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Resumo 

 

A presente dissertação busca evidenciar a diversidade de gêneros que compõe 

o Evangelho de Marcos, através de conceitos fornecidos pela crítica literária, a 

forma como estes elementos foram utilizados nas diferentes camadas do texto, 

e assim, denotar os traços trágicos e cômicos no texto, seus elementos  do gro-

tesco e do sublime. As lacunas deixadas pelas pesquisas sobre o Evangelho de 

Marcos, que em um primeiro momento foi pequena e de certa maneira negli-

genciada, ganhou espaço nas últimas décadas. O texto, que era considerado 

por pesquisadores um resumo do evangelho de Mateus, ganhou certo destaque 

com a premissa de sua precedência sobre os evangelhos sinóticos e da depen-

dência destes em relação ao texto de Marcos. Se por vezes estes fatos dificulta-

ram a pesquisa, por outros abriu espaço para buscar em outras áreas de co-

nhecimento os referenciais teóricos e bibliográficos.Buscamos evidenciar alguns 

traços trágicos existentes na narrativa de Marcos. A construção do protagonista 

como um personagem trágico, que tem consciência de sua tragicidade, de seu 

martírio e morte são tratados neste capitulo. Estudamos dois casos que se con-

figuram como vozes do coro,sua localização e a função de validar o Messias 

através da voz pública. Os milagres são tratados como elementos aceleradores 

da narrativa, uma espécie de deux-ex-machina, a que Aristóteles percebeu na 

sua Poética.Também se procurou evidenciar a existência do riso no Evangelho 

de Marcos. Através de conceitos de teóricos do riso como Minois e Bergson,  

partimos  na tentativa de localizar alguns casos em que a presença da ironia, do 

grotesco e do sarcasmo como formas  do risível se apresenta no relato de Mar-

cos. O endemoniado Geraseno e o diálogo com a mulher siro fenícia são trata-

dos neste capitulo, e evidenciados seus traços de humor.Chegamos por fim a 

conclusão de que o Evangelho de Marcos trata-se de o um texto híbrido, de cul-

tura popular e por isso, multicultural e com diversidade de estilos.Colaboram 

para esta  compreensão, a teoria do carnavalesco de Bakhtin, a semiosfera de 

Lotman e o romantismo de Victor Hugo na sua concepção de união do grotesco 

e do sublime. 

 

Palavras-chave: Evangelho de Marcos; Critica literária; Recepção; Subli-

me; Grotesco 



ABSTRACT 

 
 

 

The present dissertation seeks to highlight the diversity of genres that make up 

the Gospel of Mark, through concepts provided by literary criticism, the way these 

elements were used in the different layers of the text, and thus, to denote the trag-

ic and comic traits in the text, their elements of grotesque and sublime. The gaps 

left by the research on the Gospel of Mark, which at first was small and somewhat 

neglected, gained ground in the last decades. The text, which was considered by 

researchers as a summary of Matthew's gospel, gained some prominence with 

the premise of its precedence over the synoptic gospels and their dependence on 

Mark's text. If sometimes these facts made the research difficult, by others it 

opened space to seek in other areas of knowledge the theoretical and bibliograph-

ic references. We seek to highlight some of the tragic traits in Mark's narrative. 

The construction of the protagonist as a tragic character, who is aware of his 

tragicity, his martyrdom and death are addressed in this chapter. We study two 

cases that are configured as voices of the choir, their location and the function of 

validating the Messiah through the public voice. Miracles are treated as accelerat-

ing elements of the narrative, a kind of deux-ex-machina, to which Aristotle per-

ceived in his Poetics. It was also tried to evidence the existence of laughter in the 

Gospel of Mark. Through concepts of laughter theorists such as Minois and Berg-

son, we start from these, in an attempt to locate some case, in which the pres-

ence of irony, grotesque and sarcasm as forms of laughable in Mark's account. 

The demoniac Geraseno and the dialogue with the Phoenician Syrian woman are 

treated in this chapter, and their humorous traits are evident. We finally came to 

the conclusion that Mark's Gospel is a hybrid text, of popular culture and there-

fore, multicultural and with a diversity of styles. The Bakhtin carnivalesque theory, 

Lotman's semiosphere, and Victor Hugo's romanticism in his conception of the 

union of the grotesque and the sublime are all to this understanding. 

 

 
Keywords: Gospel of Mark; Literary criticism; Reception; Sublime; Grotesque
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INTRODUÇÃO 

Parece uma procissão e é. Na frente empunhando falos gigantes, de-

clamando poesias fúnebres, na qual  o sacrifício de um bode é executado em me-

mória ao deus Dioniso. A tragédia é a sua liturgia.  Mais ao fundo, escuta-se gran-

de algazarra, embriagados pela bebida cúltica, o vinho, celebrando a face dionisía-

ca da fertilidade e da alegria, zombando dos detratores do deus desterrado vem os 

sátiros, envoltos na pele do bode sacrificado. Fazem do riso a sua liturgia. 

