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RESUMO

O texto visa refletir sobre como as histórias da cultura popular ganham forma no discurso 
televisual,  construído  a  partir  de  referências  diversas,  num  palimpsesto.  Como  recorte 
empírico utilizamos a microssérie O auto da Compadecida, do diretor Guel Arraes, exibida 
em 1999. A história é baseada na peça escrita por Ariano Suassuna, em 1955, inspirado em 
folhetos  da  literatura  de  cordel.  O  objetivo  é  apontar  as  conjunções  e  as  disjunções 
(BALOGH, 2005) em relação ao texto seminal e ainda entrever a herança cultural incluída 
na microssérie, a partir do conceito de transluciferação (CAMPOS, 1981). Este trabalho é 
parte  da dissertação  defendida  em janeiro de 2012,  no Programa de Pós-graduação em 
Comunicação  da  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora,  com  o  título:  “Palimpsesto 
Mediático: o lastro ibérico medieval n’O auto da Compadecida”.
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Transcriação e adaptação

Ao verter o Fausto, de Goethe, para o português, Haroldo de Campos (1981) recria 

o clássico da literatura alemã, a partir da adaptação de palavras, reconfigurando o jogo de 

sentidos e sons, que conectam conteúdo e forma, significado e significante. Um trabalho 

que requer o conhecimento das duas línguas, mas ao mesmo tempo uma capacidade criativa 

que  rompe  com a  ideia  de  tradução  como fidelidade.  Os  exemplos  são  abundantes  no 

trabalho de tradução do poema de Goethe, que ele inicialmente chama de transcriação. O 

que ele pretende é manter o sentido do todo, tanto da história em si, quanto da forma como 

é contada, ou seja, numa direção que valoriza a narrativa no sentido que caminha para o 

icônico. Para citar apenas um exemplo:  greif e  greis, palavras que em português seriam 

traduzidas, ao pé da letra, como grifo e velho, transformaram-se, respectivamente, em grifo 

e  grisalho, escolha que mantém a relação fonética entre as palavras (CAMPOS, 1981, p. 

183).

A partir desta diretriz ele trabalha página a página a extensa obra de Goethe: é a 

tradução  interlingual,  de uma língua a outra,  conforme nos explica Anna Maria Balogh 

1 Trabalho  apresentado  no  GP  Ficção  Seriada  do  XII  Encontro  dos  Grupos  de  Pesquisa  em Comunicação,  evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.

2 Doutorando  pela  Escola  de  Comunicação  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  email: 
medeiroslaia@yahoo.com.br.
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(2005,  p.48),  a  partir  dos  preceitos  do linguista  Roman  Jakobson.  Além desta,  existem 

outras duas modalidades de tradução, a partir desta perspectiva: a intralingual, em que há a 

substituição  de  signos  por  outros  da  mesma  língua,  e  a  tradução  inter-semiótica,  ou 

transmutação, que “pressupõe a passagem de um texto caracterizado por uma substância da 

expressão  homogênea  –  a  palavra  –,  para  um  texto  no  qual  convivem substâncias  de 

expressão  heterogêneas,  tanto  no  que  concerne  ao  visual,  quanto  no  que  concerne  ao 

sonoro”. Nesta operação, o foco do trabalho são os objetos sincréticos que, além de texto, 

são constituídos também por som e imagem. Porém, dada a especificidade da proposta de 

Campos,  que nos convida a enxergar o poema, uma obra de arte,  como objeto icônico, 

assim como uma imagem, aplicamos os conceitos cunhados por ele na nossa análise de um 

objeto  sincrético:  a  microssérie  O  Auto  da  Compadecida,  obra  audiovisual  criada  na 

estrutura e exibida pelo sistema televisão (OROFINO, 2006, p.23).

A partir desta reflexão, a comparação dos procedimentos de Haroldo de Campos e 

de Guel Arraes torna-se legítima, dada a característica tanto da obra de Goethe, que bebe na 

fonte do poema barroco alemão da Idade Média, quanto de Ariano Suassuna, fixado na 

matriz  cultural  dos  autos  barrocos  medievais.  Campos  cita  diversas  experiências  para 

explicar  como  a  subversão  poética  faz  da  tradução  um  ato  de  conhecimento.  Em 

determinado trecho do Fausto, chamado Coro dos Lêmures, ele explica que tenta criar uma 

dicção aparentada com a que João Cabral de Melo Neto usa em Morte e Vida Severina. O 

texto  cabraliano  serve-lhe então  como um enxerto,  coerentemente  escolhido  a  partir  da 

identidade com as características do poeta alemão.

A tradução é também uma persona através da qual fala a tradição. Nesse sentido, 
como a paródia, ela é também um “canto paralelo”, um diálogo não apenas com a 
voz do original, mas com outras vozes textuais (CAMPOS, 1981, p.191).

