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RESUMO: Ariano Suassuna é um autor que mescla em sua obra as tradições tanto de 
caráter popular quanto erudito. No texto a Arte popular no Brasil, Ariano Suassuna fala 
sobre a capacidade dialética do Barroco, capacidade de unir contrastes, o que, às vezes, 
permite introduzir o espírito popular na literatura erudita. Esse estabelecimento de 
diálogo entre o popular e o erudito é justamente a proposta, ou o ideal de arte, do 
Movimento Armorial encabeçado por Ariano Suassuna e lançado oficialmente em 18 de 
outubro de 1970 - mesma década da publicação do Romance d’ A Pedra do Reino e o 

príncipe do sangue do vai-e-volta. Nesse sentido, poderíamos dizer que é possível 
verificar em sua linguagem o estabelecimento de um diálogo com autores do passado ou 
do presente, consolidando formas distintas de caráter intertextual. Tomando emprestado 
o estilo retórico do personagem Dom Pedro Dinis Ferreira-Quaderna, personagem 
criado por Ariano Suassuna, esse artigo visa refletir sobre a linguagem literária do 
escritor paraibano, cujo processo criativo é baseado na reescrita e na recriação de textos 
das mais variadas tradições, o que denuncia o caráter intertextual e palimpséstico de sua 
obra. A ideia de plágio aqui empregada, “no bom sentido”, é vista como uma prática de 
escrita que se baseia na apropriação voltada para a recriação. Como um espaço em que 
se tem liberdade para brincar com a possibilidade de criação. No caso de Ariano 
Suassuna, destacamos a sua opção pelo viés do riso, cuja imagem do circo é tida como 
figura emblemática de sua visão de mundo. E ora como palhaço, ora como dono do 
circo, ora o que se mascara, ora o que organiza, assim brinca Mestre Ariano, cuja arte e 
o processo de criação da mesma, proposta nesse artigo, querem ser compreendidas 
como uma prática que possui a reescrita e a apropriação de outros textos como alicerce. 
PALAVRAS-CHAVE: Ariano Suassuna; escritor; literatura; Quaderna; processo 

criativo. 

 

ABSTRACT: Ariano Suassuna is a writer known by his ability to merge popular and 
erudite traditions in his work. In the text named Arte popular no Brasil (popular art in 
Brazil) Suassuna approaches the dialectic capacity of Barroco Style and its power to 
join opposite cultures, introducing the popular language into the erudite literature. This 
is exactly the proposal, or the ideal of art, defended by the Armorial Movement, 
launched by Suassuna in 1970, the same decade which Romance d’ A Pedra do Reino e 

o príncipe do sangue do vai-e-volta were published. This way what we can verify is an 
establishment of a dialog with authors of the past and present, consolidating different 
forms of inter-textual writing. Using the rhetoric style of the character Dom Pedro Dinis 
Ferreira-Quaderna, created by Suassuna, this article realizes reflections about the 
literary language of the Paraiban Writter, whose creative process is based on recreation 

                                                 
1 Universidade Federal de Minas Gerais, MG. 
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and rewriting. Suassuna plays with the words, enjoying the freedom and the circus 
imagery and the laughing resource, methods that are also present in this article. 
KEYWORDS: Ariano Suassuna; writer; literature; Quaderna; creative process. 

 

À medida que crescíamos, Lino ia se tornando Cantador. (...) Com isso, 
começou a viajar, inclusive para Campina Grande, de onde começou a trazer, 
para revendê-los na feira, uns romances desversados, imoralíssimos. (...) O 
curioso, porém, é que esses romances eram, todos, escritos e assinados por 
um certo Visconde de Montalvão, na certa parente do Marquês de 
Montalvão, personagem da “História do Brasil”, parece que até Vice-Rei 
nosso. Seria o Visconde filho do Marquês? Interroguei Lino, que achou 
graça: 
 - Que Visconde que nada, Dinis! Esses romances são escritos em Campina 
mesmo, por um tal de José de Santa Rita Pinheiro Nogueira, amigo meu! Ele 
pega uns livros que compra no Recife, escreve de novo, ajeita, corta, 
aumenta, assina com o nome de Visconde de Montalvão para não ser preso, 
imprime e vende! Tem um lucro danado, porque todo mundo gosta de ler 
safadeza! 
- Mas se ele for pegado, vai preso, Lino! Primeiro, pela safadeza, depois pelo 
plágio! 
- Ah não, isso não! Esse negócio de plágio pode valer para os outros, para 
nós, Cantadores, não!  Você não vê João Melchíades mandando a gente 
plagiar, em verso, A Donzela Teodora, Roberto do Diabo, a História de 

Carlos Magno e outras? 
- É mesmo! – disse, vendo que Lino tinha razão. 
Depois daí, nunca mais tive escrúpulos de me apropriar do que os outros 
tinham escrito, suprindo, assim, “a falta de imaginação e de autoridade” que 
Samuel e Clemente vivem passando na minha cara de “Charadista e 
intelectual de segunda ordem”.  
(...) Convenci-me, de vez, de que o plágio seria indispensável à minha 
vocação de Poeta, porque sozinho, eu jamais teria inteligência para escrever 
como aqueles dois Mestres.  (Suassuna, 2006, p.109-110) 

 