Pode-se descrever desta maneira, acompanhando teóricos como 

Eduardo de Noronha, John Gassner e Sábato Magaldi entre outros, a forma como 

muitos atribuem o início da arte dramática: de um culto. Não existiam divisões nes-

tas festividades, o mesmo seguidor de Dioniso que entoava os ditirambos partici-

pava, é possível, do momento mais festivo e permissivo.  Num mesmo evento, as 

duas formas de expressão do deus eram evidenciadas.  Destas duas facetas, para 

os teóricos do teatro, surgiram a tragédia e a comédia. Surgiram de uma mesma 

procissão, de um culto a um mesmo deus, em uma mesma festividade, onde ricos, 

pobres, senhores, servos e escravos se misturavam para pedir por fertilidade nos 

campos e nas suas famílias. 
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Marcel Detienne diz que “Baco é um deus vivo, enquanto Dioniso pa-

rece um pouco intelectualizado.” 1A análise de Detienne propõe que, de certo mo-

do,as festividades ao deus grego foram mais romanizadas. Criou-se uma aura de 

seriedade em torno da mitologia grega, em parte devido à leitura da Poética de 

Aristóteles e sua visão do trágico como superior ao cômico, que qualquer demons-

tração de êxtase público de culto à liberdade e à libertinagem, só pode ser aplicada 

aos romanos. 

A faceta deste deus de epifania dialoga com todo o universo de seu 

tempo, e extrapola-o. Faz deste deus o portador das respostas que seus seguido-

res precisam e pedem, é o deus que habita em seus inconscientes e que se mani-

festa de maneira pública em suas festividades.  Deus de metamorfose, de fertilida-

de e de epifania. 

Assim como a concepção da procissão dionisíaca, em que tanto ca-

racterísticas trágicas como cômicas são vistas em uma mesma procissão, pode-se 

perceber isso também na produção de narrativas bíblicas. Este processo de inter-

penetração de gêneros literários e categorias sociais a que Mikhail Bakhtin se refe-

riu como carnavalização2, podem ser notados em diferentes textos, tanto do AT, 

como no NT. 

Marcos, narrativa ao qual este estudo vai se debruçar, não dista deste 

conceito. Para o redator de Marcos, não existe preocupação com facticidade ou 

com qual gênero literário ele vai se utilizar para contar sua estória. David Rhoads, 

salienta que mais importante que o gênero ou a preocupação jornalística que o re-

dator teve é a estória a ser contada3. Neste ponto, a visão de Rhoads se encontra 

com Aristóteles: mais importante que o encadeamento cronológico dos fatos, ou 

com a sua facticidade, é a progressão da narrativa, seu caminho para o clímax.  O 

encadeamento da estória não precisa ser escravo da veracidade dos fatos. A nar-

rativa tem objetivos específicos que se encontram dentro de sua própria estrutura, 

e que determina seu desenrolar e seu final.  

                                                 

1 DETIENNE, Marcel. Dioniso a céu aberto. P.7 
2 BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na idade média 
3RHOADS, David. DEWEY, Joanna. MICHIE, Donald. Mark as story. 
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Aristóteles afirma que toda a forma de aprendizado se dá a partir da 

imitação.  A mimeses aristotélica é base de toda a sua teoria literária,  

Duas causas naturais parecem dar origem à poesia. Ao homem é           

natural imitar desde a infância – e nisto difere ele dos outros seres, 

por ser capaz da imitação e por aprender, por meio da imitação, os 

primeiros conhecimentos –; e todos sentem prazer em imitar.4 

 

O prazer em imitar ao qual o filósofo grego se refere, não é uma ne-

cessidade de reproduzir a realidade de maneira exata. O caráter criativo na produ-

ção não pode ser desconsiderado.  A mimese aristotélica ocupa espaço na capaci-

dade de, a partir da observação, criar.  Nesse ponto, ocupa exemplar importância 

todo o referencial a que está sujeito, no caso da literatura, o redator de Marcos. Ele 

não necessita ter compromissos com a veracidade dos fatos, mas possui compro-

misso com a sua história e com suas expectativas. 

Para André Neher todos os profetas do antigo testamento possuem, 

na construção da personagem, características trágicas. Todos sabem, mesmo que 

inconscientemente que irão morrer5. Este fator é determinante para a construção 

do personagem Cristo em Marcos, usando a teoria de C.G. Jung de que ela deve-

ria corresponder ao inconsciente coletivo formador do arquétipo de Messias exis-

tente no AT. Este inconsciente coletivo, segundo Jung, possui características uni-

versais, respondem aos anseios de todos. Esta “existência psíquica só pode ser 

reconhecida pela presença de conteúdos capazes de serem conscientizados”. 

6Jung mesmo afirma que o próprio Cristo é um arquétipo, “símbolo supremo do 

imortal que está oculto no homem mortal”.7 

A construção de Cristo como personagem mítico, arquetípico, que 

corresponde aos anseios de herói trágico a que Neher se referiu, pode se vista nas 

narrativas de Marcos, e, por conseguinte, assim como afirma Rhoads, sendo o au-

tor inaugural do gênero evangelho, em outros textos que contaram a estória de cer-

to galileu, chamado Jesus Cristo. 

                                                 

4 ARISTÓTELES. Poética. P. 40 
5 NEHER, André. La esencia del profetismo. 
6JUNG, C.G. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. P.16 
7 Idem, P.127 
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Não se pode confundir o conceito de verossimilhança, aquilo que se 

assemelha a verdade, com o relato jornalístico: aquilo que busca retratar uma vi-

são da realidade. No relato de Marcos, o redator não tem preocupações com a fac-

ticidade, sua evolução da narrativa, nem se prende à norma severa, seja no retra-

tar da realidade seja no encadeamento cronológico destes. Para Rhoads, o redator 

tem uma boa estória para contar, com objetivos específicos e se utilizará de todos 

os meios da narrativa literária para atingi-los.8 

As narrativas que compõem o Evangelho de Marcos tem nitidamente 

uma concepção imagética, que necessita de ser “imaginada a cena” para que pos-

sa haver compreensão do texto. É um texto que, ao longo dos tempos, por conta 

desta concepção sempre motivou e motiva diversas “representações” e inspirou e 

inspira outras formas de fazer artístico. 