Campos explica que o próprio Goethe, no original, já havia deixado entrever trechos 

do canto dos coveiros, do V ato do Hamlet, de Shakespeare, nas mesmas réplicas em que 

ele transcria o poema a partir de João Cabral. A escrita do dramaturgo inglês por sua vez, já 

recriava uma antiga tradição oral. O que configura uma leitura em  palimpsesto, ou seja, 

Campos  usa  um  procedimento  goethiano para  recriar  o  texto  de  Goethe.  Da  mesma 

maneira, que, no nosso entendimento, Guel Arraes usa um procedimento suassuniano para 

transmutar a peça de teatro em obra televisual, conforme explicou em entrevista:

Para fazer O Auto, reli tudo do Ariano, inclusive para incorporar no próprio roteiro, 
porque há vários elementos de outras peças na adaptação. (...) Então, para adaptar O 
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Auto, eu acabei usando um pouco do próprio método de Ariano para construir a 
peça. (FIGUERÔA, 2008, p.301).

O diretor  chega  a  chamar  de  “falta  de  vergonha”  (FIGUERÔA, 2008,  p.300)  a 

atitude dele em relação à adaptação, dada a liberdade com que trata a obra de partida, que 

acaba sendo misturada com referências do mesmo autor e até de outros contemporâneos, 

criando um universo que considera coerente com o que é proposto, como fez em O auto da 

Compadecida. Para classificarmos o que ficou da obra seminal e o que a adaptação herdou 

de  outras  séries  culturais,  adotamos  o  procedimento  proposto  por  Anna  Maria  Balogh 

(2005),  a  partir  dos  conceitos  de  conjunções e  disjunções.  E  terminamos  apontando as 

transluciferações (CAMPOS, 1981), ou seja, os elementos que apontam a transcriação, a 

adaptação criativa.

Serialidades: gênero e hibridismo

Num país marcado pela desigualdade social  os bens culturais não são facilmente 

acessíveis a todas as parcelas da população. Neste contexto, a televisão constitui o principal 

meio de informação e entretenimento acessível, já que necessita apenas de um aparelho de 

recepção. Junte-se a isso uma tendência contemporânea que aponta para o fim das grandes 

narrativas,  quando  as  identidades  nacionais  foram  varridas  pelos  ventos  fortes  da 

Globalização e passaram a ser reconhecidas como construções (BALOGH, 2005). Citações, 

paródias, decalques e adaptações fazem parte do universo da televisão. É uma realidade 

intertextual  em  que  antigas  tradições  orais  são  reavivadas  por  meios  cada  vez  mais 

tecnológicos,  como num palimpsesto,  ou seja,  de maneira  que nos permite,  através  dos 

hibridismos, reconhecer as formas culturais que deram origem a esta amálgama.

O palimpsesto,  antigo  pergaminho  usado  para  escrita,  permitia  a  reutilização,  a 

partir da raspagem da camada mais recente. Virado contra o sol, transfigurava-se, deixando 

à  mostra  as  camadas  anteriores.  Isabel  Orofino  (2008,  p.150)  também  usa  o  termo 

palimpsesto neste mesmo sentido, com o objetivo de explicar a obra de Guel Arraes, que, 

nas entrelinhas, deixa o espectador entrever antigos modos de narrar. Ela defende que na 

TV tudo se cria pela apropriação de outras formas culturais, como a pintura, a fotografia, o 

rádio, o filme, o teatro, a dança, a mímica, a música, o circo, o  cartoon. Na nossa era, o 

mundo passou a ser visto como uma colagem de fragmentos.

Trata-se  de  uma  visão  particularmente  acirrada  no  campo  dos  produtos 
audiovisuais,  posto que nestes a montagem ou a edição se  fazem com base em 

3



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

fragmentos  filmados  pré-existentes  e  é  através  deste  procedimento  de  juntar  os 
fragmentos que se forma o sentido (BALOGH, 2005, p.206).

Anna  Maria  Balogh  (2002,  p.25)  compara  a  televisão  a  Pantagruel,  o  gigante 

devorador criado por Rabelais, escritor francês do século XVI. Esta figura representava o 

lastro  da  literatura  grotesca  medieval,  marcada  pelo  baixo  corporal  e  pelas  funções  de 

reprodução e digestão.  Assim,  para fazer  frente à onipresença diária,  a televisão gera e 

deglute programas, um após o outro, à maneira de Pantagruel, consumindo sem cerimônia 

tanto  a  qualidade  quanto  a  mediocridade.  Para  Balogh,  a  TV  devora  programas,  que 

devoram textos ou colagem de textos, ou mesmo colagens de gêneros inteiros, revisitados, 

transformados, metamorfoseados e depois esquecidos. 