Introdução  

Pois bem, em primeiro lugar, perdoem-me a longa citação acima. Mas ela é 

indispensável para a nossa discussão. Tomando emprestado o estilo régio de Quaderna2, 

parto para a argumentação desse artigo e para isso valer-me-ei o mais que possa das 

palavras de geniais teóricos, críticos literários e filósofos, brasileiros e mesmo 

estrangeiros, todos eles acadêmicos e consagrados e, portanto, indiscutíveis. Assim 

                                                 
2 Dom Pedro Dinis Ferreira-Quaderna, ou simplesmente Quaderna, “herói involuntário” que sonha se 
tornar o Gênio da Raça Brasileira, é um personagem do universo de Ariano Suassuna. A saga de 
Quaderna inicia-se em  Romance d’A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do vai-e-volta e continua 
em História d’O Rei Degolado nas Caatingas do Sertão: ao Sol da Onça Caetana, bem como nos 
folhetins dominicais publicados no Diário de Pernambuco, entre os anos de 1976 e 1977, sob o título de 
As Infâncias de Quaderna. Ao Sol da Onça Caetana é a primeira parte do que seria o segundo livro (que 
possuía o título geral de História d’O Rei Degolado) de uma trilogia que se chamaria A Maravilhosa 
Desaventura de Quaderna, O Decifrador e a Demanda Novelosa do Reino do Sertão; a qual Suassuna 
começou a escrever em 1958. Os folhetins que compreendem As Infâncias, provavelmente, seriam a 
segunda parte desse segundo livro iniciado por Ao Sol da Onça Caetana. Quaderna aparece  também em 
duas peças de Ariano: A História do Amor de Romeu e Julieta e As Conchambranças de Quaderna. 



ANAIS V CIMLP 
PROCEEDINGS V CIMLP 

26 

 

ninguém poderá dizer que estou mentindo por mania de grandeza. Faço isso também 

porque assim, nas palavras dos outros, fica mais provado que o que tenho a dizer é 

verdadeiro e sério e escrito segundo as receitas dos manuais de escrita acadêmica.  

Porém, como tenho medo de ir para cadeia confesso que a única pessoa que 

plagio sem escrúpulos sou eu mesma. Todas as outras vozes aqui presentes que me 

ajudarão nessa discussão serão devidamente citadas segundo a receita do manual de 

Normalização da ABNT. E também porque, assim, aliando-me a esses ilustres teóricos 

o nosso texto fica melhor avaliado pelos entendidos. 

No entanto, embora afetada pelo estilo do epopeieta Pedro Dinis Ferreira-

Quaderna por falta total de criatividade para criar um estilo poético original pergunto-

me: o que é ser original? Essa noção profunda, zodiacal e estrelar! Segundo Michel 

Butor “no tempo da Renascença, os artistas originais, “geniais”, para chegar à crítica 

feroz do impressionismo gótico que os precedia, precisavam buscar na Antiguidade 

modelos em que se apoiar”. (1974, p. 196) Ou seja, o conceito de original que parece 

carregado de uma intenção de novidade, de algo que partiu do “zero”, não é um 

conceito fechado. Até porque se pararmos um pouquinho para pensar matematicamente 

no zero, nos lembramos de que antes dele existem os números negativos: -1,-2,-3, ... e 

assim consecutivamente até o infinito.  Nesse sentido, utilizando, a título de ilustração, 

o zero para falar da origem, percebemos que ele é o entre-lugar: ao mesmo tempo início 

e término de uma nova continuidade.  

Ora, se somos leitores-autores influenciados por nossas leituras, prefiro acreditar 

que para ser original cabe também o re-criar e não só o criar, pois o re-criar também traz 

consigo uma nova gênese, mesmo que a partir de algo já existente. Não se trata de uma 

repetição, mas de uma nova leitura, uma nova modelagem, um novo olhar sobre o 

anterior, sobre o já dito, o já feito ou sobre a tradição. Ou como esclarece Michel Butor, 

“a maior parte dos escritores, conscientemente ou não, tomam os livros célebres de 

outrora e maquiam suas rugas.” (1974, p. 193) Enfim, eu poderia listar uma infinidade 

de expressões, mas aqui não há espaço para isso. Assim sendo, escolham vocês a 

expressão que melhor convir a cada um – e aqui tomo emprestado o estilo de um 

narrador Machadiano, Brás Cubas, por exemplo. Aliás, Brás Cubas é na prática, ou 

melhor, na Literatura o que Barthes cerca de cem anos depois teorizou: a morte do 

autor, ou seja, para que a obra nasça é preciso que o autor esteja morto. Vejam só, 

Machado já havia antecipado a Barthes! A Literatura antecipando, como sempre, a 
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teoria.  Enfim, é claro que é a discussão proposta pelo ilustre teórico Roland Barthes é 

muito mais complexa que isso. Mas, faço essa economia de raciocínio aqui porque não 

é esse o foco de nosso texto. Então, vamos adiante! Mas, Machado é mesmo “geníaco”, 

como diria Quaderna.  

Aproveito a ocasião para dizer que nosso texto - lê-se: meu e dos ilustres 

teóricos que me auxiliam, mesmo que eles não saibam disso -  não obedece a um partido 

teórico. Até porque não é vantagem. Pois, algo que contribui para o enriquecimento de 

um trabalho é o poder da síntese, capaz de unir – no sentido de colocar em diálogo – as 

diversas vozes de intelectuais que jamais se encontrariam por pertencerem a contextos 

diferentes, como Barthes e Machado, por exemplo. 

