isso na figura do sonhador, que nem sempre é 

distraído por egoísmo ou ganância. Sonhar é antes assumir-se perante o mundo, não 

importando qual a reação deste. Ademais, ao rir-se de uma atitude positiva, estar-se 

exercitando a jovialidade de viver, e o humorismo carece desse sentimento de 

revitalização, a fim de que o homem redescubra horas de bem-estar para si mesmo. A 

intensidade e a pureza com que Benedito, de A Pena e a Lei, ama a Marieta o cega de 

um jeito que ele nem atenta às faltas dela. Joaquim Simão, de Farsa da Boa Preguiça,

tem uma paixão sincera pela poesia, cultivando-a através do ócio, já que, para o 

Capitalismo, pouco se lucra com poemas e, assim, é perda de tempo a prática do poetar. 

A ociosidade só tem valor ao ganhar-se pecúlio. 

O riso maldoso, bem próximo do cinismo, não está dentro da comicidade. 

Pertence àqueles que só contemplam a vida com desilusão e pessimismo, acreditando 

mais na realidade do que no sonho. Rotula-se de riso pseudotrágico ou, simplesmente, 

tragicômico por criticar a falsidade, professando conceitos ruins e depravados. É um 

modelo que tem o sentido moral. Sendo assim, afasta-se em certos casos da estética da 

arte, em outros não. Diz-se que esse tipo de riso é cômico, porque pode-se tratá-lo dessa 

maneira. Mas sua natureza é psicológica, aproximando-se como substância do riso 

cínico, de efeitos moralizadores. Contextos, dentre os quais, a desgraça e a incapacidade 

de adaptar-se a uma eventualidade. Em outras palavras, rir-se de eventos ou narrativas 
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populares, com o teor inverossímil, por justamente se distanciarem das coisas do plano 

real. Isso, de alguma forma, retoma a índole materialista do ser humano que fora 

exposta anteriormente. Se não, vejamos com este fragmento de Auto da Compadecida:

JOÃO GRILO 
Estou aqui dizendo que, se é desse jeito, vai ser difícil cumprir o 
testamento do cachorro, na parte do dinheiro que ele deixou para o 
padre e para o sacristão. 

SACRISTÃO
Que é isso? Que é isso? Cachorro com testamento? 

JOÃO GRILO 
Esse era um cachorro inteligente. Antes de morrer, olhava para a 
torre da igreja toda vez que o sino batia. Nesses últimos tempos, já 
doente para morrer, botava uns olhos bem cumpridos para os lados 
daqui, latindo na maior tristeza. Até que meu patrão entendeu, com a 
minha patroa, é claro, que ele queria ser abençoado pelo padre e 
morrer como cristão. Mas nem assim ele sossegou. Foi preciso que o 
patrão prometesse que vinha encomendar a benção e que, no caso de 
ele morrer, teria um enterro em latim. Que em troca do enterro 
acrescentaria no testamento dele dez contos de réis para o padre e três 
para o sacristão. 

SACRISTÃO, enxugando uma lágrima
Que animal inteligente! Que sentimento nobre! (Calculista.) E o 
testamento? Onde está? (SUASSUNA, 2001, p. 63 – 64) 

A mirabolante versão de João Grilo sobre o testamento é vista pelo clérigo 

com hipocrisia. Percebe-se que tudo é uma farsa para que a cerimônia fúnebre seja 

concedida também ao canino, porquanto as criaturas da Terra são humanas de tal modo 

que os homens e devem usufruir os mesmos direitos. O cinismo do sacristão é o que 

impressiona. Exemplifica os ensinamentos de São Francisco de Assis acerca da função 

do ecossistema e seu equilíbrio como fundamento para as nossas vidas. Na peça, essas 

lições são desrespeitadas às claras, abrindo lacuna à ambição dos membros da Igreja 

Católica e ao mundanismo bastante criticado. Só é necessário notar que o humor aí se 

estrutura por se chocarem dois painéis antagônicos, mas que Suassuna busca provar 

como possíveis. Esperança num acordo político e cultural para o país não é impossível, 

todavia, uma atividade cheia de obstáculos, aparentemente intransponíveis. A 
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ridicularização dos descrentes só promulga a sua metade cética, ferindo o galope do 

sonho, ou melhor, a importância mágica da imaginação da gente brasileira, em peculiar, 

nordestina, para a continuidade da memória; fonte da sabedoria popular. O ilusionismo 

e o materialismo são, logo, forças opostas em duelo para que entendamos até que 

extremo uma pode ter utilidade à outra, pois não se pode excluir totalmente uma, da 

mesma forma que é leviano se confirmar o definitivo aniquilamento do Mal ou do Bem. 

O riso motejador, quase tocando o falso e a depreciação dos paradigmas, apreende um 

paradoxo entre a expressividade figurativa de João, ao personificar o cachorro, e a 

fingida fraternidade do sacerdote, capitalista até a alma. O auxiliar do vigário é 

desmerecido pela risada do leitor/espectador por se identificar nele a maldade até no 

trato com as coisas mais simples. 

A probabilidade de que o ato de rir, depois do fim derrisório, possa 

preencher o vazio deixado pela fúria da maledicência é indiscutível. Mas aí fugimos da 

preocupação com o esteticismo para o seu psicologismo. Por enquanto, não se entrará 

em minúcias, bastando-se dizer que a alegria, invasora do riso em certos momentos dá-

lhe um traço mais subjetivo do que objetivo, muito embora este não esteja longe de 

integrá-lo. O diferenciador está na substituição da ira e da cólera pela vitalidade. O lado 

perturbador de uma risota é alvejado pelo lado vivificador. As energias vitais recuperam 

o desejo de viver bem e acreditar em suspensão da tragicidade da existência, tão 

desconfortável e desarmonioso que entristece qualquer um, desestimulando quanto à 

básica postura de impor-se ao mundo enquanto pessoa. Desde a Antigüidade, isso é 

rotina, virando até rituais em inúmeras nações contemporâneas. O riso, por essa óptica, 

se ocupa de renascer os seres vivos, despertando-as para a vida. É a mais pura 

ressurreição do que parecia morto. Histórias, mitos e lendas surgiram desse sentido 

revitalizador do Risível, que fertiliza o espírito humano, carente de luz, brilho. Tal 

ritualística foi ganhando terreno na Idade Média com as festividades que antecederiam a 

Quaresma, nas oportunidades em que os sacerdotes católicos, no culto à divindade, 

felicitavam os cidadãos urbanos com folguedos eróticos nas cerimônias de louvação ao 

dia da colheita. A agricultura foi o modo de produção e subsistência mais usado, logo 

que as incipientes comunidades já civilizadas adquiriram ares de sedentarismo. Pelo que 

se sabe ao ressuscitar o sagrado, a natureza e os seres compuseram o folclore e o 
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Romanceiro Ibérico. Este último difundiria sua tradição através do Romanceiro Popular 

do Nordeste, do qual partiriam muitas estórias para a arquitetura estética do riso na 

dramaturgia de Ariano Suassuna. Então, é legítimo entender que, segundo toda uma 

mitologia egípcia, permanece a noção do brincar como força vital à terra morta, desta 

concretizando-se sempre um novo começar. 

Por que o leitor acha que Suassuna mescla dança, música e folclore em sua 

atividade cênica? Tratou-se o problema da identidade cultural no Brasil em 1970 pelo 

Movimento Armorial, que almejava juntar as diversas culturas e nacionalidades 

existentes para chegar-se ao verdadeiro berço do povo brasileiro, uma promiscuidade 

das raças e dialetos. A arte armorial é assim definida: 

A arte armorial brasileira é aquela que tem como traço comum 
principal a ligação com o espírito mágico dos “folhetos” do 
Romanceiro Popular do Nordeste (Literatura de Cordel), com a 
Música de viola, rabeca ou pífano que acompanha seus “cantares”, e 
com a xilogravura que ilustra suas capas, assim como com o espírito 
e a forma das Artes e espetáculos populares com esse mesmo 
Romanceiro relacionados (SUASSUNA, 1974, apud SANTOS, 1999, 
p. 13). 

O armorial fixa uma nova literatura popular no Nordeste, tendo as Folhas

Volantes como voz e a xilogravura no topo emblemático das Artes Plásticas, 

completando o ciclo da corrente composta pelas formas artísticas distintas: a poesia 

narrativa dos versos, a música (e o canto) das estrofes e a ilustração xilográfica das 

capas dos folhetos de cordel. Passa-se a ter desse conjunto a bandeira do povo, 

finalmente erguida, para servir de exemplo à criação de um estilo cultural que 

expressasse um conceito dessa parcela da população nacional esquecida. De qualquer 

maneira, tal estética veio levantar novas teses. Uma delas é a seguinte: o popular 

costuma ser rotulado de movimento cultural cujas condições para sua consistência estão 

no consumo e na circulação de venda. O contraste com a cultura de massa é inevitável, 

porque o importante são as distinções socioeconômicas no âmbito da expressão oral. O 

esquecimento só não é total em decorrência das cerimônias do folclore, que colocam 

constantemente no palco do tempo a maior quantidade de trabalhos literários advindos 
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dessas camadas mais pobres. E estes procuram tornar a língua acessível a todos, através 

da tomada de juízo de que precisam seduzir o público letrado e até o pouco letrado com 

uma linguagem sobrecomum aos limites do diferente e do oprimido. Assim, o saber ler 

e traduzir o código lingüístico da obra literária popular obriga o leitor também a decifrar 

o sentido sociológico que contribui para a sua originalidade, presente na prática da 

oralidade. Porém novos estudos divulgaram que é equivocado o contato entre letra e voz 

dentro da definição de literatura oral, pois o termo oral é vago, ao contrário de 

vocalidade: o vocal fixa as relações entre voz e escrita e, conseqüentemente, elos do 

texto com a memória coletiva, perpetuando uma estética do vocal que vai além de 

arquétipos medievais. A princípio, o oral em si não diz nada e nem sempre consegue 

adaptar-se às regras da língua escrita, de modo que a voz tem de mudar sua 

expressividade para entrar na esfera do escrito. Idealizando uma performance a respeito, 

tem-se um substrato da vocalidade para que se identifiquem as pontes das práticas 

modernas e tradicionais. Isso acaba possibilitando a ligação do popular-oral com o 

letrado e erudito, isto é, uma codificação do folclore, dita como arte inflexível, de 

modelos já estabelecidos. 

Para fermentar tal comunicação, retomada em temáticas orais por escritores 

letrados e, de tempos em tempos, eruditos, é que se promove a atualização pelas vias da 

reescritura. Fazendo assim, os armorialistas, tal qual Suassuna, interagem o contador 

com o autor e o leitor ao processar a transmissão da história contada, que será recebida 

pelo público. Percebe-se desse exposto o quanto é indissociável a literatura oral e a 

erudita. Uma ressurge da outra quase sem querer. Daí ser impossível extrair o grau de 

pureza de ambas. Qual seria o pretexto de a voz do povo sempre ter espaço, mesmo na 

literatura da classe dominante? Por que esse caráter ambíguo de lutar por fazer-se ouvir? 

Algumas dessas interrogações têm a necessidade de serem confrontadas com os 

resultados de pesquisadores, que acharam na Idade Média a herança dessa entrada da 

cultura popular na cultura medieval e dominante, para, partindo desta, estruturar seu 

próprio objeto estético e independente. Tamanho sentimento de uma expressividade 

particular deságua numa pura ciência acerca de recuperar-se o instinto nacionalista, isto 

é, a busca da verdadeira identidade nacional. Como forma de escapar à dominação do 

colonizador, os países começaram a voltar-se para a sua gênese histórico-cultural. E 
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para desempenhar o passado, é preciso lembrança, e a do povo é adelgaçada, além de 

revelar o recalque de uma ingenuidade nas entranhas da pátria. 

Depois do Movimento Regionalista da década de 30 e dos embrionários 

testes da poesia oral em obras como O Cabeleira, de Franklin Távora, debatendo a 

questão do cangaço, chega-se à ilação de que o folheto é o fundador de uma tradição 

histórica inesquecível, rememorada pelo povo até virar reminiscência. Ao mesmo 

tempo, é o símbolo ou a insígnia de um movimento do Nordeste apto a solucionar os 

problemas e consolidar um método crítico. Rompendo as muralhas, que separam a 

literatura oral e popular da produzida pela cultura letrada, dentro da própria cultura 

brasileira, os armorialistas carecem, acima de tudo, de subverter o caminho da interação 

social, desobstruindo-o de barreiras sociopolíticas e culturais. De todo jeito, um grande 

passo já foi tomado: a não-existência de padrões estéticos a dividirem ambas as culturas. 

Significa dizer que o erudito deve aprender com o popular uma nova forma de 

expressão artística, pois o Brasil é detentor de uma rica diversidade cultural a ser 

preservada. Assim, é preferível dizer que a estrada para o armorial chegar até o 

intercâmbio oral e escrito seja constituída apenas pela fórmula de uma análise crítica, 

posto que possa propagar orientações para uma pesquisa sobre os pontos de 

convergência deles. Daí por diante, um duplo campo cultural estará regenerado. Eis a 

legitimidade do Movimento que teve como mestre Ariano Suassuna. Porém um 

ingrediente é fundamental para torná-lo estilo permanente e defensor de uma poética do 

povo: a nordestinidade. Sendo o Nordeste incipientemente povoado no séc.XVI, é um 

terreno propício para a criação de uma nova arte popular mais preocupada com os 

elementos estéticos do que com a necessária fisionomia politizada e neo-naturalista do 

regionalismo dos anos 30 do séc.XX. 

O projeto de Ariano era a relaboração da cultura do Brasil de índole nacional 

e regional, que livrasse do anonimato a genialidade de artistas do povo, sem a menor 

oportunidade de animação, universalizando suas ações. E a primazia do Movimento 

Armorial não estava numa teoria ou manifesto para ditar seu esteticismo. O gênio vinha 

em primeiro lugar. E a heráldica influenciou bastante os armorialistas por meio de suas 

imagens emblemáticas e símbolos matizados. É uma tendência da História da arte 

brasileira que partiu daquilo que já era estimado como sendo literário ou puro 
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estranhamento lingüístico, com uma cronologia e espaço delimitados  a Idade 

Contemporânea e o ambiente rural e sertanejo do Nordeste. O termo armorial

significava uma coletânea de brasões da aristocracia da época monárquica e retomava a 

Era Medieval, governada pela nobreza, administradora dos bens da terra produtiva com 

o auxílio de fazendeiros, conhecidos pelo nome de Senhores Feudais.

No Feudalismo, forma de governo que tinha a produção agrícola qual meio 

de lucro e subsistência, havia uma clara divisão de classes e de culturas bem definidas, 

assim como no Brasil ainda hoje. Os nobres ocupavam a posição mais elevada da 

hierarquia social, seguida pelo clero, a burguesia, um pouco forte, a cavalaria e os 

servos, guardiões da gleba mediante um pagamento constante pelo usufruto da mesma. 

Era um sistema um pouco semelhante ao de Capitanias Hereditárias no Brasil, com a 

diferença de que estas não eram dirigidas pelos donatários com poderes absolutos. 

Todos os direitos e deveres dos respectivos donos eram regidos por dois instrumentos 

jurídicos: a Carta de doação e o Foral. Ambos regulamentaram a capitania. Dizemos que 

se assemelhavam ao feudo em função de o donatário poder, caso quisesse, doar lotes de 

terras do Estado para colonos, portugueses ou não. Eram as sesmarias, e o beneficiário 

delas era chamado de sesmeiro. 

Por toda essa explanação, aclara-se o porquê de Ariano Suassuna insistir 

tanto no regresso à medievalidade. Está nítida a importância de relembrar o passado 

para o esclarecimento do presente, porquanto um se justifica pela ação do outro. O 

substantivo armorial, além disso, foi escolhido pelo escritor de Auto da Compadecida e 

do Romance d’A Pedra do Reino, narrativa em prosa, para representar um certo valor 

estético: tem uma bela sonoridade, um som que se aproxima da cantoria de roda. Em 

seguida, a escolha da palavra vem da heráldica sob uma dimensão de plasticidade. 

Armorial estende-se à disposição e à escultura das habitações e igrejas nordestinas, mas 

pode, igualmente, estar no toque da viola e rabeca do cantador. Apresentando-se em 

todas as partes, ele sustenta a face unitária de um povo, de uma nação, tomada por 

várias simbologias que são a identidade de um grupo, Estado ou país: 

A unidade nacional brasileira vem do Povo, e a Heráldica popular 
brasileira está presente, nele, deste os ferros de marcar bois e os autos 
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dos Guerreiros do Sertão, até as bandeiras das cavalhadas e as cores 
azuis e vermelhas dos Pastoris da Zona da Mata. Desde os estandartes 
de Maracatus e caboclinhos, até as Escolas de Samba, as camisas e as 
bandeiras dos clubes de futebol do Recife ou do Rio (SUASSUNA / 
MOV, 1974, 11 apud SANTOS, 1999, p. 26). 

Dentro de tal posicionamento sociológico, o riso assiste a união entre os 

povos e, conseqüentemente, a peleja por uma igualdade, mesmo que apenas em um 

ponto. Ele se ajusta ao Armorial com o fito de despertar a conscientização da gente 

pátria, educando-a para zelar pelo que é seu, auto-assumindo sua identidade e sua 

participação no processo histórico. De qualquer jeito, é adequado o liame que se possa 

organizar acerca dessa meta de identificação cultural de uma nação num determinado 

território geográfico com os vários gêneros do riso e da comicidade estruturados. São 

eles seis, sendo alguns já explicados e outros a serem esmiuçados mais adiante. Os 

fatores de sua vivência em categorias têm como motivo os aspectos que eles nos 

transmitem para a classificação: os psicológicos, os sociais, os políticos e os 

fisiológicos, se bem que estes últimos pertencem a categorias mais extra-estéticas, não 

originando o efeito da comicidade. Porque detém a competência de multiplicar-se 

mediante as suas aparências e variantes, o riso, na foz do cômico, é revestido pela 

máscara, principalmente, no teatro. O próprio ato de encenar força o ator a agir como 

um ser múltiplo todas as vezes que lida com emoções vindas da realidade. 

No decorrer de nossa averiguação, o ato de rir sobrevive junto de outras 

paixões humanas: o choro, a raiva, a alegria, a tristeza, a decepção e o abandono. Rir é 

um impulso forte que tem uma curta duração temporal para acontecer. Sua eclosão se 

efetiva no instante em que não é esperada a eventualidade. Uma característica acaba 

aparecendo aí: o riso não permanece, ou seja, um indivíduo pode rir por um ou dois 

minutos, todavia, exigindo-se que as entonações da piada ou da situação cômica 

presenciada obedeçam a uma cadência rítmica, sem a linearidade de como é contada. 

Depois, o dito espirituoso perde sua risibilidade. A sua força vital está atrelada, na 

verdade, não ao risível (ou ridículo como se queira chamar), mas precisamente ao 

próprio cômico. O ridículo só se mostra do lado deste cada vez que esconde um 

conteúdo social, tantas ocasiões já argumentado ao longo de nossa experiência analítica 

como razão para o riso ter sua representatividade. Ele é uma espécie de “cômico-
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social”, porque trata das contradições de caráter da realidade. Talvez nessa lógica esteja 

uma distinção pouco feita pelos teóricos e de que derive um engano: o emprego do 

mesmo conceito para Comicidade e Sátira, como se os dois existissem num só. O 

primeiro pode ocorrer no segundo, porém, o segundo não se afasta do primeiro. A falha 

maior está quando tentam confundir o riso satírico, provido de burlesco, com o 

engraçado ou riso de entretenimento. Ao contrário deste, aquele é de valor pedagógico, 

educativo e tem um significado estético, localizando-se completamente fora de uma 

categoria extra-estética como se dá com a primeira forma, primitiva e mais próxima da 

festa de feira. 