Para alimentar a voracidade da TV, se criou uma forma industrial de produção: a 
serialidade. Para pagar as inúmeras horas no ar se criou uma forma de veicular a 
mensagem: a fragmentação que demanda um número de interrupções no fluxo de 
cada programa para dar lugar aos tão decantados “intervalos para os comerciais” 
(BALOGH, 2005, p.144).

A gênese do modelo de histórias seriadas encontra-se “nas formas epistolares de 

literatura  (cartas,  sermões,  etc.)”  e “nas narrativas  míticas  intermináveis  (As mil  e  uma 

noites)”  (MACHADO,  2000,  p.86).  Aqui  nos  remetemos  a  uma  espécie  de  suma  da 

sabedoria ancestral: o desempenho de Scherazade como contadora de histórias, apresentada 

em  As mil e uma noites, uma coletânea de contos da literatura árabe citada por Arlindo 

Machado. Os pontos principais da narrativa são distribuídos de forma a manter a tensão 

dramática, por meio de sucessivos capítulos. Encontramos esta maneira de narrar também 

nos folhetins  franceses,  que começaram a circular  no século  XIX.  O aparecimento  e  o 

desenvolvimento deste gênero literário acontece num contexto de transformação da França. 

É quando a oposição entre cultura de elite, exclusiva das camadas nobres, e cultura popular, 

ligada aos camponeses, começa a ser quebrada e uma outra lógica cultural constrói-se a 

partir do consumo (ORTIZ, 1989, p.13).

Ainda que muitos modelos de ficção seriada tenham se desenvolvido na televisão 

brasileira, a produção que realmente decantou uma forma de se fazer TV por aqui foi a 

telenovela, com uma média de 150 capítulos diários, sequenciados, com duração média de 

30  a  40  minutos  (ARONCHI  SOUZA,  2004,  p.121).  Das  novelas  nasceram  as  séries 

brasileiras, baseadas em temas da história ou do cotidiano nacional, com textos originais ou 

tirados da literatura. As minisséries costumam durar cerca de 20 capítulos, bem menos que 

as novelas. O horário mais habitual de exibição é após as dez da noite, sobretudo na Rede 
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Globo. Em princípio,  elas estão bem menos sujeitas aos índices de audiência do que os 

outros formatos.

Por  ser  um  formato  muito  mais  fechado  em  termos  estruturais,  mais  coeso,  é 
certamente  aquele  que  mais  se  aproxima  das  ideias  tradicionais  de  artisticidade 
assentados  na  profunda  unidade  estrutural  do  texto,  na  coesão  interna  e  na 
pluralidade  de  leituras  que  abarcam os  textos  regidos  pela  primazia  da  função 
poética da linguagem (BALOGH, 2002, p.129).

Se a linguagem é espelho da sociedade, então a televisão reflete o hibridismo que 

marca o mundo contemporâneo. E precisa criar novos modelos de emissão, que dêem conta 

da  demanda  do  público  e  da  organização  do  mercado.  É  assim  que  surge  o  gênero 

microssérie3, na teleficção brasileira.  O auto da Compadecida foi a primeira experiência 

neste sentido, feita pela TV Globo e exibida em 1999.

Conjunções e Disjunções

Na maioria das transmutações do texto, seja literário ou teatral, para o audiovisual, 

mantém-se  os  elementos  principais,  a  performance  central  da  sequência  narrativa.  A 

conclusão  é  da pesquisadora Anna Maria  Balogh (2005,  p.26),  a  partir  de uma análise 

exaustiva de uma série de filmes e obras televisivas, adaptadas de livros e peças teatrais. 

Por  isso,  na  metodologia  de  análise  proposta  por  ela,  inicialmente  deve-se  fazer  um 

levantamento  dos  elementos  que  permanecem  semelhantes,  no  texto  seminal  e  na 

adaptação,  para  só  depois  elencar  as  mudanças  de  direção  operadas  nos  processos  de 

recriação da obra. Estes elementos,  que ela chama de  conjuntivos,  “garantem o trânsito 

intertextual, que tornam os dois textos similares em alguns de seus níveis, pelo menos, e 

legitimando assim a rubrica adaptação” (BALOGH, 2005, p.49).

