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RESUMO 
 

O presente artigo pretende analisar a adaptação do livro “O Auto da Compadecida”, de 
Ariano Suassuna, para o filme homônimo da TV Globo, demonstrando a transposição da 
literatura para a linguagem audiovisual, do personagem Chicó. Quais as características 
apresentadas no produto final do cineasta? De acordo com Furtado (2003), o tempo de 
apreensão das informações é definido exclusivamente pelo autor, de forma que também o 
autor é o único responsável pelo direcionamento da informação a ser apreendida. Assim 
sendo, intentamos mostrar a essência do personagem, mantida ou transformada pelas 
produções audiovisuais. E, no caso em análise, as características realçadas pelo cineasta 
caricaturam o personagem, impondo aspectos negativos a sua natureza. Apesar de o livro não 
trazer descrição cenográfica, e considerando que o cinema faz uso de vários elementos não 
presentes na literatura escrita, ao misturar fotografia, teatro, música, pintura, dança, literatura, 
movimentos de câmera, enquadramentos, cor e luz, o cineasta agregou inúmeras informações 
ao filme, infiéis à ideia original do texto. Para este trabalho buscamos apoio teórico no livro 
“Nordestino: uma invenção do falo – uma história do gênero masculino” de Durval Muniz 
Albuquerque Júnior, consultamos “A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o 
contexto de François Rebelais” de Mikhail Bakhtin, estudamos a dissertação de Mestrado em 
Letras de Paulo de Macedo Caldas Neto intitulada “Do picadeiro ao céu: O riso no teatro de 
Ariano Suassuna” além de “A personagem de Ficção” de Antônio Candido e o “Auto da 
Compadecida” de Ariano Suassuna. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Análise do discurso, Adaptação cinematográfica, Literatura 

nordestina. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 Sou nordestino, paraibano, sertanejo. Apaixonado por minha região, em todos os 

aspectos de sua geografia. Amo a cultura local nas suas mais variadas manifestações. Seja no 

aspecto musical, seja na culinária, seja no artesanato, no repente, na viola, na fala, na 

vestimenta e etc. e tal. Assistindo algumas produções audiovisuais, seja para o cinema ou para 

a TV, me sentia incomodado com a abordagem feita do nordestino. Acreditando haver um 

processo de caricaturização do nordestino não me sinto representado, ou reproduzido, nas 

obras cinematográficas. Diante disso decidi pesquisar sobre o processo migratório do 

personagem nordestino extraído do romance e levado para o audiovisual. Para tanto escolhi 

uma obra de grande aceitação tanto no formato de romance quanto no formato película. 

Adentrando no universo de Ariano Suassuna, o presente trabalho busca analisar a 

migração do personagem Chicó, do Auto da Compadecida, para o filme homônimo, de Guel 

Arraes. Analisaremos os aspectos trágicos e cômicos do personagem, tanto no teatro – modelo 

original da obra –, quanto no cinema – trabalho final.  

 O primeiro capítulo deste texto traz uma explanação sobre as questões teóricas a 

respeito da adaptação da literatura para o cinema, quando ocorre o fenômeno da redução, que 

consiste na retirada de alguns acontecimentos, ou da adição, que acontece de forma inversa e 

menos frequente, ou o fenômeno do deslocamento, que se dá quando os elementos do filme e 

do livro são os mesmos, mas eles aparecem em ordem diferente. Estudaremos também os 

aspectos inerentes ao personagem de ficção, cuja prioridade é dada ao cenário, à revelia do 

personagem, que tem importância menor que no teatro. Na composição do personagem, 

observaremos que o direcionamento do olhar do leitor e/ou espectador para aspectos 

específicos acontece de tal forma que a figura dramática consegue se apresentar mais real que 

a própria realidade. 

 No tocante à estética do personagem, ainda no primeiro capítulo, os teóricos nos 

mostram que, no momento da definição do que seja literatura, em seu sentido restrito, faz-se 

necessária a admissão da existência de espaços de transformação, em que estariam obras de 

grande poder e precisão verbais, na medida em que se ligam à agudeza da observação, 

perspicácia psicológica e riqueza de ideias. Quanto à função do personagem, é importante 

atentar para os valores morais, cuja desproporcionalidade, seja na tragédia seja na comédia, 

não interfere na valoração da estética. Isso se dá devido a uma interligação que torna seus 
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níveis qualitativos independentes. Assim sendo, o valor estético relativiza o peso dos demais 

valores, quando da organização estrutural e da distribuição dos papéis. 

  Também estudamos a formatação do personagem do romance, que, quando bem 

finalizada, garante a plenitude da verossimilhança e sua capacidade de comparação dos 

mundos real e fictício, abrindo espaço, em nível de importância, para o que resulta da análise 

da sua composição. Independentemente de ser, ou não, cópia fiel da realidade, assim só 

parecerá à medida que apresentar uma estrutura coerente, visto a dependência da vida do 

personagem em relação a sua situação perante os demais elementos que o constituem sejam 

eles outros personagens, ambiente, duração temporal, ideias.  

 Outra formatação estudada foi a do personagem cinematográfico, análise necessária 

devido à própria dinâmica do cinema restringir sua fluidez, que, mesmo assim, ainda 

consegue estabelecer uma intimidade maior com o espectador do que no teatro e no romance, 

pela sua proximidade da realidade. É esse fator que explica o uso que o cinema faz de figuras 

já prontas e amadurecidas pelo teatro e pela literatura, para suas ilustrações. O problema desse 

uso é que quase nunca o cinema agrega valor, de forma positiva, ao personagem, seja em 

termos de aprofundamento seja de ampliação; quando muito ocorre uma equivalência, mas em 

sua maioria acontece um empobrecimento do personagem. 

 Também se fez necessário estudar os aspectos do homem nordestino, visto a obra de 

Ariano Suassuna ter o Nordeste como cenário e o homem desta região como personagem. 

Ficou constatado que o nordestino é o ponto de convergência de uma variedade de 

acontecimentos históricos. É resultado, também, de uma soma de operações que formataram 

um sujeito histórico, um ser regional, de sorte que o nordestino é de extrema importância para 

a História política e cultural do Brasil. 

 O segundo capítulo constitui-se da análise objetivada. É lá que tratamos do criador e 

da criatura, de Ariano Suassuna e Chicó; de Guel Arraes e Chicó. Encontramos que o 

personagem de Ariano ora aparece como problema ora como solução. Sua atuação 

desmascara o caráter dos outros personagens da peça, quando, de maneira humilde, denuncia 

a submissão da igreja ao poder dos senhores fazendeiros da região. Já o personagem de Guel 

Arraes, no cinema, passa a ser protagonista do autor. Deixa de ser um personagem do 

Movimento Armorial e passa a ser um personagem folclórico. A carga de humor e comicidade 

é mantida, mas a carga “armorialista” é completamente extraída, desfeita a junção do erudito 

com o popular. O cômico se sobrepõe ao trágico de tal forma que anula a crítica social 
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presente na obra. A dor social do personagem de Ariano é excluída e distorcidos são os 

valores pregados por Suassuna, enquanto apenas o ridículo é explorado, no personagem de 

Guel Arraes. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1.Adaptação Literatura-Cinema 

Sobre adaptação cinematográfica de uma obra literária para o cinema, Silva (2012, p. 

183), citando Eisenstein (1983, p. 213-214), relata a incapacidade da literatura de representar 

os conflitos e agitações internos de um personagem, de forma adequada. Cabe ao cinema ser o 

agente responsável por faz, através de meios sonoros e visuais. 