O riso só existe no território da brevidade, compactuando com a sátira em 

pleno laconismo. Implica dizer que o vigor do humorístico assiste nas profundezas da 

condição humana, cheia de lacunas, comprimindo seu tempo de funcionamento. Basta 

uma mera palavra ou frase para o dito colocar tudo que precisa às claras. Sua transitória 

atuação concentra-se em gastar toda a energia mental no enunciado, já que o humor é 

engraçado uma única vez. Seria cansativo, enfadonho se porventura a risada caísse na 

monotonia ou se prolongasse por horas e horas. Acabaria por se falsear o real, e esse 

certamente não seria preterido por um teatrólogo da estirpe de Suassuna, já precursor da 

geração do teatro ilusionista, preocupada em suscitar a magia e o encanto no espectador. 

É por isso que retomamos com insistência a marca sublime do riso, untado a outras 

paixões conflituosas do homem. A saber: rir é experimentar, ademais, o temor, a fúria, a 

curiosidade e a compaixão. Foi o que vislumbramos de essencial na performance do 

Risível no domínio da arte em trabalhos dramatúrgicos do mago do Movimento 

Armorial. Haja vista, por exemplo, em Auto da Compadecida, quando a Virgem Maria 

intercede em favor dos mortos, argumentando em sua defesa à lucidez da alma humana, 

fraca diante dos apelos da carne e do dinheiro. Situação que indefere de O Casamento 

Suspeitoso, logo que no final se enuncia o propósito do drama. O desfecho de O Santo e 

a Porca substitui a gargalhada, desde o início, pela melancolia. Por conseguinte, o 

espectador vive um período de seriedade para depois ter o imo invadido pelo Risível. 

O instinto coletivo se mantém intacto em todas as variantes do riso? Em 

todas não. Uma amostra se encontra no riso cínico, individual e triunfante àquele que o 

usa. Não contagia ninguém com seu efeito derrisório por só significar a destruição. Por 
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causa disso, preenche uma enorme distância do cômico, que regenera e aspira ao 

renascimento para o bem-estar do homem. Sem essa noção filosófica da estética, tal tipo 

de galhofa só desperta a indignação e a repugnância. Na ordem do humor, de quando 

em quando, a risota pode se dar de maneira contínua, à medida que a pessoa só enxerga 

o cotidiano com ojeriza e mesquinhez. Diante dessa exposição, ele acabará assumindo a 

identidade do demoníaco. É essencial atentar-se para o pormenor de que a derrisão, 

beirando o cinismo, em nada toca a sátira. Cada vez que a vontade dos que são a mira 

do escárnio está longe de corrigir os vícios, o satírico se incumbe de tentar removê-los, 

recordando aos zombados a mobilidade e a sede de luta, e o riso é uma motivação a 

isso. Que todos se permitam a tamanho fim, porque ele trará sempre o verdadeiro papel 

da humanidade para a discussão global: consente-se o requisito de adaptar-se a tudo. Eis 

uma prova de aprendizado que o indivíduo precisa ter consigo, a fim de favorecer-lhe 

um corriqueiro amadurecimento moral. 
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1- As implicações histórico-sociais do riso no Teatro Contemporâneo: o retorno das 

festas carnavalescas 

Já que estamos falando de dramaturgia, convém pormos em pauta o lembrete 

de que o teatro medieval tem como mestre o teatro grego e toda a filosofia deste, motivo 

que nos obriga, ao abordar agora a face histórica do riso, a retomar a origem deste para 

depois estabelecermos o encadeamento com o significado que se produz nos séc. XII e 

XIV.

O primeiro contato que se tem do riso é com a mitologia. Os deuses riram, e 

os homens nasceram. Tal acontecimento é bastante narrado em mitologias de povos do 

Oriente Médio quanto a essa questão do mito da divindade e da gênese do universo. É o 

caso do riso ritual da antiga Fenícia, usado no sacrifício das crianças; no Egito, durante 

a colheita do Nilo, os sacerdotes dão intensas risadas para saudarem o ganho obtido com 

o próprio trabalho (MINOIS, 2003, p. 21 – 23). O principal objetivo disso está no desejo 

de crer num futuro mais promissor, o qual possa adiar o prenúncio da morte, 

alimentando igualmente o gosto pela vida. A recorrência aos mitos gregos só demonstra 

a incerteza quanto à verdadeira origem do riso, o que leva o mundo ocidental, por 

ausência de métodos científicos bem mais precisos, a buscar explicações no divino, no 

sobrenatural. Resultado: acaba se deparando com mais questionamentos do que 

respostas.

A produção do riso através do mito pode ser vista também sob a perspectiva 

do profano. Este não se separa do sagrado em hipótese alguma, o que faz qualquer um 

pensar que parte dos fenômenos históricos e científicos, possíveis causas da existência 

dos seres humanos na Terra, tenham fundamento, se articulados à outra parte, a 

abstracionista. Mas, nesse caso, o ato de rir, quando ocorre, promove mais uma volta à 

vida profana; e a atmosfera divina é por completo esquecida, ou seja, todos os limites 

que ela impõe à humanidade são ultrapassados em prol de uma maior liberdade de ação 

e pensamento na busca das verdades que regem o cotidiano. Acontece que nos homens a 

risada tem um preço: assumindo uma forma incontrolável, conduz à loucura, pois 

frágeis como são deixam o riso dominá-los instantaneamente. Com os deuses, senhores 



140

dessa força ilimitada, não existem conseqüências avassaladoras. Tudo isso quer dizer 

que, segundo a mitologia, o riso dos deuses não tem entraves e desencadeia-se de forma 

ritualística, revelando um significado violento, deformador e sexual ao julgar a moral 

uns dos outros. Assim, é também forte a sua associação à obscenidade e ao retorno da 

vida, caracterizando o seu lado divino como inquietante. Para que o homem possa levar 

uma existência tranqüila, em alguns momentos, o seu riso precisará se afastar um pouco 

dessa inquietação divina; caso contrário, correrá o risco de se sentir obrigado a conhecer 

a fundo certos mistérios que envolvem o além e o futuro, e essas explicações fogem 

inteiramente ao alcance de sua condição humana. 

O riso surgiu com os deuses nos mitos gregos, porém, tamanha alegria não é 

pura nos mortais. A consciência da morte supre uma parcela de energia destinada a ele, 

porque desperta intuições sobre o desconhecido, ou, para todos, o nada. É claro que essa 

idéia do riso associado ao fim é relativa em certas culturas. Tem-se um bom exemplo na 

Trácia, onde se comemora a morte com entusiasmo e boas doses de hilaridade, ao passo 

que o nascimento é celebrado com tristeza (MINOIS, 2003, p. 27). Viver é sempre 

sofrer, e o alívio chega após o fim de tudo. Na Sardenha, no séc. III, ria-se durante os 

sacrifícios, assim como na antiga Fenícia, quando os pais sacrificavam os próprios 

filhos. Daí, possivelmente se colha a justificativa para a denominação riso sardônico,

muito cultuada inclusive em alguns textos literários gregos, dentre os quais, a Odisséia,

de Homero, como no episódio em que Ulisses, ao livrar-se do golpe de projétil lançado 

por Ctésipo, zomba do próprio ferimento.  

Esse tipo de riso é inquietante e preocupa muito mais em função de seu 

sentido indeterminado. Por desconhecer-se o porquê de sua atuação, ele provoca mal-

estar, ausência, como se trouxesse em si um presságio ameaçador sobre a condição 

humana. Vítima dele, o homem sente-se prisioneiro do que supõe ser algo vindo do 

além, do outro mundo, por causa da imprecisão passada. O sarcasmo com o qual João 

Grilo em Auto da Compadecida, chamando o Encourado de “promotor, sacristão, 

cachorro e soldado de polícia” e enfrentando situações muito temidas do outro lado da 

vida, sustenta bem a lógica do cômico como questionador de toda uma crendice em 

torno do tema da morte. Farsa da Boa Preguiça coloca-se, outrossim, na mesma 

posição ao exibir no último ato o poeta e protagonista Joaquim Simão à frente de um 
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pequeno exército de diabos, lutando contra os seres demoníacos pela salvação cristã do 

mundo. A Pena e a Lei retoma a estética da morte, pondo os personagens mortos se 

comunicando num jargão científico às avessas, risível, e cuja escatologia comprova o 

fim de cada um por culpa do outro. A necessidade de que o Cristo morra mais uma vez 

parece evidente nessa passagem do texto, posto que os homens continuam se matando 

competitivamente em total ignorância às lições dos Evangelhos. Assim, o papel da 

justiça na terra acaba perdendo em credibilidade para a justiça de Deus. 

A performance do mito com um sentido profano na formação do riso se 

fortifica a partir das festas que a iluminam com maestria. As festividades populares 

encenam os mitos que acabam se inserindo na consciência do povo. Na Antiga 

sociedade grega, as celebrações dionisíacas, as bacanais (festim em honra do deus 

Baco), as panatenéias (estas, em Atenas, em honra da deusa Palas Atena, padroeira da 

cidade) e demais festas de cunho religioso serviam para a reatualização dos mitos e 

lendas, respeitados pelos que os ouviam apreensivos. Em seguida, tinha-se uma 

mascarada que encantava a todos com sua tentativa de manter o ilusionismo ou a magia 

da estória contada. Novos rituais aparecem e passam a fazer uso da prática da inversão, 

através da qual as hierarquias e convenções sociais tinham seus valores invertidos. Os 

excessos e normas eram combatidos, e tudo virava uma verdadeira desordem em 

detrimento de uma nova ordem sociocultural, além da renovação do contato com o 

plano divino. É para isso que o riso entra em cena. 

Se for verdade que o riso garante a guarnição dos deuses por simbolizar a 

volta ao caos e, depois da orgia, a criação do novo mundo, será discutindo o escárnio 

existente por trás da gritaria, as danças, os cantos e demais brincadeiras, que se 

verificará, ademais, como se instalará o processo de tal desordem. A conversa entre os 

clérigos e os seres celestiais em Auto da Compadecida se desenrola de maneira bem 

humorada, com ofensas ao Encourado e até mesmo pondo em dúvida a legitimidade da 

verdadeira raça à qual pertenceu o Cristo. Na seguinte cena, confirma-se tal 

argumentação quando os mortos da cidade de Taperoá, após serem fuzilados pelos 

cangaceiros, ficam petrificados com a aparição do filho de David. Já, no terceiro ato, ao 

requerer um autêntico tribunal de apelação, João Grilo trava diálogo com Manuel, e o 

tom dele gera o riso festivo: 
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JOÃO GRILO 
Apesar de ser um sertanejo pobre e amarelo, sinto perfeitamente que 
estou diante de uma grande figura. Não quero faltar com o respeito a 
uma pessoa tão importante, mas se não me engano aquele sujeito 
acaba de chamar o senhor de Manuel. 

MANUEL
Foi isso mesmo, João. Esse é um de meus nomes, mas você pode me 
chamar também de Jesus, de Senhor, de Deus... Ele gosta de me 
chamar de Manuel ou Emanuel, porque pensa que assim pode se 
persuadir de que sou somente homem. Mas você, se quiser, pode me 
chamar de Jesus. 

JOÃO GRILO 
Jesus? 

MANUEL
Sim. 

JOÃO GRILO 
Mas, espere, o senhor é que é Jesus? 

MANUEL
Sou.

JOÃO GRILO 
Aquele Jesus a quem chamavam Cristo? 

JESUS
A quem chamavam, não, que era Cristo. Sou, por quê? 

JOÃO GRILO 
Porque... não é lhe faltando com o respeito não, mas eu pensava que 
o senhor era menos queimado. 

BISPO
Cale-se, atrevido. 

MANUEL
Cale-se você. Com que autoridade está repreendendo os outros? Você 
foi um bispo indigno de minha igreja, mundano, autoritário, soberbo. 
Seu tempo já passou. Muita oportunidade teve de exercer sua 
autoridade, santificando-se através dela. Sua obrigação era ser 
humilde, porque quanto mais alta é a função, mais generosidade e 
virtude requer. Que direito tem você de repreender João porque falou 
comigo com certa intimidade? João foi um pobre em vida e provou 
sua sinceridade exibindo seu pensamento. Você estava mais 
espantado do que ele e escondeu essa admiração por prudência 
mundana. O tempo da mentira já passou. 
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JOÃO GRILO 
Muito bem. Falou pouco mas [sic] falou bonito. A cor pode não ser 
das melhores, mas o senhor fala bem que faz gosto. 

MANUEL
Muito obrigado, João, mas agora é sua vez. Você é cheio de 
preconceitos de raça. Vim hoje assim de propósito, porque sabia que 
isso ia despertar comentários. Que vergonha! Eu Jesus, nasci branco e 
quis nascer judeu, como podia ter nascido preto. Você pensa que eu 
sou americano para ter preconceito de raça? (SUASSUNA, 2001, p. 
146 – 149) 

Ficou claro que o objetivo da risota aí é reordenar o planeta, promovendo a 

reintegração do homem à sua própria espiritualidade. Trata-se de um breve rompimento 

com o corriqueiro, o comum, o que põe o sujeito longe do profano e em contato com a 

dimensão dos deuses e dos demônios, ambos guardiães de nossas vidas. Não se discute, 

pois, o retorno às origens para que os indivíduos possam relembrar sua verdadeira 

missão na Terra, regenerando-se e livrando-se da ruína que sua condição humana pode 

sofrer. A coletividade dos rituais festivos, acrescentada à comicidade, faz o indivíduo 

sair de si, permitindo-se participar da festa coletiva e romper com o conformismo. A 

maior libertinagem desse sentido ritual do riso se dá porque as divindades exigem dos 

homens maior desapego ao que lhes é imposto pelas comunidades e demais 

organizações territoriais, instituídas ao longo dos milênios. Chega a um ponto dessas 

aglomerações em que certos padrões de convivência precisam abandonar os excessos, 

conforme já discutido; do contrário, aqueles, que não mostrarem sua abnegação a eles, 

poderão sentir a ira dos deuses. A repreensão de Manuel ao bispo, no fragmento 

anterior, condiz com tal influência, uma vez que dirigir-se amigavelmente ao 

amarelinho Grilo e apoiar a postura íntima com que este o tratara é, no mínimo, um 

reconhecimento pela personalidade inconformista do pobre sertanejo à procura de dias 

melhores. Aliás, brincadeiras de caráter festivo, diálogos que mais lembram pilhérias, 

acompanharão todo o julgamento celestial, desenvolvido no decorrer do último ato da 

peça.

Para se entender que o poder e a magia do riso vão além de um mero 

folguedo coletivo, há que se conhecer o figurativismo da mascarada grega, também 
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influenciadora do burlesco e do popular. Esta tem vários sentidos; como por exemplo, o 

de alteridade. Tudo consiste em fazer-se passar por outro durante a celebração da praça 

pública para realizar-se um autoconhecimento. Uma máscara que caricatura alguém na 

qualidade de tipo social, redargüindo algumas vezes a hierarquia política, configura seu 

efeito de máquina do riso. É notável aí o que Ariano Suassuna constrói no personagem 

Manuel, apresentando-o desmistificado da visão renascentista que considera Jesus uma 

pessoa de pele branca. Mudando a cor da epiderme, o Cristo põe em discussão o tema 

do racismo enquanto problema cultural sério e conduz todo o tribunal a condições, nas 

quais os outros personagens, através de suas caricaturas expostas pelo diabo e por João 

Grilo, venham a tomar ciência do que foram em vida. O riso, então, exorciza a 

desordem plantada pelas imperfeições humanas e depois promove o nascimento de uma 

nova ordem. Tanto isso é verdade que a Compadecida reforçará, logo depois, esse alter-

ego dos condenados, e a história acaba se encaminhando para o perdão de todos os 

pecados.

Outro aspecto interessante que define o riso da mascarada ou festa coletiva é 

o uso da agressividade. No entanto, é preciso não se pensar nesta ligada à gargalhada 

estrondosa como puro antagonismo que, porventura, viria a ser tachada, caso se falasse 

em ação trágica. No cômico, a agressão é usada para libertar-se a brutalidade bestial que 

existe em cada um de nós. É assim que agem as pessoas com suas máscaras, quando 

estas são também de animais, representando a renúncia ao proibido. A hostilidade seria 

uma necessidade vital para o homem vencer a força das limitações que o mundo de 

certa forma lhe impõe. Mascarado, no total anonimato, tem a chance de sacrificar o 

injusto, purgando-se dos vícios corruptores, e aproximar-se do divino. Na verdade, 

percebe-se aí um ritual carregado de muita alacridade em que riso e violência se 

complementam, a fim de que haja um melhor controle do nosso instinto violento, 

liberando um convívio social mais satisfatório. 

Partindo dessa linha da festa coletiva, é conveniente detalhar-se a simbologia 

que esta denota ao riso popular desde civilizações antigas, a começar por Roma com as 

suas Saturnais, festas feitas em honra do deus Saturno, e as Lupercais, celebradas em 15 

de fevereiro em honra do deus Luperco ou Pã, para assegurar a fertilidade. Rir nelas era 

indispensável, porque a pretensão estava em pregar o regresso a um tempo mítico feliz, 
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em que a união e a igualdade entre os povos pudessem prosperar. Para que esse fim 

fosse atingido, todos os rituais, consoante explanações anteriores, necessitavam de uma 

inversão de valores, ou seja, tudo deveria ocorrer ao contrário. Isso implicava: luzes 

artificiais acesas durante o dia; homens vestidos de mulheres; a louvação a um sol à 

meia-noite; subordinados dando ordens a seus patrões e, sobretudo, o emprego de uma 

linguagem, cujo vocabulário deveria conter palavras de efeito cômico. O riso toma toda 

a comemoração, movido por obrigatoriedade. O seu combustível, é claro, está também 

na licença para o evento ritualístico acontecer, na inversão, nas máscaras e no vinho. 

Nas Saturnais, a risada cuida apenas em reviver o lado ilusório da vida, evadindo-se do 

mundo real, interrompendo o tempo deste. Com base nessa informação, o entendimento 

é de que o ato de rir seleciona os simpatizantes com a festividade, excluindo os que se 

opõem a ela. Como diz Minois, ainda em seu trabalho História do Riso e do Escárnio,

no capítulo 3, que fala do riso satírico e grotesco: “É preciso sugá-los, lambuzá-los, 

zombar deles, submergi-los no riso dissolvente” (2003, p. 99). 

Diferente das Saturnais, cujo riso visa à volta a uma época harmoniosa e 

pacífica, nas Lupercais, a finalidade dele está no renascimento de uma vida nova. 

Enquanto se submetem a rituais excêntricos, os participantes são invadidos por uma 

explosão de jovialidade, significando o renascer para um novo tempo da existência, 

totalmente revigorado, conforme ensina a tônica do evento. É plausível o motivo de que 

o renascimento do riso nas Lupercais tenha se composto a partir dos mitos gregos. Vem 

daí o conceito de reatualização dos mesmos que deixa o poder político pouco à vontade 

para atuar. À medida que os folguedos ganham tamanho durante as celebrações, as 

autoridades têm seu poder de ação limitado, sem conseguirem conter as conseqüências 

do espetáculo. Mas este, consciente do exagero que pode causar, controla a si mesmo, 

promulgando um regulamento que assenta regras para a realização dos entretenimentos 

típicos. Um exemplo está no fato de ele ter uma cronologia fixa, a qual se resume a 

alguns dias da semana e procura, como já exposto, ignorar a ordem existente, 

condenando-a ao fim. 

O retorno mítico, efetivado para representar-se o mundo ao avesso, não só 

elimina o supérfluo, como garante a manifestação das vontades reprimidas. Nas 

festividades populares, tudo é permitido, desde que o teor da diversão não ultrapasse as 
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fronteiras do estabelecido. O rei é a autoridade no período festivo a ser destronada; 

rejeitando-o, rejeita-se a ordem. Naturalmente que aí está imersa a concepção de negar a 

hierarquia sociopolítica e a reorganização do real. A moralidade na superfície desse 

ponto de maior realce da festa é bem trabalhada por Suassuna em Farsa da Boa 

Preguiça, ao termos ali as alegorias dicotômicas entre a riqueza e a pobreza. No final da 

peça, a segunda recupera seu lugar de destaque no centro da grande celebração à cultura 

do povo, muito marginalizada, expulsando do trono a cultura opressora e preconceituosa 

dos dominantes fazendeiros, os autênticos reis cômicos executados pelos demônios. 