 

1. A poética armorial  

Pois bem, dadas as devidas explicações, vamos começar pela escolha da palavra 

poética. A poética é utilizada aqui nos termos de Luigi Pareyson, para o qual,  

 

 uma poética é um determinado gosto convertido em programa de arte, onde 
por gosto se entende toda a espiritualidade de uma época ou de uma pessoa 
tornada expectativa de arte; a poética, de per si, auspicia mas não promove o 
advento da arte, porque fazer dela o sustentáculo e a norma de sua própria 
atividade depende do artista.  (2001, p.17-18) 

 

 Para o filósofo, é importante distinguir poética de estética, pois a distinção 

desses dois termos representaria uma precaução metodológica cuja negligência 

conduziria a resultados lamentáveis. Por isso a importância de se pensar a estética em 

seu caráter  filosófico e a poética em seu caráter programático e operativo. Segundo 

Pareyson “à atividade artística é indispensável uma poética, explícita ou implícita, já 

que o artista pode passar sem um conceito de arte mas não sem um ideal, expresso ou 

inexpresso, de arte”. (2001, p. 18) Podemos entender poética como os princípios 

normativos e programáticos ou os valores que são aceitos e defendidos por um grupo de 

artistas para a construção de um movimento, por exemplo. Poética implicaria então em 

processo de construção. 

No texto a Arte popular no Brasil, Ariano Suassuna (2008a) fala sobre a 

capacidade dialética do Barroco, capacidade de unir contrastes, o que, às vezes, permite 

introduzir o espírito popular na literatura erudita. Esse estabelecimento de diálogo entre 

o popular e o erudito é justamente a proposta, ou o ideal de arte, do Movimento 
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Armorial encabeçado por Ariano Suassuna na década de 1970, mesma década da 

publicação do Romance d’ A Pedra do Reino. O Movimento foi lançado oficialmente 

em 18 de outubro de 1970. Na época Suassuna era diretor do Departamento de Extensão 

e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, cargo que aceitara em 1969 a pedido 

do então reitor Murilo Guimarães.  O Movimento Armorial implicou na convocação de 

artistas de diversas áreas que se em torno de um conceito estético que pretendia criar 

uma arte brasileira erudita baseada na cultura popular.  

Sobre o Movimento Armorial, Ariano esclarece que:  

 

 pode-se dizer que a Arte Armorial precedeu o Movimento Armorial, ao 
contrário daquilo que normalmente acontece nesses casos (...). Todos os 
participantes do Movimento Armorial estão de acordo num ponto: em Arte, a 
criação é mais importante do que a teoria. (Suassuna, 1974, p. 7) 

 

Na sequência, Ariano fala sobre a proposta do Movimento:  

 

  o Movimento Armorial pretende realizar uma Arte brasileira erudita a partir 
das raízes populares da nossa Cultura. Por isso, algumas pessoas estranham, 
às vezes, que tenhamos adotado o nome de “armorial” para denominá-lo. 
Acontece que, sendo “armorial” o conjunto das insígnias, brasões, estandartes 
e bandeiras de um Povo, no Brasil a Heráldica é uma Arte muito mais 
popular do que qualquer outra coisa. Assim, o nome que adotamos 
significava, muito bem, que nós desejávamos ligar-nos a essas heráldicas 
raízes da Cultura popular brasileira. (Suassuna, 1974, p. 9 – grifo do autor). 

 

Mais adiante esclarece sua visão: 

 

 no Movimento Armorial, quando falávamos em “ouro”, “prata” ou “pedras 
preciosas”, estávamos fazendo referência era aos vidrilhos, lantejoulas e 
metais baratos que o Povo usa para enfeitar suas roupagens principescas,  nos 
“autos de guerreiros”, por exemplo. (Suassuna, 1974,  p. 15) 

 

Pois bem, para iniciar nossa reflexão vamos nos ater a dois pontos chaves: a 

realização de uma Arte erudita brasileira a partir de raízes populares de nossa cultura e a 

elevação de vidrilhos, lantejoulas e metais baratos à categoria de metais nobres e pedras 

preciosas. Muita gente acha que esse segundo ponto serve para ilustrar como Ariano 

“enxerga” a cultura popular, ou seja, como metais baratos. Enganam-se nobres senhores 

e belas damas. Essa é uma leitura que só pode ter sido feita pelos equivocados. Muito 

pelo contrário. Tratarei de tentar esclarecê-la. Mestre Ariano é um grande apreciador da 

cultura popular. Sabemos que em discussões sobre o que é Cultura, há sempre uma 
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tendência a cair na comparação e no juízo de valores. E as comparações geralmente 

ocorrem a partir do contraste e da negação. Para Ariano, “o caminho da Arte e da 

Literatura brasileiras deve ser o da integração, e não o das descriminações”. (Suassuna, 

2008a, p. 159) Se Ariano vê vidrilhos como pedrarias é porque ele não faz distinção. 

Um vidrilho pode reluzir tanto quanto uma pedra preciosa e o fato de ele ser barato não 

faz dele menos importante. Afinal, ele cumpre o seu papel de brilhar. 