Epstein (1999), citado por Silva (2012, p. 183), promove uma aproximação entre 

imagem e palavra partindo do princípio de que ambas são símbolos; enquanto a primeira faz 

uma representação direta da realidade, a segunda só é compreendida pela razão. Assim sendo, 

faz-se necessária uma arrumação lógica para que possa desencadear, no leitor, a emoção 

contida nas palavras; enquanto que a imagem tem um alcance direto aos sentimentos do 

espectador, quase sem precisar passar pela razão.  

Na década de 1980, houve mudanças na visão do leitor e do espectador, enquanto 

agentes passivos. Contrariando Epstein, Martin (2003, p. 92), citado por Silva (2012, 184), 

considera que livro e filme são capazes de criar estruturas complexas que precisam ser 

analisadas, portanto o leitor e/ou espectador vai precisar de algo mais além de sua 

mentalidade instintiva para conseguir interpretações mais profundas das obras para se chegar 

a sua verdadeira compreensão. 

Eisenstein (1983, p. 297), citado por Silva (2012, p. 185), comenta a diferença do nível 

de influência entre cinema e literatura. Segundo ele, o cinema tem influência maior, porque 

atinge um público numeroso e diversificado, ao contrário da literatura, que já tem uma 

exclusão inicial, que é a dos analfabetos. Por outro lado, existe também o aspecto do 

consumo: enquanto a literatura é individual, o cinema é coletivo, ou seja, a exibição de um 

filme ou uma minissérie vai conseguir alcançar muito mais pessoas, de uma só vez, do que a 

leitura de um livro, no mesmo espaço de tempo. Outro fator que faz o cinema levar vantagem 

no quesito eficácia da transmissão diz respeito à sua facilidade de despertar sentimentos 

através de imagens e sons.  
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Partindo do princípio da impossibilidade de traduzir informações estéticas, Johnson 

(1982, p. 5-6), citado por Silva (2012, p. 187), explica que, como é impossível traduzir uma 

informação estética, o único modo é considerar uma adaptação como recriação, em que o 

adaptador faz uma leitura crítica da obra original. Assim sendo, toda noção de fidelidade do 

filme ao romance é rejeitada por ser essa uma noção ultrapassada, subjetiva e impraticável, já 

que o romance e o filme se expressam por diferentes meios. É claro que a independência total 

é impossível, arremata o autor. 

Um alerta feito por Xavier (2003, p. 63), citado por Silva (2012, p. 193), indica não 

buscar fazer paralelismos e/ou equivalências de características entre a imagem e a palavra. Tal 

busca, de acordo com o autor, é uma iniciativa individual e individualista visto se apoiar na 

ideia de que há um modo de fazer certas coisas, no cinema, análogo aos livros. 

No processo de adaptação de um livro ao cinema, algumas mudanças acontecem, de 

acordo com Brito (2006, p. 15), citado por Silva (2012, p. 195). Pode haver tanto o fenômeno 

da redução quanto da adição. No processo de redução, são retirados do livro alguns 

acontecimentos, algo mais comum, pelo fato de o romance fazer uso da linguagem verbal de 

natureza muito mais extensa e analítica do que a imagem, sendo maior que o filme, de forma 

que torna impossível a representação das abstrações, interferências e aspectos dissertativos do 

narrador. 

O processo da adição ocorre de forma inversa e menos frequente. Nesse caso, o 

cineasta acrescenta ao filme, algo não presente no romance, dando, assim, um ar de obra 

específica. No que diz respeito ao deslocamento, a ocorrência dá-se quando os elementos do 

filme e do livro são os mesmos, mas eles aparecem em ordens diferentes.  

Por sua vez, na tentativa de recuperar alguma parte das perdas inevitáveis, no processo 

de adaptação, a transformação ocorre quando o cineasta tenta dar a um recurso verbal uma 

forma não-verbal. A transformação pode se dar de duas maneiras: a primeira chamada 

simplificação, é o ato de diminuir um elemento do livro; e a segunda, a ampliação, consiste 

em aumentar. 

A adaptação de uma obra literária pode ser vista das mais variadas formas, tanto por 

aqueles que leram a obra escrita quanto pelos que apenas assistiram ao filme. Na 

transmutação de mídias, seus aspectos enfatizarão diferentes aspectos da história. Uma 

trabalha a partir da imaginação do leitor e a outra a partir da percepção do espectador, há 
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elementos que podem ser transpostos, como personagens e histórias, mas é provável que algo 

seja alterado e que essa transformação seja radical. Essa mutação, provocada pela ação do 

narrador do romance, pode vir da explicação das motivações de um personagem e também 

através da apresentação de situações que levem o leitor a ter um julgamento crítico. A mesma 

situação, numa história em um filme, pode ocorrer através de uma performance do ator, da 

música ou de recursos imagéticos dos mais variados, mas o narrador cinematográfico não 

pode interferir na análise do leitor e na sua conclusão sobre certos eventos. 

2.2. Personagem de ficção 

A constituição da ficção, em todas as artes literárias, sejam narrativas, representativas 

ou indicativas de estado e/ou estória, é de responsabilidade do personagem. No teatro, além de 

constituir a ficção, o personagem torna-se o próprio espetáculo, visto que a arte cênica 

dramática, na sua integralidade, é ficcional. De forma diferente, tanto o cinema quanto a 

literatura podem servir para além da ficção. Ambos podem, através de imagens e palavras, 

documentar, cientificar e/ou informar, considerando que as imagens e as palavras são os 

agentes responsáveis por, de forma puramente intencional, concretizar a materialidade das 

coisas e não os personagens. Ao contrário do teatro, em que o palco jamais pode ficar vazio, 

cinema e literatura podem abrir mão, mesmo que de forma temporária, do personagem, 

mesmo ele sendo o responsável pela constituição da ficção. 

Estes momentos realçam o cunho narrativo do cinema. A imagem (como a 
palavra) tem a possibilidade de descrever e animar ambientes, paisagens, 
objetos. Estes – sem personagem – podem mesmo representar fatores de 
grande importância. A fita e o romance podem fazer “viver” uma cidade 
como tal. Ademais, no teatro uma só personagem presente no palco não pode 
manter-se calada; tem de proferir um monólogo. Uma personagem muda não 
pode permanecer sozinha no palco. Já no cinema ou romance, a personagem 
pode permanecer calada durante bastante tempo, porque as palavras ou 
imagens do narrador ou da câmara narradora se encarregam de comunicar-
nos os seus pensamentos, ou, simplesmente, os seus afazeres, o seu passeio 
solitário etc. O homem é centro do universo. O uso de recursos épicos – o 
coro, o palco simultâneo etc., são recursos épicos – indica que o homem não 
se concebe em posição tão exclusiva (CANDIDO, 1968, p. 23). 

Ao que vemos, na ficção a importância maior é dada ao cenário à revelia do 

personagem que tem sua importância, mas não é imprescindível como no teatro. Essa 

importância dada ao cenário é compreensível, tendo em vista sua capacidade de agregar, de 

forma positiva ou negativa, ao personagem e/ou enredo. O cenário pode falar pelo 

personagem, assim como trazer informações implícitas, bastante elucidativas para a trama. 
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Através da escolha de ângulos e enquadramentos, por exemplo, uma imagem pode ser 

construída ou destruída e assim uma nova ideia ser apresentada. 

