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Resumo 

O presente texto objetiva analisar, a partir dos signos cenográficos (nos quais estão contidos o 

cenário, figurino e iluminação, entre outros elementos visuais), o modo como se apresenta a 

inovação na forma de representação da imagem religiosa proposta por Guel Arraes na 

minissérie O Auto da Compadecida (2000). Esses traços inovadores, que diferem das 

representações convencionais da imagem religiosa católica, estão presentes nas imagens dos 

personagens sagrados, assim como nas representações do céu, inferno e purgatório. 

 

Palavras-chaves – Imagem Religiosa; Audiovisual; Inovação. 

 

Introdução 

 

Ao escrever a peça de teatro O Auto da Compadecida (1955), Ariano Suassuna tinha a 

pretensão de ser fiel à literatura de cordel, em suas palavras: “uma literatura brasileira feita à 

margem da civilização urbana e suas influências cosmopolitas” (Jornal do Brasil, 10 de 

setembro de 1971). No entanto, nota-se que, mesmo o autor tendo a intenção de produzir uma 

obra que levasse em conta a forma pura e simples da cultura nordestina, acabou por encantar o 

público “urbano e cosmopolita”, que consagrou seus textos em virtude das características 

regionais e ao mesmo tempo universais que o autor confere à sua obra. Características essas 

que o diretor Guel Arraes se apropria e gera, de forma inovadora, produtos audiovisuais. 

Inovar, como o próprio nome sugere, é introduzir novidade, alterar algo já 

estabelecido, evoluir. Neste sentido, ainda que deva ser percebida como uma novidade, ainda 

que cause transformações nas relações psicossociais, uma inovação não deve ser 
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compreendida como o surgimento de algo completamente novo (GIACOMINI Fº; SANTOS, 

2008, p. 15). Segundo Giacomini Filho e Santos (2008, p. 15), alguns autores, como Hargie e 

Tourish, seguem uma ótica tecnológica e intrínseca para caracterizar inovação como algo 

complexo e multifacetado, mas com significado restrito. Para esses autores, nem toda 

mudança contem inovação, entretanto toda inovação contem algum tipo de mudança. 

Contudo, Giacomini Filho e Santos alertam que “a caracterização da inovação de forma 

intrínseca e de magnitude tecnológica mostra-se incompleta, pois exclui as pessoas e a 

sociedade desse processo” (2008, p. 15). Seguindo essa crença, outros autores – como Rocha 

Neto, Willian White e Everett Rogers – agregam aos aspectos técnicos as questões sociais. 

Sendo assim, é justamente nesse ponto que o presente estudo pretende manter sua 

atenção: na descrição e análise dos signos cenográficos que apresentam os aspectos 

inovadores contidos na imagem religiosa proposta pela minissérie O Auto da Compadecida, 

dirigida por Guel Arraes – exibida na TV Globo no período de 05 a 08 de janeiro de 1999. 

Para tanto, elegeu-se uma cena em especial, o Tribunal das Almas, por tratar-se de uma cena 

chave para a narrativa, na qual estão presentes os elementos visuais que alteram de alguma 

forma a representação da religiosidade existente no imaginário cultural do povo nordestino.  

 

 

 

 

 

1. A religiosidade do sertanejo e O Auto da Compadecida. 

 

Para o filósofo alemão Ernest Cassirer (2004, p. 32), “cada impressão recebida pelo 

homem, cada desejo que nele se agita, cada esperança que o atrai, cada perigo que o ameaça, 

pode chegar a afetá-lo religiosamente”. Partindo deste pressuposto, entende-se porque é tão 

forte a relação do nordestino com a religiosidade e com os ícones religiosos que povoam seu 

imaginário. 

Quando se trata do povo sertanejo é importante mencionar a sua fé e a sua 

religiosidade, verdadeiras marcas inerentes de sua personalidade. A presença do elemento 

sacro alimenta a esperança do povo em situações limites, quando a miséria assola a vida de 

todos, quando a vida parece perecer. 