Com esse pensamento Ariano se apropria  não só da cultura popular, mas de 

várias outras manifestações artísticas  - inclusive eruditas e primitivas  - para criar a sua 

arte que ele define como erudita, apesar de muita gente classificar como popular. Então, 

para esclarecer essa questão, ninguém melhor que o próprio antigo ocupante da cadeira 

32 da Academia Brasileira de Letras. Antecipo-me para pedir novamente perdão pela 

longa citação que se seguirá, mas trata-se de uma resposta de Ariano quando lhe 

perguntei qual era o seu conceito de erudito, em entrevista realizada em sua residência 

em Candeias a 16 de fevereiro de 2011: 

 

 Eu vou definir pelo outro lado: o que eu chamo de popular. O nome popular é 
um nome muito difícil de você usar, porque tem quatro ou cinco conceitos 
por trás dele. Às vezes se usa para obra que é muito divulgada, muito aceita 
pela maioria das pessoas, então, às vezes me dizem que Auto da 

Compadecida é uma peça popular. Não é. Não é. Ela não é. Ela tem uma 
ligação com o popular, mas no conceito que eu uso, popular é a arte praticada 
pelo que eu chamo o quarto estado. Não sei se você está lembrada, mas  na 
Revolução Francesa tinha três classes sociais. Tinha nobreza, clero e povo. 
Mas isso era uma ficção porque nesse povo havia duas classes, havia a 
burguesia que estava começando a ascender e o proletariado que era feito 
pelo operariado das cidades e pelo campesinato pobre. Então, é isso que eu 
chamo o quarto estado. É essa imensa maioria de despossuídos que existe na 
sociedade brasileira como existe em outras. Então a arte popular é a arte feita 
pelos integrantes do quarto estado. Então, o espetáculo de Bumba-meu-boi, 
de Cavalo Marinho, de Auto de Guerreiros, de Pastoril são espetáculos 
populares, mas O Auto da Compadecida não. O Auto da Compadecida é a 
obra de um autor erudito que olha para a cultura popular e conhece a cultura 
popular e gosta, mas você lê O Auto da Compadecida você vê que, além 
disso, tem por trás dali um escritor que conhece o teatro de Molière, de Gil 
Vicente, de Goldoni, de Shakespeare, não é? Quer dizer, então, um escritor 
erudito, que eu chamo de artista erudito é um artista que tem conhecimento 
da tradição artística da sua arte. (...) Eu sou um escritor erudito porque eu 
conheço A Divina Comédia, conheço a obra de Proust etc, etc. Agora, 
Leandro Gomes de Barros, João Martins de Athayde, esses eram escritores 
populares. Eram saídos do quarto estado brasileiro. Agora, fazem obras muito 
importantes, quer ver? Eu vou lhe dizer uma de Leandro Gomes de Barros, 
vamos ver se eu me lembro decorado: 

 
 Se eu me encontrasse com Deus 

 iria lhe perguntar 

 Por que é que sofremos tanto 

 quando viemos para cá 
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 Que dívida é essa que a gente 

 tem que morrer para pagar 

 

 Perguntaria também 

 como é que ele é feito 

 Que não dorme que não come 

 e assim vive satisfeito 

 Por que é que foi que ele não fez 

 a gente do mesmo jeito? 

 

 Porque há uns que sofrem tanto... Não
3
 

 

 Por que existem alguns felizes 

 e outros que sofrem tanto 

 Nascidos do mesmo jeito 

 morando no mesmo canto 

 Quem foi temperar o choro 

 e acabou salgando o pranto? 

 

 Olhe, eu vou dizer uma coisa a você. Aí, nesse pequeno poema popular, feito 
em sextilhas, que são os versos dos cantadores, estão formuladas... Essas são 
as perguntas que estão por trás de todas as filosofias do mundo. É o próprio 
sentido da vida que está aí. Ou a própria falta de sentido, como diria Sartre. 
Está entendendo? Quer dizer, e o autor ele era um semi-analfabeto e escreve 
uma coisa dessa! Numa síntese só o que está por trás da filosofia de Platão é 
tudo isso: qual é o sentido da vida? Por que é que a gente sofre? Por que é 
que a gente morre? Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? 
Como disse Leandro Gomes de Barros, não é? É por isso que eu digo, o 
artista quando é bom, isso seja no campo do popular, seja no campo do 
erudito, quando ele é bom ele faz uma obra que tem importância seja ele 
analfabeto ou não. 

 

Pois bem, acho que depois dessa pequena aula do Ariano-professor-aposentado-

de-Teoria-do-Teatro-Estética-História-da-Cultura-e-Literatura-Brasileira-da-UFPE não 

há muito que acrescentar. Como podemos perceber: 

 

Ariano consolida sua linguagem literária dialogando com autores do passado 
ou do presente, estabelecendo “formas particulares de intertextualidade”, 
denominação utilizada por Perrone-Moisés ao tratar da relação dos escritores 
modernos com os da tradição. Foram Homero, Shakespeare, Molière, 
Cervantes, Lope de Veja, Gregório de Matos, Garcia Lorca, Gogol, Tolstoi e 
Dotoiévski, aqueles que recorreram aos mitos nacionais e populares como 
matéria prima a ser recriada para, num segundo momento, retornarem ao 
povo por uma relação vital de carne e sangue. (Nogueira, 2002, p. 109) 

 

E aqui recorto e colo o trecho do Prof. Carlos Newton Júnior, estudioso da obra 

de Ariano, outro acadêmico brasileiro que contribuirá para a nossa discussão: 

 