2.3. O pessoal e o personagem 

Apesar de guiado pelo texto, o leitor e/ou espectador ignora as múltiplas zonas 

indeterminadas. Indo além do que é dado no texto, atendo-se às questões positivas e 

incorporando esquemas preparados, para o leitor /ou espectador os personagens adquirem um 

cunho definido e definitivo, que a observação das pessoas reais, e mesmo o convívio com 

elas, dificilmente pode proporcionar.  

Por se tratar de orações e não de realidades, o realce de alguns aspectos essenciais dá 

aos personagens um caráter mais nítido do que é perceptível à luz da realidade, levando-os, 

ademais, através de situações mais decisivas e significativas do que costuma ocorrer na vida. 

Limitado pelas orações, os personagens se apresentam de forma mais coerente que as pessoas 

reais, de tal maneira que conseguem manifestar coerência até mesmo quando são incoerentes. 

Antes de tudo, porém, a ficção é único lugar – em termos epistemológicos – 
em que os seres humanos se tornam transparentes à nossa visão, por se tratar 
de seres puramente intencionais e seres autônomos; de seres totalmente 
projetados por orações. E isso a tal ponto que os grandes autores, levando a 
ficção ficticiamente às suas últimas consequências, refazem o mistério do ser 
humano, através da apresentação de aspectos que produzem certa opalização 
e iridescência, e reconstituem, em certa medida, a opacidade da pessoa real. 
É precisamente o modo pelo qual o autor dirige o nosso “olhar”, através de 
aspectos selecionados de certas situações de aparência física e do 
comportamento – sintomáticos de certos estados ou processos psíquicos – ou 
diretamente através de aspectos da intimidade das personagens – tudo isso de 
tal modo que também as zonas indeterminadas começam a “funcionar” – é 
precisamente através de todos esses e outros recursos que o autor torna a 
personagem até certo ponto de novo inesgotável e insondável (CANDIDO, 
1968, p. 27). 

A composição do personagem acontece de forma a direcionar o olhar do leitor / 

espectador para aspectos específicos, de tal forma que o personagem consegue se apresentar 

mais real que a própria realidade. O autor cria o personagem na medida a atender suas 

necessidades. Dada a dificuldade de alcançar a essência do ser humano, na realidade, o campo 

ficcional se torna o único local capaz de apresentar, na totalidade, os aspectos da natureza 

humana. Assim sendo, o autor passa a compor seu personagem dando todos os subsídios 

necessários para que consiga atrair os olhares ao que acha mais importante, seja no campo 

físico seja no campo psíquico, de tal forma que os espaços indeterminados passem 

despercebidos ou ignorados por terem sido colocados num certo patamar de irrelevância.  
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2.4. A estética do personagem 

Custa discutir ficção ignorando valores estéticos, haja vista a existência de afinidades, 

mesmo considerando, em alguns casos, a presença de personagens de qualidade questionável, 

enredos de muita obviedade e pouca imaginação, e contextos sem profundidade. Quando o 

inverso ocorre, toda a recursividade da língua, assim como elementos literários, é 

disponibilizada de forma que, mesmo tendo caráter científico e/ou filosófico, obtenha um ar 

de ficção. Essas particularidades da obra literária são responsáveis por concretizar o plano 

imaginário, dando significados mais profundos ao sentido e à ideia da obra, contribuindo 

também, de forma consciente ou inconsciente, com o rigor seletivo aplicado às camadas mais 

externas da obra. 

A dificuldade de abordar o fenômeno da ficção sem recorrer a valorizações 
estéticas indica que este problema e o do nível estético não mantêm relações 
de indiferença. Sem dúvida, há ficção de baixo nível estético, de grande 
pobreza imaginativa (clichês), com personagens sem vida e situações sem 
significado profundo, tudo isso relacionado com a inexpressividade completa 
dos contextos verbais. (CANDIDO, 1968, p. 28). 

Acrescente-se que são contextos verbais artificiais e ambiciosos de tal forma que a sua 

riqueza de aspectos, riqueza em quantidade e não em qualidade, é importante destacar, não 

encontra correspondência nas camadas imaginárias ou nos planos mais profundos. Ainda 

segundo Candido, a criação de um personagem forte e verossímil, atuante num mundo 

imaginário, mas em situações verdadeiras, demanda certo empreendimento linguístico, já que 

a força do personagem está na sua semelhança com a realidade. Apesar de sua atuação num 

mundo imaginário, as situações têm que se aproximar do real. Pode ser criado um universo 

paralelo, mas se houver distanciamento do real perderá força de veracidade. Assim, o autor 

necessita se valer de recursos literários que deem conta dessa situação. A organização 

horizontalizada (partes sucessivas) junto à verticalização das camadas seguem o mesmo 

processo de constituição de uma obra literária. Apesar de tudo isso, independente da intenção 

do autor, seja ela voltada para o campo científico e/ou filosófico, a obra não poderá se afastar 

do caráter imaginário e/ou imaginativo, que a torna ficção. 

2.5. A função do personagem 

A obra literária, de ficção, é o lugar no qual podemos encontrar seres humanos 

previsíveis, estáticos e extremamente transparentes, por viverem situações específicas e 

modelares, em que, ao se exporem a conflitos internos e existenciais, vêm a alcançar a 

plenitude humana na individualidade, e, por serem humanos, estão inseridos numa extensa 
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rede de valores, de ordem religiosa, moral, político-social, que influencia suas atitudes e 

decisões. 

Muitas vezes debatem-se com a necessidade de decidir-se em face da colisão 
de valores, passam por terríveis conflitos e enfrentam situações-limite em 
que se revelam aspectos essenciais da vida humana: aspectos trágicos, 
sublimes, demoníacos, grotescos ou luminosos. Estes aspectos profundos, 
muitas vezes de ordem metafísica, incomunicáveis em toda a sua plenitude 
através do conceito, revelam-se, como num momento de iluminação, na 
plena concreção do ser humano individual (CANDIDO, 1968, p. 35). 

É preciso se permitir sentir todas as variações dos princípios não estéticos, sejam quais 

forem, caso queiramos apreender, em sua totalidade, uma obra de arte ficcional. Só assim, o 

leitor contemplará e ao mesmo tempo viverá as possibilidades humanas que a sua vida pessoal 

dificilmente lhe permite contemplar e viver, devido à crescente redução de tais possibilidades. 

Através da ficção, graças ao modo irreal e ao modo de parecer concreto e quase-sensível deste 

mundo imaginário, nas camadas exteriores. 

É importante observar que não poderá apreender esteticamente a totalidade e 
plenitude de uma obra de arte ficcional, quem não for capaz de sentir 
vivamente todas as nuanças dos valores não estéticos – religiosos, morais, 
político-sociais, vitais, hedonísticos etc. – que sempre estão em jogo onde se 
defrontam seres humanos (CANDIDO, 1968, p. 36).  

Portanto, o personagem é o principal responsável pela ficcionalidade da obra literária e 

através dele o autor consegue o maior grau de realismo possível dentro das situações 

imaginárias por onde o leitor transitará de modo que possa viver e contemplar as situações do 

ponto de vista estético, relativizando os valores reais atribuídos aos personagens. 

2.6. A formatação do personagem do romance 

O saldo da leitura de um romance, via de regra, é um “tripé” praticamente 

indissolúvel, ligado aos envolvidos que vivenciam os fatos. A existência do enredo é 

corporificada através da ação dos personagens que juntamente com o enredo manifestam o 

objetivo do romance e a ideia que dele decorre, assim como seus significados e valores. 