Em  O auto da Compadecida, o diretor Guel Arraes retoma a peça de Suassuna e 

transforma a obra em uma microssérie veiculada no canal de televisão de maior audiência 

no Brasil. A história foi dividida em quatro episódios: O Testamento da Cachorra, O Gato 

que descome dinheiro,  A peleja de Chicó contra os dois ferrabrás e  O dia em que João 

Grilo se encontrou com o Diabo. Inicialmente, verificamos a manutenção de personagens e 

do plano narrativo central, a partir da análise de trechos da TV em consonância com o texto 

3 A  obra  foge  à  regra  de  duração  longa  das  minisséries  brasileiras,  que  chegam a  ter  até  20  capítulos 
(ARONCHI, 2004, p.134). Por isso passou a ser chamada de  microssérie, inaugurando uma nomenclatura 
usada pela TV Globo (GUIA, 2010, p.288), a partir de então, para designar os produtos de teleficção seriada 
em quatro capítulos. Isabel Orofino (2006, p.158) nos explica que “a condensação da história se insere na 
perspectiva  das  inovações  de  formato  que  vêm  sendo  experimentadas  pela  emissora  devido  a  todas  as 
mudanças conjunturais que as redes de televisão vêm atravessando nas últimas décadas”.
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da peça. A história contada por Guel Arraes é, na maior parte, a mesma contada por Ariano 

Suassuna.

Começamos  pelo  episódio  do gato  que  descome dinheiro.  Na TV, João Grilo  e 

Chicó  vendem o  animal  para  Dora,  a  mulher  do  padeiro,  depois  que  a  cachorra dela 

morreu, numa peripécia que tem como objetivo tirar dinheiro dos patrões que os maltratam. 

Com a exceção do fato de que, na peça de teatro, a mulher tinha um cachorro, a história 

continua a mesma mostrada por Suassuna, que, por sua vez, adaptou o tema do folheto O 

cavalo que cagava dinheiro, de Leandro Gomes de Barros, uma atualização da narrativa 

que  já  havia  percorrido  toda  Península  Ibérica  na  Idade  Média.  Já  o  personagem  do 

cangaceiro Severino de Aracaju ganha um outro status em termos participativos. No texto 

teatral, ele só aparece quando o bando invade a cidade de Taperoá. Na microssérie, ele está 

presente desde o início da narrativa disfarçado de mendigo, todos os dias pedindo esmola na 

porta da Igreja, maltratado por todos, inclusive o Padre.

Além disso,  algumas falas  mudam de emissor.  O sacristão que faz o enterro do 

cachorro em Suassuna é substituído pelo Padre em Arraes. Quando João Grilo entra na 

sacristia e coloca o dinheiro do testamento da cachorra dentro do Código Canônico, é o 

Bispo que, fingindo-se admirado, exclama: “Que é isso? Que é isso?” (ARRAES, 1999), 

fala que, em Suassuna, é do Sacristão, personagem suprimido na trasmutação televisual. 

Além do Sacristão, acompanhante do Padre, o Frade, acompanhante do Bispo, também é 

excluído.  Sem subalternos,  o  conflito  hierárquico  concentra-se exclusivamente  nos  dois 

sacerdotes, o que reforça a crítica em Guel Arraes. O Demônio, que na obra de Suassuna 

acompanha o Encourado por todo o tempo, surge apenas na cena inicial do julgamento para 

anunciar a chegada do seu mestre, na microssérie.

Notamos a troca de algumas palavras por sinônimos, mas no geral, boa parte dos 

diálogos é mantida. Alguns trechos longos foram diminuídos, para dar mais agilidade. O 

estilo  de  Ariano  Suassuna,  rápido,  certeiro,  vem  ao  encontro  do  modo  de  narrar  dos 

roteiristas, e em última análise, da direção de Guel Arraes. A fala rápida conjugada com 

corte no estilo videoclipe é a principal delas.

Quando dirijo, eu me oriento muito por um tipo de marcação meio pessoal. Cada 
fala  é  articulada  com  a  descrição  do  tipo  de  ação  que  deve  acompanhá-la  e, 
geralmente,  cada ação sugere  um plano diferente.  Coloco rubricas  nas  falas  em 
negrito – e aquilo que está em negrito é o que o personagem está fazendo quando 
está dizendo aquela fala (FIGUERÔA, 2008, p.278).
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O uso de planos curtos é também uma marca da direção de Guel Arraes4, tanto na 

TV quanto no cinema. “Essa minha insistência no corte começou até mesmo como uma 

reação a uma certa preguiça mental de elaboração que eu observava na TV” (FIGUERÔA, 

2008,  p.299).  Guel  Arraes  parece  ter  incluído,  no  modus  operandi de  seu  trabalho,  os 

processos de criação de Ariano Suassuna. Esta forma de trabalhar,  encampando temas e 

formatos  diversos em uma só obra, ou em um só produto,  requer um conhecimento de 

diversas  séries  culturais,  que  possam  ajudar  na  adaptação.  Por  isso,  “até  mesmo  nas 

transposições mais fiéis, há alterações na sintaxe narrativa, há posposições, anteposições, 

retardamentos de função” (BALOGH, 2005, p.183).