O primeiro capítulo busca evidenciar alguns traços trágicos existentes 

em Marcos. A construção do protagonista como um personagem trágico, que tem 

consciência de sua tragicidade, de seu martírio e morte é  tratada neste capitulo. 

As vozes do coro são realçadas, com identificação de dois casos e suas funções. 

Os milagres são tratados como elementos aceleradores da narrativa, uma espécie 

de Deux-ex-machina, o qual Aristóteles percebeu na sua Poética. 

No segundo capítulo o riso é o tema trabalhado, desde conceitos de 

teóricos do riso como George Minois e Henri Bergson, até o emprego deste no tex-

to marquino. Busca-se mostrar a presença da ironia, do grotesco e do sarcasmo 

como formas de utilização do risível no relato de Marcos. O endemoniado Gerase-

no e o diálogo com a mulher siro fenícia são tratados neste capitulo, e evidencia-

dos seus traços de humor. 

  O terceiro capítulo busca mostrar o Evangelho de Marcos como um 

texto híbrido, multicultural, e de diversidade de estilos. Ajudam nesta compreensão 

                                                 

8 Partindo da concepção de Rhoads, sempre abordaremos o Evangelho de Marcos como Estória e não como 

história, visto que para o crítico o redator deste evangelho tem preocupações maiores com o relato do que 

com a factividade. 
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a teoria do carnavalesco de Bakhtin, a semiosfera de Lotman e o romantismo de 

Victor Hugo na sua concepção de união do grotesco e do sublime. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

Evidências trágicas no evangelho de marcos 
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Os arquétipos e o mito 

 

 

A história comprova que a origem daquilo que nomeamos “teatro” ou 

arte dramática provém sempre de uma ação litúrgica, seja no Egito antigo, na ce-

rimônia do boi-fome, em que um animal é sacrificado e colocado para fora das cer-

canias da cidade, para que leve consigo a escassez de alimentos e traga boa co-

lheita. O dramaturgo assume a característica de sacerdote9.  Antes mesmo daquilo 

que é considerado como o nascedouro do teatro ocidental, Gassner e Eduardo de 

Noronha, em suas pesquisas já denotam a existência de narrativas teatrais antes 

do século V a.C. “O desejo de exprimir sentimentos e concepções é inseparável da 

humanidade. O homem exprime os seus pensamentos e emoções por meio de 

gestos e da linguagem, ou pela combinação das duas coisas” 10 

Existe uma causa primeira para a necessidade da imitação? Existe 

um sentimento religioso por traz da necessidade de se imitar?  

Para Jung a existência de um inconsciente coletivo, uma camada infe-

rior ao inconsciente individual, pode dar explicações sobre a necessidade de imitar: 

Para o primitivo não basta ver o Sol nascer e declinar; esta observação 
exterior deve corresponder - para ele - a um acontecimento anímico, isto 
é, o Sol deve representar em sua trajetória o destino de um deus ou herói 
que, no fundo, habita unicamente a alma do homem. Todos os 
acontecimentos mítologizados da natureza, tais como o verão e o inverno, 

                                                 

9 GASSNER, John. Mestres do Teatro I 
10 NORONHA, Eduardo. A evolução do Theatro. P.8 
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as fases da lua, as estações chuvosas, etc., não são de modo algum, 
alegorias destas experiências objetivas, mas sim, expressões simbólicas do 
drama interno e inconsciente da alma, que a consciência humana 
consegue apreender através de projeção - isto é, espelhadas nos 
fenômenos da natureza.11 

 

Este inconsciente coletivo, segundo Jung, possui características uni-

versais, respondem aos anseios de todos. Esta “existência psíquica só pode ser 

reconhecida pela presença de conteúdos capazes de serem conscientizados”.12Es-

ta consciência coletiva que, tomadas de uma intimidade pessoal da vida anímica, é 

por Jung, chamadas de arquétipos. 

A relação entre os arquétipos e a construção dos mitos é estudada 

por Junito de Souza Brandão, que afirma: 

Através do conceito de arquétipo, C. G. Jung abriu para Psicologia a 
possibilidade de perceber nos mitos diferentes caminhos simbólicos para a 
formação da Consciência Coletiva. Nesse sentido, todos os símbolos 
existentes numa cultura e atuantes nas suas instituições são marcos do 
grande caminho da humanidade das trevas para a luz, do inconsciente 
para o consciente. Estes símbolos são as crenças, os costumes, as leis, as 
obras de arte, o conhecimento científico, os esportes, as festas, todas as 
atividades, enfim, que formam a identidade cultural. Dentre estes 
símbolos, os mitos têm lugar de destaque devido à profundidade e 
abrangência com que funcionam no grande e difícil processo de formação 
da Consciência Coletiva.13 

   

  O contexto em que as narrativas bíblicas do Novo Testamento foram 

recolhidas e escritas, apesar de seus aspectos de multiculturalidade, e de estarem 

dentro do contexto teórico que Lotman definiu como borda da semiosfera, traz, na 

construção do imaginário de seu tempo, toda referência a qual a cultura semítica é 

herdeira.  