Portanto, os três elementos centrais dum desenvolvimento novelístico (o 
enredo e a personagem, que representam a sua matéria; as “ideias”, que 
representam o seu significado, – e que são no conjunto elaborado pela 
técnica), estes três elementos só existem intimamente ligados, inseparáveis, 
nos romances bens realizados (CANDIDO, 1968, p. 39). 

Assim sendo, o enredo existe através dos personagens, que vivem o enredo, e, juntos, 

comunicam a ideia central do romance e tudo que dele decorre, de forma que, apesar de toda a 
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recursividade utilizada pelo autor em sua composição, mesmo este sendo apresentado como 

um ser ilimitado, de riqueza infinita, o leitor o apreende de uma forma que permite atribuir 

logicidade e coesão, independentemente de sua experiência de vida. 

Graças aos recursos de caracterização (isto é, os elementos que o romancista 
utiliza para descrever e definir a personagem, de maneira a que ela possa dar 
a impressão de vida, configurando-se ante o leitor), graças a tais recursos, o 
romancista é capaz de dar a impressão de um ser ilimitado, contraditório, 
infinito na sua riqueza; mas nós apreendemos, sobrevoamos essa riqueza, 
temos a personagem como um todo coeso ante a nossa imaginação. Portanto, 
a compreensão que nos vem do romance, sendo estabelecida de uma vez por 
todas, é muito mais precisa do que a que nos vem da existência. Daí 
podermos dizer que a personagem é mais lógica, embora não mais simples, 
do que o ser vivo (CANDIDO, 1968, p. 44). 

Quando da criação de um personagem, questiona-se a atuação do autor, no que diz 

respeito à medida do que é inventado ou reproduzido. Isso porque o nível de originalidade é 

dado pelo próprio autor, quando demonstra ou dá a impressão de saber tudo a seu respeito, 

mesmo que não revele. Quanto mais explicável parecer maior seu nível de originalidade. 

No dia a dia, o conhecimento do próximo se dá, por nós, de forma fragmentária e 

relativa. No romance, quanto maior a quantidade de informações a respeito do personagem, 

maior será a sensação de poder da obra; enquanto, no nosso cotidiano, quase nunca sabemos, 

em profundidade, as causas e os motivos das ações dos seres, no romance tudo nos é revelado 

pelo autor. 

No processo de inventar a personagem, de que maneira, o autor manipula a 
realidade para construir a ficção? A resposta daria uma ideia da medida em 
que a personagem é um ente reproduzido ou um ente inventado. Os casos 
variam muito, e as duas alternativas nunca existem em estado de pureza. 
(CANDIDO, 1968, p. 50)  

A grande fonte de pesquisa do romancista é a memória, onde realiza buscas constantes 

para extrair elementos inventivos, de sorte que suas criações não correspondem à realidade, 

mas nascem dela. Ao tempo que constrói seu romance, com aspectos da realidade, o autor vai 

reproduzindo elementos circunstanciais, mas o essencial é sempre inventado. E onde o 

romancista busca substâncias para a formatação do personagem? Na subjetividade ou na 

concretude? Na concretude, porque o princípio que rege o aproveitamento do real é o da 

modificação, seja por acréscimo seja por deformação de pequenas sementes sugestivas. Em 

outras palavras, pela incapacidade de se reproduzir fielmente a realidade, o autor cria um 

universo paralelo com aspectos de realidade e o adapta às suas necessidades, seja acrescendo 

seja subtraindo. 
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Assim, sendo incapaz de reproduzir com fidelidade a realidade, por correr o risco de 

fracassar na elaboração do romance, o romancista cria um universo particular fictício, onde 

insere seu personagem. Esse universo particular contém elementos retirados e projetados do 

próprio romancista, que dão contornos e definições ao personagem.  

O romancista é incapaz de reproduzir a vida, seja na singularidade dos 
indivíduos, seja na coletividade dos grupos. Ele começa por isolar o 
indivíduo no grupo e, depois, a paixão no indivíduo. Na medida em que 
quiser ser igual à realidade, o romance será um fracasso; a necessidade de 
selecionar afasta dela e leva o romancista a criar um mundo próprio, acima e 
além da ilusão de fidelidade. (CANDIDO, 1968, p. 51) 

A possibilidade de criação é limitada pelo vínculo entre autor e personagem, por isso o 

romancista, sabedor que é, deve estabelecer um espaço criativo dentro dos seus próprios 

limites. Esse espaço criativo vai impedir os tão sonhados voos da imaginação, o que pode 

parecer angustiante, mas se faz necessário manter a imaginação não tão livre assim para evitar 

a dispersão do personagem dentro do enredo. 

Os personagens da ficção obedecem a uma lei própria. Apresentam contornos mais 

nítidos, consciência mais apurada e uma lógica estabelecida pelo autor, para garantir sua 

eficácia. Apesar disso, há uma relação íntima entre criatura e criador. O autor é pai, não 

somente pela responsabilidade de criação, mas também pelo aspecto da caracterização, de 

sorte que a única forma válida no processo criativo é a inventiva a partir de uma matriz real, 

seja ela do próprio autor ou do universo no qual ele está inserido. 

É curioso observar que Mauriac admite a existência de personagens 
reproduzidas fielmente da realidade, seja mediante projeção do mundo 
íntimo do escritor, seja por transposição de modelos externos. No entanto, 
declara que a sua maneira é outra, baseada na invenção. Ora, não estaria ele 
se iludindo, ao admitir, nos outros, o que não reconhece na sua obra? E não 
seria a terceira a única verdadeira modalidade de criar personagens válidas? 
Neste caso, deveríamos reconhecer que, de maneira geral, só há um tipo 
eficaz de personagem, a inventada; mas que esta invenção mantém vínculos 
necessários com uma realidade matriz, seja a realidade individual do 
romancista, seja a do mundo que o cerca; e que a realidade básica pode 
aparecer mais ou menos elaborada, transformada, modificada, segundo a 
concepção do escritor, a sua tendência estética, as suas possibilidades 
criadoras. (CANDIDO, 1968, p. 52) 

Para se estudar, a fundo, a composição dos personagens, faz-se necessário analisar o 

que diz o romancista sobre suas criações, mas também convém destacar que há momentos em 

que o posicionamento do autor diante de própria criação é ilusório e, às vezes, confuso. O 

romancista pensa que copiou, mas apenas inventou; outras vezes pensa que exprimiu a si 

mesmo, mas apenas se deformou; ou que se deformou, mas apenas se confessou. 
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Considerando o aspecto ficcional do personagem, querer personificar um ser real na 

ficção, de acordo com o autor, é negar o romance, assim sendo, é importante ter em mente 

que, por se tratar de cópia do real, não precisa ser, necessariamente, tal e qual um ser vivo. 