Depois de tudo, o bem-estar social e a ordem do universo se rejuvenescem, como se o 

respeito aos instintos humanos e a correção da excessividade finalmente resolvessem o 

problema do não-reconhecimento do espaço das camadas mais carentes no processo 

histórico de um país ou comunidade. 

E por falar em festas, é importante frisar que o riso veste o manto paródico, 

ou seja, já na Idade Média encontra o sentido de paródia. A razão dessa metamorfose 

está no próprio contexto histórico da Europa dos séculos XII e XIII, marcada pela 

procura de sua estabilidade social. Num quadro geopolítico caótico, no qual a guerra, a 

indigência e as doenças aterrorizam a população, o fim da vida está cada vez mais perto 

de abraçar o homem, fazendo com que a sociedade encare os valores e a confiança nos 

seus governantes como um enorme folguedo infantil. É quando a gargalhada passa a 

incorporar o perfil do jogo. Por meio das festividades, os povos medievais copiam as 

hierarquias e valores fundamentais e os deformam. O desejo está não na contestação dos 

mesmos, mas em preservá-los, invertendo-os num longo ritual burlesco. 

O carnaval, o dia dos bobos, a festa do asno ambientam o riso, vivificando-o. 

Ora, estas são comemorações de caráter popular, sem qualquer tipo de formalidade ou 

influência da cultura oficial, isto é, toda a arte modelada pelos padrões estéticos 

clássicos, ensinados pela aristocracia do momento. O talento popular em si é deixado de 

lado pela maioria dos estudiosos, que desconsideram o humor do povo na praça pública 

e o folclore como dignos de alguma representatividade histórico-cultural. Porém é 

preciso enxergar o aspecto cômico da cultura popular tal qual uma unidade de estilo que 

não sofre divisões, em especial, o estilo carnavalesco. Sem prender-se a toda a 

normalização da cultura erudita, os ritos, as categorias e os diversos personagens 
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cômicos, integrantes das celebrações públicas, compõem a cultura cômica popular. 

Analisaremos cada uma das seguintes categorias para a construção do riso na 

dramaturgia suassuniana: as formas dos ritos e espetáculos e os diferentes feitios e 

gêneros do vocabulário familiar e grosseiro. 

Nos ritos e agremiações carnavalescas, o ato de rir era companheiro de todas 

as cerimônias civis ou religiosas do cotidiano. Certos ritos com a participação de bobos 

e bufões eram parodiados, e uma eleição para a escolha de vencedores de corridas, 

cavalgadas e outros torneios articulava toda a organização cômica do festejo. Reis e 

rainhas, excentricamente caracterizados, intensificavam a risota. O que mais 

impressionava na Idade Média era o fato de essas solenidades erguerem um novo 

mundo paralelo, onde tudo funcionava diferente daquilo que se edificava no ambiente 

palaciano, oficial. Uma outra vida submerge, e dela poder-se-ia extrair a “dualidade do 

mundo” para o claro entendimento da periodização da história da cultura européia, 

desde a “Idade das trevas” até o Renascimento. Logo que estivermos com esse material 

seqüenciado no tempo e no espaço, seguiremos a sua apreciação no gérmen do texto de 

Suassuna, que é representante das repercussões da medievalidade na cultura brasileira e 

nordestina. Voltando cronologicamente o olhar para o passado, a “dualidade do mundo” 

surpreende por ser uma herança ritualística das civilizações primitivas, e o folclore delas 

convive lado a lado com as cerimônias sérias das igrejas, aliadas ao Estado. 

Em nada, é claro, os rituais carnavalescos da Idade Média se parecem com as 

cerimônias religiosas da liturgia cristã, celebradas nas igrejas; antes diferem por seu 

gênero paródico, para que a comicidade não se perca ao longo do espetáculo de rua. A 

mística dogmática é ignorada, bem como a magia e o encantamento do culto religioso. 

Localizam-se numa dimensão paralela às fronteiras da Igreja e do Estado, 

particularizando um novo estilo da vida profana. A teatralidade existente no carnaval 

popular é que o distancia dos ritos tradicionais litúrgicos, muito embora não chegue a 

tornar-se plena e sim nas proximidades do entrudo, isto é, nos extremos entre a fantasia 

e a realidade. A encenação dos papéis ou estórias do povo, que o carnaval promove, 

ocorre às avessas de uma autêntica representação teatral, pois os atores e espectadores 

vêm do próprio povo e misturam-se sem uma ordem prevista. O palco é inexistente, já 

que a festa não possui limites especiais, o que faz do carnaval um evento cuja 
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naturaleza, seja para todo o povo. A duração do entrudo serve, outrossim, para este 

propagar suas próprias leis, e são estas donas de uma só filosofia: a liberdade. É dela a 

sensação de prazer que todos sentem ao integrarem as agremiações, além de uma aura 

renovadora, transmitida pelo encanto dos festejos. 

As conseqüências dos rituais carnavalescos são bem açucaradas as primeiras 

cenas do 1º ato de Auto da Compadecida. O personagem palhaço, os figurantes e os 

demais personagens, através de uma atuação muito próxima dos espetáculos circenses, 

teatralizam o início da narrativa encenada com base num simples anúncio de folguedos 

e jogos típicos das arenas populares, onde sem protocolos e etiquetas, os participantes se 

apresentam ao bel-prazer, pois tudo é permitido. Se não, vejamos: 

PALHAÇO, grande voz 
Auto da Compadecida! O julgamento de alguns canalhas, entre os 
quais um sacristão, um padre e um bispo, para exercício da 
moralidade. 

      Toque de Clarim. 

PALHAÇO 
A intervenção de Nossa Senhora no momento propício, para o triunfo 
da misericórdia. Auto da Compadecida! 

      Toque de Clarim. 

A COMPADECIDA 
A mulher que vai desempenhar o papel desta excelsa Senhora, 
declarar-se indigna de tão alto mister. 

      Toque de Clarim. 

PALHAÇO 
Ao escrever esta peça, onde combate o mundanismo, praga de sua 
igreja, o autor quis ser representado por um palhaço, para indicar que 
sabe, mais do que ninguém, que sua alma é um velho catre, cheio de 
insensatez e de solércia. Ele não tinha o direito de tocar nesse tema, 
mas ousou fazê-lo, baseado no espírito popular de sua gente, porque 
acredita que esse povo sofre, é um povo salvo e tem direito a certas 
intimidades. 

      Toque de Clarim. 

PALHAÇO 
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Auto da Compadecida! Uma história altamente moral e um apelo à 
misericórdia! 

JOÃO GRILO 
Ele diz “misericórdia”, porque sabe que, se fôssemos julgados pela 
justiça, toda a nação seria condenada. 

PALHAÇO 
Auto da Compadecida! (Cantando.) Tombei, tombei, mandei tombar! 

ATORES, respondendo ao canto
Perna fina no meio do mar. 

PALHAÇO 
Oi, eu vou ali e volto já. 

ATORES, saindo
Oi, cabeça de bode não tem que chupar. 

PALHAÇO 
O distinto público imagine à sua direita uma igreja, da qual o centro 
do palco será o pátio. A saída para a rua é à sua esquerda. (Essa fala 
dará idéia da cena, se se adotar uma encenação mais simplificada e 
pode ser conservada mesmo que se monte um cenário mais rico.) O 
resto é com os atores (SUASSUNA, 2001, p.22 – 25). 

Outra vez está presente nesse trecho a confluência entre as diversas artes: a 

música, a cantoria do palhaço, curinga da peça, e a do resto dos atores em cena; a dança, 

pois, percebe-se na entrada, seguida instrumentalmente do som da corneta; o povo, 

representado por João Grilo, que interfere na ação. Tudo está explícito de forma bem 

simplista, o cenário não tem muitos adereços, é feito com poucos recursos cênicos, o 

figurino é limitado a roupas sertanejas e é livre de qualquer indumentária, lembrando o 

luxo e a extravagância. O cordel é arte que se nota nos jogos dialéticos do discurso no 

instante em que o personagem do circo lança versos aos demais atores, e estes 

respondem alegremente. A poesia popular passa, então, a divertir com seu tom de 

paródia, difundindo o riso e a libertinagem num lance jogralesco (a denominação vem 

como herança da estética literária dos séculos XII, XIII e XIV). 

Não fica longe do olhar crítico de todo bom leitor/espectador, além de tudo, 

que o destino da sutil denúncia social, exposta nas falas do palhaço e de João, enfeita 

ainda mais o teatro da gente humilde, graças ao recurso da Carnavalização. Tal 
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fenômeno estilístico tem forte significado no campo da dramaturgia, instrumentando 

com perfeição os acordes da comicidade. Sendo o teatro a encenação de uma narrativa 

escrita, é pertinente o exame de prováveis influências da linguagem carnavalesca na 

literatura de modo geral, e são justamente esses problemas no aspecto do gênero que 

serão analisados. O conhecimento acerca do carnaval coordena qualquer estudioso a 

estar apto a investigar as implicações dessa arte com o texto literário, desde que, a 

princípio, ele esteja ciente da distância entre os dois. A referente festividade não é 

conseqüência literária e só existe enquanto evento ritualístico, variando de acordo com 

as épocas, povos e crenças. Sem dúvida, assim como a literatura, é um acontecimento 

simbólico e é por causa de sua semiologia que ambos os campos artísticos se tocam. 

Isso quer dizer o seguinte: o entrudo acabou criando uma linguagem das formas 

concreto-sensoriais que lhe permite a entrada de outras formas. Porém a dinâmica da 

eventualidade não lhe consente uma tradução plena para um nível lingüístico mais 

verbal, ficando apenas possível a transposição para uma linguagem cognata, devido ao 

seu caráter sensorial. Suas imagens, portanto, passariam ao terreno da literatura. 

Anteriormente, vimos que, enquanto duram os festejos populares, impera a 

igualdade entre os homens, e todos os sistemas hierárquicos, regidos pelas leis e 

proibições, são desfeitos, mesmo que temporariamente. Essa perspectiva anula o 

sentimento de contraste que só mantém vivas as desigualdades sociais no seio de 

qualquer sociedade. Recupera-se o total contato familiar entre os homens, separados 

entre si por convenções políticas. Suassuna extrai disso a fraternidade do espírito 

humano em sua narrativa teatral, porque acredita estar nela o bem para todos os males. 

Quando a brincadeira diverte as pessoas, e estas se identificam na mensagem e 

entendem a necessidade de mudanças no seu jeito de julgar, agir ou organizarem-se com 

cidadania, há o resgate de seus direitos e valores fundamentais, livres de todo tipo de 

torpeza ou injustiça. O ser humano salva da completa morte a esperança na construção 

de um mundo mais justo, harmonioso. Tal cosmovisão carnavalesca, por meio de um 

livre discurso e gesticulação no decorrer do festejo, funda o que se chama de novo

modus de relações mútuas do homem com o homem.
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Toda uma familiarização desse espaço se dá por seu contato com as famosas 

méssalliances carnavalescas. Bakhtin é quem melhor nos detalha essa categoria da 

cosmovisão do carnaval: 

A livre relação familiar estende-se a tudo: a todos os valores, idéias, 
fenômenos e coisas. Entram nos contatos e combinações 
carnavalescas todos os elementos antes fechados, separados e 
distanciados uns dos outros pela cosmovisão hierárquica 
extracarnavalesca. O carnaval aproxima, reúne, celebra os esponsais 
e combina o sagrado com o profano, e o elevado com o baixo, o 
grande com o insignificante, o sábio com o tolo, etc. (2005, p.123) 

Dessa concepção brota a profanação, de cujo efeito se julgam as 

indecências, impurezas e inúmeros sacrilégios em oposição às paródias das escrituras 

bíblicas, de textos sagrados e outros. A mensagem que vai implícita nessa técnica é a do 

vigor do corpo e da terra como antecessores do movimento da vida. São conclusões 

concreto-sensoriais, responsáveis pelo aparecimento de gêneros no interior da literatura 

com o decorrer dos milênios e a dilatação dos costumes da massa mais carente da 

sociedade européia, já que houve uma mistura de várias formas de pensar e agir. 

Foi inevitável com a familiarização a mudança de algumas estruturas na 

literatura. Uma delas, vinda do carnaval, constitui-se no maior ajuntamento entre os 

gêneros épico e trágico, transpostos por meio da zona de contato familiar. Os 

personagens desses tipos de narrativas ganharam uma nova face, e a trama delas teve 

sua lógica tradicional parodiada. Outro ponto do entrudo a destacar-se aqui talvez 

exemplifique mais esse processo: trata-se das ações carnavalescas. Produtos das 

mésalliances, elas sobrevivem em muitos dos ritos, dentre os quais, a coroação bufa e o 

destronamento do rei. Herança das antigas saturnais, a coroação, seguida do 

destronamento, ocorre com o sentido de constante morte e renovação, prenunciando as 

indispensáveis transformações culturais no seio da humanidade. Vale salientar que esse 

procedimento ritualístico é uma cosmovisão carnavalesca, elaborada com base em 

formas concreto-sensoriais do próprio ritual. 

A ambivalência da coroação-destronamento é que acentua a sua 

especialidade: prova a alegre relatividade da ordem social ou qualquer corpo político 

que governa o homem. Os elementos e símbolos representativos do poder, durante a 
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cerimônia de coroação, são ambivalentes, ou seja, à medida que direcionam o valor de 

um signo ou símbolo como sendo positivo, podem também lhe atribuir um significado 

negativo. Tudo isso é responsável pela matriz da alegria relativa e pela biplanaridade do 

valor dos símbolos do poder, que é presença no mundo intracarnavalesco ao contrário 

da monoplanaridade, detentora do valor absoluto dos respectivos símbolos, nesse último 

sentido, penetrantes ao mundo extracarnavalesco. Se o destronamento sucede a 

coroação, negando-a, é porque abre caminho para uma nova coroação. O carnaval prega 

a importância da mudança e almeja quebrar a imagem do absolutismo. No entanto, a 

festa não tem por objetivo a negação absoluta nem a afirmação absoluta, pois assim tal 

ação carnavalesca teria os seus dias contados dentro da própria festividade. 

Acompanhando esta explanação, temos os dizeres de Bakhtin (2005, p. 124 – 125) em 

seu Problemas da Poética de Dostoiévski, capítulo Peculiaridades do gênero, do enredo 

e da composição das obras de Dostoiévski:

Na coroação já está contida a idéia do futuro destronamento; ela é 
ambivalente desde o começo. Coroa-se o antípoda do verdadeiro rei 

 o escravo ou o bobo, como que inaugurando-se e consagrando-se o 
mundo carnavalesco às avessas. Na cerimônia de coroação, todos os 
momentos do próprio ritual, os símbolos do poder que se entregam ao 
coroado e a roupa que ele veste tornam-se ambivalentes, adquirem o 
matiz de uma alegre relatividade, tornam-se quase acessórios (mas 
acessórios rituais); o valor simbólico desses elementos se torna 
biplanar (como símbolos reais do poder, ou seja, no mundo 
extracarnavalesco, eles são monoplanares, absolutos, pesados e 
monoliticamente sérios). 

Agora, abre-se a vez para o riso carnavalesco explanar seu poder nesse 

contexto. De tempos remotos data a sua origem, a começar pelo ritual de ridicularização 

do deus sol, através do qual se catava o ato de renovar-se. Porque as manifestações do 

riso tocavam fundo na figura da morte e no renascimento, conseguia superar os abalos 

na vida das divindades, reorganizando a relação entre homem e universo. Ridicularizar 

o supremo ser celestial só doou à risada uma acepção mais profana, paródica. Na Idade 

Média, rir tornou-se um ato livre, voltado a desvendar o avesso do que argumentavam 

os textos e os rituais sagrados. Abrange dois extremos da mudança de princípios e 

dogmas pregados: a negação (o ridículo) e a afirmação (o riso de júbilo). O abalo que o 
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Cosmos suporta é o ponto de partida para essa especificidade ambivalente do riso. É daí 

o florescimento da paródia carnavalesca. Muito próxima dos gêneros carnavalescos e 

distante da epopéia e da tragédia, nada mais é que o duplo destronante do mundo às 

avessas. Puro aspecto de ambivalência, pois, mesmo na seriedade, o cômico conquista o 

seu lugar: 

O parodiar carnavalesco era empregado de modo muito amplo e 
apresentava formas e graus variados: diferentes imagens (os pares 
carnavalescos de sexos diferentes, por exemplo) se parodiavam, umas 
às outras de diversas maneiras e sob diferentes pontos de vista, e isso 
parecia constituir um autêntico sistema de espelhos deformantes: 
espelhos que alongam, reduzem e distorcem em diferentes sentidos e 
em diferentes graus (BAKHTIN, 2005, p.127). 

Pode-se afirmar que muitas das formas carnavalescas sobreviveram e 

adquiriram novas cores nos teatros de feira e de circo. Com elas, o riso tornou-se bem 

mais efusivo nas representações cênicas da era moderna. Compromissada com o 

popular, a dramaturgia de Suassuna absorveu o que sobrou do carnaval da Idade Média. 

Manteve em sintonia com o público contemporâneo todas as estratégias cômicas na sua 

própria vertente cultural, inclusive as de cunho corporal e material (as pancadas, a 

linguagem chula e coloquial, o erotismo etc.). A aparente baixeza que aí se oculta é 

comum quando se abordam as estruturas da alegria popular e do realismo grotesco. É 

uma outra exposição do mundo às avessas, já pronunciado, marcando o compasso do 

movimento das formas do corpo humano: todas elas destacam as zonas inferiores, 

baixas do organismo (a cabeça é transferida metaforicamente para o lugar do baixo; o 

ânus é mais projetado à frente do corpo, dentre outras imagens). 

A idéia do baixo é notada também nas brigas e desentendimentos do 

cotidiano, nos quais os envolvidos são atirados por terra. O riso se apresenta aí também 

com sentido fertilizador e é muito bem eficaz no teatro suassuniano. Em Auto da 

Compadecida, a passagem do plano para a tentativa de ingresso no testamento do 

cachorro da mulher do padeiro é uma amostra de como tal noção do rebaixamento 

material e corporal é calibre a favor do risível durante a transação de venda de um gato 
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que defeca dinheiro. João Grilo explica a Chicó toda a negociação para convencer a 

mulher a trocar o animal pela garantia de benefício no documento testamentário: 

JOÃO GRILO 
Você ainda não viu nada! Eu ter tirado a bexiga do cachorro não quer 
dizer coisa nenhuma. Danado é o gato que arranjei para tomar o lugar 
do morto. 

CHICÓ
Do morto? Que morto? 

JOÃO GRILO 
O cachorro, companheiro. Você vai ver uma coisa. 

CHICÓ
Não estou entendendo nada. 

JOÃO GRILO 
Pois vai entender daqui a pouco. Vou entrar também no testamento 
do cachorro. 

CHICÓ
Como, João? 

JOÃO GRILO 
Eu não lhe disse que a fraqueza da mulher do patrão era bicho e 
dinheiro? 

CHICÓ
Disse.

JOÃO GRILO 
Pois vou vender a ela, para tomar o lugar do cachorro, um gato 
maravilhoso, que descome dinheiro. 

CHICÓ
Descome, João? 