  Para Neher, se todo o profeta é por excelência um personagem trági-

co, está claro que na construção narrativa do “personagem” Messias, este deve 

estar coerente a esta perspectiva. Corresponder à ansiedade trágica dos profetas é 

                                                 

11 JUNG, C.G. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. P. 18 
12 Idem. P.16 
13 BRANDÃO, Junito de Souza. Mitologia Grega, vol.1. P.8 
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a maneira mais eficaz de traduzir as expectativas e a confirmação de que o Cristo 

é verdadeiramente o Messias esperado. 

Este “inconsciente coletivo” busca referendar a construção do arquéti-

po a que Jung veio definir o próprio Cristo, pois este é “símbolo supremo do imortal 

que está oculto no homem mortal”14, pois é de extrema importância que exista a 

identificação com o  divino ou com o herói que se transforma no ritual. 

  O mito que vai ser transmitido, que na narrativa busca coesão e iden-

tificação, utiliza-se de formas e gêneros literários na construção. Estas formas es-

tão presentes seja na estória transmitida oralmente, seja na escrita. A verossimi-

lhança deve ser sentida, nem que seja no mínimo. A estória deve ter certo encade-

amento para que a identificação ocorra.  A compreensão necessita de um começo, 

um meio e um fim. 

 

Cristo como personagem trágico 

Para o crítico Martim Esslin, a arte dramática é uma necessidade es-

sencial para a humanidade.  A origem do drama para Esslin existe porque o senti-

mento que move a criação dramática seja a do ator, ou a do autor, é o mesmo que 

origina o criar religioso. 

E no ritual, assim como no drama, o objetivo é sempre um nível 

intensificado de conscientização, uma percepção memorável da natureza 

da existência, uma renovação das forças do indivíduo para enfrentar o 

mundo. Em termos dramáticos, catarse; em termos religiosos, comunhão, 

esclarecimento, iluminação.15 

 

O agir da criação, tanto religioso como da arte, parte, portando do 

mesmo ímpeto humano. A força motriz da criação artística e ou religiosa, trafega 

entre a busca do belo e daquilo que constrói sentido para a vida.  

                                                 

14 Idem, P.127 
15 ESSLIN, Martin. Uma anatomia do Drama. P. 30 
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 Para Lionel Abel, crítico teatral inglês, os personagens, quando bem constru-

ídos extrapolam os limites do texto, o autor já não possui controle sobre o perso-

nagem, são metateatrais. Abel inclui na lista destes personagens os personagens 

de Willian Shakespeare, que acabam por corresponder a arquétipos, não sendo 

possível determinar se estes foram construídos a partir de arquétipos pré-

constituídos ou originaram novos. 

Quase todos os personagens importantes agem em um momento ou outro 

como um autor dramático, utilizando-se a conscientização do drama que 

tem o dramaturgo, para impor determinada postura ou atitude a algum ou-

tro16 

 

Este encontro com o “personagem” Cristo que corresponde às neces-

sidades de um inconsciente coletivo só pode ser visto à distância. Klaus Berger 

afirma que tanto o inconsciente como a repressão deste andam juntos, e que o au-

tor não tem realmente consciência de onde vem o relato da tradição, se é não co-

nhecimento ou inconsciente. Berger questiona a existência de uma disputa entre 

psicólogos e historiadores, e se esta pode ser resolvida pelo meio termo. 

Para este contexto, Berger afirma que a modernidade trata do incons-

ciente de forma negativa, somente o que é consciente tem valor em certas narrati-

vas. O indivíduo não pode por si próprio constatar aquilo que é inconsciente,  são 

apenas os outros que podem constatá-lo .17Seria muita pretensão, como afirma o 

próprio Berger, tentar compreender o ambiente da psicologia social do cristianismo 

primitivo, no máximo pode-se tentar vislumbrar o que está presente em outras nar-

rativas do período, e assim  conectar os pontos em comum para denotar, mesmo 

partindo de um olhar enviesado pela modernidade, o que é inconsciente e o que é 

consciente. 

Para Harold Bloom, a perspectiva pela qual o Cristo foi relatado em 

Marcos corresponde mais às aspirações messiânicas dos judeus que viviam sob o 

domínio romano, fazendo com que o Deus narrado nos Evangelho de Marcos 

                                                 

16ABEL, Lionel. Metateatro - Uma visão nova da forma dramática P.69 
17 BERGER, Klaus. Psicologia histórica do novo testamento. P.42 
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aproxime-se mais ao dos relatos do Antigo Testamento18. Neste contexto tanto 

Bloom quanto Neher concordam que existia, e era  necessário,  o elemento trágico 

na composição da narrativa do Messias.  

Bloom afirma que o evangelho de Marcos está inserido no contexto da 

rebelião contra os romanos (66 a 70), e isto pode ser percebido na construção da 

personagem, na urgência do relato, nas incompreensões da mensagem do herói e 

na confirmação da apocalíptica. Para o crítico literário americano, o Cristo narrado 

por Marcos voltaria tão logo, que não eram necessárias as narrativas de ressurrei-

ção. Todos o veriam em breve. Esta urgência é determinante na narrativa. Se o 

relato da ressurreição em Marcos for visto como adição posterior, esta característi-

ca fica ainda mais evidente. 