Pensar assim resultaria na negação do romance, visto haver personagens que reproduzem 

modos de agir, de pensar e até mesmo as próprias características físicas de alguém como 

afirma Candido (1968): 

Só poderemos decidir a respeito quando houver indicação fora do próprio 
romance, — seja por informação do autor, seja por evidência documentária. 
Quando elas não existem, o problema se torna de solução difícil, e o máximo 
a que podemos aspirar é o estudo da tendência geral do escritor a este 
respeito. (CANDIDO, 1968, p. 53) 

Em graus variados, a combinação entre memória, observação e imaginação, sob a 

égide de concepções morais e intelectuais, atua de forma preponderante no trabalho criativo 

do romancista, de tal forma que este é incapaz de estabelecer o nível exato de atuação de cada 

elemento, visto que a atuação, conjunta ou separada, dá-se, em boa parte, nas esferas do 

inconsciente, e, quando aflora à consciência, pode aflorar sob formas ilusórias. Por isso, a 

caracterização do personagem vai ocorrer de acordo com a conotação que o autor quer dar ao 

romance. As variações de costumes e comportamentos manifestados, e contextos nos quais o 

personagem será inserido, interferirão diretamente nos aspectos que ele apresentará no 

romance. Sobre essa questão, Candido (1968), diz: 

O que é possível dizer, para finalizar, é que a natureza da personagem 
depende em parte da concepção que preside o romance e das intenções do 
romancista. Quando, por exemplo, este está interessado em traçar um 
panorama de costumes, a personagem dependerá provavelmente mais da sua 
visão dos meios que conhece, e da observação de pessoas cujo 
comportamento lhe parece significativo. (CANDIDO, 1968, p. 56) 

O resultado disso será um personagem com menor aprofundamento, nos seus mais 

variados aspectos, contrariando as pretensões do autor, ao tempo que será dado mais espaço 

ao panorama social, à revelia dos problemas humanos. Assim sendo, o personagem tenderá a 

se destacar de forma singular sobre o pano de fundo social. 

2.7. A formatação do personagem cinematográfico 

Consideremos que o cinema é o teatro romanceado ou romance teatralizado. Isso 

porque, no espetáculo teatral, temos os personagens da ação encarnados em atores, e, graças 

aos recursos narrativos do cinema, tais personagens adquirem uma mobilidade, uma 

desenvoltura no tempo e no espaço, equivalente à das personagens de romance. E no caso do 
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romance teatralizado, porque a reflexão pode ser repetida, desta feita a partir do romance; 

assim sendo, o cinema seria o resultado da interação entre teatro e romance. Inicialmente, 

Candido (1968) prioriza a definição de cinema, para, então, apresentar os aspectos do 

personagem.   

Se retomarmos as diversas formas de situar a personagem no romance, às quais o 

Professor Antônio Candido fez referência em suas aulas (CANDIDO, 1968, p. 82), 

verificaremos que são todas válidas para o filme, seja a narração objetiva de acontecimentos, 

a adoção pelo narrador do ponto de vista de uma ou mais personagens, ou mesmo a narração 

na primeira pessoa do singular. Aparentemente, a fórmula mais corrente do cinema é a 

objetiva, aquela em que o narrador se retrai ao máximo para deixar o campo livre às 

personagens e suas ações. Com efeito, a maior parte das produções audiovisuais se faz para 

dar essa impressão.  

O autor critica a liberdade restrita do cinema, no que diz respeito à fluidez dos 

personagens, o que não ocorre no romance. Algumas características, implícitas no romance e 

visíveis no filme, ganham função dramática dependendo da forma como o personagem se 

impõe dentro do enredo. De acordo com Candido (1968), apesar do parentesco entre cinema e 

romance, não podemos nos “empolgar” ao identificar o personagem. Considerando que o 

personagem do romance é feito exclusivamente de palavras, no cinema a formação está 

condicionada a um contexto visual, apesar de haver situações em que a palavra falada tem 

papel fundamental na constituição do personagem, vejamos: 

Nos filmes, por sua vez, e em regra generalíssima, as personagens são 
encarnadas em pessoas. Essa circunstância retira do cinema, arte de 
presenças excessivas, a liberdade fluida com que o romance comunica suas 
personagens aos leitores. Essa definição física completa imposta pelo cinema 
reduz a quase nada a liberdade do espectador nesse terreno. Num outro, 
porém, o da definição psicológica, o filme moderno pode assegurar ao 
consumidor de personagens uma liberdade bem maior do que a concedida 
pelo romance tradicional. (CANDIDO, 1968, p. 86)  

A visão ampla do personagem do teatro não favorece a aquisição de intimidade na 

mesma proporção que acontece no cinema. Ao tempo que no teatro o personagem é 

incorporado pelo ator, e vice-versa, no cinema temos a memorização de traços a partir dos 

sons e dos enfoques dados pela câmera, de forma que se evidencia uma maior variedade de 

características. Como já vimos, o grau de intimidade adquirido, na relação espectador 

personagem, é maior no cinema que no teatro. Ao tempo em que, no teatro, a relação é 

praticamente estável e sem modificações, no cinema é mais próxima do que ocorre na 
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realidade, quando se dá por partes, ora o conjunto do corpo, ora o busto, ora só a cabeça, a 

boca, os olhos, ou um olho só. Daí que, por passarem na tela de forma menos convencional do 

que no palco, as particularidades do personagem cinematográfico impregnam mais facilmente 

o mecanismo de identificação. Recordemos, como alerta, ainda, Candido (1968), que no 

espetáculo teatral os personagens são encarnados por pessoas, enquanto que, no audiovisual, 

nos defrontamos com o registro de suas imagens e vozes. 

Na maioria dos casos, no cinema, o personagem passa e o ator/atriz fica. Quem é 

lembrada de maneira mais recorrente: Catherine Trammell ou Sharon Stone? Catherine 

Trammel transformou Sharon Stone em mito, através da mais famosa cruzada (ou descruzada) 

de pernas do cinema, em “Instinto Selvagem”. Na verdade, não é propriamente o ator ou a 

atriz que fica, mas o personagem, que tem raízes sociológicas mais poderosas que a sua 

própria dramaticidade. No caso de Catherine Trammell, não há o enraizamento social 

necessário para sua perpetuação, tanto é que um plano erótico consegue eclipsar o caráter 

tenso e psicológico de um moderno filme negro, ou “Film Noir” como definiram os franceses. 

Então, na busca por novos personagens para ilustrar seus filmes, o cinema abre mão da 

exclusividade e da originalidade, e usa, sem escrúpulos, figuras fictícias já prontas e 

amadurecidas pelo teatro e pela literatura.  

A esse propósito, a expressão “pilhagem” tem sido empregada, e com 
justeza. O cinema se adapta mal ao critério de individualismo e originalidade 
que se tornou norma na melhor literatura. Para ele, tudo ocorre como se as 
personagens criadas pela imaginação humana pertencessem ao domínio 
público (CANDIDO, 1968, p. 89). 

Como já afirmamos, o cinema tem uma inegável capacidade de explorar o 

personagem, seja aprofundando seja ampliando. Inclusive, tem capacidade para criar 

personagens até mais fortes e poderosos que a literatura e o teatro. Prova disso temos em 

Carlitos, criado e imortalizado por Charlie Chaplin, que chega a confundir quem é criador e 

quem é criatura. Mas não temos observado essa ampliação ou aprofundamento. A bem da 

verdade, tem ocorrido apenas uma transposição, sequer equivalente, haja vista a redução de 

sentidos e significados a que são submetidos. 

2.8. Aspectos do homem nordestino  

Após estudarmos as particularidades inerentes à formatação do personagem na ficção, 

no romance e no cinema, sua função e sua estética, bem como os trâmites da adaptação da 

literatura pelo cinema, abordaremos os aspectos do homem nordestino, o que dele é mostrado 
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e como é mostrado. Desta forma, procuraremos entender o processo de migração do 

personagem do “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, para o filme homônimo, de 

Guel Arraes, e por termos estudado os aspectos determinantes na formação da personalidade 

do nordestino, saberemos o que foi mantido, acrescido ou extraído, após a migração. 