JOÃO GRILO 
Sim, descome, Chicó. Come, ao contrário. (SUASSUNA, 2001, p. 87 
– 89) 

Parece estar claro que o rebaixamento é a fórmula da criação do realismo 

grotesco. E todo o texto teatral, estudado nesta crítica, consistente no seu emprego para 

frisar sempre a moralidade como estratégia de repensar-se em primeiro lugar a ética 
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entre os homens. As histórias sagradas são novamente elaboradas com fundamento no 

domínio do corporal e material. É como se uma estrada ligasse o céu e a terra, e tudo 

aquilo que está em cima se desloca para baixo, sempre nesse sentido. O objetivo é 

morrer e, em seguida, renascer. Há a absorção de tudo o que é negativo a fim de depois 

dar à luz. Provavelmente, no exemplo anterior, o felino estivesse simbolizando o 

devorar de todos os pecados humanos, defecando-os, logo que possível, em dinheiro 

vivo. Deve-se levar em conta que essa estória, que se passa dentro do roteiro 

suassuniano, tem raiz popular nos folhetos de feira, dentre os quais um intitulado A

história do cavalo que defecava dinheiro, de autoria desconhecida. 

Segundo Newton Júnior (2000), trata-se de um romance composto em 

sextilhas em que o protagonista, o pobre, vende a um Duque um cavalo defecador de 

ouro, cobre, prata e outros metais preciosos; todos eles enfiados no traseiro do animal. 

Logo depois, o Duque descobre que fora tapeado e, ao reencontrar o pobre para inquiri-

lo sobre o prejuízo tomado, sofre deste novo golpe quando lhe compra uma rabeca, com 

a qual diz o miserável ter ressuscitado a própria esposa; após tê-la ferida de morte a 

facadas. Assim age o nobre ao utilizar o instrumento musical num desentendimento com 

sua mulher. Esfaqueia-a, sem poder posteriormente devolver-lhe a vida. Como 

vingança, manda que os serviçais matem ao pobre, atirando-o de cima de um rochedo 

dentro de um surrão. O pobre se salva outra vez. Ao se encaminharem ao rochedo para 

executarem a tarefa, resolvem parar numa venda para tomar uma pinga. Nesse instante, 

o pobre inventa uma história a um boiadeiro que se encontra no local de que está sendo 

obrigado por aqueles homens a se casar com uma moça milionária, mas já impura. 

Ganancioso, o boiadeiro troca de lugar com o pobre e doa toda a sua fortuna a este. 

Alguns meses depois, o Duque descobre que o pobre sobreviveu, como também que 

este ficou rico por ter encontrado muito dinheiro no local onde o jogaram. Movido pela 

ambição e sem perceber a mentira do miserável, o nobre pede para também ser jogado 

do mesmo rochedo e acaba morrendo. 

Detecta-se no episódio do gato o que se denomina de substituição do rosto 

pelo traseiro, do alto pelo baixo. O verbo descomer concentra todo o escopo da cena, na 

condição de que o riso se processe. É evidente que uma parcela de estranhamento da 

própria palavra cause uma nova impressão em qualquer pessoa, porque sua raiz 
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morfológica autoriza a formação de um novo vocábulo aparentemente absurdo aos 

olhos de quem o lê. A baixeza esconde, por trás do cômico, nesses casos, sua herança na 

Commedia dell’arte, quando o objeto assume um papel que não é o seu, muitas vezes 

até papéis e destinos opostos. Disso, compreendem o rejuvenescimento do objeto e de 

sua existência, desencadeando o riso. Averigua-se o exposto cada vez que os objetos 

lograrem com a sua própria animação, retirada das situações, funções, profissões ou 

máscaras das pantominas e farsas das inúmeras formas do cômico popular. Mais uma 

vez, é visível em toda essa exposição o movimento dinâmico do alto pelo baixo ao 

referir-se subentendidamente aos dois aparelhos digestivos do corpo humano: a boca e o 

ânus.

A ambivalência não é mais predominante que o traço regenerador. A 

seriedade é desmascarada em detrimento de sua mentirosa atmosfera, que, envolvendo o 

mundo e todos os seus acontecimentos, almeja novas tonalidades próximas do homem, 

mais acessíveis, diferentes, alegres, longe de qualquer sinal de medo. Carnavaliza-se 

tanto o pensamento quanto a palavra. O obsceno dos tempos medievais, resgatado por 

Ariano, na verdade, é parte orgânica do mundo da solenidade popular, que se apresenta 

de um jeito grosseiro e destaca a grosseria do ambiente das festividades. Com a 

conquista do planeta como um todo, sentiu-se a urgência de se ter um conhecimento 

científico apurado. Contudo, era inteiramente negativo que o mundo tivesse uma 

sabedoria científica calcada na experiência e no materialismo, que, ao mesmo tempo, 

pudesse distâncias, barreiras entre o homem e esse mundo hierárquico, defensor de um 

conhecimento livre acerca de si mesmo. Todos esses limites acabam afastando o homem 

dessa atmosfera mística, necessária a sua identidade cultural, através do medo e da 

piedade. Só a conquista familiar dos festejos do povo dissolveria as distâncias, criadas 

por esse jogo de poder, e reaproximaria o ser humano do seu próprio corpo. Desse jeito, 

teria ele mais contato consigo mesmo e permitir-se-ia a um maior ajuntamento a um 

plano uno da experiência sensível e material. A combinação entre a cultura cômica 

popular e a ciência experimental se desenvolveu durante o Renascimento e fez-se notar 

acentuadamente na qualidade de paródia dos textos sagrados, os Evangelhos (é o caso 

da ressurreição de Lázaro e da filha de Jairo). 
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A paródia, consoante antes comentada, tem a negação como característica na 

comemoração na praça pública. Negar algo, nesse contexto, é figurativo, concreto e 

sensível, pois o que é encontrado no objeto denegrido é a inversão carnavalesca dele. 

Significa que há uma mudança da situação do objeto no espaço (dele como um todo ou 

de suas partes). Há um exagero das proporções: coloca-se o alto no lugar do baixo, o 

traseiro no lugar do dianteiro, deforma-se um dos membros do corpo etc. Mas o 

interesse aqui está em estudar-se a expressão espacial e temporal, e, nas grosserias, esse 

sentido da negação é o mais antigo das formas do avesso, das quais se apropria o 

carnaval. O motivo por que na literatura armorial de Suassuna ele está em foco é o de o 

ato de negar não ser interpretado aí num senso absoluto e abstrato, distanciando-se 

enquanto fenômeno do resto do mundo. Ocorrendo dessa forma, a negação recebe o 

nome de cronotópica, a qual é responsável pela indivisibilidade do pólo negativo e do 

positivo do objeto parodiado. Aí, ganha formas o lado avesso deste. Decerto que assim 

pode ser vista uma metamorfose da vida, resultando na passagem do velho para o novo, 

do passado para o futuro. É como se atravessássemos uma morte temporária e depois 

sofrêssemos um novo nascimento. Diferente da sátira moderna, que é denegridora ao 

extremo, sem uma finalidade regenerativa, as imagens dessa recusa cronotópica 

passeiam pelo tempo, atualizando-o. E o autor de A história do amor de Fernando e 

Isaura ajusta a sua escritura muito bem ao seu período histórico em questão: a 

Contemporaneidade. 

Ainda sobre o grosseiro das imagens, não se pode deixar de lado o seu 

vínculo com o vocabulário usado pelo povo cotidianamente. Ele traz consigo uma 

linguagem recheada de injúrias e louvores, que, juntos, ora injuriam, ora louvam. Todas 

as expressões ofensivas têm por mira atingir um objeto bicorporal num mundo 

bicorporal, que gera e põe fim a um deliberado tempo, para, em seguida, outra época 

florir. É o passado abrindo as portas para o futuro. O que se sabe também é que o elogio 

pode estar contido implicitamente na injúria ou esta naquele, e tamanha inversão 

promove, às vezes, a transformação de um em outro. Não são considerados neutros no 

diálogo entre os personagens de Suassuna, mesclando-se os dois e sustentando a alegria 

do público. No momento em que a injúria e o louvor se unem, formam uma unidade 

ambivalente. Ao diferenciarem-se, por meio de uma desassociação, deixam de atuar a 
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uma só voz e passam a viver separados em várias vozes de indivíduos diferentes. O 

louvor-injúria pode aludir ao fato como um todo ou a cada um dos acontecimentos 

relacionados a esse todo. Porém ele só funcionará, no contexto abordado, se referir-se a 

uma ação verdadeira e as suas partes, já que o nascimento só se constrói em detrimento 

da morte; o futuro em cima do passado; o novo a partir do velho etc. Consiste tal lógica 

em provar a dinâmica com que essa fusão entre os louvores e injúrias ocorre e a 

autenticidade das verdades universais, que morrem e se rejuvenescem em pleno o tempo 

das festas. O movimento do ir-vir que se processa aí é risível, porque o todo, produto de 

todos esses fenômenos naturais e cronológicos está em permanente devir. O mundo 

bicorporal, sendo assim, integra esse estado de devir. 

Farsa da Boa Preguiça, no seu último ato, ao incorporar um entremez 

escrito antes por Suassuna, O Rico avarento, exemplifica, através de um fragmento, a 

paixão proibida de Clarabela e os boiadeiros do sítio. Nele, as agressões verbais se 

tonificam à proporção que as juras de amor são proferidas. Tudo é feito num jogo de 

louvores-injúrias que acaba produzindo o riso ao final. Todavia o cômico também é 

reforçado pelo círculo de casos de infelicidade que Clarabela carrega ao longo de sua 

história de vida ao lado de Aderaldo Catacão, com quem é casada, e o leitor/espectador 

associa esse conhecimento ao anteriormente glosado. Ainda no terceiro e último ato da 

peça, após a volta de Joaquim Simão, que havia deixado o seu roçado há anos, a falsa 

intelectual aproveita a saída do marido e a breve distração do poeta para seduzi-lo outra 

vez. Porém tudo resulta num novo fracasso, e ela acaba encontrando-se às escondidas 

com os empregados Fedegoso e Quebrapedra na casa de Aderaldo, sob o testemunho de 

Andreza, a cancachorra: 

FEDEGOSO
Clarabela, meu pecado! 
Com mulheres de seu tope, 
meu estilo é agarrado, 
meu agarro é no aperto, 
meu aperto é apressado! 
Ai, donha! 

CLARABELA 
Calma! Mais devagar, Fedegoso! 
Espere, ao menos, que eu me disponha! 
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Mas o que me agrada mais em você 
é mesmo a brutalidade! 
Fico toda alvoroçada! 
Acho a brutalidade uma coisa tão refinada! 
Você não acha? 

FEDEGOSO
Sei lá! O que eu quero é você, 
seu corpo, seu sangue, e até sua alma! 

CLARABELA 
Ah, como tudo isso é refinado! 
como é belo e delicado! 
Então você quer até minha alma, hein? 
Não se contenta mais com meu corpo, 
do qual já está inteiramente apossado! 
Quer também se apossar da alma! 

FEDEGOSO
É verdade! Isso lhe parece incrível? 

CLARABELA 
Não, acredito! 
Mas você, querido, quer uma coisa impossível! 
Não existe a nossa alma! 
Isso que você chama de alma
é uma região solitária e vazia! 
Ninguém pode se apossar dela: 
nem mesmo nós! Alma não compensa! 

FEDEGOSO
É o que você pensa! 

CLARABELA, rindo.
Fedegoso, você é muito estranho! 
Aliás, é isso o que me fascina em você: 
essa estranheza, essa crueldade, 
essa grosseira, essa brutalidade! 
Tenho, às vezes, a impressão 
de que você é capaz de me assassinar! 
Será?

FEDEGOSO
Talvez!

CLARABELA 
Ai, que coisa cheia de poesia! 
Você é capaz de me matar! 
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FEDEGOSO
Sou! No corpo e na alma, 
na alma que você diz que é vazia! 

CLARABELA 
Ah, como tudo isso é excitante e novo! 
É por isso que eu gosto do Povo: 
É tão primitivo, tão puro, tão naífe, tão ingênuo! 

FEDEGOSO
Que conversa de merda é essa? 
O povo é como todo mundo, o Povo é duro! 
Não tem nada de ingênuo nem de primitivo! 
Não tem porra nenhuma de puro! 
Quer fazer o favor de se calar? 

CLARABELA 
Ah, um reacionário popular! 
Um homem do Povo patriarcal, medieval! 
Tão lindo! É maravilhoso! 
E, com toda essa grosseria, 
tão puro, tão formoso! 

FEDEGOSO
Você é muito safada e trastejeira! 
Tem muita conversa, mas não passa 
de uma cabra viciosa e traiçoeira! 

CLARABELA 
Viciosa? Como, se não há pecado? 
Meu raciocínio é claro e calculado: 
se não há Deus, não há pecado: 
se não há pecado, não há virtude! 
Mas enfim, dentro de seus padrões medievais... 
Agora, traiçoeira é que você não pode me chamar! 
Eu nunca traí você, traiçoeiro! 

***

QUEBRAPEDRA 
Onde anda Clarabela? Quero lhe beber o sangue, 
comer-lhe a carne, sugar sua seiva! Rá, rá, rá! 

CLARABELA 
Ah, e era você? 

ANDREZA 
Pensei que fosse Seu Aderaldo! 
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CLARABELA 
De qualquer maneira foi bom 
que você tivesse avisado! 
Quem sabe o que não fariam 
esses dois abrutalhados 
se se encontrassem aqui, 
todos dois me disputando? 
Estou cercada de canibais, antropófagos! 
Que coisa sensacional, hein, Andreza? 
Só lamento é o tempo 
que perdi com o Poeta! 
Rusticidade e grosseria é aqui, 
com esses danados! 
É o supremo refinamento! 

QUEBRAPEDRA 
Nunca mais diga isso, desavergonhada! 
Eu mato você, sangrando, 
como quem sangra uma cachorra ruim! 
Faço assim, quer ver? Você quer ser sangrada? 

Puxa a faca de ponta, vai sangrá-la, mas de repente, como fascinado, 
abraça-a e beija-a. 

CLARABELA 
Ai, que emoção inusitada! 
Estive a ponto de ser assassinada! 
(SUASSUNA, 2002b, p. 244 – 255) 

A trama se desenrola totalmente dentro de uma linguagem composta de 

termos e sentenças pouco neutras, ou seja, um tipo de expressão mais oral, dirigida 

sempre a alguém, e que fala ao interlocutor em tons ora amáveis, ora depreciativos. 

Quando a alusão é feita a coisas de modo geral, os ditos também não são injuriosos, tal 

qual não o são a uma terceira pessoa, vítima desse ciclo popular e paródico da Europa 

medieval. À medida que se intensificam os traços oficiais dessa modalidade do 

discurso, os tons se diferenciam, e ela destaca bem a fronteiras da hierarquia social, 

assim como toda a ideologia do mundo oficial. Já ao arrefecer-se o caráter muito formal 

das palavras e da mímica, a muralha entre o louvor e a injúria se enfraquece, o diálogo 

se torna bem mais brando e familiar, e o estado de devir nutre o aspecto ambivalente da 

vida alegre e licenciosa. Os valores, as coisas fixas e os fenômenos se unem numa 

miscelânea agradável e divertida, para, logo depois, desaparecerem. 
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Não é muito distinto na modernidade o emprego dessa linguagem 

ambivalente em rodas de pessoas pertencentes às classes sociais cultas. De quando em 

quando, a intimidade favorece a prática de lexemas de sentido afetuoso, mas permeados 

da injúria e vileza. Os interlocutores da comunicação atingem um alto grau de 

correspondência íntima que os termos grosseiros se alteraram, virando a ordem da 

hierarquia sociopolítica ao contrário. A franqueza das palavras reorganiza todo o código 

lingüístico em uso corrente e familiar para que as convenções delas abandonem o lado 

unilateral e incompleto e adquiram um significado mais chulo, injurioso. 

Conseqüentemente, o corpo grotesco entra no quadro de coisas do mundo não oficial 

em devir. O modo livre, com que o cotidiano na rua decorre, instiga a substituição de 

antigos hábitos por outros mais ligados à intimidade. A confiança disso está na antiga 

familiaridade existente em períodos anteriores à Idade Média, em que os povos se 

subjugam a tais mudanças de comportamento para não contrariarem a tradição. Isso 

derruba todas as fronteiras entre as gentes. 

Qualquer um que quiser investigar cautelosamente o léxico vulgar dessas 

camadas da população do século XIII, correrá o risco de não alcançar o fundo de sua 

natureza. Vive nele um alogismo que viola os distanciamentos entre as coisas habituais, 

os fenômenos e os valores imbuídos nestes. Todas as espécies de obscenidades se 

servem de um estilo próprio que se opõe à maneira pela qual é exigido pela estrutura 

sociocultural do dia-a-dia das classes detentoras do poder. Em detrimento desse 

pormenor, a seriedade desaparece gradativamente do interior da linguagem, assim que 

se começa a dar voz à imaginação, em largas condições de familiaridade dentro de um 

jogo verbal, que foge ao raciocínio sério. Aí, tem-se a constituição do cômico verbal, 

livre de algum objetivo certo, pois a diversão desenfreada elimina os muros entre uma 

cultura e outra. É por isso que há instantes em que se pode discorrer sobre um realismo 

em Ariano. 

Por serem essas esferas alógicas no cerne da palavra associadas à 

publicidade da praça pública, elas terminam rompendo com a mentalidade medieval que 

obstruía o caminho da ideologia popular e de sua literatura até o verdadeiro saber, 

naquele tempo domínio do Clero e da aristocracia feudal. De certa forma, uma realidade 

como essa se perpetuou no Nordeste brasileiro, que ainda conserva semelhante 
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pensamento religioso em sua ordem familiar e patriarcal, desde os tempos da 

colonização. É o que se dá com Clarabela quando tenta explicar a Fedegoso e a 

Quebrapedra sua visão antropocêntrica, usufruindo-se de um nível de fala bem mais 

técnico, indo no sentido inverso à finalidade do nível de linguagem deles, voltado ao 

natural. 

O elogio-injúria, enunciado pelos personagens suassunianos, se aproximam 

da retórica do discurso logo que trabalham a razão ambivalente no interior do texto. 

Cada palavra pode ser um elogio exclusivo ou uma injúria exclusiva. Uma retorização 

dessa ambivalência localiza-se no teatro em questão, toda vez que o mesmo gravita em 

redor dos estilos e linguagens oficiais. Com a fusão entre o louvor e a ofensa, os 

fenômenos lingüísticos sofrem uma dupla tonalidade da palavra. Esta, por sua vez, 

obtém uma renovação de seu sentido no âmbito das esferas familiares e cômicas, assim 

como se originou do desinteresse do povo para com a estabilidade entre o regime não-

oficial e o oficial dos ocupantes da força política daquele sistema cuja base era o feudo. 

Seguindo essa proposição, o riso é garantido. O alegre relativismo das verdades, antes 

pontos de dominação das classes mais nobres da Era Medieval, pôde apreender para o 

próprio povo a matriz de não-acabamento constante do mundo e a fusão permanente de 

vários conceitos maniqueístas e antagônicos, dentre os quais: a morte e a vida. As 

pessoas começaram a encarar a existência tal qual uma coisa assaz inconstante, de modo 

que, referente ao vocábulo popular de dupla tonalidade, não há uma separação dos 

sentidos positivo e negativo e do planeta em devir, quando muito há o estado de troca, 

mudança contínua que se processa com destaque no aspecto positivo do vocábulo. 