                                                 
3 Aqui, Ariano, ao declamar, percebe o erro, pára e depois dá continuidade. 
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 falar em tradição, referindo-se ao teatro de Suassuna, é o mesmo que dizer 
tradições, pois são de fato várias, a confluir para a obra de um homem que já 
leu de tudo. Na composição de seus textos, o popular e o erudito andam lado 
a lado, de mãos dadas. Em suas comédias, a influência da comédia latina, da 
commedia dell’arte e das peças de Gil Vicente, dentre outras, vêm fundir-se à 
influência do circo e dos folhetos de cordel do Ciclo cômico, satírico e 
picaresco, cujas personagens cedo lhe ensinaram que a astúcia é a coragem 
do pobre. Se a admiração pela comédia latina levou-o à composição de O 

Santo e a Porca, adaptação nordestina da famosa peça A Comédia da 

Marmita, de Plauto, a admiração pelos poetas populares do Nordeste resultou 
na criação do genial Joaquim Simão, da Farsa da Boa Preguiça; a tradicional 
dupla de palhaços de circo, o sabido e o besta, encontra-se recriada não só em 
personagens como João Grilo e Chicó, do Auto da Compadecida, como 
também em Cancão e Gaspar, de O Casamento Suspeitoso; a paixão pelos 
mamulengos encontra-se registrada na encenação que propôs para A Pena e a 

Lei – e assim por diante. (2000, p. 96-97)  
 

Como podemos perceber o trabalho de Ariano é um trabalho de diálogo com a 

tradição seja ela erudita ou popular. Para Butor (1974) a marca de uma profunda 

novidade é seu poder retroativo. (p. 196)  Para o teórico o trabalho de  restauração do 

texto antigo e invenção do texto novo são duas ações correlativas. E essa relação propõe 

a seguinte dinâmica: quanto mais se restaurar, mas se é forçado a inventar e quanto mais 

se inventa, mais se é capaz de restaurar. Esclarecido, acredito, o equívoco de alguns 

equivocados, desculpem-me a redundância, vamos ao próximo tópico.  

 

2. No recreio o faz-de-conta 

Pois bem, voltando lá no início: ao plágio. A pergunta que não quer calar, por 

que comecei com um longo trecho falando sobre o plágio? Vou tentar esclarecer. É que 

se o plágio - no bom sentido - faz parte da criação, porque não usá-lo em favor próprio? 

Aproveito para me antecipar a outra possível pergunta: o que seria o plágio no bom 

sentido? Pensemos então, ao invés de plágio em intertextualidade. Para Márcia Arbex o 

termo intertextualidade, proposto por Julia Kristeva: 

 

 recobre práticas escriturais tão antigas quanto fundamentais que consideram 
que nenhum texto pode se escrever independentemente do que já  foi escrito 
e que esse texto carrega, de modo mais ou menos visível, o rastro e a 
memória de uma herança e de uma tradição. Desde então a intertextualidade 
tornou-se objeto de múltiplas teorizações, fazendo surgir definições variáveis, 
abrangentes ou restritivas. (Arbex, 2002, p. 208) 

 

Sobre a questão da intertextualidade que pressupõe uma prática dialógica, 

Idelette Muzart Fonseca dos Santos no texto intitulado “Uma poética da recriação”  

esclarece que, para Gérard Genette, tudo o que faz com que um texto mantenha relações 
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textuais com outros textos constitui a transtextualidade. Essa transtextualidade 

abrangeria relações como a intertextualidade, quando, por exemplo, um texto cita o 

outro, ou ainda a hipertextualidade quando um texto remete a outro sem citá-lo. Nesse 

sentido, para a autora: 

 

 a reescritura de um folheto, em forma de entremez ou em peça de teatro, 
representa a prática mais frequente de Ariano Suassuna. A rescrita permanece 
pontual e delimitada (um folheto transforma-se em um ato), mas introduz um 
processe de recriação do qual só manifesta a primeira etapa. Assim se 
reescreve o folheto no entremez, e o entremez em peça. Uma escrita esconde 
a outra, e várias outras, admitindo-se que, herdeiro das vozes tradicionais, o 
folheto é fruto de reescrituras e transformações textuais sucessivas. 

 Essas reescrituras em cascata permitem integrar outros textos ainda – 
populares tanto quanto eruditos – criando, assim, um texto inteiramente novo 
que, mesmo guardando algumas marcas de suas origens e dos caminhos 
percorridos no seu processo de elaboração, se tornou completamente outro 
graças a essa convergência textual. As principais transformações, relativas ao 
esquema narrativo, ao papel dos que atual etc., introduzem novas motivações 
e novas significações na obra armorial, sendo o exemplo mais perfeito desse 
processo o teatro de Ariano Suassuna que, a partir de textos múltiplos e 
reescrituras sucessivas, adquire sua dimensão religiosa e humanística ampla. 
(Santos, 2009, p. 274-275) 

 

Assim, quando falo em “plágio no bom sentido” falo na prática de escrita que se 

baseia na apropriação voltada para a re-criação. Ou, melhor dizendo, para o “recreio”: o 

espaço em que se tem liberdade para criar e brincar com essa possibilidade de criação. 

Pensando na ideia mesmo de recreio de nossa infância aproprio-me dessa palavra que 

cabe aqui, para nossa discussão, como uma luva. Quem melhor que as crianças, os 

“geníacos” e os doidos para inventar? Quando crianças, brincávamos de ser outro e cada 

objeto se transformava em algo fantástico: uma vassoura em um corcel, um graveto em 

uma espada, a toalha de mesa virava a capa do super-herói ou do rei, uma escova de 

cabelos virava um microfone, a boneca virava um bebê e por aí vai. E é a imaginação 

que faz isso. A imaginação faz com que a criança veja naquele simples objeto algo 

mágico. No caso de Ariano o que posso dizer é que ele tem uma simpatia danada por 

doido! E, além disso, Ariano já foi consagrado como um “geníaco”, pois além de ter 

sido consagrado pela Academia Brasileira de Letras, já fez parte da lista de autores 

brasileiros indicados para o prêmio Nobel.  