Caracterizando o nordestino, Albuquerque Júnior (2003), explica que, apesar de 

parecer um homem iletrado ou com um acesso precário à alfabetização, ele não fala errado, 

apenas diferente do homem das cidades, que estava perdendo o contato com a tradição 

cultural da região. E essa perda de contato resulta na perda do patrimônio cultural, do espírito 

regional e da índole e do caráter do povo do Nordeste.  

Sua prosódia e a construção gramatical não seriam nem atuais nem faltos de 
lógica. Enquistado, durante séculos, naquelas regiões do interior, “ele manteve 
o idioma velho, rijo e sonoro, dos antigos colonizadores”; falava como 
falavam Gil Vicente e Luís de Camões. A rodovia estava levando até o interior 
uma linguagem que não era nossa, amolecida pelos galicismos e arrevesada 
pelos anglicanismos. Os jornais, as escolas, as visitas, as viagens 
completariam a obra de destruição da linguagem própria do Nordeste, que 
poderia ser a base da construção de uma poética e de uma literatura só nossa. 
(ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2003, p. 198). 

Apesar de feita por intelectuais ligados às elites, a descrição do nordestino é retirada 

do homem das camadas mais populares, principalmente do campo e do sertão, e atribuída a 

todos os nativos da região. 

Por outro lado, o sertanejo tem participação ativa na construção da identidade 

nacional, contribuindo com qualidades, como calma, persistência e simplicidade, de forma 

que desconstrói a ideia pejorativa de ser indolente, ao se apresentar, de maneira forte, como 

um juazeiro, única árvore da região a resistir às impiedosas estiagens. Uma ilustração válida 

para o sertanejo, o homem rural, é o personagem Jeca Tatu, de Monteiro Lobato. O Jeca é a 

representação de toda a miséria e atraso econômico do país e o descaso do governo em 

relação ao Brasil rural. A forma como Jeca Tatu foi caracterizado por Monteiro Lobato 

passava a imagem de um homem descuidado com sua própria aparência e higiene pessoal, 

mas, na verdade, tudo isso era reflexo do descaso do Estado para com seus cidadãos. Entre ser 

e estar, uma grande diferença há. Contrapondo a essa questão do Jeca, Albuquerque Júnior 

(2003) afirma que o homem nordestino,  

Não é um nômade, não é um errante, como o deveria ser dada a inclemência 
das estações e dos descampados das caatingas, é o vaqueiro que não deixa os 
campos de pastagens do seu gado, nem as estacas de seu curral. Se a seca 
impiedosa estanca as fontes, se os últimos cardos se queimam, se nos 
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derradeiros estertores de resistência e vida nem mais o couro existe, ele, de 
rede nas costas, procura o litoral ou os seringais do Acre. Mas onde souber 
que as chuvas ressuscitaram a natureza morta, volta às caatingas que a seca 
devastou. Não emigra: erra, vagueia até que os campos reverdeçam. Esse 
homem forte, tendo nas suas faces descarnadas o estoicismo de todas as 
vicissitudes e a resignação de todas as agruras, é o obreiro tenaz da conquista 
da Amazônia (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2003, p. 208). 

É possível se concluir que, através dos estudos já feitos, está no Nordeste Brasileiro as 

maiores e melhores possibilidades de desenvolvimento do país, devido à presença de uma 

população diferenciada, que, de forma enérgica, lida continuamente com uma natureza áspera. 

Através de intervenções dos governos, no desenvolvimento de ações que o trabalho individual 

não pode desenvolver, que venha a atenuar os rigores das estações, aliadas à ampliação de 

investimentos na educação, isso tudo fará com que o sertanejo seja o elemento propulsor da 

raça brasileira, haja vista seu tipo étnico diferenciado. 

A definição do nordestino o apresenta como uma reserva de brasilidade, o nacional 

mais puro, o resultado do cruzamento das raças nativas responsáveis pela formação da 

população local sem ter recebido mistura de sangue estrangeiro. A junção desses fatores 

resultou no surgimento dum ser incubado, que pode ser sombrio e morno, mas detentor de 

uma grande reserva de talento e imaginação. Alguém capaz de usar qualquer objeto 

desconhecido e em seguida recriar, de forma melhorada, o mesmo objeto. Alguém tradicional, 

mas aberto à modernização, e de grande capacidade de adaptação.  

Ao tempo em que pode ser calmo e tranquilo, pode também, de uma hora pra outra, 

ser explosivo e de muita coragem, como por exemplo o vaqueiro Fabiano, de “Vidas Secas”, 

obra  de Graciliano Ramos, que, ao suspeitar de erros no seu pagamento, reage de forma 

intempestiva junto ao patrão, chegando a ser demitido. Em outro momento, ele se reencontra 

com o Soldado Amarelo e vislumbra a oportunidade de se vingar da prisão injusta a que fora 

submetido, mas reconhece no policial uma autoridade a ser respeitada e assim controla sua 

revolta. 

O discurso das elites construiu o homem do Nordeste como eternamente injustiçado, 

tanto pelas demais regiões quanto pelo Governo Federal. O discurso, feito a partir de lendas e 

por pessoas que desconheciam a região, sempre questionava a energia, a atividade e a 

resistência do nordestino e o apresentava como retardatário, inativo, incapaz de contribuir 

para o desenvolvimento de uma economia moderna no país. O nordestino sempre foi vítima 
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daqueles que não se permitiam comparar as realidades regionais e as condições oferecidas aos 

brasileiros, de acordo com suas necessidades e suas particularidades regionais. 
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3. O CRIADOR E A CRIATURA: ARIANO SUASSUNA E CHICÓ 

 Escrita em 1955, a peça teatral O Auto da Compadecida se baseia nas tradições 

nordestinas, com influências medievais. É uma peça que tem suas ações desencadeadas no 

sertão nordestino, tendo como personagens principais Chicó e João Grilo, que, apesar de todas 

as trapalhadas da dupla, representam o sofrimento do sertanejo nordestino no seu embate 

cotidiano contra a miséria e a violência ao tempo que também luta pela sobrevivência. 

 A mensagem subliminar está implícita nas confusões armadas pela dupla, visto que as 

embrulhadas em que se metem – como a benção e o enterro do cachorro, ou o gato que 

“descomia”, dinheiro para enganar a patroa, bem como a gaita milagrosa que ludibriou o 

cangaceiro Severino, que planejava matar a todos da região –, são as oportunidades utilizadas 

pelo autor para criticar o comportamento do clero, o modelo de sociedade e as chagas sociais 

da época.  

Ariano Suassuna cursou Direito, mas suas atividades foram direcionadas, de forma 

mais intensa, para a produção de trabalhos artísticos. Foi o responsável, em parceria com 

Hermilo Borba Filho, pela fundação do grupo Teatro de Estudantes de Pernambuco. A arte 

popular sempre foi foco de seus estudos, buscou alargar seus conhecimentos com produções 

abordando a religiosidade e o cotidiano sertanejos, utilizando a temática das tradições 

populares. A criação de personagens simples e populares, adaptados ao nosso universo, trouxe 

inovação ao teatro brasileiro contemporâneo. Foi através da arte cênica que Ariano, 

retomando as tradições populares, manifestadas na literatura de cordel, conseguiu mostrar a 

realidade nordestina brasileira, de maneira bastante enfática, crítica e realista.  

Motivado a criar uma arte erudita, embasada pela cultura nordestina, Ariano foi 

responsável também pelo Movimento Armorial, que tinha como objetivo, segundo Caldas 

Neto (2008), discutir a nacionalidade brasileira por meio da cultura, buscando as raízes da 

brasilidade, cujo conceito já havia sido reprovado por políticas estrangeiras, que chegavam ao 

Brasil para instalar seus produtos industrializados. Da mesma forma, Machado de Assis 

(1873) defendia uma abordagem de assuntos nacionais, sem abrir mão de questões universais 

e também sem inventar uma nacionalidade não condizente com a realidade brasileira. 