A microssérie foi divida em quatro capítulos, três dos quais seguem, em parte, os 

atos da obra de Suassuna. O outro foi criado pelos roteiristas, a partir de trechos do Auto 

em consonância com enxertos de outras peças do mesmo autor ou de obras que pertencem 

ao mesmo universo.  Um dos objetivos  principais  disso foi  a extensão da história.  Guel 

Arraes  insere,  em seu  trabalho,  elementos  e  personagens  de outras  peças  de  Suassuna, 

atribuindo-lhes características e funções diferentes sem destruir os originais, em busca da 

adequação  ao  suporte.  Esta  estratégia  intertextual  exige,  por  parte  do  autor,  um 

conhecimento amplo de diversas séries culturais distintas, de diferentes épocas (BALOGH, 

2002, p.143).  Na minissérie,  há piadas  e cenas  inteiras  tiradas  do teatro,  de histórias  e 

autores medievais, já que esse universo está muito próximo da cultura popular nordestina.

A peça começa com a apresentação do personagem Palhaço, que narra um resumo 

da história, do início ao fim. Os outros personagens também entram em cena, numa espécie 

de picadeiro, vão se apresentando e descrevendo os papéis que vão desempenhar. Este é um 

dos principais artifícios usados por Suassuna para levar a narrativa para o palco: a presença 

do narrador, que resume a história antes que ela seja encenada. Na microssérie, a presença 

dele  é  suprimida,  já  que  este  recurso é  pouco comum na TV. Este  tipo de alteração  é 

importante para entendermos o caminho das adaptações de um suporte para o outro, como 

nos explica Anna Maria Balogh. As diferenças, as escolhas de outros caminhos em relação 

ao texto seminal, são o que ela chama de  disjunções, que trazem à tona “as servidões de 

cada um dos veículos para o qual é transportado, assim como a questão das inevitáveis 

4 Arraes é responsável por programas que subverteram o que se considerava um modelo de fazer televisão no 
Brasil  até os anos de 1980. Depois de participar da direção de novelas,  ele  dirigiu o programa  Armação 
Ilimitada (1985-1988), que, para Arlindo Machado (2000, p.90), se distinguiu pela transformação, por mostrar 
diferenças nos temas e nas estruturas a cada episódio, com uma capacidade de encampar outros formatos 
televisuais, antropofagicamente, para devolvê-los em seguida sob forma de paródia.
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mudanças no gosto do público ao qual o produto se destina” (BALOGH, 2002, p.149). Na 

transmutação, o mesmo conteúdo, ou parte ponderável dele, transita de um texto a outro.

Grande parte do primeiro capítulo recebeu enxertos, em relação ao texto seminal. 

Como o trecho em que João oferece os serviços de Chicó ao padeiro, que concorda em 

contratá-lo,  mas  pagando  a  ele  e  a  João  o  valor  do  salário  de  um  só.  Grilo  acaba  o 

convencendo,  por meio  de uma retórica  torta,  que pague o salário  de dois.  O texto de 

argumentação de Grilo é criação dos roteiristas. Mas mantém total sintonia com o estilo 

barroco de Ariano Suassuna.

JOÃO GRILO
Serviço muito tem que ter dois ajudantes.
PADEIRO
Só se for pelo preço de um.
JOÃO GRILO
E quanto é o preço de um
PADEIRO
Quanto é? (pergunta a Dora)
DORA
Cinco tostões.
PADEIRO
Cinco tostões.
JOÃO GRILO
Cinco tostões tá bom pra tu, Chicó?
CHICÓ
Pra mim tá.
JOÃO GRILO
Então vamos fazer essas contas. Chicó trabalha por dois, ganha o preço de um.
CHICÓ
Eu vou dar conta de tudo sozinho é?
JOÃO GRILO
Claro que não Chicó, mas da metade você dá conta, não dá?
CHICÓ
É, da metade vá lá.
JOÃO GRILO
Está arranjado. Chicó trabalha por dois, ganha o preço de um e dá conta da metade 
do serviço. Eu trabalho por mais dois, ganho o preço de um e dou conta da outra 
metade.
PADEIRO
Nada disso, eu falei dois pelo preço de um.
JOÃO GRILO
Mas o senhor tá ganhando quatro pelo preço de dois, o que vem a dar no mesmo, 
patrão.
(O padeiro pensa)
PADEIRO
E é, é?
DORA
É, não sabe fazer conta?
PADEIRO
Então tá fechado!
(ARRAES, 1999)
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O segundo episódio, que tem o nome de O gato que descome dinheiro, Grilo finge 

estar morto e chega a ser velado na igreja, para depois fugir com o dinheiro. Durante o 

velório,  Severino  de  Aracaju,  o  cangaceiro,  invade  a  cidade  pela  primeira  vez,  numa 

sequência não existente no texto seminal e em nenhuma das duas versões para o cinema. 

Mas foge quando vê Grilo ressuscitar.