A forma trágica a que Aristóteles se debruçou na sua Poética, consi-

derada o primeiro escrito sobre crítica literária produzido no mundo ocidental, não 

se prende a detalhes de encenação, nem a arte do ator em si. Para Aristóteles os 

componentes internos da narrativa são muito mais importantes que a encenação 

em si. A causa primeira da arte para Aristóteles é mimese, 

 Duas causas naturais parecem dar origem à poesia. Ao homem é           

natural imitar desde a infância – e nisto difere ele dos outros seres, por ser 

capaz da imitação e por aprender, por meio da imitação, os primeiros co-

nhecimentos –; e todos sentem prazer em imitar.19 

 

O ato criador das narrativas, inconscientemente ou não, se prende a 

determinados conceitos para a compreensão da história narrada. A estória tem que 

ter certa coerência com a vida cotidiana, tem que ser fruto de imitação ou ser imi-

tada para que possa ter credibilidade, verossimilhança, ou seja, mais do que retra-

tar fidedignamente a realidade, a criação literária deve se assemelhar a esta. 

  Assim, a estória de qualquer dos evangelhos possui, de certo modo, 

os elementos narrativos a que se reportou o filósofo grego na Poética: Identifica-

                                                 

18 BLOOM. Harold. Jesus e Javé.  
19 ARISTÓTELES. Poética. P. 40 
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ção; Catarse; Concepção do herói; Encadeamento de ações; A intervenção externa 

à narrativa (deus-ex-machina) e o final trágico. 

  Para Aristóteles, a encenação não era realmente necessária para que 

os elementos narrativos fossem sentidos.  Estes elementos, hoje sabemos, vêm de 

um estágio mais profundo da psique humana, são necessários para a construção 

dos mitos e da realidade que deles surgem. A interferência do ator pode produzir, 

seguindo a lógica aristotélica, um desconforto de realidades, de aspirações e com 

isso, perder-se o objetivo primordial da tragédia que é de identificação e purgação, 

a catarse. 

  Pelo contrário, a interferência dos gestos do ator para o filósofo grego 

influenciava de maneira negativa na percepção do texto.  O texto passa a ter im-

portância maior, na medida em que aquele que o decodifica, faz as relações psico-

lógicas próprias. O universo externo trazido pelo texto fará as conexões com as 

expectativas geradas na compreensão deste com o a realidade vivida pelo ouvin-

te/leitor. Seus traumas e anseios se identificarão com o herói reportado na narrati-

va. Aquilo que é inconsciente toma forma na figura do herói trágico. Os medos e 

angustias são purgados na tragédia. 

  A crítica aristotélica percebe como traços da construção do herói trá-

gico o fato de que sua queda é resultado de suas ações, e não obra do acaso; que 

este vê e entende o seu castigo. O herói trágico é muitas vezes nobre, ou descen-

dente de nobres, sendo confrontado com uma decisão séria. O sofrimento do herói 

é significativo, porque, embora este seja resultado da sua própria vontade, não é 

inteiramente merecida e pode ser cruelmente desproporcional. 

  Os traços do herói trágico também são vistos nas narrativas do NT no 

que se refere à construção de um “salvador”. Considerando-se, no caso do texto 

de Marcos, a adição posterior a partir do 16.9, o Cristo como herói, fica mais evi-

dente, e este traço se evidencia no decorrer de todo o texto. A vida do Cristo nar-

rado em Marcos vislumbra como nas tragédias de Édipo Rei ou Prometeu Acorren-

tado um reconhecimento, por parte da personagem de sua fatalidade e de sua tra-

gicidade. Prometeu sabe que será castigado por ter dado a centelha de inteligência 

ao homem, e isto é percebido no texto.  Édipo, mesmo fugindo de seu destino, sa-

be que a fuga é inútil.  Cristo é consciente de seu trágico destino, de sua morte, e 
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isto é mais evidente, considerando-se a adição, no texto de Marcos, que nos outros 

três relatos dos evangelhos. 

  Assim como nas tragédias gregas citadas, e, diferente dos outros rela-

tos bíblicos sobre o Cristo, em Marcos não existe um anuncio do personagem, um 

magnificat ou um prólogo como em João. Assim como nas tragédias, após o relato 

de João Batista e uma pequena citação ao texto de Isaias20, o personagem é apre-

sentado ao leitor de maneira direta. O Cristo de Marcos entra em cena, assim co-

mo Prometeu: Predisposto a contar sua estória, sem que o leitor/audiência saiba 

verdadeiramente de quem se trata. A narrativa será responsável pelas descobertas 

e pelo reconhecimento da estória do personagem como o herói trágico que será 

contada. 

  No primeiro capítulo de Marcos, a narrativa constante dos versículos 1 

ao 8, trata exclusivamente do anuncio de João Batista para aquele que virá, e que 

será maior que ele. Aqui a perspectiva de Neher pode ser percebida; este perso-

nagem corresponderá a todas as expectativas messiânicas, e é referendado pelas 

palavras do profeta Isaias. 

  A entrada do Cristo na narrativa se dá de maneira direta, ele é batiza-

do nas águas por João, e pela voz que se escuta é reconhecido publicamente co-

mo o protagonista. Não existe uma preparação para a cena inicial do herói trágico. 

Assim como nas tragédias gregas e romanas, o decorrer da narrativa o apresenta-

rá. Na sequência, a trama já segue seu caminho, denotando, com o envio do Cristo 

ao deserto e toda a tragicidade em volta do herói. 

  O reconhecimento de seu trágico destino é narrado pela primeira vez  

no Capitulo 8. 31-33 

31 Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho 
do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, 
pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, 
depois de três dias, ressuscitasse. 32 E isto ele expunha claramente. 
Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. 33 Jesus, 
porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e 
disse: Arreda, Satanás! Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim 
das dos homens. 