Farsa da Boa Preguiça talvez seja a peça de Suassuna em que as matrizes 

do baixo material e corporal mais se promulgam, pois os contrastes entre os 

personagens ricos e miseráveis, tanto já especulados, se submetem à análise sob uma 

perspectiva pitoresca que beira a moralidade (há uma função religiosa bem saliente). O 

lado da cultura popular, propulsor dos adereços da farsa, vai trabalhá-los em diversos 

traços, além da oralidade vulgar: o erotismo e a gestualidade. É perfeitamente visível a 

marca deles ao longo da peça por causa das cerimônias de rua das populações carentes 

da Europa medieval, herança cultural esta transposta para o Brasil ainda nos tempos do 

descobrimento. 
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O erotismo, por exemplo, mexe com o corpo e os sentidos do tato, que é 

justamente o que se ressalva na Farsa da Boa Preguiça no extrato aqui selecionado: o 

diálogo de conteúdo sexual entre Clarabela, Fedegoso e Quebrapedra. A excitação com 

o contato físico acontece nos simples toques da ricaça e os vaqueiros, na fracassada 

tentativa de convencimento de Andreza para que Nevinha deixasse Joaquim Simão e se 

casasse com Aderaldo e na massagem que Clarabela faz em Simão. Também está 

presente no texto de Auto da Compadecida, quando a mulher do padeiro seduz Severino 

e é repreendida por este. Os beliscões que Eudoro aplica em Benona são o indício do 

erótico em O Santo e a Porca. Não escapa, ademais, O Casamento Suspeitoso, em que 

Lúcia Renata contempla o primo e amante, Roberto Flávio, posar de uma forma quase 

animalesca, imitando o ladrar de um cão no cio. São significativas a respeito disso as 

colocações de Vassalo: 

O erotismo não constitui uma tônica em Suassuna, provavelmente por 
causa de sua temática religiosa e pela rígida moralidade do Sertão. 
Por isso aparece pouco e de maneira discreta. [...] Percebemos então 
que, se no Sertão há pudicícia e respeito às normas vigentes, as 
transgressões são feitas por personagens citadinos, como Clarabela e 
Aderaldo (Farsa da Boa Preguiça) e o trio de impostores (O
casamento suspeitoso). Reforça-se, mais uma vez, aquele positivo 
rejeitado por este, negativo. (1993, p.122) 

O curioso é que tal discrição quanto a um tema tão sério dentro dessa moral 

sertaneja, sobre a qual dialoga a ensaísta, dá margem a que pensemos numa erotização 

voltada quase para um popular ingênuo. Não há um exagero ou qualquer tipo de 

manifestação libertina dos personagens suassunianos ao tentarem exibir a sua 

sexualidade, porém, não devemos nos esquecer que, além de estar em jogo esse dado 

acerca da moralidade da região, toda a obra teatral do presente autor tem sua raiz nas 

brincadeiras circenses. Estas, em compensação, surgiram das brincadeiras de roda e do 

teatro de feira que tinham uma função educativa e didática, assim como os folhetos de 

Cordel, que tanto discutiram esse tema. Daí a possibilidade de também se trabalhar a 

dramaturgia analisada com o público infantil, mostrando todos esses pontos. Vassalo 

comprova a nossa argumentação: 
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Percebemos, pois, que a utilização do baixo corporal e material por 
Suassuna incide sobre as peças cujos modelos formais se prendem ao 
teatro popular, como a farsa e o mamulengo. As situações eróticas 
predominam em personagens de procedência citadina (Clarabela e 
Aderaldo em Farsa da Boa Preguiça, o trio de impostores em O
casamento suspeitoso), ao passo que a linguagem desabrida é 
utilizada indiferentemente por personagens rurais e urbanos. 
Predominando nos primeiros, percorre entretanto [sic] em todas as 
camadas sociais, dos mamulengueiros à ricaça, passando pelo padre. 
(1993, p. 124) 

A gestualidade já tem uma atuação mínima num contexto diferente daquele 

ocupado pela erotização. As poucas provas disso só são encontradas no momento em 

que o gestual está preso à idéia das agressões físicas. O baixo corporal e material, 

vestindo a face do risível, aí sobrevive e reproduz sua energia apenas em duas cenas da 

Farsa: uma, na qual Aderaldo faz gestos obscenos (como o de uma “banana”) para 

Joaquim Simão, e outra, quando Fedegoso explode “poupas e traques”. Determinada 

representação do diário do povo é mais rude em A Pena e a Lei, em que a violência 

física, de vez em quando, é própria do mamulengo como arte popular. As pancadas com 

que Cheiroso disciplina Cheirosa retomam a cultura carnavalizada do meio das ruas e 

avenidas, onde o público tinha um espaço maior para também vivenciar o espetáculo 

cênico e festivo. Tamanho contato entre o encenador e o espectador monta arquétipos 

que se atêm a toda estética do teatro de feira livre, improvisado pela gente humilde. 

Integram-no a farsa e o mamulengo. Prevalecem no ambiente sertanejo os 

acontecimentos eróticos polarizadores da linguagem descabida, pouco refinada, 

imortalizando entre os personagens rurais e urbanos, sobretudo nestes, o corpus do falar 

carnavalizado.

O roteiro de Suassuna é puramente cômico, sujeitando o riso a uma 

conseqüência moralizante, visto que existem mentalidades religiosas convergindo entre 

si. Basta prestar atenção ao papel desempenhado pelos seres divinos (Manuel, a 

Compadecida, Simão Pedro, Miguel Arcanjo, Manuel Carpinteiro etc.). Porém nem 

todos os efeitos cômicos são dignos do riso de quem os sente. Os travestimentos dos 

personagens, usados para enganarem os ricos e obterem êxito em suas empreitadas, 

rotulam-se numa modalidade do riso que se denomina de farsesco, por ser mais 

despojado de qualquer sentido litúrgico. Em O Santo e a Porca, tem-se Dodó que se 
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disfarça para namorar Margarida, há a troca de vestes por Benona e Caroba para esta 

preparar os matrimônios de acordo com a sua conveniência. Gaspar, em O Casamento 

Suspeitoso, põe uma gaze na cabeça a fim de fazer-se passar pelo juiz suplente Fragoso, 

substituto do juiz Nunes, que havia se ausentado da cidade, na hora da cerimônia 

matrimonial de Geraldo e Lúcia. Já Cancão assume a aparência de Frei Roque, 

simulando o sotaque deste e pregando uma barba falsa no rosto. 

Em Farsa da Boa Preguiça, maiores são os travestimentos. Clarabela, com 

sua vestimenta sofisticada; Joaquim Simão, vestindo uma roupa de mordomo, que lhe 

proporciona o apelido de Mestre-sala, a permutação de vestuário, feita às vistas da 

platéia por Miguel Arcanjo, e Fedegoso e Quebrapedra, cada um com as suas 

indumentárias de frade e caminhoneiro. O disfarce mais engraçado se dá com Andreza 

que entra em cena com um traje de cabra, andando sobre quatro pés. Todos esses efeitos 

visuais, marcados pelas pancadarias e outros gestos brutais, as correrias no palco e a 

agilidade persuadem o leitor/espectador a um discurso que está longe de alguma 

pretensão psicológica dos personagens. A verdade é que nesse tipo de dramaturgia há 

um humor mais próximo da farsa do que do teatro de bonecos. 
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2- A representatividade da Comédia em Suassuna para a memória cultural brasileira 

Até aqui as diversas intenções que o riso pode ter, para a edificação de certo 

sentido num respectivo contexto, nos chegam a níveis representativos, próximos do 

social a ponto de imaginarmos um vínculo com a herança cultural de uma comunidade 

ou nação. É bem possível que o ato de rir se justifique por fatores culturais já há muito 

tempo enraizados no nosso modo de pensar, dizer e de enxergar determinado problema 

cotidiano, ou até mesmo interpretá-lo, visando à elaboração de um novo significado 

para o mesmo. O Brasil é um país rico em disparidades socioculturais desde os tempos 

da colonização latino-americana, e esses contrastes provocam casos bastante 

controvertidos ao jeito de ser de sua gente. Daí, o pitoresco ganhar luzes a começar pela 

pintura de Debret já no panorama ainda bucólico do Brasil colonial. Fundamentado 

nessa questão, despontam os primeiros conceitos de humor até então desconhecidos. O 

riso é motivado daí em diante por traços contrastantes em nosso dia-a-dia a se refletirem 

na intimidade das pessoas, nas profissões, no lazer etc. 

O estranho é que esse humor assinalado pelo contraste (aliás, conforme já 

explicado aqui é a sua principal característica) não foi herdado só dos colonizadores 

lusitanos, mas também de povos em processo de imigração durante o séc. XIX: 

italianos, especialmente. A comédia italiana por nós conhecida se serve desse recurso 

humorístico para fazer o espectador rir. Um exemplo é o que o dramaturgo italiano 

Luigi Pirandello costumava dizer quando argumentava sobre a graça do espírito, 

considerando-a “o sentimento contrário” (BOSI, 2003, p. 312). Contrariando Bergson, 

que, consoante foi discutido, defende uma teoria do riso livre de qualquer contágio do 

lado emotivo do indivíduo e um humor inteiramente racional, Pirandello une a emoção 

e a razão para ter um único efeito na matéria humana, que é objeto de contemplação 

estética. Ser humorista não seria só jogar com as palavras, mas sentir e ressentir a 

turbulência dos embates. 

Era comum na escrita teatral desse gênero siciliano a nova noção do fazer 

humorístico, como uma das vertentes do riso em si, retendo numa mesma fôrma dois 

lados do homem profundamente distintos e complexos: a alma, incontrolável pela 
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sociedade, e o ego, com maior vulnerabilidade ao controle desta. Para complementar, 

ouçamos os apontamentos do mestre: 

As formas, em que procuramos deter, fixar em nós este fluxo 
contínuo, são os conceitos, são os ideais a que desejaríamos 
conservar-nos coerentes, todas as ficções que criamos, as condições, 
o estado em que tendemos a nos estabelecer. Mas dentro em nós 
mesmos, aquilo que chamamos alma, e que é a vida em nós, o fluxo 
continua, indistinto, sob os disques, além dos limites que impomos ao 
compor uma consciência, ao construir uma personalidade. 
(PIRANDELLO apud BOSI, 2003, p. 314) 

Se todos contêm diversos tipos de alma dentro de si, então uma só pessoa 

pode asilar vários egos em detrimento de suas experiências num mundo tão 

contraditório e injusto. Assim, o humorista acaba tendo um leque de opções que pode 

exprimir para o melhor entendimento do ser em construção psíquico-social. Disso, é que 

se terá possivelmente a fraternidade, pulsando no coração de cada ser vivo imerso num 

contexto sociopolítico determinado. Cabe àquele que deseja adotar o humorístico qual 

ferramenta de trabalho incorporar a idéia de uma fenda nas atitudes humanas que 

sempre clareia nossos vícios, muitas vezes, ocultos ao nosso campo de visão. Cada vez 

que o humorista faz uso de sua lupa e traduz os extremos da condição do homem, 

caracterizada pela impotência do ser e do ter, revela-se o contraste inesperado, e o riso 

vem evidenciá-lo. Não obstante tal exposição, é necessário ter em mente que o ato de 

rir, nesse exemplo, deve ser marcado pelo pensar e pelo sentir. Assim, diz Pirandello. 

Grande parte da formação histórica brasileira foi povoada por episódios 

pitorescos e repletos de momentos contraditórios, sobretudo pela hierarquia de valores 

que acarretou a separação em classes. Muitos comediantes parodiaram ou 

ridicularizaram o quadro político da época do descobrimento até o instante em que o 

país conseguiu a independência ainda no início séc. XIX. Claro que as desigualdades 

sociais avançaram em outras ocasiões da vida brasileira, florescendo cada vez mais o 

riso, como elemento de meditação, nos períodos e na atual circunstância histórica. É 

impossível esquecer que a influência da Espanha e de Portugal, duas gigantescas 

potências no auge da descoberta do Novo Mundo, foram fundamentais à estrutura do 

rico patrimônio dos trópicos. Uma das sublimes peculiaridades legadas por tais nações 



169

ibéricas à vida pública do Brasil foi a cultura da personalidade que só a sua gente pôde 

medrar em toda a América hispânica. Os novos habitantes começaram a agir com maior 

autonomia, sem depender de ninguém, a não ser de si mesmos. Quiçá o sonho pela 

liberdade tenha crescido a partir daí, contudo só se concretizaria depois. O povo desta 

República, outrossim, sentiria germinar desse seu lado independente um sentimento de 

superação e gigantismo que, em seguida, intensificaria a chama de patriotas e o orgulho 

por ser um forte. Notamos tal postura na gente nordestina que, apesar das secas e das 

iniqüidades sofridas, é sempre idealizada pelos mais apurados ensaístas. 

É evidente, todavia, que a solidariedade, qual espírito ordenador na 

organização dos povos hispânicos e brasileiros, aos poucos acabou sendo suprida por 

modos de produção instigadores de uma tarefa mais competitiva e individual. Esse 

aparelho sócio-econômico só serviu para desunir os homens. As leis e os decretos 

governamentais foram elaborados somente com a meta de sufocar as paixões daqueles 

que acreditavam num território erguido pela própria população e pertencente a ela. As 

formas de organização do poder parece que nunca se organizaram plenamente, 

chegando, inclusive, a instituírem um fenômeno moderno. Por muitas vezes, alguns 

pensadores arriscaram um retorno à tradição para justificar, através de uma mera utopia, 

a assiduidade de uma ordem sólida com autêntico caráter coletivo. Holanda em seu 

ensaio Raízes do Brasil avalia: 

Pode-se dizer, realmente, que pela importância particular que 
atribuem ao valor próprio da pessoa humana, à autonomia de cada um 
dos homens em relação aos semelhantes no tempo e no espaço, 
devem os espanhóis e portugueses muito de sua originalidade 
nacional. Para eles, o índice do valor de um homem infere-se, antes 
de tudo, da extensão em que não precise depender dos demais, em 
que não necessite de ninguém, em que se baste. Cada qual é filho de 
si mesmo, de seu esforço próprio, de suas virtudes...  e as virtudes 
soberanas para essa mentalidade são tão imperativas, que chegam por 
vezes a marcar o porte pessoal e até a fisionomia dos homens. (1995, 
p. 32) 

Acrescenta, em seguida, o pesquisador: 
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Essa concepção espelha-se fielmente em uma palavra bem hispânica 
 “sobranceria” , palavra que indica inicialmente a idéia de 

superação. Mas a luta e emulação que ela implica eram tacitamente 
admitidas e admiradas, engrandecidas pelos poetas, recomendadas 
pelos moralistas e sancionadas pelos governos. 
É dela que resulta largamente a singular tibieza das formas de 
organização, de todas as associações que impliquem solidariedade e 
ordenação entre os povos. Em terra onde todos são barões não é 
possível acordo coletivo durável, a não ser por uma força exterior 
respeitável e temida. (1993, p. 32) 

O próprio Ariano Suassuna, consciente dessa debilidade na estrutura social, 

surgida durante a fase colonial do Brasil, retratou-a fielmente, acentuando inclusive a 

falta de uma hierarquia organizada que não visa ao bem-estar do mundo. Basta que 

revisemos a equiparação do seu teatro para tirarmos a prova: cenário simples, litúrgico e 

com delimitação bem acentuada entre ricos, pobres, padres, bispos, personagens 

citadinos e sertanejos, personagens terrestres, celestiais e endemoniados. Em outras 

palavras, é perfeitamente límpida a ordem hierárquica dos tipos que preenchem todas as 

lacunas do palco armorial. O escritor paraibano, porém, sabe dessa divisão em classes, 

própria do Sertão, e causadora das disparidades sociais. Assim, o riso existe para levar 

esperança e juventude ao brasileiro ou, mais especificamente, ao sertanejo, que já 

deixou o descaso consumir-lhe as forças. Tomando essa particularidade como gancho, 

alguns críticos costumam registrar na escrita suassuniana um realismo esperançoso, e o 

autor de História de Amor de Fernando e Isaura confirma a adequação do termo ao seu 

engenho.

Mesmo na Idade Média, a sociedade dos homens vive de sua disposição 

hierárquica e não exclusivamente de fé. Para sobreviver só desta, é preciso habilidade, 

pois o lugar dos justos é visto com estranheza na terra. Aqueles que tendem a tão-

somente aspirarem à harmonia terrena por intermédio da fé correm o risco de jamais 

consegui-la, e a dramaturgia de Ariano nos exibe, mais ou menos isso, ao pôr toda vez 

em cena os dois extremos da condição humana: o profano e o sagrado, já bastante 

tratados nesta investigação. Talvez a única mudança feita na Idade Contemporânea pelo 

teatro armorial tenha sido garantir o equilíbrio entre os vícios e as virtudes, uma vez que 

eliminar os primeiros seja um plano improdutivo. A crença em poderes ocultos e a ânsia 

em combater-se uma força inimiga perdem credibilidade no séc.XX. A essência dos 
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antagonismos entre o Espírito e a Vida, hoje, nada mais, nada menos é que puro 

glamour nas narrativas cristãs. A verdade é que esse jeito de ver a religião toma um ar 

de cepticismo. E esta pose apagou a imagem imaculada da Igreja, que ao longo de sua 

história pregara uma hierarquia de privilégios a existir, inclusive, na classificação dos 

santos católicos. Os países da península ibérica foram os pioneiros a se preocuparem 

com a questão do prestígio social, nascido desses privilégios hereditários. Certos 

historiadores descobriram, desde os séculos das Coroas portuguesa e espanhola, a 

mistura de classes, as quais, a princípio, se distinguiam por uma separação umas das 

outras. Depois, constataram-se relações congênitas entre aristocratas, artesãos, 

cavaleiros etc. A linhagem estava completa. 

O empenho em relacionar-se com gente de um outro grupo social diferente 

do seu levou à diversidade étnica o nosso povo brasileiro. Em Farsa da Boa Preguiça,

O Santo e a Porca e O casamento Suspeitoso, ressalta-se bem essa vontade dos mais 

favorecidos se envolverem com os menos favorecidos. Aderaldo quer a Nevinha; 

Eudoro a Margarida e Lúcia a Geraldo. Atente-se para o fato também de que cada par 

corresponde a um personagem citadino e rural, salientando bem a extremidade dos 

pólos culturais. 

Entra em pauta, agora, partindo dessa gênese social no Nordeste do Brasil, o 

lado caricatural como maneira de criticar e divertir-se, porquanto é desse método que o 

dramaturgo paraibano irá se valer em boa parte de seu teatro. Os ricos fazendeiros, os 

clérigos, os pobres e desprestigiados em geral, ao demonstrarem seus distintos modos 

de ver, pensar e expressar-se, lançam dissonâncias, embates que acabam sendo alvos do 

ridículo. Tudo porque os padrões do prestígio já caíram em desuso, virando 

estereótipos. Por conseguinte, compreende-se o motivo de tanta caricatura em Aderaldo 

de Farsa, o Bispo, o Padre e Antônio Morais de Auto da Compadecida e o Cabo 

Rosinha e Vicentão Borrote de A Pena e a Lei.

Além disso, como toda hierarquia é baseada em privilégios, pode-se alegar 

que nesta ex-colônia esses privilégios foram hereditários, isto é, os mais bem cobiçados 

cargos foram ocupados sempre por membros da própria família, tanto na zona urbana, 

quanto na rural. Foi assim com a nobreza lusitana no passado, que legou às futuras 

gerações essa prática, atribuindo prestígio social a quem a ela se submetesse. Nos 
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trabalhos de dramaturgia, expostos anteriormente, Suassuna, através das figuras de 

Aderaldo, Antônio Morais e Vicentão Borrote, mostra a presença de um contraste nisso, 

uma vez que na atualidade essa forma de administrar não se encaixa mais numa política, 

hoje voltada para avaliar os bens e a fortuna do indivíduo do que necessariamente para 

os seus laços de sangue. Contudo, essa avaliação com base no parentesco ainda é 

comum no Sertão nordestino. Quem argumenta teoricamente nossas conclusões é 

Holanda:

A presunção de fidalguia é requerida por costumes ancestrais que, em 
substância, já não respondem a condições do tempo, embora 
persistam nas suas exterioridades. A verdadeira, a autêntica nobreza 
já não precisa transcender ao indivíduo; há de depender das suas 
forças e capacidades, pois mais vale a eminência própria do que a 
herdada. A abundância dos bens da fortuna, os altos feitos e as altas 
virtudes, origem e manancial de todas as grandezas, suprem 
vantajosamente a prosápia de sangue. E o círculo de virtudes capitais 
para a gente ibérica relaciona-se de modo direto com o sentimento da 
própria dignidade de cada indivíduo. (1995, p. 37) 

Um modelo de organização, baseado no mérito pessoal e muito atuante em 

grande parte das doutrinas religiosas, foi receptivo ao livre arbítrio e à responsabilidade 

pessoal, porém, deixou de lado a vontade dos homens. Passou a valer a imposição de 

poderes exteriores, organizados artificialmente do ponto de vista político. Dessa 

espécie, agruparam-se os regimes totalitários na Idade Contemporânea. Essa arte de 

governar trouxe consigo também uma aversão ao culto do trabalho, que se tornou 

abominável ao cidadão, mais pelo fato de ser uma atividade lucrativa, não para ele, 

contudo, para quem tem o poder sobre ele, do que pelo próprio exercício físico. Ainda 

predomina na gente brasileira a concepção hispânica e religiosa de que aquilo mais é a 

ociosidade do português e do espanhol e não a conquista através da luta, do esforço. Na 

verdade, trata-se de tornar relevante o ócio e não o negócio, o produtivo pela 

contemplação em uma vida cheia de sonhos e prazeres imediatos. Joaquim Simão deixa 

transparecer em Farsa da Boa Preguiça seu repúdio pela labuta: 

NEVINHA 
Agora, eu lhe sou franca, Simão: 
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do jeito que digo o que acho, 
no que não acho dou a minha opinião. 