De origem nordestina, Suassuana interessou-se desde muito cedo por esta relação do 

povo nordestino com as questões religiosas, o que influenciou grande parte de sua obra, 

marcada pela tradição de se encenarem peças religiosas de inspiração erudita com traços 

medievais. O próprio Suassuna (2008) assume essa influência ao dizer que, em O Auto da 
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Compadecida, a cena representando o tribunal celeste, objeto deste estudo, é resultado de 

uma série de referências da cultura e fé nordestina: o Bumba-meu-boi, que mostra o contraste 

entre a fragilidade do homem e a força bruta do boi – tradição portuguesa e espanhola, tanto 

no que diz respeito ao desfile como à forma de representação; o teatro de Mamulengo, 

populares nos festejos religiosos nordestinos; os desafios de cantadores, também comuns nas 

festas religiosas do nordeste; e, até mesmo, os autos populares religiosos publicados em 

folhetos. 

É também por este motivo que muitos símbolos religiosos da cultura nordestina estão 

presentes na obra e no imaginário de Suassuna. O termo encourado, por exemplo, designado a 

nomear o diabo, foi de criação do autor. Este termo é alusivo à crença sertaneja de que o 

diabo costuma vestir roupa de vaqueiro em andanças pelas estradas e encruzilhadas 

(SUASSUNA, 2008, p. 185). No Bumba-meu-boi e no Mamulengo, são freqüentes as 

aparições de diabos. 

Ainda segundo o autor, em O Auto da Compadecida, os personagens de Cristo e Maria 

também ganham uma variante popular: o nome Manuel, atribuído a Jesus Cristo, ao invés de 

Emmanuel, é mais uma forma expressiva para indicar que ali está uma versão popular 

nordestina e não o Cristo da tradição católico-européia. Já a Virgem Maria, a Compadecida, 

que aparece na obra de Suassuna e nos autos populares para balancear o conflito entre a 

justiça e a misericórdia, tem a função de advogada de defesa. O adjetivo Compadecida, que 

não faz parte da designações da mãe de Jesus na tradição católica, é inserido para dar ênfase 

ao seu compadecimento pelos seres humanos, e sua mediação da relação entre o céu e a terra.  

Importante lembrar que esta figura está impressa no imaginário cultural do povo 

nordestino,  que a considera mais próxima que outras figuras celestiais, justificando 

recorrerem aos seus préstimos como uma saída para seus medos e anseios, como neste trecho 

de O Auto da Compadecida: 

 

João Grilo interpelando por a Nossa Senhora:  

Meu trunfo é maior que qualquer santo. 

A mãe da justiça 

(Recitando): 

Valha-me Nossa Senhora, / Mãe de Deus de Nazaré 
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Além de apelar para a misericórdia de Nossa Senhora, o mesmo personagem – na cena 

em que provoca o diabo e este tenta empurrar todos os presentes no tribunal das almas para o 

inferno – suplica pela presença de Jesus Cristo para que possa ter um julgamento justo. São 

esses momentos limites, como os que decidem pela condenação eterna da alma de João Grilo, 

que certamente, como bem lembra Cassirer (2004, p. 32), exacerbam a religiosidade e a fé. 

Sob esse aspecto, o autor de O Auto da Compadecida oferece uma idéia que converge 

ao fundamento do imaginário de Edgar Morin (apud Droguett, 2007). Os mitos que povoam o 

imaginário coletivo do sertanejo nordestino – conjunto de relatos registrados sobre as origens 

e história desse povo – geram uma série de ritos próprios – ações estabelecidas no culto de 

práticas religiosas. Para Morin, o mito está imbricado na atividade literária desde seus 

primórdios, assim como o rito no cinema, pela tentativa de apropriação da imagem em 

movimento. Relações essas que se estabelecem no texto de Suassuna e na produção de Arraes.  