O  terceiro  capítulo,  A peleja  de  Chicó  contra  os  dois  ferrabrás,  cria  situações 

completamente  novas  nesta  história,  para  isso  fazendo referências  diretas  a  dois  outros 

textos de Suassuna:  Torturas de um Coração,  de 1951, e  O Santo e a Porca,  de 1957. 

Depois que João perdeu o emprego, consegue um novo trabalho na casa do Major Antônio 

Morais. A primeira tarefa é buscar a filha dele no centro da vila. Ela e Chicó se apaixonam 

à primeira  vista.  Rosinha,  personagem de outro texto  de Suassuna,  substitui  o filho do 

Major, do texto teatral. O núcleo amoroso que se forma a partir da chegada dela não existe 

no  texto-fonte  e  se  ancora  nos  personagens  Cabo  Setenta  e  Vicentão,  da  peça  de 

mamulengo  Torturas de um coração.  O surgimento deles provoca mudanças estruturais, 

inclusive  em  termos  dos  diálogos,  que  sofrem  modificações.  E  a  história  ganha  uma 

narrativa de amor no estilo melodrama, bem próximo à linguagem da telenovela.

O último episódio,  O dia em que João Grilo se encontrou com o Diabo,  é bem 

parecido com o terceiro ato da peça teatral. Mas o final é diferente. Depois que João volta a 

Terra e doa o dinheiro do testamento da cachorra à igreja, consegue casar Chicó e Rosinha. 

Ao descobrir que o noivo não é nem médico, nem fazendeiro, o Major expulsa os três de 

casa. É quando eles descobrem que o dinheiro que estava dentro da porca de cerâmica5, 

guardada pela avó de Rosinha para ela, é antigo e não vale mais nada. Mesmo assim, eles 

terminam felizes, andando sem rumo pela estrada. A personagem Rosinha reconfigura a 

relação de Grilo e Chicó.

Há  outra  referência  a  uma  obra  teatral,  desta  vez,  O  Mercador  de  Veneza,  de 

Shakespeare, em que o judeu Shylock assina um contrato que prevê o direito de tirar uma 

libra de carne do mercador Antônio, caso este não lhe pague o dinheiro devido. João Grilo 

apresenta Chicó ao Major Antônio Morais como sendo um médico e fazendeiro rico, já que 

pretende  casar  Rosinha  com ele.  Só  que  o  noivo  precisa  de  dinheiro  emprestado  para 

patrocinar a reforma da igreja, condição para que o Padre não revele a verdadeira identidade 

de Chicó ao futuro sogro. A diferença em relação ao texto de Shakespeare está na picardia 

5 A porca de madeira, pela qual o Major tem grande apreço, também é trazida por Arraes da peça O santo e a  
porca, de Ariano Suassuna (2010).
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de João Grilo ao empenhar o couro do próprio interessado, Chicó e não o seu como fizera 

Antônio, o amigo de Bassânio, em O Mercador de Veneza. É esta mistura despudorada de 

referências  que  faz  a  televisão  ser  o  veículo  que  é.  Este  espaço  de  experiência 

comunicacional  sintetiza  características  do  tempo  em  que  vivemos,  no  qual  estão 

radicalizados os preceitos da Modernidade, que pregam a mudança incessante e a pressa em 

fazer isto.

Transluciferação: gênero e conteúdo recriados

Ao  longo  da  observação  dos  quatro  capítulos  da  microssérie  O  auto  da 

Compadecida,  identificamos  interseções  claras  com  a  obra  teatral  que  deu  origem  à 

narrativa televisual, e ainda empréstimos do romanceiro nordestino, negociados pelo autor 

do texto seminal. Essa relação entre um texto e um modelo formal, característico de um 

gênero que viveu historicamente é um dos caminhos da intertextualidade. “O conjunto de 

estruturas semânticas e formais formam um arquitexto, pois os arquétipos de gênero, ainda 

que  abstratos,  constituem  estruturas  textuais  presentes  ao  espírito  de  quem  escreve” 

(VASSALO, 1993, p.104).

O arquitextos seriam as matrizes culturais que se entrecruzam para formar uma nova 

maneira de ser no mundo, numa negociação que vai além do binômio dominante/dominado 

(VASSALO,  1993,  p.33).  Cada  cultura  se  caracteriza  por  um  conjunto  de  textos  de 

fundação que parecem sintetizá-la num dado momento histórico, reunindo os indivíduos. 

“Tais textos de fundação são periodicamente retomados, revisitados, revividos no tecido de 

relação da cultura, e acrescidos, enfim, de novos matizes e contextos. Se isto ocorre em 

duas ou mais séries culturais paralelas como na transmutação, representa uma marca ainda 

mais forte de sua presença no imaginário de uma dada sociedade” (CAMPOS, 1981, p.222). 