SIMÃO
E o que é que há? 

NEVINHA 
Por que você não deixa a poesia 
para as horas vagas e não vai trabalhar? 

SIMÃO
Agora, já começa a dizer besteira! 
Trabalhar pra que, mulher? 
Trabalho não me convém! 
O que tiver de ser meu 
às minhas mãos inda vem! 
Se trabalho desse lucro, 
jumento vivia bem! 
Eu vejo esse povo que se mata, 
pensando que ser burro de carga 
é tudo no mundo: 
quando estouram, deixam tudo 
e, ainda por cima, perderam a alma 
e caem no Fogo profundo! 
(SUASSUNA, 2002b, p. 163 – 164) 

Inspecionando com habilidade esses dizeres do personagem, não é 

descartável que, até certo ponto, eles sejam válidos. Toda a falta de sentido moral do 

trabalho ocorre em detrimento de uma organização social ausente. Como conseqüência, 

instalam-se a desordem e a intranqüilidade entre cidadãos, do mesmo modo que a 

desarmonia de interesses de ambas as partes (governo e população). O serviço lucrativo 

acaba adquirindo um significado exótico, no qual a idéia de solidariedade, reguladora 

dessa moral perdida, não encontra seu lugar. A renúncia a si mesmo, enquanto 

indivíduo, faz o cidadão brasileiro cair num estado de total obediência, bem comum dos 

povos ibéricos, que administravam seus estilos de vida sob o desejo de mandar e de 

cumprir ordens. Com isso, a soberania, para eles, era centralizada, e a obediência uma 

necessidade para que a máquina política funcionasse. Se, durante a Era Colonial, com os 

colonizadores, o princípio da disciplina pela obediência ajudou a colônia a elaborar o 

seu quadro sociopolítico, sobretudo através de doutrinas religiosas, já que a Companhia 

de Jesus era o único centro do saber e da intelectualidade daquele período, na época 



174

moderna, tal tática é tida qual instável ao nosso cotidiano nacional. Alguns traços da 

tradição só são sorvidos pela cultura colonizada quando se encaixam perfeitamente 

nessa cultura. Seguindo a lição do Brasil, a semelhança cultural existente com Portugal 

é ainda fruto de intensas comparações, as quais resultam numa tradição forte, mantedora 

de metade dos nossos costumes e hábitos. 

Sendo Suassuna adepto de todo um tradicionalismo nordestino vivo, é 

adequado se informar que dele foram herdados os elementares métodos de exploração 

humana. Foram com estes, é claro, que o Brasil começou a ser formado enquanto 

estado. Entretanto, sabe-se que tal procedimento de estrutura política se deu de maneira 

incompetente e desleixada, trazendo mais prejuízos ao futuro país de bons 

empreendimentos. O porvir seria incerto para os filhos desta terra. Certos critérios 

morais e políticos valeram-se da constituição étnico-cultural brasileira, como herança, 

deixando falhas seríssimas para a nossa forma de governar. Evidentemente que não se 

pode responsabilizar os colonizadores portugueses por essas feridas e acreditar numa 

outra realidade mais positiva para este território caso tivesse sua colonização caído nas 

mãos dos holandeses, franceses, ingleses etc. A fissura está, na verdade, no modo de 

vida coletiva implantado aqui e que fiscaliza a atividade do homem. Qualifica-se por 

uma noção de trabalho e administração legados por dois tipos de administradores: o 

aventureiro e o trabalhador. Na rusticidade de algumas comunidades, eles se destacam 

nas figuras dos caçadores e lavradores. De antemão, é suficiente saber que a diferença 

entre ambos está no fato de o primeiro desconhecer os limites para sua ambição, 

obtendo tudo aquilo que almeja com o menor esforço; o segundo, livre de tamanho 

espírito irresponsável, se orienta sempre pela capacidade de ir conquistando o que quer 

aos poucos de forma proveitosa, minando os desperdícios. O trabalhador não procura 

um prazer imediato como o aventureiro. Em sua ética, prefere a estabilidade e a 

segurança pessoal, através das várias etapas que a sua tarefa proporciona, a ter pressa 

em cada uma delas e comprometer o resultado da produção. Lógico que um tipo tal qual 

esse teve pouco exercício em solo brasileiro. 

Mesmo com todo o surto industrial, a Inglaterra também foi uma nação cujos 

indivíduos cultivaram em seu modo de vida a negligência como constituinte formador 

de seu caráter. Serve de exemplo para derrubarmos a impressão errônea de que só 



175

portugueses e espanhóis têm predisposição ao ócio, produto da indolência.  Nossa 

nação, durante muito tempo, igualmente, carregou esse estigma. No âmbito das relações 

trabalhistas, os mais competentes acabavam perdendo o lugar para os medíocres no 

palco da publicidade. É só comparar tal dado às diversas maneiras de abuso de poder 

que Suassuna ironicamente tonifica em A Pena e a Lei por meio dos personagens Cabo 

Rosinha e Vicentão Borrote. O riso é acionado simplesmente para corrigir essas 

dessemelhanças básicas entre o povo de maneira geral. É óbvio que o gosto pela 

aventura teve também um lado positivo ao favorecer a mobilidade social, isto é, a 

austeridade da natureza forçou o português a encontrar meios de sobrevivência a fim de 

que pudesse povoar e tornar esta terra produtiva. Não fica fora disso a larga experiência 

que enquanto colonizador teve nas ilhas atlânticas e na Ásia Oriental. 

Tendo nossa economia se engendrado primeiramente na zona rural, passou a 

ser um campo de instabilidade financeira. No Brasil do séc. XVII, rural e patriarcal, dois 

mundos, duas mentalidades se chocavam por conterem valores tradicionais, citadinos, 

cosmopolitas, abstratos em convivência com o lógico, o regional e o paroquial. Os 

conflitos, determinados com base nesse sistema, denunciaram uma zona interiorana a 

desenvolver-se lentamente ao longo do contexto histórico, com variações artificiais. O 

motivo estava na manutenção desses organismos econômicos e sociais adquiridos ainda 

no período colonial sob a égide de uma mão-de-obra escravocrata. Alguns desses 

fatores averiguamos nas peças teatrais de Suassuna nas quais as oposições entre o estilo 

de vida dos sertanejos e aqueles que chegam da cidade se apresentam bem sublinhadas. 

Os endemoninhados eram os habitantes dos centros urbanos, ao passo que os moradores 

das regiões do Sertão nordestino tentavam recuperar a sua pureza, roubada pela invasão 

dos costumes modernos da área urbana. 

No ambiente campestre toda a estrutura familiar é montada sob uma rigidez 

moral que de certa forma influencia no pensamento e na maneira de agir das pessoas. O 

substrato está numa legislação moldada de acordo com as normas do Direito romano-

canônico, trazidas para o Brasil ainda quando estava sob o clima do descobrimento. Na 

Colônia do séc.XVII, o patriarcalismo apossou-se da estrutura familiar, aumentando-a 

de tamanho e preenchendo-a não só com escravos, mas também com agregados. Em O

Casamento Suspeitoso, Cancão e Gaspar são praticamente membros da família de 
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Geraldo, o que leva qualquer um a pensar na hipótese de não haver somente um 

relacionamento de patrões-empregados. Sobre esses dados nos baseamos nos 

argumentos de Holanda: 

Nos domínios rurais é o tipo de família organizada segundo as 
normas clássicas do velho direito romano-canônico, mantidas na 
península Ibérica através de inúmeras gerações, que prevalece como 
base e centro de toda a organização. Os escravos das plantações e das 
casas, e não somente escravos, como agregados, dilatam o círculo 
familiar e, com ele, a autoridade imensa do pater-famílias. Esse 
núcleo bem característico em tudo se comporta como seu modelo na 
Antigüidade, em que a própria palavra ‘família’, derivada de famulus,
se acha estreitamente vinculada à idéia de escravidão, e em que 
mesmo os filhos são apenas os membros livres do vasto corpo, 
inteiramente subordinado ao patriarca, os liberi. (1995, p. 81) 

É na família o berço das incipientes relações de cidadania, designadas pela 

rigidez dos costumes. Nela, a coragem do patriarca é ilimitada e acompanha os seus 

familiares até fora de seus domínios. Funciona, assim, qual uma entidade privada e 

pública, em que aquela predomina sobre esta. A obediência, a respeitabilidade como 

ensinamentos afetivos fundamentais garantem a unidade entre os semelhantes e os 

demais componentes do grupo familiar. A missão de tudo isso compreendia em permitir 

um olhar público sobre o ambiente doméstico. Com a visita da Corte portuguesa à 

Colônia e a independência desta, o elo entre a máquina estatal e a educação dos lares se 

desfez incondicionalmente. Adiciona mais informações a respeito Holanda: 

Com o declínio da velha lavoura e a quase concomitante ascensão 
dos centros urbanos, precipitada grandemente pela vinda, em 1808, 
da Corte portuguesa e depois pela Independência, os Senhores rurais 
principiaram a perder muito de sua posição privilegiada e singular. 
Outras ocupações reclamam agora igual eminência, ocupações 
nitidamente citadinas, como a atividade política, a burocracia, as 
profissões liberais. (1995, p.82) 

A verdade é que nessas atividades lucrativas a inteligência acabou por ser 

sinônimo de status e ornamento na sociedade brasileira após a proclamação da 

Independência política. Foi assim que brotou o conceito de intelecto, como o de algo o 

qual não necessita de esforço braçal e não é um meio para chegar-se ao conhecimento e 
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à ação. Sua única utilidade restringe-se apenas a de um mero instrumento de ostentação. 

Um título de bacharel, por exemplo, pode ser considerado um símbolo da nobreza. O 

fato é que aí está inclusa a visão de economia e prosperidade, e isso só acontece em 

detrimento da quantidade de inteligência, que independe da quantidade de trabalho, 

sobretudo braçal. Pelo menos, é assim a performance brasileira sobre a noção de 

produtividade. Esse embate entre a inteligência e a força bruta ou rusticidade tem em 

Farsa da Boa Preguiça sua expressão de maior grau. É só verificar a cena da crítica 

literária feita pela falsa intelectual Clarabela e o poeta Joaquim Simão. Ela, uma mulher 

de hábitos urbanos, analisa os poemas longe do contexto do Sertão, deixando o pobre 

indignado. O saber aí é tratado como adorno distante de seu verdadeiro papel, que é o de 

interagir e transformar. Até aqui, pois, o riso tenta mitigar as diferenças entre as 

pessoas, combatendo tais contrastes. Sobre isso já havíamos falado. A formação 

sociopolítica do Brasil conduziu-nos a uma matriz de sociedade calcada no pitoresco e 

em disputas de poder. A cidade e o campo talvez sejam o fruto dessa infra-estrutura. 

Porém ambas correspondem a realidades distintas desde o começo do séc.XVI. 

Toda a organização de uma cidade partiu do exemplo da zona rural. Antes 

mesmo dos ambientes citadinos, o que imperava era o vigor do patriarcalismo no dia-a-

dia dos camponeses do Brasil - Colônia. O legado foi, claro, europeu, espelhando-se em 

matrizes como a da França revolucionária, onde fizeram uso de princípios morais e 

religiosos no auxílio às causas políticas. Ter-se-á, por conseguinte, a família patriarcal 

como a semente das primeiras noções de governantes e governados, dirigidas por uma 

lei moral e inflexível que as regula, mantendo a harmonia dos cidadãos livres com a 

própria gente. Não é preciso também dizer que Suassuna, na montagem de seu teatro, 

faz questão de já exibir tal sistema com pinceladas de humor, pois até o paternalismo 

tem suas doses de exagero e abuso. A constatação encontra-se nas figuras dos patriarcas 

Aderaldo e Antônio Morais, os ricos pecuaristas de Farsa da Boa Preguiça e o Auto da 

Compadecida. Claro que daí se estruturam as nascentes formas de funcionamento dos 

serviços públicos brasileiros. Na sua maioria, eles permanecem ineficientes à população 

graças a um passado colonial composto por atividades econômicas fundamentadas no 

comércio o qual sempre foi dirigido por ambiciosos empreendedores. Estes, além disso, 
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gozavam das maiores isenções de tributos, muitas vezes um privilégio negado à classe 

média. 

Do mesmo jeito que em todas as nações de raízes coloniais, essa disjunção 

entre o rural e o urbano sucedeu, porque nunca houve estabelecimentos intermediários 

que fizessem o intercâmbio dos produtos de um lugar para outro para depois serem 

exportados. No setor primário, a economia rural no Brasil e em qualquer território da 

América Latina foi, nos primórdios, dependente da fertilidade do solo. Às vezes, as 

alterações bruscas de temperatura na superfície da terra obrigavam os habitantes do 

campo a deslocarem-se para as cidades, concebendo uma fragilidade no setor primário 

de nossa economia, já naquele tempo, e um desapego ao extrativismo. O que se entende 

desses extremos é uma distinção entre cidade e aldeia. Tal julgamento também é 

puramente europeu. Enquanto no Velho Mundo houve menos absorção da parcela da 

população rural, em nossa terra, essa gente campesina urbanizou-se mais facilmente. A 

antiga dependência dos domínios agrários vigorou durante todo o 1º e 2º Reinado, indo 

até a fase republicana do Brasil. Sem uma Burguesia citadina, as funções do homem do 

campo reestruturadas, e os antigos cargos dos senhores rurais retomados. Era assim 

antes mesmo do período final da República, quando se deu o Renascimento urbano 

brasileiro”.

Ainda tratando da origem das cidades, é importante se saber que o ato de se 

residir nelas consiste num gesto de antinaturalidade, isto é, um simples renegar a 

natureza. Os territórios rurais só ganhavam força e reconhecimento de seu valor 

econômico à proporção que se distanciavam da soberania urbana e de suas fundações. E 

em toda a América, o povoamento nas terras recém-descobertas deu-se por pequenos 

núcleos de povoação: vilas. A menos que se preste uma redobrada atenção, é possível 

identificar-se o caráter de toda essa maquete organizacional no cenário campestre das 

peças de Ariano. Taperoá é o município paraibano escolhido para servir de local à boa 

parte das narrativas encenadas. É retratado no Sertão nordestino como se fosse um 

“paraíso perdido”, ou melhor, uma “Pasárgada real”, sobre a qual já se discorreu antes. 

O homem da zona rural acredita nessa utopia e quer preservar o encanto dela. Frente a 

isso, a modernidade poderia oferecer alguns riscos. E, para Suassuna, Taperoá é um 

santuário onde ele viveu sua infância, construiu seus sonhos e planos. Nada mais é do 
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que o elo da alma humana com o que há de mais puro no campo, ou seja, na natureza. 

Esse julgamento moral faz os personagens suassunianos não negarem suas verdadeiras 

descendências e, sobretudo, a sua cultura e hábitos. Guiados por uma religiosidade, na 

qual crêem com veemência, os sertanejos levam sua própria vida, defendendo toda a sua 

história e crenças como leis, e as verdades estão nos pequenos mitos, estórias que a 

região sertaneja já tem para ministrar-lhes. A preocupação está em proteger esse 

conhecimento e a sua naturalidade. Em A Pena e a Lei, algumas dessas experiências, 

para a explicação dos fenômenos do cotidiano do homem, mostram o misticismo e o 

respeito ao além. No 3º ato, enquanto os mortos tentam compreender as suas mortes, e 

cada um vai se apresentando em cena e dando o próprio testemunho dos últimos dias do 

outro, Marieta chega e revela seus dons para a magia como ferramenta de mudança do 

destino das pessoas. 

No momento em que conta para Pedro, de quem era noiva, como foi a morte 

dele, não se esquece de ensinar alguns ingredientes da culinária nordestina, 

possivelmente essências típicas da prática da feitiçaria. Tal magia parece ter funcionado 

para que o acidente de caminhão, sofrido por Pedro, que no instante socorria Benedito 

na estrada, se concretizasse: 

BENEDITO
Coitado, tão moço e morrer assim! 

PEDRO
Assim o quê? 

BENEDITO
Com uma doença horrorosa dessa! 

PEDRO
Você não morreu da sua? 

BENEDITO
A minha foi muito suave mais suave! 

PEDRO
Eu ia voltando para casa com você, Madalena! Você botou algum 
feitiço naquele chá que me deu, logo depois da briga de Benedito 
com o Cabo Rosinha e Vicentão? 

MARIETA
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Botei. Mas foi coisa pouca: alecrim torrado em quenga de coco que a 
lua velou, pó de chifre de bode torrado em sangue de guiné com três 
fiapos de crina de cavalo preto e seis ovos de cobra cozidos em 
banho-maria. 

PEDRO
Pois foi tiro e queda! Tomei a benção a minha mãe, pedi licença para 
casar, consegui, peguei o caminhão, encontrei Benedito na estrada se 
acabando, engatei primeira, passei segunda, terceira… 
(SUASSUNA, 1998, p.168 – 169) 

A espiritualidade, no analisado teatro armorial, acaba dando pousada ao 

além, ou seja, ao sobrenatural, no âmago da cultura nordestina. Em Suassuna, o Sertão 

não é só seca, disputas de terras, guerras entre foras-da-lei e coronéis, mas também o 

seleiro de acontecimentos supranaturais; como as aparições misteriosas e demoníacas 

que povoam as narrativas orais. Conseqüentemente, tudo leva a crer, para os 

pesquisadores da literatura popular, a presença de vestígios de antigos reinos mágicos e 

agora soterrados geograficamente. O certo é que eles estão vivos na memória de todos, e 

os folhetos, dos quais saem boa parte dos tipos suassunianos, são um registro 

antropológico disso. Esses fenômenos ocorrem, principalmente, em lugares tomados 

pela desolação: montanhas sertanejas, picos rochosos, onde se dizem ouvir ruídos de 

animais, sítios abandonados em pontos muito ermos, dentre outros. Para o povo do 

Sertão do Nordeste, tais aparições são mais conhecidas pelo termo genérico de almas. 

Estas podem ser maléficas ou benéficas por prejudicarem os vivos num passe de 

mágica, assim sejam os seus desejos, ou os favorecerem em troca de alguma devoção. 

Elas aparecem geralmente sob forma humana e soltam renitentes gemidos para 

assustarem os que ainda não deixaram a dimensão terrena. O interessante é que as almas 

sempre carregam um misto de negatividade e positividade, produzindo um efeito 

ambivalente sobre o que se sabe do chamado mundo dos mortos. Em Ariano, esse jogo 

de ambivalência que ora provoca o pavor, ora o riso, uma vez que o homem toma 

ciência de seu fim por alguns instantes, tem por objetivo a não-dissociação do sagrado e 

do profano. É como se os aglomerados urbanos tivessem tirado essa religiosidade e o 

lado imaginativo do homem, coisas que só o Sertão sabe fossilizar. 