Machado de Assis almejava o surgimento de uma população dedicada tanto à análise da 

literatura quanto da relação desta com a política e com a sociedade de uma forma geral.  
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O Movimento Armorial buscava discutir novos ideais estéticos na literatura, na 

música, no cinema e no teatro, além de promover a divulgação dos trabalhos que retratam o 

Nordeste, recriando novas formas de ver o mundo. Através da união de vários artistas, de 

diversos movimentos ligados à cultura popular, buscava-se alcançar uma integração do 

conhecimento acadêmico com o popular e vice-versa. 

Demonstrando uma visão crítica social das ideias que abrangem a cultura regional e 

nacional, Ariano Suassuna renovou tendências e estéticas do Teatro Popular Brasileiro ao unir 

o popular ao erudito. De acordo com Guidarini (2006), Suassuna questionava 

metaforicamente padrões de moralidade política e católica na cultura regional e nacional, nas 

práticas de exploração do homem pelo homem. Para tanto, conseguiu contornar a censura 

oficial, valendo-se de jogos cênicos circenses, dentro dum jogo maior do Auto, ao produzir 

novos significados de cidadania e cultura, e descartou transpor para o palco luta de classes e 

ideologias revolucionárias urbanas e rurais. 

Um de seus personagens mais conhecidos, que, de alguma forma, resgata as 

características que vimos apresentando, é o Chicó, parceiro do João Grilo, no texto “Auto da 

Compadecida”. Apresentado como um contador de “causos”, e, como tal, mente de modo 

contumaz, mas de forma ingênua; um grande criador de estórias, mas apenas para atender a 

seu desejo inventivo; alguém muito próximo do povo, Chicó, com suas estórias, consegue 

revelar um grande prazer, descompromissado de narrar estórias, algo comum nos narradores 

da cultura popular. 

Para diferenciar os tipos de mentiroso, é importante destacar a existência da 

mitomania ou pseudolalia, nomes dados a uma condição psiquiátrica ou desequilibro 

psicológico, em que o indivíduo possui o comportamento compulsivo de mentir. Como 

compulsão, entende-se o impulso incontrolável de realizar determinado ato, cuja força de 

vontade do sujeito é incapaz de impedi-lo de cometer tal ação. Enquanto, para o mentiroso 

comum, a mentira é uma ferramenta para se chegar a um objetivo, para o mitômano é uma 

espécie de consolo contra uma realidade negativa ou hostil. 

Diferentemente do enganador, o mitômano acredita nas próprias mentiras; no fundo, 

este sabe que está falando inverdades, porém este embuste é necessário para que mantenha a 

sua organização interna, ou seja, a mentira ajuda-o a não enlouquecer.  De modo geral, a 

mitomania aparece associada a diversos fatores psicossociais e relacionada a transtornos 
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psiquiátricos. De acordo com a Psicóloga Audrey Leme1 o mitômano possui consciência de 

que está mentindo, embora não tenha consciência de por que faz isso. 

Na obra cinematográfica de Guel Arraes, Chicó continua sendo apresentado como o 

parceiro de João Grilo, mas um parceiro na aplicação de golpes e na realização de falcatruas; 

o gênio inventivo para contar causos se transforma num mentiroso compulsivo, enganador e 

aproveitador, que vive em busca duma oportunidade de se aproveitar da boa-fé das pessoas, 

sempre buscando “levar vantagem em tudo”. Também é massificada, no filme, a qualidade de 

covarde, apesar de, apenas em uma única oportunidade, o personagem ter atribuído a si tal 

característica. 

Para entendermos bem os personagens de Ariano Suassuna é importante atentarmos 

para algumas características do próprio teatrólogo. Ariano buscou sempre ir além das 

obviedades e foi voz ativa contra a hegemonia do império da indústria cultural. A união do 

erudito com o popular permitiu que Ariano fizesse questionamentos, de forma metafórica, dos 

padrões morais pregados e praticados pela classe política, pela classe religiosa, pela cultura 

regional e nacional e também nas relações sociais, fossem elas de convivência pessoal ou 

profissional. Se, por um lado, abriu mão de levar para o palco a luta de classes, as ideologias 

revolucionárias, as disputas entre a sociedade urbana e a rural, conseguindo, assim, driblar a 

censura oficial, por outro, não deixou de apresentar uma visão crítica social da questão. 

Exemplos desse avanço crítico periférico podem ser pinçados do “Auto”: o testamento 

e o enterro do cachorro, o gato que descome dinheiro e o instrumento que ressuscita morto – 

estórias presentes em cordéis de Leandro Gomes de Barros –, assim como o julgamento dos 

que foram mortos por Severino de Aracaju, e do próprio Severino, morto por João Grilo; que 

faz alusão ao Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. 

Mas o uso de personagens já amadurecidos pela literatura não trouxe prejuízos para a 

obra, porque foram-lhes dadas novas funções, ou seja, ao contrário do que ocorreu no cinema, 

Ariano promovera um aprofundamento e uma ampliação da identidade do personagem, que 

deixou de ser indivíduo na obra, podendo ser compreendido de forma mais diversa, de acordo 

com a posição momentaneamente ocupada. Ao tempo em que Guel Arraes realça 

características jocosas e até pejorativas, priorizando o humor, Ariano desenvolve uma bem 

                                            
1 Disponível em https://www.psicologiasdobrasil.com.br/mitomania-mentir-para-si-mesmo-e-a-pior-mentira/, 
acesso em 01/05/2018. 
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elaborada sátira social procurando reformar e moralizar costumes, na tentativa de evitar a 

vulgarização das instituições. 

Ariano traz para sua obra, e, consequentemente, para seu personagem, aspectos do 

cristianismo primitivo, visto que Chicó não é um vagabundo, come do fruto do seu próprio 

trabalho (“Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não 

quiser trabalhar, não coma também” – 2 Tessalonicenses 3, 10). Apesar dos relatos de 

infidelidade conjugal da mulher do padeiro e dos maus tratos praticados por ela contra si, 

Chicó não busca alegria na desgraça alheia, mas pede que João Grilo não deboche quando 

chega a hora da morte do casal (“Se teu inimigo cai não te alegres com isso, e não exulte teu 

coração se ele tropeça” – Provérbios 24, 17). 

Enfocando a base da pirâmide social e revelando os discursos mentirosos das 

autoridades, Ariano insere também aspectos moralizantes no personagem. Chicó abre mão de 

sua independência financeira, ao lado do fiel amigo, para cumprir sua promessa, após a graça 

obtida manifestando assim traços da fé popular que revelam a essência da religiosidade. 

Alguns fatores contribuíram para a desconstrução do personagem de Ariano, quando 

de sua migração para o cinema. No teatro, os atores são os responsáveis por estabelecer a 

comunicação com os espectadores, e os direcionamentos essenciais para a interpretação da 

peça. Isso não se dá no cinema; onde o personagem perde importância para o cenário, e o 

tempo de apreensão das informações é definido exclusivamente pelo cineasta, de forma que 

também o autor é o único responsável pelo direcionamento da informação a ser apreendida. 