Assim, atrevo-me a dizer que a Arte e a criação de Ariano podem ser vistas 

como um Recreio. E para não dizerem que essa ideia não tem o menor fundamento, 

apresento aqui a etimologia em latim do verbo recrear tirada do colossal Grande 

dicionário Houaiss da língua portuguesa – lição que aprendi com o ilustre acadêmico 
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Jacques Derrida – recrear: recrĕo,as,āvi,ātum,āre ‘reproduzir, restaurar, renovar, 

reanimar, alentar, alegrar, distrair’. (p. 2405) A segunda carta que tiro da manga para 

corroborar ainda mais a hipótese, ou  a suspeita, de que a palavra recrear é mais 

apropriada para Ariano do que a palavra recriar é o fato da opção pelo viés do riso - 

mesmo que seja, em alguns casos um riso despedaçado, como o de Quaderna. Daí o 

Circo como figura emblemática de sua visão de mundo.  

Segundo Braulio Tavares (2007):  

 

 ao situar sua obra frente ao Regionalismo nordestino, Ariano sempre 
procurou distinguir seus textos dos romances veristas, neonaturalistas, presos 
a uma tentativa de descrição ―objetivaǁ da Realidade. ―O que eu buscoǁ, 

diz ele, ―é a realidade transfiguradaǁ. Nesse processo de transfiguração 
entram o Mito, o sonho, a imaginação, a justaposição repentina entre o 
ambiente externo e o universo pessoal do autor, o qual enxerga nesse 
ambiente tudo quanto projeta de dentro de si mesmo, como se fosse uma 
Lanterna Mágica. (p. 76-77)  

 

Uma das referências emblemáticas dessa realidade transfigurada de que fala 

Ariano é o universo do circo, em especial o circo dos anos 30, que trazia representações 

teatrais, os chamados ―dramasǁ, e até o cinema. De acordo com Tavares:  

 

 algumas das peças que o menino Ariano viu nessa época foram montadas 
pelo ator itinerante Barreto Júnior (1903-1983), chamado o Rondon do 
Teatro Brasileiro, que viajava pelo interior do País com sua trupe, montando 
peças em espaços improvisados. Uma das montagens vistas por Ariano foi 
Deus lhe Pague, cujo autor, Joracy Camargo (1898-1973), ocupou a cadeira 
32 da Academia Brasileira de Letras, a mesma que Ariano viria a ocupar em 
1990. (2007, p. 32)  

 

Vejamos o relato do próprio Ariano, em entrevista concedida à revista Vintém, 

presente no ABC de Ariano Suassuna de Braulio Tavares:  

 

 veja bem, o meu interesse por teatro surgiu no circo. Porque eu fui um 
menino sertanejo, do interior, e os primeiros espetáculos de teatro que eu vi 
foram no circo. (...) Vi um grupo de teatro mambembe e ambulante de um 
ator chamado Barreto Júnior que andava por esse Nordeste todo aí, 
apresentando comédias de costumes da década de 20 e de 30. No circo eu 
conheci também um palhaço chamado Gregório, que me marcou muito. 
Quando eu tomei posse na Academia Brasileira de Letras, em 1990, fiz um 
elogio a ele, como uma das pessoas que me influenciaram. Eu tenho por mim 
que essas coisas, junto com os folhetos de cordel, foram muito importantes na 
minha formação de dramaturgo. Quando eu resolvi depois ser um escritor de 
teatro, eu não quis imitar nem o teatro alemão e nem o francês nem o 
americano, aí foi que eu parti para a literatura de cordel, para ver se por ali eu 
podia me inspirar. (p. 32-33)  
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Agora vejamos um trecho do texto O teatro, o circo e eu:  

 

 Nos circos da minha infância, havia figuras importantíssimas de homens e 
mulheres. Havia o Dono-do-Circo, que se vestia um pouco como um Capitão 
de Cavalo-marinho e que dirigia o espetáculo. Havia mulheres que eu achava 
belíssimas, as equilibristas do arame ou dos cavalos, moças que usavam 
saiotes, meias até as coxas e sombrinha na mão, como se fossem versões 
sertanejas e pobres das dançarinas do balé tradicional. Depois elas 
reapareciam, como atrizes e dançarinas, nas peças trágicas ou cômicas e nas 
pantomimas que encerravam o espetáculo. Havia o Mágico e o Palhaço. Às 
vezes, o Palhaço era o próprio Dono-do-Circo, caso em que se fundiam nele a 
venerável tradição do ―Chefe dos Comediantesǁ, de Plauto ou da comédia 
latina, e a importante figura do nosso ―Velho do Pastorilǁ, também Palhaço 
e Diretor, com seu espetáculo dionisíaco, no qual se fundem, como em todo o 
grande teatro, o canto, a poesia, o jogo, a mímica, a música, os diálogos e a 
dança. (...)  