Integra também essa ambivalência o aspecto animalesco e, ao mesmo tempo, 

humano desses espíritos. Em o Auto da Compadecida e Farsa da Boa Preguiça, os 
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demônios são sempre representados por lobos e cães humanizados. Inclusive, na própria 

rubrica do manuscrito da primeira peça, o autor define a crença do nordestino que 

acredita ser o diabo uma figura com roupas de vaqueiro, latindo ferozmente e até 

assumindo várias identidades. Esse dado retoma a crendice dos moradores do Sertão em 

almas penadas ou seres diabólicos que são, para eles, a manifestação dupla de uma 

energia espiritual, agindo na vida selvagem. Assim, o lado animalesco das entidades 

sobrenaturais é uma herança da cultura indígena, a qual descrevia a existência de 

espíritos da floresta de caráter ambíguo, isto é, tinham uma face animal e outra humana. 

Muitos deles eram denominados caiporas. As alusões a esses cultos silvícolas 

acabaram, outrossim, invadindo o imaginário popular, enriquecendo as superstições dos 

nordestinos do interior do país. O Mito Cariri do século XVIII é um exemplo, falando 

da metamorfose de crianças em porcos selvagens. Logo depois, elas seguiram para o 

céu, onde foram substituídas pelo Deus do tabaco (Badzé). Ainda sobre essa dimensão 

paralela ao real, ouçamos os apontamentos de Cavignac: 

A ambigüidade, que é a característica desses seres sobrenaturais e 
que já está presente no mito Cariri, encontra-se, portanto, aqui 
reduzida. Todas as narrativas apresentam seres que pertencem, ao 
mesmo tempo, aos diferentes reinos  animal, humano e divino  e 
podem mudar de aparência ou de sexo como bem queiram. (2006, 
p.181) 

Reinos encantados, portanto, sobrevivem no coração dos habitantes do 

Sertão. Eles existem em total confluência com os lugares reais, sem romperem com o 

fio que os liga ao mundo dos homens. Quanto a isso, Suassuna tem o maior cuidado 

para que o imaginário e o real nunca percam o seu elo. Daí porque em sua dramaturgia 

os personagens vindos do além se fazem passar por criaturas humanas a fim de 

conversarem com as pessoas sem serem descobertas. Em Farsa da Boa Preguiça, a 

entidade divina, Miguel Arcanjo, ao comercializar suas mercadorias com o poeta 

Joaquim Simão, executa toda uma troca de vestimentas para disfarçar-se em vários 

vendedores simultaneamente. Ela se aproveita dos momentos em que encerra uma 

transação com Joaquim, e este pega no sono, para mudar de fisionomia e iniciar outra 

transação. A cena é até engraçada, porque mostra toda uma técnica cênica, a qual lida 

com a improvisação tanto verbal quanto visual. Nela, o riso se mostra presente por 
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apresentar uma circunstância em que o lado ancestral, selvagem e terreno dos homens 

estão juntos, não obstante instituírem realidades diferentes. 

Os domínios rurais perderam mais a sua influência com a gênese das 

cidades, gerando uma seqüência de contrastes. O modo de viver em um ambiente 

começou a diferir do outro, fazendo nascer, assim, uma nova cultura. Em contrapartida, 

o rompimento desse cordão umbilical dessacralizou o homem urbano, que passou a 

viver na banalidade, esquecendo suas próprias origens. Tudo isso se deu mais 

visivelmente durante a colonização espanhola nas Américas. As edificações foram 

levantadas, desprezando-se as sinuosidades do revelo e a aspereza dos solos; procurou-

se implantar em toda a América, tal qual no Brasil, uma legislação minuciosa e homens 

saudáveis para trabalharem por uma nação, na qual se pudesse ter um bem-estar puro e 

estável. Não foi o que aconteceu, pois todo o estado de pureza, que preenchia o espírito 

dos habitantes, desapareceu na medida em que a naturalidade das coisas também os foi 

abandonando em sua rotina. O Sertão de Ariano recupera esse tempo de simplicidade, 

grandeza e graciosidade através do culto à poesia de cordel e do cantar agalopado dos 

versos de João Grilo, Benedito ou um Joaquim Simão, conforme dito antes. O ato de rir 

está associado a esse raciocínio, porque justamente possui um sentido ritualístico, isto é, 

traz para o agora toda uma tradição de festas populares e costumes renovadores da 

espiritualidade do homem. Quanto mais se ri, mais o ser humano renasce e salva do 

esquecimento sua própria história. 

É relevante notar que o Sertão suassuniano tem uma formação curiosa: assim 

como na época das incipientes civilizações colonizadas do continente americano, todos 

os espaços físicos, onde se desenrolam as ações, são construídos a partir de uma praça, 

que simula o centro, o picadeiro do espetáculo. Também, os primeiros atos de Auto da 

Compadecida, Farsa da Boa Preguiça e A Pena e a Lei têm início num lugar que fica à 

vista de todos. Nele, ocorrem brincadeiras, danças, cantoria e outros jogos cênicos de 

pura improvisação, o que sustenta o seu ilusionismo já discutido ao longo desta análise. 

A prova disso está numa característica de que Suassuna se utiliza e que foi explicada 

anteriormente: “o teatro dentro do teatro”. As alterações no figurino do personagem, o 

mesmo personagem se disfarçando em outro da mesma história, a encenação de outra 

peça dentro da principal etc. Tamanha rusticidade, típica dos costumes portugueses, se 
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opõe ao rigor com que foram edificados os centros urbanos de boa parte dos países 

hispânicos pelos espanhóis. No Brasil, esse traço, responsável também pela índole 

psicocultural de seus habitantes, se encaixa muito bem com a paisagem natural. As 

cidades foram levantados para que seus contornos se ajustassem harmoniosamente aos 

espaços físicos da natureza. De fato, pressentimos essa perfeita correspondência na 

simplicidade com que os lugares, que integram o cenário das peças de Suassuna, são 

aparelhados, reforçando as facilidades de improvisar-se o enredo durante a montagem. 

Isso, novamente, é outro indício de como o riso encontra terreno fértil para o seu 

desenvolvimento estético, dado que é passível de recriações de sentido. 

Há a possibilidade de associar-se a formação dos ambientes sertanejos, 

retratados por Ariano em sua dramaturgia, às suas fundações ao longo de todo o passado 

histórico do Brasil, em especial, da região Nordeste. Porém enquanto a palavra 

formação implica transformação, continuidade ou descontinuidade dos acontecimentos, 

vislumbrados como processos temporais, a fundação se prende com freqüência à idéia 

de passado imaginário. Este permanece vivo na memória coletiva, além de sua postura 

eterna. Diz-se que a fundação procura sair do curso mutável da história para mover-se 

fora da área deste, multiplicando-se em várias formas ou aspectos que pode ter. Nisso, 

constata-se a transcendência do momento fundador. Daí, porque pensar na fundação 

também qual mito: emana da sociedade através das inúmeras representações do real, 

que se reorganizam de acordo com cada instante da formação histórica de um 

determinado território. Novas ideologias juntam-se a essas representações até 

promoverem a reatualização destas àquele período histórico. É dessa maneira que o 

mito se repete constantemente, mas sempre com novas vestes. 

Se os mitos e lendas sobrevivem no coração de Taperoá ou de outras cidades 

sertanejas deste Nordeste brasileiro, por meio das vozes dos tipos suassunianos, a 

hilaridade, outrossim, os acompanha com total refinamento. Dado que eles são 

perfeitamente atualizados com o decorrer dos milênios, o cômico de algumas das 

narrativas só se renova toda vez que assim se apresenta. Revigoramos que o mito, tendo 

surgido na Grécia Antiga, se atrela à procedência do riso por possuírem um aspecto 

divino. “O filósofo Próclus, no século V a.c., fala de um poeta órfico que atribuía o 

nascimento dos homens a suas lágrimas” (MINOIS, 2003, p.22). O riso nasceu quando 
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os deuses gregos o geraram e dele fizeram uso abusivo. Da Antigüidade até o Sertão 

nordestino, o que é preciso ter em mente é a obscenidade e o retorno à vida que os mitos 

garantem ao riso. Isto é: combina a risada à fecundidade e ao renascimento. Suassuna 

tem profunda consideração a esse detalhe que acaba o manipulando em favor de 

preservar, por meio da tradição, tanto a hilaridade quanto a mitologia; nesse caso, a 

mitologia sertaneja que teve raízes no universo grego-latino. 

Essa tradição, que está mais sólida nas páginas da Literatura de Cordel, tem 

muitas veredas. Alguns estudiosos, como Luís da Câmara Cascudo, se aventuraram a 

estudá-la a sério. Investigar a procedência de certas tradições implica o exame dos mitos 

e lendas para se compor a verdadeira cultura do Brasil, em destaque a do Nordeste. 

Muitas das lendas contadas, que viraram folhetos, pelos estudos de Cascudo e outros, 

podem até ser classificadas de mitos do que propriamente lendas. A razão disso 

encontra-se no fato de o conteúdo destas representar pouca mobilidade para uma 

possível recriação, caso venha a ser um adorno em qualquer obra de arte. O mito, ao 

mesmo tempo em que contém uma explicação mais imediata e mais fácil de ser 

decifrada por quem o admira, é “uma constante em movimento” (CASCUDO, 1978, p. 

106). Nesse sentido, pode-se deduzir que as estórias do imaginário dos personagens, nas 

peças de Suassuna, são lendas transformadas em mitos pelas mãos recriadoras do 

artista.

Mas todos esses acontecimentos, que ilustram a magia e o sobrenatural 

dessas estórias orais, são colocados no interior da dramaturgia de Ariano como forma de 

sempre manter vivo o passado histórico da região sertaneja. E para a constituição desta, 

de todos os costumes da gente brasileira e do riso que faz renovar-se enquanto sujeito 

transformador, é que se descobre a presença de um semióforo no desenvolvimento desse 

reino de cujo imperador é Suassuna. Por semióforo, entende-se qualquer símbolo 

(acontecimento histórico, animal, pessoa, instituição) provido de um certo valor, capaz 

de relacionar o visível ao invisível, lembrando que esses são o profano e o sagrado. 

Através disso, fica clara a busca do escritor paraibano pelo verdadeiro significado da 

existência do homem e o seu papel nesta dimensão. A hilaridade, associada a essa 

reflexão, é quase um auxílio para se entender a índole humana, pois, se funciona como 

ritual de renovação para o homem, então prova tudo aquilo que foi dito no início: a 
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mudança da mentalidade de uma determinada época ou período pela mudança de seus 

símbolos, ou melhor, semióforos. É assim que se chega a um consenso em relação a um 

fato ou fenômeno sociocultural, bem como ao sentimento de comunhão e unidade por 

parte de todos. Unido por um ideal comum, o povo consegue dessa forma organizar o 

que se chama de nação.

Para que uma pátria se forme, ela inicialmente brota de pequenos povoados. 

Pressente-se isso em A Pena e a Lei, por exemplo, quando a trama, carregada de crenças 

e mitos acerca da evolução espiritual do homem, começa a desenrolar-se numa Taperoá 

pequena para quem lê o primeiro ato e vê os personagens com pouca mobilidade até 

realmente conseguirem portar-se mais como seres humanos do que como bonecos. A 

nossa aprendizagem vai se estruturando com base na percepção de que a vida é 

complexa. As pessoas são de natureza complexa, portanto, uma nação conforme 

Suassuna quer criar é ainda mais complexa. Os nossos poderes vão além do visível, 

agindo sobre eles forças invisíveis. É tanto que só no terceiro ato da peça os 

personagens, já na passagem para a eternidade, aprendem que são um projeto de vida 

em constante construção, e a dor integra a ação de mutabilidade. Mesmo assim, viver é 

algo bastante almejado por eles, dado que, pelo menos, terão a oportunidade de 

continuar lutando por um futuro melhor. 

A conquista por si mesmo, enquanto sujeito de um novo mundo, ou melhor, 

de uma nova nação, principalmente pelo autoconhecimento. Tamanha lucidez só o ato 

de rir proporciona, na medida em que a problemática gira em torno do papel do cidadão 

ao elaborar semióforos (símbolos) que contêm grande parte da historiografia de um país. 

No Brasil, isso tem origem no Nordeste, a primeira região a sofrer o processo de 

colonização. À medida que o humor do brasileiro vai se aguçando cada vez mais, em 

decorrência de seu passado de malandragens, ele vai se corrigindo de suas imperfeições 

e modificando sua prática social. Conseqüentemente, tal renovação do caráter do 

brasileiro o força a rever seus valores e a função de certos elementos culturais que ditam 

o seu cotidiano e trabalho (a cidadania, a justiça, a política, os costumes etc.). É 

exatamente o que ocorre no último ato de A Pena e a Lei, onde, por meio da galhofa, 

Cheiroso, durante o julgamento dos mortos, disfarçado como Cristo, questiona qual a 
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verdadeira razão de se preferir estar vivo a se morrer neste mundo de tantas injustiças. O 

riso, por sua vez, sustenta instantes de lucidez, consoante o que fora dito antes: 

CHEIROSO 
Então o Cristo foi entregue aos homens para ser crucificado. Era 
naquele instante quase a hora sexta, e toda a terra ficou coberta de 
trevas 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. Assim, 
terminou o maior de todos acontecimentos. E diz a última pergunta 
do Acusador: estão dispostos a aceitar o mundo, sabendo que o centro 
dele é essa Cruz? Que a vida importa em contradição e sofrimentos, 
suportados na esperança? Que diz você, Joaquim, você, pobre 
retirante que morreu de fome e que tem o nome do avô de Deus? 
Você acha que valeu a pena? Se pudesse escolher, viveria de novo? 

JOAQUIM 
Minha resposta é sim.

CHEIROSO 
E a sua, Padre Antônio? 

PADRE ANTÔNIO 
Também. A vida é dura mas é boa.(sic) 

CHEIROSO 
Você, Pedro, que diz? 

PEDRO
A mesma coisa do padre. 

CHEIROSO 
E você, Benedito? 

BENEDITO
Eu só digo sim, se continuasse com o direito de lutar para melhorar 
de vida. 

CHEIROSO 
É a sua defesa, é um direito seu! 

BENEDITO
Então, eu topava de novo, dez vezes! 

CHEIROSO 
Você o que diz, Madalena? 

MARIETA
O mesmo que Pedro disse. 
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CHEIROSO 
E você, João? Você, que era poeta e, por isso, bebia o sol do mundo, 
viveria de novo? 

JOÃO 
E então? O mundo podia ser ruim e meio doido, mas precisa tanto 
com a gente e eu já estava tão acostumado com ele! 
(SUASSUNA, 1998, p. 201 – 204) 

Com a vitalidade que o riso produz, chega-se também ao seu lado coletivo, 

isto é, a aptidão de pregar a unidade, da qual mencionamos anteriormente. Mais do que 

isso, agora fica fácil de ligarmos esse dado ao que é nacionalismo. A risada suassuniana, 

como pôde se notar nesse trecho, se desenvolve, de início, com base na idéia de 

patriotismo. O respeito pela pátria nada mais foi que uma lição já há muito ensinada 

desde os tempos do Brasil República, quando as classes dominantes e o Estado sentiram 

a necessidade de mobilizar o povo a seu favor. As noções de conquista demográfica e 

territorial passaram a ser insuficientes e a ceder lugar para as ideologias que ensinavam 

à população a lutar pelo prestígio de alguns de seus hábitos e costumes, pois regiões do 

Brasil, que não preenchiam “os critérios da nacionalidade”, pelejavam por serem tidas 

como Estado-nações independentes. Daí, o sentimento patriótico, por meio da ideologia 

dominante, vira nacionalismo com o apoio da quantidade de símbolos históricos (mitos, 

lendas, folclore) de uma comunidade que possui, outrossim, o seu lado de lidar com o 

concreto pela imaginação. 

De acordo com Chauí, em seu ensaio Brasil: Mito fundador e sociedade 

autoritária, capítulo Com fé e orgulho:

Essa construção decorreu da necessidade de resolver três problemas 
prementes: as lutas populares socialistas, a resistência de grupos 
tradicionais, ameaçados pela modernidade capitalista e o surgimento 
de um estrato social ou de uma classe intermediária, a pequena 
burguesia que aspirava ao aburguesamento e temia a proletarização. 
Em outras palavras, foi exatamente no momento em que a divisão 
social e econômica das classes apareceu com toda clareza e ameaçou 
o capitalismo que este procurou na “idéia nacional” um instrumento 
unificador da sociedade. (2004, p. 18) 
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De certa forma, Suassuna não deixa inconscientemente de capturar essa 

polêmica para análise em sua dramaturgia, lembrando sempre à gente nordestina o 

cuidado com o seu patrimônio e suas tradições, que podem desaparecer pela 

desestrutura sociocultural, proporcionada pelo sistema capitalista. Daí, a hilaridade com 

a qual o escritor paraibano descreve os ricos; para ele, são os responsáveis pela criação 

de uma cultura erudita e muito acadêmica, longe de qualquer contato com o poder 

mutável e recriador da cultura popular. 

As tradições, nascedouras da simplicidade no falar do retirante nordestino, 

figuram tais quais critérios definidores do que aquilo que se entende por nacionalidade. 

Uma maneira, por que se desperta tamanho amor pelo lugar onde se nasceu, é 

restituindo toda a produção daquele determinado povo para que jamais deixe de ser 

patriota. A saber: quem, a princípio, ergue também a sua face historiográfica. Enceta-se 

pela imaginação, planejando-se o porvir; em seguida, o ato de imaginar transforma-se 

em algo visível e assim por diante. É fácil observar que o impossível, às vezes, acaba se 

tornando possível. Essa linha de raciocínio leva qualquer um a pensar que uma nação ou 

império aufere os seus primeiros embasamentos a partir de um passado imemorial, já 

que o próprio povo toma como ferramenta para tal edificação o seu lado onírico. 

Estando a nação (o último estágio ao qual chega um pequeno povoado ou aldeia) 

fazendo bom uso de seus costumes, tradições, crenças da vida cotidiana, dentre outros 

fatores, termina por tomar-se um poderoso instrumento de identificação sociopolítica. O 

Movimento Armorial do Recife dos anos 70 adere perfeitamente a essa tese ao 

compactuar com o sonho de remodelar os rumos da verdadeira cultura brasileira. Fez 

isso de maneira espetacular com certas doses de ambição patriótica. O resgate das 

autênticas raízes do povo consistia na composição de uma arte extremamente flexível, 

capaz de intercambiar as diversas culturas brasileiras que enriquecem a identidade 

nacional. Ao incentivar a massa carente a valorizar o seu fazer artístico, os armorialistas 

a induzem a lutar por um espaço próprio, assim como a elite brasileira tem o seu. Porém 

nunca o Armorial teve pretensões políticas militantes, pois Suassuna deixou claro seu 

repúdio a uma arte politizada, sem preocupações estéticas. 