A noção de imaginário que se pode inferir a partir do trabalho de Ariano Suassuna é 

que este é o conjunto de crenças, sonhos, idéias, valores, memórias e esperanças que 

conformam o mapa simbólico de uma sociedade, a partir do qual as ações e práticas coletivas 

cobram legitimidade em um sentido amplo. 

 

 

 

 

 

 

2 – A adaptação de O Auto da Compadecida para o audiovisual 

 

A adaptação é definida como a habilidade de fazer corresponder ou adequar alguma 

coisa, por mudança ou ajuste, transformando sua estrutura, função ou forma (FIELD, 1995: 

174). Contudo, Anna Maria Balogh (2004) ressalta que na maioria das adaptações mantêm-se 

as performances principais, ou seja, o elemento central da sequência narrativa. Isso permite 

dizer que o eixo central que conduz o espectador ao entendimento da história é comumente 

mantido. A retirada ou inserção de novos personagens não deve mudar de maneira substancial 

o núcleo da trama. Por outro lado, Balogh (2004, p. 53) afirma: 

O filme adaptado deve preservar em primeiro lugar a sua autonomia fílmica, 

ou seja, deve se sustentar como obra fílmica, antes mesmo de ser objeto de 

análise como adaptação. Caso contrário corresponderá ao que costuma chamar 

significativamente de tradução “servil” ou meramente ilustrativa. 

 

A adaptação de O Auto da Compadecida, dirigida por Guel Arraes e João Falcão, é 

baseada na obra homônima do escritor Ariano Suassuna, que se baseou, por sua vez, em 
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Cancioneiro do Norte, obra de Rodrigues de Carvalho, e Violeiros do Norte, de Leonardo 

Mota, ambas da literatura de cordel (SUASSUNA, 2008, p. 180). Nas falas e ações dos 

personagens da peça de Suassuna, encontram-se elementos que subsidiam a idéia de que autor 

também adaptou sua obra sob influencia de muitas outras.  

Quantas obras não deixaram de ser escritas por causa da preocupação 

mesquinha, orgulhosa e estéril da criação individual? O cantador nordestino 

não se detém absolutamente diante dessas considerações: apropria-se 

tranquilamente dos filmes, peças de teatro, notícias de jornal e mesmo dos 

folhetos dos outros. Que importa o começo, se, no final a obra é sua? 

(SUASSUNA, 2008, p. 176). 

 

A comédia, escrita em 1955 e encenada pela primeira vez em 1957, mistura 

regionalismo e religiosidade popular, fazendo referência à pobreza e à vida sofrida do 

sertanejo nordestino. A “mistura” de elementos regionais e religiosos faz parte do imaginário 

da cultura brasileira, que reconhece o espaço que habita como um lugar sagrado no qual se 

opera a “salvação” – idéia também presente em Vidas Secas, de Graciliano Ramos (2004). A 

cidade de Taperoá, onde se passa a história, significa, em Tupi, habitante das taperas, morador 

de ruínas. Nesse sentido, o nome da cidade representa o caráter messiânico da localidade e de 

seus habitantes. 

Outra forte presença no trabalho de Suassuna são os ideais do Movimento Armorial, 

que contempla várias vertentes culturais atreladas à literatura, música, escultura e pintura. O 

movimento Armorial, idealizado pelo próprio Suassuna, teve início no final da década de 

1960 em Pernambuco. O principal objetivo de seus integrantes era realizar arte erudita a partir 

das raízes populares da cultura brasileira. As ações que resultaram do movimento acabaram 

por romper com paradigmas consolidados na época, como o que considerava as manifestações 

populares de menor valor que as eruditas (CAMPOS, 2008, p. 262). 

Pela escolha da trilha sonora para o programa, fica patente a influência deste 

movimento na adaptação feita por Guel Arraes. Para realizá-la, o produtor musical João 

Falcão ficou quatro dias no Recife com o grupo regional Só Grama, dirigido pelo maestro 

Sérgio Campelo. As canções foram gravadas de acordo com as características dos 

personagens e dos climas das cenas, com um trabalho de pesquisa baseado em músicas 

tradicionais – Aboio (música de domínio público) foi utilizada para a abertura, e Presepada, 

de Sérgio Campelo, deu título à canção tema de João Grilo. Participaram das gravações 

muitos músicos pernambucanos.  