                                                 

20 Isaias 4.3 Voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor; endireitai no ermo vereda a nosso Deus. 
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  O reconhecimento de que será sacrificado ao fim é relatado em  ou-

tras duas ocasiões no Evangelho de Marcos (Mc 9:30-32; Mc 10:32-34). Em todas, 

é dado ênfase ao reconhecimento que Cristo possui do seu destino. A narrativa 

persegue o caminho de evolução ao desfecho trágico, tanto que o relato de sua 

morte no capitulo 10.33-34, é dado na entrada de Jerusalém, e a riqueza de deta-

lhes de seu martírio, que na perspectiva trágica aumenta a identificação, mostra as 

torturas pelas quais o herói será exposto.  

 

33 Eis que subimos a Jerusalem, e o filho do homem será entregue 
aos principais sacerdotes e aos escribas; condená-lo-ão à morte e o 
entregarão aos gentios; 34 hão de escarnece-lo, cuspir nele, açoitá-
lo e matá-lo, mas, depois de três dias, ressuscitará. 

 
 

A preparação para o desenlace da trama é dada. Assim como Édipo, 

Cristo tem consciência de seu destino, tendo como diferença, que não foge dele 

como o rei de Tebas o fez, e sim aceita.  O herói é confrontado com a séria deci-

são, e anuncia que tem consciência de seu martírio. A narrativa cria os meios para 

que a identificação com o sofrimento de Cristo seja percebida pela audiência/leitor, 

e que através de seu desenvolvimento resulte na catarse esperada. A opção narra-

tiva do redator, e aqui se percebe de maneira mais evidente, não se prende a uma 

ordem cronológica. A opção é o tempo do discurso, a ordem cronológica é manipu-

lada para que o objetivo da tragédia seja atingido. O herói será martirizado no final, 

será morto, tem consciência disto e prepara todos para isto. 

A entrada triunfal em Jerusalém (cap. 11- 1.11) é o início do desenla-

ce trágico. As cenas narradas com extrema dramaticidade, em que as ações de-

senvolvidas pelo Cristo revelam a proximidade com o desfecho. Suas últimas falas 

vêm carregadas do conhecimento do seu destino, e demonstram isso quando evi-

denciam seus perseguidores (p.ex. purificação do templo, 11.15-19; o embate com 

os sacerdotes e escribas 11. 27-33, 12.38-40). O herói martirizado mostra que seu 

destino, por mais conhecido que seja, é de enorme crueldade e desproporcional. 

A negativa de Pedro constante no capítulo 14,66-72 demonstra outro 

traço marcante do herói. Ele estará sozinho em seu trágico destino, não existe so-

lidariedade com o herói. Ele deve morrer só, para que a identificação, que não é 
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coletiva, ocorra.  Jesus está sozinho na frente de Pilatos, e é publicamente execra-

do quando a urbe grita Barrabás. 

A morte tem a narrativa com riqueza de detalhes. 

 

33 Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora 
nona.34 À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloí, Eloí, lamá 
sabactâni? Que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me 
desamparaste?35 Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: 
Vede, chama por Elias!36 E um deles correu a embeber uma esponja 
em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, 
dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo!37 Mas Jesus, dando 
um grande brado, expirou.38 E o véu do santuário rasgou-se em 
duas partes, de alto a baixo.39 O centurião que estava em frente 
dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este 
homem era o Filho de Deus.40 Estavam também ali algumas 
mulheres, observando de longe; entre elas, Maria Madalena, Maria, 
mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé;41 as quais, quando 
Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam; e, além 
destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém.42 
Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do 
sábado,43 vindo José de Arimatéia, ilustre membro do Sinédrio, que 
também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a 
Pilatos e pediu o corpo de Jesus.44 Mas Pilatos admirou-se de que 
ele já tivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe 
se havia muito que morrera.45 Após certificar-se, pela informação 
do comandante, cedeu o corpo a José.46 Este, baixando o corpo da 
cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um 
túmulo que tinha sido aberto numa rocha; e rolou uma pedra para a 
entrada do túmulo.47 Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, 
observaram onde ele foi posto. 

 

No sacrifício do herói, toda a trama se desvela, o objetivo final da ex-

piação e da identificação é levado até as últimas consequências. Seguindo a lógica 

aristotélica, todo o entorno da cena é pensado em seus mínimos detalhes para que 

a emoção tome seu espaço.  

O terror e a piedade podem surgir por efeito do espetáculo cênico, 
mas também pode derivar da intimaconexão dos atos, e este é o 
procedimento preferivel e o mais digno do poeta. Porque o mito 
deve ser composto de tal maneira que qem ouvir as coisas que vão 
acontecendo, ainda que nada veja, só pelos sucessos trema e se 
apiede. 21 

                                                 

21 ARISTÓTELES. Poética P.455.  
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O objetivo central do redator/poeta é causar o impacto necessário 

com o sacrifício do herói. Sacrificando este, o sentido maior da tragédia é atingido, 

e isto pode ser percebido em todas as estruturas trágicas, como na tragédia Pro-

meteu Acorrentado, de Ésquilo. O herói expia sem abandonar ou discordar de seu 

destino. Existem semelhanças entre o texto marquino e o texto de Esquilo 

Prometeu: (Relâmpagos, trovões, ventania; as Oceânides fogem 
espavoridas e as penhas desabem sobre Prometeu.) Agora são os 
fatos e não mais palavras! A terra estremeceu; muge nas 
profundezas o eco do trovão; fulguram os ziguezagues inflamados 
do raio; turbilhões revolvem o pó; saltam os sopros de todos os 
ventos uns contra os outros, numa guerra aberta de tufões 
contrários; o éter e o mar se confundiram. Essa a rajada de Zeus, 
que avança sobre mim, visando amedrontar-me. Nume venerando 
de minha mãe! Éter que envolves o mundo na luz que a todos 
pertence! Vedes que iniqüidade padeço?22 

 

O herói padece sozinho. Desamparado por seu pai, Zeus no caso de 

Prometeu, Deus no caso de Cristo, os personagens amargam seu martírio, por te-

rem se colocado ao lado do humano. A catarse, purificação e purgação dos males 

é atingida. O objetivo central da narrativa do herói é alcançado. 