Com esses últimos apontamentos sobre o valor da nacionalidade, acabamos 

por levantar uma dialética, bastante tratada pelo Movimento Armorial, bem como por 
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outros episódios da História da Arte Nacional: o nacionalismo. Desde o Romantismo, 

com José de Alencar e Gonçalves Dias, em especial, a procura por indícios da 

verdadeira cultura brasileira, pelas origens que a marcaram e pelas que fazem o país ser 

o que é hoje nunca abandonou as mentes dos escritores, teóricos e historiadores da 

literatura, interessados em constatar onde ficaram fossilizados os dados da formação do 

nosso povo. Parece-nos mais apropriado pensar o nacionalismo, retratado pelo teatro 

suassuniano, dentro de um significado paradoxal acerca do qual se vê a cultura do Brasil 

como autônoma. Mas para isso, é preciso se admitir o legado cultural dos outros países, 

principalmente os do Velho Mundo, os nossos colonizadores. Quem primeiro constatou 

essa dialética foram os modernistas de 22 ao valorizarem temas nacionais, como a

consciência da mestiçagem, recorrendo à vanguarda européia e, às vezes, até a própria 

tradição que a antecede. Uma descoberta importante eles tiveram: tudo o que é local se 

universaliza. Candido, em seu ensaio Uma palavra instável (nacionalismo), alega: 

Mais do ninguém, os modernistas fizeram sentir a verdade segundo a 
qual só o particular se universaliza, como disse Mário de Andrade com 
relação à música: ‘Não há música internacional e muito menos música 
universal; o que existe são gênios que se universalizam por demasiado 
fundamentais’. (2007, p. 3) 

A armorialidade dos anos 70 acolheu essa constatação, inspirando-se em 

toda uma arte popular que teve sua proveniência numa arte européia. Os folhetos de 

cordel, o artesanato, as artes plásticas, a música e o teatro (no caso aqui o de Suassuna) 

são manifestações locais, mas ao mesmo tempo universais, pois têm uma identidade 

com a cultura erudita do Velho Mundo. O ponto de partida é o Romanceiro Popular do 

Nordeste, no qual se entrecruzam inúmeros componentes da Cultura do Brasil, 

provavelmente herdados do Romanceiro Ibérico. A presença do Romanceiro serve para 

resolver o problema da identidade cultural, na medida em que torna o dilaceramento dos 

costumes, hábitos e pontos de vista dos brasileiros em riqueza literária e não em mero 

empecilho. Sanam-se os contrastes e contradições socioculturais, eliminando-se as 

barreiras entre a tradição do mediterrâneo e a do Brasil da atualidade: 
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O Romanceiro nordestino, essa espécie de ponte de ligação entre a 
tradição mediterrânea e o Povo brasileiro de hoje, pode bem ser um 
caminho não só para a criação de uma legítima Literatura brasileira, 
como para criar uma unidade de contrastes e contradições, fazendo 
dos nossos dilaceramentos, como sucedeu com os espanhóis do 
Século de Ouro, um fator de enriquecimento literário e vital, e não 
um nó de impasse.(SUASSUNA apud SANTOS, 1999, p.36) 

Em meio a esse critério, é que talvez se justifique a malandragem enquanto 

efeito de humor em Suassuna, originada do Romanceiro, o qual não deixa de colher do 

popular toda a sua matéria-prima. Geralmente, os personagens das explicitadas peças 

parecem nascer das estórias orais, passando a agregar o inconsciente coletivo. Eles 

também tiram proveito de um caso concreto e acabam prejudicando outrem. O padeiro e 

a sua esposa exploravam Chicó e João (Auto da Compadecida), a ponto de este ficar de 

doente sem o mínimo auxílio médico. Os avarentos Aderaldo Catacão e Euricão Arábe 

não poupam esforços para sustentaram o vício, privando de bons cuidados os 

empregados Joaquim Simão, Caroba e Pinhão (Farsa da Boa Preguiça e O Santo e a 

Porca). Mas o momento mais crítico é pelo qual passam Cancão e Gaspar (O casamento 

suspeitoso): estes disputam a fortuna do patrão Geraldo com o trio de malandros 

golpistas Lúcia Renata, Roberto Flávio e Susana Cláudia. Com isso, compreendemos 

serem esses trapaceiros tricksters imemoriais, detentores em suas composições, 

enquanto seres de papel, de qualidades zoomórficas (macaco, onça, jabuti) que os 

aproximam dos heróis da Literatura oral. Não é à toa que antes fomos bem analíticos ao 

alvitrarmos a existência de uma natureza animal, até mesmo com um objetivo cômico, 

em alguns deles. 

Conforme fora exposto em páginas atrás e que possivelmente nos ajude com 

relação ao tema do nacionalismo, essa veia folclórica e popularesca da estética 

suassuniana foi primeiramente aplicada no romance oitocentista Memórias de um 

sargento de milícias, em que havia manifestações arquetípicas na constituição de 

Leonardo Pai e Leonardo Filho como figuras dos contos da carochinha, por exemplo. 

No trabalho de Ariano, há a materialização de dois perfis nos respectivos personagens 

uma salvadora e outra astuta  às vezes, resultando em fracasso, mesmo que provisório. 

Em Dialética da malandragem, Candido, estudando a referida ficção em prosa, cuja 
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teoria para nós aqui vale no aprofundamento do texto armorial em debate, volta a 

reforçar:

Poderíamos dizer que a integridade das Memórias é feita pela 
associação íntima entre um plano voluntário (a representação dos 
costumes e cenas do Rio) e um plano talvez na maior parte 
involuntário (traços semi-folclóricos, manifestados sobretudo no teor 
dos atos e das peripécias). Como ingrediente, um realismo 
espontâneo e corriqueiro, mas baseado na intuição da dinâmica social 
do Brasil na primeira metade do século 19. E nisto reside 
provavelmente o segredo da sua força e da sua projeção no tempo.
(1978, p. 324) 

O teatro armorial em questão discute em parte o caráter nacional brasileiro 

como resultado de vários fatores subentendidamente citados (crenças religiosas, língua, 

raça, usos, costumes, folclore e belas-artes). Toda essa confluência entre cada um deles 

promove sua própria auto-suficiência, sem a necessidade de apoio externo, porque todos 

eles se completam por si mesmos. A garantia de uma dramaturgia que, ao desenvolver 

sua essência, consegue um belíssimo feito ilusório, todas as vezes de mãos dadas com o 

real, só prova o quanto essa personalidade da gente do Brasil é mudável, sem permitir 

alterações parciais ou gerais. Tudo se encaixa facilmente quando se improvisa. Por isso, 

o riso é tão fundamental para se entender a índole do brasileiro. Povo sonhador, 

improvisador e sempre bem-humorado. Para ter seu lugar e incluir-se no social precisa 

adaptar-se a qualquer situação, por mais difícil que possa parecer, empregando às vezes 

a perspicácia. Sobreviver num país de tantas disparidades para a gente humilde é um 

exercício da criatividade, pois é preciso coragem, esperança e otimismo para obter-se o 

direito a ser cidadão. Em outras palavras, o que se percebe diante de tudo isso é a 

importância da diferença para a chamada identidade nacional:

A ideologia da ‘identidade nacional’ opera noutro registro. Antes de 
mais nada ela define um núcleo essencial tomando como critério 
algumas determinações internas da nação que são percebidas por sua 
referência ao que lhe é externo, ou seja, a identidade não pode ser 
construída sem a diferença. O núcleo essencial é, no plano individual, 
a personalidade de alguém e, no plano social, o lugar ocupado na 
divisão do trabalho, na inserção social de classe. Isso traz como 
conseqüência que ‘a identidade nacional’ precisa ser concebida como 
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harmonia e/ou tensão entre o plano individual e o social e também 
como harmonia e/ou tensão no interior do próprio social. 
(CHAUÍ, 2004, p.25 – 26) 

As duplas de personagens ardilosos, no roteiro encenado de Suassuna, são 

quem melhor põem em cena essa tensão entre o espírito e o social. Para terem um lugar 

ao sol, arriscam-se em empreitadas a troco de ganharem algum benefício. Os fins são, 

na maioria das vezes, atingidos depois de um longo jogo de arranjos e artimanhas, cujo 

campo de visão é ampliado pelo riso, já que este é alvo de modelação. As desigualdades 

socioculturais, autoras dessa tensão, jamais deixaram de existir no Brasil que teve um 

tipo de colonização por exploração. Em detrimento disso, culturas diferentes e 

totalmente opostas brigaram anos a fio por lacunas no solo pátrio. Daí, o humor 

brasileiro foi se assentando como forma de encaixe e inclusão daqueles que 

necessitavam de um reconhecimento enquanto cidadãos. A fim de substanciar a técnica 

cênica do cômico e do humor, Ariano não o desliga da tradição popular, onde, na sua 

opinião, está o legítimo substrato dela e a associa à técnica circense de se fazer rir. 

Sendo João Grilo e Chico, de Auto da Compadecida, e Cancão e Gaspar, de O

Casamento Suspeitoso, emissários do povo carente e despojado de bens, à cata da 

sobrevivência, o temperamento de ambos é composto pela distinção com a qual se 

aparelham e se completam. A covardia de Chicó é preenchida pela esperteza de João; a 

falta de iniciativa de Gaspar só não põe a perder o plano de desmascarar a falsa noiva de 

Geraldo graças à habilidade de Cancão. Tem-se com tudo isso que o perfil do brasileiro, 

em especial o do sertanejo, vai maculando aos poucos sua ação enquanto sujeito 

transformador de seu próprio modo de vida. Ele sabe que só com inteligência e 

mobilidade, características relevantes em si mesmo, conquistará o seu direito a voz num 

contexto sociopolítico opressor. 

Reinventando pelo riso toda uma tradição popular, consoante o exposto, 

temos que Suassuna insiste, nas entrelinhas, na questão da identidade nacional como 

ponto-chave na elaboração da autêntica cultura brasileira. Sabe-se que falar de 

identidade é lidar com um sério problema: estruturada na perspectiva do 

subdesenvolvimento e do atraso, a identidade do Brasil carece de traços que tornam o 

país completo. Algumas dessas seriam: a presença de uma burguesia nacional bem 
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arranjada e de uma classe operária madura, autônoma e organizada que pudesse 

combater os abusos da classe dominante. É o que averiguamos ao fazermos a leitura do 

roteiro encenado de Ariano, o relacionamento entre os patrões e empregados é, de 

quando em quando, turbulento. Aderaldo Catacão, por exemplo, é um fazendeiro rico, 

porque laborou bastante. Humilha Joaquim Simão, que pouco reage aos excessos de 

poder do patrão, por saber da inexistência de um meio legal que pondere essa posição 

injusta para a sua classe. A mesma coisa notamos em O Santo e a Porca nas figuras de 

Caroba e Pinhão, os quais não têm maturidade para enxergar a alternativa de poderem 

exigir uma igualdade de direitos, isto é, desfrutar do suposto tesouro de Euricão, 

escondido na porca. Novamente, teremos, como efeito cênico, o cômico atuando para 

denunciar essa fragilidade organizacional que favorece a uma minoria e castiga uma 

maioria. 

Discutir o nacionalismo brasileiro é para Suassuna uma tarefa polêmica em 

decorrência de uma forte corrente ideológica, a qual impede a nação de sair da categoria 

de “país emergente”. A conseqüência é a perda de valores e princípios que até então 

orientavam essa temática da nacionalidade. Regiões do planeta, em que os poderes 

políticos e econômicos têm uma extensão maior e sólida, acabam fundando uma 

ideologia excludente dessa questão; enquanto que outras, tornadas ainda pela religião, 

debatem mais a sério o nacionalismo. Ao contrário do Sul, Sudeste e Centro-oeste, o 

Nordeste, por ter fossilizado bem algumas de suas histórias e crendices, fundamentais 

para se compreender as origens da fidedigna colonização do Brasil, melhor simboliza e 

põe em debate a identidade nacional. Assim como o riso, o dramaturgo sabe que o 

nacionalismo é um mito que mantém intacta a face imemorial do Brasil e, por 

conseguinte, restaura pelo artifício da piada e do divino (no dizer dele os dois 

hemisférios que exorcizam o homem) a mitologia de origem da gente brasileira, 

partindo de ações ou momentos de sua saga, a fim de, através do campo mítico, 

reatualizar o chamado mito fundador.
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Considerações finais 
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Antes de sugerirmos sugestões ou expormos questionamentos para futuras 

especulações, convém relembrarmos alguns pontos deste trabalho com maior realce e, 

deste modo, repensarmos suas explicações. 

No que diz respeito ao riso suassuniano, vimos que ele nada mais é que um 

processo de recriação estética, pois a primeira coisa a ser percebida na encenação do 

teatro de Ariano é a forma como o cômico e o humor adotam diferentes sentidos, ou 

melhor, faces. Cada uma delas é fundamental no jogo cênico, amoldando com precisão 

o personagem-tipo em toda a ação que se desdobra, sem riscos de adulteração para o 

que a obra quer mostrar acerca do homem universal, representado, neste caso, pelo 

sertanejo sofredor. O riso em Suassuna só surte efeito quando produzido em conjunto 

com uma série de dados que vão desde a própria duplicidade da natureza humana, ora 

boa, ora má, até os aspectos situacionais ou históricos (o meio influindo na mecânica 

dos gestos do homem e as origens do ato de rir). 

A estética da arte abraça todas essas ilações, porque preenche o seu campo 

de conhecimento com o que a Filosofia propõe. A verdade é que desde os primórdios, 

ela se chamava Filosofia da Arte. O grande desafio do artista, em qualquer gênero da 

arte, é a busca pelo ideal, e este só é conseguido com a noção de Beleza. No momento 

de se encarar o objeto artístico, repara-se no quanto de beleza ele pode ter, seja essa 

beleza construída com fins positivos para provocar o bem-estar, seja com o intuito de 

causar o desconforto no espectador (no caso da dramaturgia). Nisso, o risível encontra 

termo para também se consolidar como estilo frente ao trágico e a outros gêneros da 

obra de arte. A partir daí, acaba-se verificando a relação do riso com a Filosofia, já que 

um e outro exercitam o pensamento. Assim, o ato de rir exige perspicácia e habilidade 

cênica por parte de quem o faz. E mais do que tudo, a comicidade poderá ter um 

determinado significado em certa circunstância, lugar ou época, sofrendo variações de 

sentido permanentemente, como se a risada tivesse várias máscaras. Tal metáfora que 

deu título à parte inicial desta pesquisa justificou, talvez, o nosso propósito de provar 

uma das metas do riso, anunciada antes: a multiformidade. 

O caráter metamórfico foi comprovado através de passagens dos textos 

escritos para teatro aqui destacados. Em muitos deles, o cômico, por exemplo, se 
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apresentou como uma deformidade das formas ou objetos em cena, aos quais alguns 

personagens faziam referência, como: a constituição física da pessoa comparada a de 

um objeto, demonstrando que, para o inconsciente humano, toda forma de vida precisa 

estar sempre em constante transformação, da mesma maneira que se comparava o ser 

humano aos animais irracionais, pelas semelhanças comportamentais que existiam entre 

ambos em certos casos. Nesse meio, chegamos também a um acordo quanto à 

verdadeira função da paródia, a de modificar o conceito que se possa ter referente a um 

determinado signo lingüístico ou semiótico, e a teoria da carnavalização de Bakhtin, que 

trabalhamos ao longo do estudo, melhor soube nos detalhar isso. Em outras palavras, o 

que essa teoria explana é que há a possibilidade de modificar a definição ou idéia de um 

objeto, subvertendo a sua forma original e, conseqüentemente, ter-se-á algo grotesco, 

lembrando que nosso objetivo aqui é lidar com o grotesco cômico, porque em algumas 

tentativas de deformidade o grotesco pode entrar no campo do trágico ou horrendo. 

Além do Cômico como subcategoria do Risível enquanto tipo de Beleza que 

trata de enxergar o homem em suas imperfeições, rebaixando-o pelo seu lado mecânico 

de ser, com os seus gestos e atitudes físicas aparentemente repetitivas e imutáveis, 

existe outra que elucidamos: o Humor. Este já direciona a gargalhada para o campo do 

intelecto. Vimos que no teatro de Suassuna ele se manifesta, principalmente, pelo 

chiste. Uma expressão ou palavra usada em certo sentido é alterada para dar a entender 

outra coisa em sentido engraçado, muitas vezes, até ridicularizando o interlocutor. Para 

isso, as técnicas utilizadas só nos mostraram que nessa outra subcategoria estética do 

Risível o ato de rir no homem pode ser ainda mais complexo do que se possa imaginar. 

Freud foi um dos precursores a buscar qual a ligação do humor com o inconsciente, 

conforme fora exposto em nossa análise, mas tudo o que conseguiu foi deixar-nos ainda 

mais curiosos a investigar o porquê de em certas ocasiões uma pessoa ri sozinha. 

Cremos que aí cabe uma apuração ainda profunda, quiçá com material teórico 

especializado em psicanálise, caso futuras pesquisas tendam a trilhar por esses 

caminhos. 

Os sonhos têm uma correlação com os chistes. Isso foi mais ou menos 

discutido no decorrer da obra, todavia, sem aprofundamentos por questões de tempo. 

Por outro lado, auxiliou-nos a levantar a seguinte pergunta: haveria algum mecanismo 
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psíquico que provocaria a risada, uma vez que o chiste está ligado à imaginação, a 

atividade inconsciente e onírica? No caso do otimismo cômico e da mentira de que os 

personagens da dramaturgia suassuniana se apropriam para não serem injustiçados nem 

padecerem diante do meio social aniquilador, um maior amadurecimento investigativo 

certificaria aos estudiosos do assunto a existência de uma tendência ao sobrenatural 

como justificativa à constituição da lídima natureza humana, aqui a toda hora posta em 

debate. Não podemos esquecer que Ariano sempre teve esses pontos bem enraizados em 

seu estilo desde a infância, quando vira o circo pela primeira em vez em Taperoá (PB). 

Nos textos de dramaturgia aqui lidos, é perfeitamente visível a simpatia que ele tem pela 

magia do circo, no qual tudo é permitido e reinventado. Logo, as técnicas retiradas da 

atividade circense povoam as ações dos personagens, conduzindo a trama, algumas 

vezes, a momentos engraçados que divertem o espectador. Os palhaços e saltimbancos 

são, se observarmos com cautela, as duplas bastante mencionadas no decorrer da leitura: 

Chicó-João Grilo, Cancão-Gaspar, Caroba-Pinhão, Simão-Nevinha, Benedito-Pedro. O 

público ri de suas artimanhas e sai do espetáculo rejuvenescido, pois, por certos 

instantes, esquece o grave sentimento trágico da vida que o acompanha no cotidiano. 

Que o riso traz o homem à vida, depois que este se perde nas conturbações 

do mundo, está mais do que comprovado. A nossa curiosidade nos levou a esse ponto da 

investigação para que avaliássemos a sua representatividade para a cultura do Brasil, 

nos fazendo entender por que o brasileiro gosta de ri. Quando perguntado a respeito de 

ter abandonado temporariamente o gênero trágico, que marcou sua tarefa como 

teatrólogo desde o princípio, para dedicar-se ao gênero cômico, Suassuna, na entrevista 

intitulada Cabras e mamulengos versus Super-homem, cedida à Revista Continente 

Multicultural, não hesita em declarar: 

É, porque o povo brasileiro gosta muito de rir. Então a diferença de 
popularidade, digamos assim, entre o autor de peças cômicas e o 
autor trágico, é grande, há uma diferença muito grande em favor do 
autor cômico, como também existe uma diferença muito grande entre 
o meu teatro e a minha poesia, que é praticamente desconhecida.
(2002e, p. 11) 
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A descoberta de que o riso está enraizado na composição psicocultural do 

brasileiro nos subsidiou na procura por um ponto de vista sobre as suas origens como 

atitude no homem que o faz repensar a sua própria formação cidadã. No teatro de 

Ariano Suassuna, autenticamente moralista, pudemos observar que aqui o humor passou 

a integrar o caráter do povo em função de sua herança cultural. Tal relação deixou clara 

a resposta do texto suassuniano que se mostrou fiel a essas questões e, ademais, nos 

provou que o Nordeste, com seus costumes e sua língua, cheia de regionalismos, é a foz 

da fidedigna cultura brasileira. Cremos que o nosso exame nos recomenda a adentrar 

mais por essa vertente antropológica a fim de que esclareçamos sob uma perspectiva 

universal laços entre a nossa constituição enquanto cidadãos e a de outras nações, 

possivelmente, assim como Portugal, que tanto ajudaram a escrever a História deste 

país. Outro ensaio abrangente tal qual este, quiçá, sirva para encaminhar-nos com 

segurança por essa direção. 
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