 Já declarei várias vezes que sou um Palhaço e Dono-de-Circo frustrado. Meu 
trabalho de escritor, de professor, de falso profeta fraco e pecaminoso, de 
cangaceiro sem coragem, de organizador de espetáculos armoriais de música 
e dança, de cavaleiro sem cavalo e de criador de cabras sem terra, não passa 
da tentativa de organização de um vasto Circo. Assim, se aqui, por acaso, 
aparecem às vezes, numa espécie de ressurreição do folhetim, os figurantes 
grotescos ou dramáticos da farsa e tragédia da Política, ou se surgirem 
personagens ficcionais que tenho inventado ao longo de 30 anos de trabalho 
literário, serão, todos esses, os atores ambulantes, mágicos, reis, dançarinas, 
―guerreiros-brincantesǁ, palhaços e equilibristas de meu Circo. E sempre 
que escrever sobre os pintores de papel e criadores das roupagens de meu 
―espetáculo idealǁ que estou pensando – esse espetáculo meio circense e 
desarrumado ao qual se dedicam minha vida e minha imaginação meio 
extraviadas, tentando imprimir-lhe alguma ordem e beleza, para colocá-lo, 
como um espelho, diante do Circo do mundo.  

 Faz muito tempo tomei consciência de que, tanto como escritor quanto como 
criador do Quinteto Armorial ou da Orquestra Romançal Brasileira – cujos 
concertos sempre procurei transformar num misto de música e espetáculo no 
qual eu funcionava como chefe dos comediantes; tanto escrevendo romances 
ou peças, quanto na qualidade de criador do Balé Armorial do Nordeste, da 
Orquestra Popular do Recife, estava eu na verdade recriando na Arte o circo 
que não pudera ter na vida. (Suassuna, 2008b, p. 209-211)  

  

Na entrada principal do livro-espetáculo A Pedra do Reino de Ariano Suassuna, 

somos recepcionados com a seguinte fala. 

  

 Romance d‘A Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta. 
Romance-enigmático de crime e sangue, no qual aparece o misterioso Rapaz-
do-Cavalo-Branco. A emboscada do Lajedo sertanejo. Notícia da Pedra do 
Reino, com seu Castelo enigmático, cheio de sentidos ocultos! Primeiras 
indicações sobre os três irmãos sertanejos, Arésio, Silvestre e Sinésio! Como 
seu Pai foi morto por cruéis e desconhecidos assassinos, que degolaram o 
velho Rei e raptaram o mais moço dos jovens Príncipes, sepultando-o numa 
Masmorra onde ele penou durante dois anos! Caçadas e expedições heróicas 
nas serras do Sertão! Aparições assombratícias e proféticas! Intrigas, 
presepadas, combates e aventuras nas Caatingas! Enigma, ódio, calúnia, 
amor, batalhas, sensualidade e morte! (Suassuna, 2006, p. 27)  
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Tal e qual na entrada do livro-espetáculo História d’O Rei Degolado nas 

Caatingas do Sertão.  

 

 Às autoridades e ao Povo em geral: Dizem de tudo aquilo que é bom e 
gostoso: ―Ou é pecado, ou engorda, ou faz mal à saúde.ǁ Pois bem: leiam o 
Romance d‘O Rei Degolado – segunda parte da Obra que é o Castelo 
sertanejo e a Catedral perigosa da nossa Raça – e estarão lendo o único livro 
do mundo que apresenta pecados, crimes, crueldades, amores poéticos e 
lascivos, combates, lutas, cavalgadas e outras coisas prazerosas, e, apesar 
disso, não engorda, não faz mal à saúde e, ainda por cima, salva a alma de 
todos os fiéis Católicos-sertanejos! O livro contém: As Infâncias de 
Quaderna, O Decifrador, no Sertão da Paraíba! O Príncipe Esverdeado e seu 
crime sem prazer! As caçadas de Arésio! Nascimento, vida, morte e 
educação, Sorte, símbolo e ressurreição de Sinésio, O Alumioso! Genoveva 
Moraes, a Donzela nobre e morena que se banhava, nua, nos riachos 
sertanejos! Viuvez e estranha tarde de núpcias do Rei barbado e profético da 
Legenda Ensanguentada do Sertão! A Guerra de Doze, travada em 1912, com 
seus combates nas Caatingas, estradas e serrotes sertanejos! Vida, paixão e 
morte de um Fidalgo raizeiro e astrologista do Sertão paraibano! O início do 
sonhoso amor de Sinésio, O Alumioso, e de Quaderna, o Decifrador, por 
Dona Heliana, a-dos-olhos-verdes, e Helena Margarida, a-dos-olhos-claros! 
A Guerra da Coluna, de 1926, com as lutas e combates do Capitão Luís 
 Carlos Prestes contra os Sertanejos! A Guerra de Princesa, com a 
revolução de 1930, e a Guerra do Verde e do Vermelho, com O Sedutor do 
Sertão e as guerrilhas sertanejas contra o Presidente João Pessoa! Aventuras, 
infortúnios, desaventuras, pérfidas intrigas, presepadas, sangrentas epopeias, 
e folhetos de Amor, de Sensualidade, de profecia e de Morte! (Suassuna, 
1977, p. 2)  

 