Importante ressaltar também que, segundo informações contidas nos extras do DVD 

da produção cinematográfica, os figurinos dos personagens masculinos foram tingidos, 
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lixados e envelhecidos artificialmente – resultando em tons amarelados que demonstram a 

relação desses homens com a terra vermelha que impregna as suas roupas –, lembrando as 

pinturas do movimento Armorial (CAMPOS, 2008). Esse tratamento sofisticado que Arraes 

dedica ao universo popular do qual se apropria é a essência da proposta artística do Armorial: 

uma arte que mescla os universos populares e eruditos. 

No que se refere às transposições de sistemas, podemos afirmar que a transmutação de 

um texto literário – neste caso a obra de Suassuna – para um sistema audiovisual – a produção 

do Núcleo Guel Arraes – é uma “adaptação”. Anna Maria Broitman (2001) ressalta que a 

adaptação de uma obra de literatura para o cinema parte do pressuposto de que esta nunca será 

uma réplica completa da antiga. Reconhece-se como adaptado, o filme que “conta a mesma 

história” do livro no qual se inspirou, ou seja, a existência de uma mesma história é o que 

possibilita o reconhecimento da adaptação por parte do destinatário (BALOGH, 2004, p. 55). 

Já a transposição do registro da minissérie para o filme – exibido no ano seguinte, 2000, não 

deve ser tratada propriamente como uma adaptação de um texto televisual para um texto 

cinematográfico, mas sim como uma “remontagem”, já que as diferenças ocorrem apenas no 

material gravado; suas especificidades estão nos processos de montagens (FIGUEIRÔA; 

FECHINE, 2008, p. 199). 

Em O Auto da Compadecida, pode-se perceber que algumas mudanças acontecem na 

transposição do original de Suassuna para a minissérie e filme de Arraes. O texto escrito para 

o teatro é composto por treze personagens: João Grilo, o protagonista; Chicó, seu fiel 

escudeiro; o padre, o sacristão, o frade e o Bispo, que compõem os personagens eclesiásticos; 

o padeiro e sua mulher adultera; o Major Antonio Moraes, que representa o poder dos 

coronéis – já que a peça é ambientada na década de 30; o cangaceiro Severino de Aracaju e 

seus Capangas; no plano celestial, aparecem a Virgem Maria, Jesus e o Diabo. Na adaptação 

para a televisão e cinema alguns personagens desaparecem e surgem outros: o frade e o 

sacristão são eliminados; aparecem Rosinha, filha do major Antonio Moraes, o cabo Setenta, 

que representa a lei na cidade de Taperoá onde é ambientada a história, e Vicentão, o valente 

da cidade, que é amante da mulher do padeiro e se apaixona por Rosinha. 

Certas cenas na adaptação também apresentam um caráter inovador, como, por 

exemplo, no início, em que Chicó e João Grilo anunciam o filme A Paixão de Cristo. Este 

trecho, que não existe no original de Suassuna, apresenta O Auto da Compadecida como uma 

reedição da paixão de Cristo em versão nordestina. Deste modo, no produto cinematográfico, 
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a abertura do filme demonstra a ação metalingüística do evento, a auto referencialidade do 

cinema. Isto é, o cinema falando de si mesmo. 

  

3 – Inovações na representação visual religiosa 

 

A minissérie e o filme O Auto da Compadecida (2000) são eloqüentes representantes 

da produção audiovisual brasileira e da cultura religiosa nordestina, cujos símbolos mais 

fortes são a figura de padre Cícero, de Jesus, Maria e do Diabo. Com exceção ao padre 

Cícero, que somente é citado, todos os outros personagens aparecem na narrativa. 