 

 

O arquétipo do herói no Cristo de Marcos 

Existe coerência entre o personagem Cristo, o arquétipo que este re-

presenta em relação com a construção mítica, e o relato de Aristóteles na poética 

quando se refere a construção do personagem trágico.  

  Aqui, a teoria de  Lionel Abel, de que  os personagens, quando bem 

construídos,extrapolam os limites do texto pode ser percebida. O redator de Mar-

cos  já não possui controle sobre o personagem, Cristo na critica elaborada por  

Abel, se tornou metateatral.  A estória que vai ser contada já não pertence ao reda-

tor, ela é coerente com toda a expectativa apontada por Neher do messias espera-

do, e coerente com o inconsciente coletivo produzido por aquele povo.  O Cristo 

                                                 

22 ÉSQUILO. Prometeu acorrentado. P.69 
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passa a corresponder, assim como definido por Jung, a um  arquétipo. Na narrativa 

do evangelho de Marcos, o conceito de arquétipos de Jung é colocado na escrita, 

de forma metateatral, no qual o redator não pode mais ser considerado o autor do 

texto. O texto tem domínio sobre o redator e não o contrário. Para isso a estrutura 

que se utiliza, sua linearidade e evolução nos remete às características trágicas. 

O Evangelho de Marcos não se trata de uma tragédia. Não tem como 

único objetivo a identificação do ouvinte com o herói para a purgação dos males. A 

narrativa marquina contém elementos da tragédia, assim também como da come-

dia, da ironia e do riso.  

 Que gênero ou tipo de história o compositor conta para gerar um impacto 

tão significativo nos ouvintes? Mais uma vez, os estudiosos não estão de 

acordo. Alguns vêem semelhanças com a literatura greco-romana - biogra-

fia antiga, tragédia grega, novelas populares ou narrativas no modo da an-

tiga retórica. Outros comparam o Evangelho com a literatura judaica - um 

"apocalipse" revelando os segredos do tempo do fim, uma parábola enig-

mática, um comentário midrashico sobre a Bíblia hebraica ou uma escrita 

no modo de uma narrativa bíblica hebraica. O Evangelho de Marcos pode 

ser um gênero misto. Muitos sugerem que Marcos criou um novo tipo de 

composição, um evangelho - uma aclamação narrativa da "boa nova" do 

governo de Deus: o que Deus fez e fará através de Jesus de Nazaré e daque-

les que o seguem.23 

 

 

Para Rhoads, o redator de Marcos possui uma boa estória para con-

tar, e se utilizará de todos os recursos narrativos possíveis para contar esta estória. 

Para que esta possa adquirir sentido no ouvinte, é necessária a identificação, a 

qual Jung se referiu como sendo significativo para a vivência da transformação, 

onde “também é importante a identificação com o deus ou herói que se transforma 

durante o ritual sagrado.24”  O conceito junguiano do símbolo oculto da imortalidade 

que se faz presente no mortal se faz presente. 

O mito que vai ser transmitido, que na narrativa busca coesão e iden-

tificação, utiliza-se de formas e gêneros literários na construção. Estas formas es-

                                                 

23 RHOADS, David. DEWEY, Joanna. MICHIE, Donald. Mark as story. P. 3  
24 JUNG, C.G. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. P.132 
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tão presentes seja na estória transmitida oralmente, seja na escrita. A verossimi-

lhança deve ser sentida, nem que seja no mínimo. A estória deve ter certo encade-

amento para que a identificação ocorra.  A compreensão necessita de um começo, 

um meio e um fim. 

O evangelho de Marcos, gênero literário que o próprio Rhoads cunha 

como sendo criado pelo redator de Marcos, não habita unicamente o universo trá-

gico, apesar de a narrativa ter como seu protagonista um herói trágico, ela se utili-

za de outros elementos narrativos que podem ser vistos em textos satíricos ou cô-

micos. Para o redator do evangelho, estes elementos são essenciais para que 

possa existir a compreensão da estória. 

  Outros elementos podem ser vislumbrados na narrativa, sejam ele-

mentos notadamente cômicos como a sátira e a ironia, como elementos narrativos 

que são mais vistos nas tragédias como o deus-ex-machina e o coro. 

 

 

Os milagres como deus-ex-machina. 

Entre os elementos da tragédia que a crítica aristotélica pontua, o 

deux-ex-machina, o evento externo à trama como uma intervenção divina que tem 

o poder de acelerar a narrativa, podem ser notadas diversas vezes os milagres no 

Evangelho de Marcos. 

Aristóteles afirma que o deus-ex-machina, não pode ser empregado 

sem critérios. Seu uso é limitado, e não pode romper este limite, pois, apesar de 

ser um evento provocado por forças externas, não está integrado à narrativa, e seu 

uso em excesso pode ocasionar em quebra da verossimilhança, e com isso, do 

objetivo central da tragédia, que é a de causar identificação. 