O tom de oralidade nos apresenta o espetáculo ou, melhor dizendo, o romance, 

que se anuncia de forma dramática, enfatizando as tensões emocionais e os 

acontecimentos trágicos. Tom que nos remete ao picadeiro onde seu anfitrião, com sua 

famosa frase de efeito “respeitável público!”, vem chamar a atenção da plateia para os 

números que ali serão apresentados. Quaderna é um desses personagens que surgem do 

folhetinesco ―espetáculo ideal de Ariano. Quaderna é um misto de rei, palhaço, 

cantador, poeta, megalomaníaco. Um personagem que apresenta características 

picarescas, mas, no entanto, não poderia ser classificado apenas como um pícaro por se 

tratar de um personagem bastante complexo. Poderíamos dizer, então, que a 

complexidade do personagem se equipara ao caráter multifacetado da obra em que está 

inserido, a qual o autor classifica como romance picaresco, mas que, no entanto,  

 

 se compõe de modo híbrido, abrigando traços distintivos de vários gêneros e 
subgêneros ficcionais e argumentativos em prosa e em verso (folhetim, 
folheto, crônica, memorial, romance de cavalaria, epopeia, mito, ensaio) e 
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recorrendo a relatos históricos, tanto ancorados no real, como a relatos 
fantasiosos, pretensamente históricos. (Micheletti, 2007, p. 59) 

 

O tom de oralidade presente na escrita do escritor paraibano nos remete à forte 

ligação de Suassuna com a Literatura de Cordel, a qual ele conhecera ainda menino em 

Taperoá. Segundo Braulio Tavares (2007), para Ariano, o cordel é uma forma de 

expressão que envolve a Literatura, a Música e as Artes Plásticas e foi em torno dessas 

três expressões que ele criou suas obras mais expressivas. Ora Palhaço, Ora Dono do 

Circo. Ora o que se mascara, ora o que organiza. Assim brinca Mestre Ariano. E do 

Recreio de Ariano podemos destacar duas brincadeiras, o “fazer-de-conta” e o “tesoura 

e a cola” que estão em diálogo constante. 

Em O trabalho de citação Compagnon esclarece que ler ou escrever é realizar 

um ato de citação. E que a citação representaria a prática primeira do texto e que citar é 

repetir o ato arcaico do recortar-colar. (2007, p. 41) E é com esse ato arcaico que tudo 

começa. É recortando seus “guerreiros-brincantes”, palhaços e equilibristas que Ariano 

cria seu Circo de papel. E não é só isso. O Romance d’A Pedra do Reino, por exemplo, 

é uma simbiose feita de memórias, colagens, traços de cultura luso-brasileira, elementos 

da mitologia indígena e da tradição ibérica, citações, referências, mistura das relações 

espaço-temporais. (Marinheiro, 1977, p. 35) 

Por fim, a escolha da palavra “recrear” torna-se aqui pertinente para se falar da 

criação de Ariano porque ela tem o poder de agregar. Na segunda parte da dissertação 

de mestrado de Guaraciaba Micheletti intitulada Na confluência das formas: estudo de 

uma narrativa compósita: “A Pedra do Reino”, de Ariano Suassuna, a autora trata da 

narrativa  compósita do escritor e, para tanto, a autora fala em intertextualidade, textos 

colados, paródia e sátira. Como disse anteriormente a palavra recrear carrega em seu 

significado o reproduzir, o renovar e o alegrar. Assim, acredito que o “recrear” agrega 

em si essas práticas textuais É claro que não pretendo generalizar a obra de Ariano. Até 

porque além do dramaturgo e do romancista, ainda há o poeta, o artista plástico, o 

ensaísta, o crítico, o professor, além de várias outras personas artísticas e intelectuais. 

Assim, para evitar generalizações, deixo aqui a proposta de pensar no Recreio de Ariano 

enquanto Palhaço e Dono do Circo da Literatura do Brasil! 

 

3. À guisa de conclusão  
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E aqui me aproprio dos ensinamentos que constam no livro O trabalho da 

citação de Antoine Compagnon, pois nele constam as reflexões sobre esse processo de 

escrita. Então tentarei seguir a sua receita para ver se conseguimos chegar a um 

fechamento das reflexões sobre a feitura desse nosso trabalho de parceria dialógica.  

Nesse nosso texto de regime democrático foi permitida a introdução de 

extratextos de “parceiros simbólicos”, como diz Compagnon, também meu parceiro 

nessa empreitada que tentou reunir sem distinção de país, época  ou mesmo contexto 

diversos teóricos para falar de Ariano. Inclusive foi permitido que o próprio também 

contribuísse com seus dizeres. 

O trabalho de escrita é um trabalho de citação. E da “citação, mascataria  e 

tecelagem, sou a mão-de-obra” e “é de toda a ambivalência da citação, mascarada por 

uma canonização metonímica, que está carregada essa noção de trabalho”.  

(Compagnon, 2007, p. 45).  

O nosso trabalho de escrita configura-se por uma série de etapas. Selecionamos - 

pois lemos - , recortamos, acomodamos cirurgicamente, colamos, parodiamos, 

transpomos, recriamos, fazemos a montagem que melhor nos convêm.  Perturbados que 

estamos com trechos que vagam em nossas nossa memória de leitores eis que de tempos 

em tempos, não se contentando em ficar alojados em nossa memória ou implícitas na 

escrita esses fragmentos querem emergir para a superfície da folha em branco ou da 

folha já com indícios de uma escrita já rasurada. Quando nos lembramos de onde, quem 

e quando - por questões éticas – acomodamos esses fragmentos como citações 

devidamente referenciadas, pois sabemos a qual mosaico esse caco pertence. Por que 

mosaico? Porque textos são mosaicos. O texto é uma reunião de fragmentos e nos 

somos os artesãos. 

E como aprendiz de artesã que sou aqui deixo esse mosaico semi-pronto. E 

quem sabe em uma outra oportunidade não o desmancho e monto outro ou o incluo em 

outro mosaico ainda maior? 
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