Assim sendo, o cinema pode abrir mão, mesmo que de forma temporária, do personagem, 

mesmo ele sendo o responsável pela constituição da ficção, já que, na “sétima arte”, existe a 

de misturar fotografia, teatro, música, pintura, dança, literatura, movimentos de câmera, 

enquadramentos, cor e luz, o cineasta pode escolher o que realçar e o que esconder. 

Na migração em questão, não foi recriado, no filme, o agente responsável pelo 

desencadeamento da comunicação com os espectadores e a consequente compreensão da 

obra, tal qual no teatro. O direcionamento ficou a cargo dos cenários e de alguns núcleos. A 

parte trágica foi ignorada, logo ela, responsável por trazer as ocorrências que expressam as 

aflições, os desejos e os sentimentos humanos, e priorizada a parte cômica, que, apesar da 

afinidade com a cultura popular, contrapõe-se às regras sociais que exigem boas maneiras. 
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O personagem Chicó, quando adaptado para o cinema, passou pelo fenômeno da 

redução, e algumas características foram removidas e substituídas pelo cenário, de forma que 

o olhar do espectador fosse facilmente direcionado para a ideia que o cineasta quis realçar, ou 

seja, a da dupla de trapalhões sempre à procura de vítimas para aplicar alguma tramoia, de tal 

forma que, no filme, apresentou-se mais real que a própria realidade. Guel Arraes, quando da 

composição estética, buscando concretizar o plano imaginário do personagem, criou algo de 

baixo nível estético, de pobreza imaginativa, sem vida e sem significado profundo. Assim 

sendo, a função do personagem foi relativizada, visto que a parte cômica da obra foi 

priorizada à revelia da parte trágica. Em que pese essa relativização não moldar valores, 

houve perdas para o personagem, quando da organização estética e da distribuição dos papéis, 

no filme. 

A formatação do personagem não ficou bem finalizada. Apesar de sua relativa 

verossimilhança com a realidade, ao analisarmos sua composição, constataremos que não 

apresenta uma estrutura coerente perante os demais elementos que o constituem – outros 

personagens, ambiente, duração temporal e ideias. Talvez isso ocorra em decorrência da 

restrição de fluidez comum ao personagem cinematográfico, mas soa pouco provável quando 

consideramos o comportamento do cinema, no que tange à incorporação de personagens 

formatados e amadurecidos pela literatura e/ou teatro, visto que, quase nunca ocorre sua 

exploração de forma aprofundada ou ampliada.  

A consolidação da desconstrução do personagem de Ariano e suas respectivas 

características armoriais dá-se quando analisamos os aspectos do homem nordestino. Partindo 

do discurso de Suassuna, que questionava metaforicamente padrões de moralidade política e 

religiosa na cultura regional e nacional, nas práticas de exploração do homem pelo homem, 

não é crível que um lerdo e covarde ser possa representar toda uma região. Dialogando 

também com Machado de Assis (1873), que almejava o surgimento de uma população 

dedicada tanto à análise da literatura quanto da relação desta com a política e com a sociedade 

de uma forma geral, temos reforçada a imprescindibilidade do estudo do nordestino em todas 

suas formas, para assim podermos compreender, na plenitude, os embates regionais do nosso 

país. Não podemos abrir mão da importância do nordestino para a história política e cultural 

do nosso país, importância reforçada pelo seu protagonismo, quando se coloca como agente 

convergente duma variedade de acontecimentos históricos, que resultaram na sua atual 

formatação. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ariano Suassuna foge da obviedade e usa o humor como cortina para fazer sua crítica 

à sociedade, na criação das suas obras. Através de personagens oriundos da literatura popular 

e do cordel, mostra a luta constante do sertanejo nordestino para driblar os problemas e as 

desigualdades sociais da região, que sofre com violência e miséria. 

O personagem de Ariano tem um trânsito diferenciado dentro de sua obra, porque ora 

aparece como problema ora como solução. Ocorre que sua presença enquanto problema é 

apenas uma forma metafórica, que contribui para aparecer como solução. Seu trânsito nos 

núcleos sociais favorece sua atuação de forma crítica desmascarando o caráter dos outros 

personagens da peça. Ao tempo que se apresenta de maneira humilde, consegue mostrar a 

submissão da igreja ao poder dos senhores fazendeiros da região.  

Quando esse personagem desloca-se para o cinema, perde sua principal função, 

deixando de ser protagonista de si mesmo e passando a ser protagonista do autor. Deixa de ser 

um personagem do Movimento Armorial e passa a ser um personagem folclórico. A carga de 

humor e comicidade é mantida, mas a carga “armorialista” é completamente extraída, não 

podemos afirmar se de forma deliberada ou inconsciente. A junção do erudito com o popular 

é completamente desfeita. 

Considerando, como dissemos anteriormente, que o Movimento Armorial foi criado 

com a motivação de discutir a nacionalidade brasileira por meio da cultura, ideia defendida 

por Machado de Assis, que preferia uma abordagem de assuntos nacionais sem abrir mão de 

questões universais e sem inventar uma nacionalidade não condizente com a realidade 

brasileira, a transposição do personagem de Ariano Suassuna para o cinema abre mão dessas 

premissas. A intensidade da crítica social, na obra de Ariano, recebe um verniz de 

comicidade, mas não perde sua intensidade, enquanto que Guel sobrepõe o cômico ao trágico, 

de tal forma que anula a crítica social presente na obra. Ao tempo que Suassuna foge da 

obviedade e da previsibilidade, Arraes paira sobre o lugar comum. 

Para melhor exemplificar a desconstrução do personagem de Ariano, podemos 

resgatar dois conceitos dos estudos sobre o cômico, um de Aristóteles (presente em A Arte 

Poética) e outro de Bakhtin (2008); o primeiro diz que o cômico é torpe e disforme, sem 

exprimir dor; e o segundo afirma que o cômico tem a função importante de propagar valores a 

partir da utilização do ridículo com o riso. Assim sendo, Guel Arraes exclui a dor social do 
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personagem de Ariano e distorce os valores pregados por Suassuna quando apenas explora o 

ridículo. 
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ABSTRACT 
 
This article intends to analyze the adaptation of Ariano Suassuna 's book "O Auto da 

Compadecida" to the homonymous movie of TV Globo, demonstrating the transposition of 
literature into the audiovisual language of the Chicó character. What are the characteristics 
presented in the final product of the filmmaker? According to Furtado (2003), the time of 
apprehension of information is defined exclusively by the author, so that the author alone is 
responsible for directing the information to be apprehended. Thus, we try to show the essence 
of the character, maintained or transformed by audiovisual productions. And, in the case 
under analysis, the characteristics highlighted by the filmmaker caricature the character, 
imposing negative aspects to their nature. Although the book does not bring a scenographic 
description, and considering that cinema makes use of several elements not present in written 
literature, by mixing photography, theater, music, painting, dance, literature, camera 
movements, frames, color and light, the filmmaker added numerous information to the film, 
unfaithful to the original idea of the text. For this work we seek theoretical support in the 
book "Nordestino: an invention of the phallus - a history of the masculine gender" by Durval 
Muniz Albuquerque Júnior, we consulted "Popular culture in the Middle Ages and in the 
Renaissance: the context of François Rebelais" by Mikhail Bakhtin, we studied the 
dissertation of Master of Arts of Paulo de Macedo Caldas Neto entitled "From the arena to the 
sky: Laughter in the theater of Ariano Suassuna" and "The character of Fiction" by Antônio 
Candido and the "Auto da Compadecida" by Ariano Suassuna. 

 
Keywords: Discourse analysis, Film adaptation, Northeastern Literature.. 
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