Como já mencionado, o enredo é ambientado na década de 1930, e tem como 

personagens principais Chicó e João Grilo, que trabalham e moram na padaria de seu Eurico, 

marido de dona Dora – que, em determinada parte da história, torna-se amante de Chicó. No 

decorrer da história, João Grilo e Chicó envolvem-se em uma série de confusões na pequena 

cidade de Taperoá e, em algumas dessas, acabam subvertendo regras sagradas da Igreja. 

Quando, no final, a cidade é invadida pelo bando do cangaceiro Severino (que executa o 

Padre, o Bispo, Dora e Eurico), João Grilo e o próprio Severino acabam morrendo. 

O desfecho da história, parte que será objeto de análise, se dá no julgamento de todos 

os mortos perante o Tribunal das Almas, no qual estão o Padre, o Bispo, Eurico, Dora, João e 

Severino. O juiz é Jesus Cristo, que aparece na forma de um homem negro e cheio de 

compaixão. O Diabo é uma espécie de advogado de acusação, que tenta provar que todas as 

almas devem ser condenadas e entregues a ele. Sem muitos argumentos a favor de sua 

absolvição, João Grilo pede a presença de Nossa Senhora, a Compadecida. 

Utilizando como documento a última parte descrita (cenas 15, 16 e 17 do DVD), pode-

se observar que determinados elementos visuais (como o cenário, figurino, maquiagem e 

iluminação) demonstram o caráter original do Núcleo Guel Arraes na concepção da imagem 

religiosa. Esses traços inovadores, que diferem das representações convencionais da imagem 

religiosa católica, estão presentes nas imagens dos personagens sagrados, assim como nas 

representações do céu, inferno e purgatório.  

Toma-se aqui como definição de cenografia: o desenho visual do espaço cênico. Ou 

seja, todos os elementos visuais que se relacionam de forma organizada na cena – a 

iluminação; o corpo dos atores; os figurinos, adereços e maquiagem; a topologia do espaço 

cênico; e, até mesmo, o cenário – que, na articulação estabelecida com os outros tipos de 
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códigos da encenação – músicas, cantos, falas, ruídos – possibilita ao espetáculo transmitir 

uma mensagem (CARDOSO, 2009, p. 18-19). 

No que se refere ao espaço cênico, no texto original, Suassuna, influenciado pelas 

referências do teatro medieval, sugere o uso da entrada (escadaria) de uma igreja. Já na 

produção de Arraes, a ação se dá no interior da igreja de Taperoá. Entretanto, esse interior 

não se localiza no plano terrestre, mas em um plano intermediário – entre a terra, o céu, o 

inferno e o purgatório. Desse modo, o salão principal da igreja transforma-se em sala de 

julgamento divida em três espaços principais: o espaço dos réus, das almas que estão sendo 

julgadas, que se localiza no banco da primeira fileira da igreja; o céu, no altar, acima do plano 

em que os outros personagens se encontram, onde permanece Cristo; e o espaço da acusação 

entre Cristo e as almas, onde se encontra o Diabo. A Compadecida é a única personagem que 

transita entre essas topologias. 

No céu, predominam as cores dourado e o azul, fortes referências do barroco 

brasileiro. Em certas ações, as cores do espaço são alteradas: na aparição de Cristo é um azul 

com nuvens brancas típico do amanhecer; na aparição da Nossa Senhora o fundo é meio 

alaranjado como um céu de fim de tarde; e nos momentos decisivos, em que os personagens 

teriam seu desfecho no tribunal das almas, o céu de fundo representa a noite, com um azul 

bem escuro, quase negro. Quando a câmera assume a posição do altar em direção ao salão da 

igreja, predomina um fundo negro, com poucas velas que iluminam pontos isolados do 

espaço. Essa escuridão aparece principalmente quando o Diabo e as almas estão em cena. 

As representações figurativas de céu e inferno, que fazem parte do imaginário 

religioso popular, são substituídas por variações de matizes, tons e texturas, que atuam como 

signos icônicos – considerando aqui o conceito de ícone proposto por Charles S. Peirce – 

gerando atmosferas distintas que, por semelhança, sugerem um espaço de tranqüilidade e 

conforto – o céu – em oposição a outro espaço de medo e insegurança – o inferno. 