A partir  do  estudo das  transcriações  seria  possível  então  traçar  um mapa  da  trajetória 

criadora  e  regeneradora  de  uma  cultura,  com  a  recorrência  de  personagens,  temas  e 

situações.

Campos (1981, p.208) encara a tradução como a “inscrição da diferença no mesmo”. 

Para explicar isso, lembra que, na transcriação do Fausto, de Goethe, para o português, usa 

o artifício de criar palavras compostas, inexistente no português, para captar o espírito da 

língua alemã, na qual a aglutinação de termos numa só palavra faz parte da natureza da 

lógica cognitiva. Sendo assim ele diz: “ao invés de aportuguesar o alemão, germanizo o 

português,  deliberadamente,  a  fim de  alargar-lhe  as  virtualidades  criativas”  (CAMPOS, 

1981, p.194).  Ou seja,  num sentido mais  abrangente,  além da  tradução inter-lingual,  o 
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termo transmutação nos serve como conceito para designar esta  herança revisitada. Não 

exploramos  todos  os  aspectos  presentes  nos  diálogos,  na  trilha  sonora  e  nas  imagens 

exibidas na microssérie  O auto da Compadecida, já que o objetivo não é produzir uma 

análise quantitativa. O que buscamos foi uma leitura qualitativa, no sentido de encontrar 

elementos  próprios  da adaptação  para  a  TV, num olhar  em contraluz,  que nos  permita 

decifrar estes elementos a partir do conceito de transluciferação.

O filme  A Paixão de Cristo, que ajuda a fazer uma espécie de emenda entre a 

narrativa e a vinheta (Figuras 1, 2 e 3), já nos coloca no ambiente religioso, base para a 

construção do texto seminal, por Ariano Suassuna. É este o papel da vinheta,  dentro da 

grade  televisiva,  segundo  Anna  Maria  Balogh  (2005,  p.146):  criar  na  intertextualidade 

televisual  mecanismos  que  diferenciam  um texto  do  outro  e  orientam  a  apreensão  do 

telespectador, sem deixar de pressupor conjunções com relação às séries que se substituem 

umas às outras na programação. O filme se liga ao julgamento final, onde é recuperada a 

estética primitiva de Méliès a partir do uso da tecnologia: remete a trucagem no cinema dos 

primeiros tempos6. 

         

Figura 1 Figura 2 Figura3

Depois do julgamento  Jesus resolve voltar  com João para a Terra para dar uma 

segunda chance a ele, que volta, faz novamente suas embrulhadas, e termina fugindo com 

Rosinha e Chicó. Quando estão andando pela estrada, encontram um mendigo que pede 

comida. Grilo nega, mas Rosinha divide com ele o único pedaço de bolo que tem nas mãos. 

Depois que eles partem, o homem à beira da estrada tira o capuz e o espectador reconhece: 

é Manuel, o Filho de Deus, que salvou Grilo do inferno. Este episódio é outra criação dos 

roteiristas  da microssérie  e  possível  como consequência  do casamento  de Rosinha com 

Chicó. A crença de que Jesus se disfarçava de mendigo para testar a bondade dos homens 
6 Georges Méliès é considerado o introdutor da ficção no cinema, descobrindo uma função semiótica para a 
máquina de registrar imagens.  Entre 1899 e 1913, produziu mais de 400 pequenos filmes que mostravam 
truques como pessoas seccionadas ao meio, ou que desapareciam, uma novidade para época. “Méliès (...) 
compreendeu que a montagem oferecia um gesto equivalente ao do mágico” (MEDEIROS, 2008, p.62).
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corrente em todo o Sertão brasileiro, segundo Câmara Cascudo (1978, p27). A história é 

encontrada na Idade Média, mas vem de bem antes. Seria fruto da influência mourisca na 

Península Ibérica. “Nenhum mouro nega esmola pedida durante sua refeição. É um atroz 

pecado de orgulho, e talvez o mendigo seja o próprio Deus, provando a caridade do devoto. 

(...) Não se deve deixar faminto quem nos vê comer”.