No que se refere à indumentária, os trajes foram trabalhados de maneira a possibilitar 

uma comunicação não verbal. As roupas do personagem João Grilo foram surradas para 

evidenciar os indivíduos desprestigiados economicamente, fazendo saltar a vista do 

espectador, o estado de pobreza: peças rústicas feitas com tecidos baratos na cor marrom, suja 

de terra. O figurino e a maquiagem com aspectos desleixados – cabelo mal cortado, barba por 

fazer, dentes amarelados e desalinhados –, integram-se à personalidade do personagem, 

mantendo traços originais da obra de Suassuna. 
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Já no caso de Jesus Cristo, surgem elementos inovadores na construção visual do 

personagem: o Cristo negro, com barba por fazer, traz na cabeça, ao invés da tradicional coroa 

de espinhos, uma coroa confeccionada em palha dourada, elemento que remete ao artesanato 

popular nordestino; sobre o conhecido manto branco estendem-se colares dourados, que mais 

parecem cordas, e, pendurado na altura do peito, um coração feito em tecido com pequenas 

luzes delineando o seu contorno. Não vemos nas representações artísticas convencionais das 

vestes de Cristo, tanto brilho e adereços quanto às utilizadas pelo Cristo negro de Arraes. 

Assim como Cristo, a Compadecida mantém o tradicional manto azul, referência a 

Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Entretanto, diferente da representação 

“oficial”, o manto da Compadecida apresenta tiras coloridas nas extremidades, que remotam 

às roupas de quadrilha, muito tradicionais no nordeste brasileiro. Essa mistura de elementos 

sacros e populares, que alude à junção entre o mundo celestial e o terreno, faz com o manto da 

Compadecida assemelhe-se ao Manto da Apresentação, do artista sergipano Bispo do Rosário 

– para Bispo do Rosário, o Manto da Apresentação deveria ser usado por ele no dia do juízo 

final, quando os vivos e mortos fossem julgados. Outro elemento tradicional na representação 

da mãe de Cristo, e que se apresenta de forma original na minissérie, é a auréola que 

demonstra sua santidade. Quando a personagem aparece em cena, esse símbolo brilha 

intensamente, em seguida transforma-se em palha, como a coroa de Cristo.  

A caracterização e figurino do Diabo também se apresentam de forma atípica. Ainda 

que permaneçam alguns tipos de signos que simbolizam a figura – como as unhas grandes, o 

cavanhaque e os chifres – a vestimenta da obra fílmica, que contém modelagem e texturas 

medievais, é prateada, diferente das tradicionais representações vermelhas ou da crença 

sertaneja das vestes de vaqueiro. Seus chifres, por sua vez, são formados pelos cabelos, 

lembrando, ao mesmo tempo, um penteado de gueixa e chifres de bode. Quando ele está 

irritado a feição de seu rosto se transforma, os traços assemelham-se aos de um morcego e 

pequenos chifres surgem de sua testa. 

Se considerarmos inovação como um tipo de transformação estrutural, realizada de 

forma intencional, que afeta um sistema diferenciando-o do estado anterior (GIACOMINI Fº; 

SANTOS, 2008), podemos afirmar que os elementos da cultura popular nordestina, inseridos 

nas representações religiosas no programa O Auto da Compadecida – que se apresentam 

também por meio dos signos cenográficos –, revelam o caráter inovador da obra de Guel 

Arraes. 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010 

 

10 

 

 

 

Imagem tradicional de Maria representada 

 

 

 

Imagem tradicional de Cristo representado 

 

 

 

Imagem do Diabo representado 

 

Maria proposta por Guel Arraes (tempo de 

filme 1:19:23) 

  

 

Cristo proposto por Guel Arraes (tempo de 

filme 1:12:48) 

 

 

Diabo proposto por Guel Arraes (tempo de 

filme 1:11:01) 
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