Mas além de crenças  populares,  a  minissérie  também traz outra  situação,  criada 

pelos roteiristas, em total consonância com o formato religioso da história, que prepara o 

telespectador  para  este  final.  Ao contrário  da  peça  teatral,  na  microssérie  o  cangaceiro 

Severino de Aracajú faz um reconhecimento de Taperoá antes de invadir a cidade. Para 

isso, se disfarça de mendigo e pede esmola. Da primeira vez, ele está na porta da igreja e 

faz o apelo ao Padre, que diz que a igreja se preocupa com o a alma e não com o corpo, por 

isso vai rezar por ele. Também pede a Grilo, que nem olha para ele. Da segunda vez, o 

cangaceiro disfarçado pede dinheiro ao padeiro e à mulher dele. O homem responde que 

não tem responsabilidade com o mendigo, por isso não vai dar nada. Nos Evangelhos de 

Mateus, Marcos e Lucas (BÍBLIA, 1994), na noite em que Jesus é preso, Pedro, o discípulo 

mais próximo do mestre, nega Cristo por três vezes, ao ser questionado sobre sua relação 

com ele,  como o próprio mestre  já havia previsto anteriormente.  É como se o Filho de 

Deus, por meio do cangaceiro, testasse os homens de Taperoá por duas vezes. E tivesse 

vindo à Terra, para, por uma terceira vez, testar João Grilo, Chicó e Rosinha, na passagem 

final da microssérie. Só que diferentemente da história bíblica, aqui Cristo é negado por 

Grilo, mas recebe a ajuda de Rosinha, a única capaz de dividir o pão, já que nunca soube o 

que é passar fome, porque tem um pai rico.

Uma cena específica sintetiza e reforça o que expusemos até agora: Severino vai 

para Taperoá, disfarçado de mendigo, e depois de algum tempo, volta para se esconder com 

os companheiros do cangaço fora da cidade. Ao chegar ao local, é surpreendido por eles, 

que não o reconheceram (Figura 4). É quando o chefe dos cangaceiros joga o manto que o 

cobria para cima e gira em círculos, num gestual físico que nos remete diretamente ao giro 

do cangaceiro Corisco, interpretado pelo ator Othon Bastos no filme de Glauber Rocha, 

Deus e o diabo na terra do Sol, de 1964 (Figura 5). São fatos como este, que reforçam a 

nossa hipótese do transcriação, no qual formas antigas reaparecem transmutadas na TV, na 

microssérie de Guel Arraes. Ao imitar o cangaceiro Severino de Aracajú, numa de suas 

embrulhadas,  João  Grilo  repete  o  mesmo  giro  descrito  anteriormente.  Mas  desta  vez, 

executada por um personagem cômico, a performance perde a força do cangaço, e ganha a 

seara do riso (Figura 6), promovendo uma dobra extra nesta leitura em camadas.
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Figura 4

Figura5

Figura 6

Considerações finais

As histórias da tradição nordestina são fruto de um hibridismo, uma reconstrução 

identitária feita sobre uma base, a matriz cultural que deu origem a estas narrativas. Um dos 

acessos que temos hoje a esta fonte é a literatura de cordel. É a esta referência que Ariano 

Suassuna recorre para criar o Movimento Armorial,  que define a estética e o tratamento 

conferido às suas histórias, tanto na literatura quanto no teatro. Como narrativas que dizem 

respeito  à identidade,  difundidas  pela  contação  de histórias,  em capítulos,  recheadas  de 
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reviravoltas  e  feitos  surpreendentes,  o  romanceiro  nordestino  é  fonte  inesgotável  de 

inspiração. A teleficção seriada brasileira bebe diretamente nesta fonte, desde as primeiras 

adaptações de obras clássica para a televisão, seja no formato telenovela, ou ainda como 

minisséries ou episódios unitários.

Quando Guel Arraes assume a tarefa de transmutar a narrativa de Suassuna para a 

televisão, abraça a proposta de acordo com os preceitos da máquina da produção televisiva 

brasileira  contemporânea,  da  qual  ele  já  era  um  expoente  importante.  Por  isso  a 

multiplicidade de referências que marca a TV aparece com força na microssérie.  O que 

aparece na tela é o Nordeste imaginário de Guel Arraes, fruto de uma direção original, que 

retoma a rica tradição oral nordestina na televisão, suporte apto a empreender o hibridismo, 

pela  própria  natureza  da  produção  intertextual.  A  profusão  sígnica  característica  da 

televisão ganha mais força na obra de Guel Arraes.

O  encontro  do  arcaísmo  regional  com  a  tecnologia  disponível  nos  coloca  na 

encruzilhada da contemporaneidade. A televisão, como máquina antropofágica, deglute as 

mais diferentes tradições, sem cerimônias, junto com as maiores novidades. N’O auto da 

Compadecida, este processo de hibridação resultou numa releitura criativa, uma linguagem 

que tem como características a rapidez, a agilidade no modo de narrar e a mescla no uso dos 

suportes.  Esta característica  é encontrada tanto no caminho percorrido por Guel Arraes, 

quanto  no  trilhado  por  Ariano  Suassuna.  A  adaptação  do  Auto  cria,  a  nosso  ver,  um 

microcosmo representativo da evolução da transmissão audiovisual no Brasil. O processo 

de  construção  em  palimpsesto  do  Auto  da  Compadecida pode  ser  considerado  uma 

metáfora do processo da transculturação contemporânea.
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