Ao deus ex machina, pelo contrário, não se deve recorrer senão em aconte-

cimentos que se passam fora do drama, ou nos do passado, anteriores aos 

que se desenrolem na cena, ou nos que ao homem é vedado conhecer, ou 
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nos futuros que necessitam ser preditos ou prenunciados – pois que aos 

deuses atribuímos nós o poder de tudo verem.25 

 

Aqui a mística do poder divino do herói é colocada a serviço da narra-

tiva. Cristo em todos os eventos miraculosos anuncia que o poder não vem dele 

próprio, e sim partem do Pai. Apesar de serem diversos os relatos de milagres no 

Evangelho de Marcos, o texto não é um compendio de milagres, de eventos mági-

cos. O redator mostra preocupação em inserir as narrativas de milagres em locais 

onde elas se mostram absolutamente necessárias. 

Esta preocupação está presente no encadeamento da narrativa como 

mostra Rhoads: 

Uma maneira de estudar o enredo é ver as formas em que as 

possibilidades são reduzidas ou ampliadas enquanto a trama se 

desenvolve. A trama de Marcos responde a definição de Aristóteles na 

qual a história tem um começo, um meio e um fim: em primeiro lugar, 

muitas coisas são possíveis; metade, as possibilidades são mais baixas; e, 

finalmente, parece ser necessário e inevitável26 

  

  Abusar deste elemento pode romper com a tragicidade da trama, 

mesmo sabendo que Marcos não é uma tragédia de maneira absoluta, mas cor-

responde a estes critérios na construção de sua narrativa. 

Dentro da estrutura narrativa de Marcos, a existência de “milagres” 

funciona como este elemento a que Aristóteles denominou deus-ex-machina. Inter-

venções externas à narrativa, que tem o poder de acelerar a mesma, ou dar maior 

compreensão àquilo que a estória não conseguiu fazer de maneira absoluta. 

No texto de Marcos, os milagres têm sempre uma estrita relação com 

a narrativa. Não são eventos sem conexão com a estória e podem ser vistos como 

elementos esclarecedores de incompreensões que os interlocutores porventura 

tenham tido. O primeiro milagre narrado, a cura do homem que entra na sinagoga 

possuído por um espírito imundo (Mc. 1.21-28), tem relação direta com a narrativa 

                                                 

25 ARISTOTELES. Poética. P. 254 
26RHOADS, David. DEWEY, Joanna. MICHIE, Donald. Mark as story.. P. 74 
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na qual se  questiona o Cristo como “autoridade” superior aos escribas. O milagre 

da cura da possessão demonstra o que na narrativa pode ocasionar dúvidas quan-

to ao real poder e autoridade de Jesus. Sem esta intervenção, haveria a possibili-

dade de incompreensão do leitor/ouvinte sobre a estória, e este “nó” narrativo po-

deria comprometer não só a evolução linear do texto como também seu desfecho. 

Quase todos os milagres constantes nos capitulo 1 a 4 tem esta rela-

ção com a autoridade de Cristo, a validade de seus ensinamentos sobe os anterio-

res. O personagem evidencia na narrativa a sua autoridade, necessária para a 

construção da figura mítica do herói trágico. As ações evidenciadas pelos milagres 

colocam, mais que a sua característica divina, que tem poder de manipular pode-

res mágicos, a preocupação que não se tenha nenhuma dúvida quanto ao prota-

gonismo do herói, o encadeamento da trama e que não fique nenhum “nó” narrati-

vo que possa comprometer a estória e seu desencadeamento. 

A percepção de que, do ponto de vista narrativo, os milagres podem 

ser vistos como deus-ex-machina, tomam proporção maior no capitulo 7. Todas as 

curas milagrosas constantes neste capitulo tem preocupações específicas com a 

narrativa, em esclarecer incompreensões que porventura ocorram.  

O capítulo 7 se inicia na reunião de Jesus com os fariseus e escribas 

que se incomodavam com o fato de Cristo e seus seguidores comerem e beberem 

sem lavar as mãos, preceito do judaísmo. Jesus chama todos de hipócritas por 

guardarem somente a tradição e negligenciar o mandamento de Deus.   

 A rica narrativa que segue é a seguinte: 

14 Convocando ele, de novo, a multidão, disse-lhes: Ouvi-me, todos, 
e entendei. 
15 Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar; 
mas o que sai do homem é o que o contamina. 
16 [Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.] 
17 Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos 
o interrogaram acerca da parábola. 
18 Então, lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não 
compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode 
contaminar, 
19 porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar 
escuso? E, assim, considerou ele puros todos os alimentos. 
20 E dizia: O que sai do homem, isso é o que o contamina. 
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21 Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os 
maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os 
adultérios, 
22 a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a 
soberba, a loucura. 

 

Naquilo que pode ser considerado como adição, o versículo 16, já se 

percebe que existe uma preocupação se os interlocutores e o leitor/ouvinte irão 

compreender o texto. No versículo 18 é explícita a preocupação com o não enten-

dimento da questão. 

A cura da filha da mulher siro fenícia na cena posterior tem estreita re-

lação com a incompreensão deixada pelo texto anterior.  Aqui utilizando de um fino 

humor judaico (assunto que trataremos posteriormente), a narrativa opta por um 

elemento além-texto, valendo-se de uma personagem estrangeira que não está 

inserida no contexto religioso judeu e, portanto, não sendo condicionada a ela a 

observação das regras judaicas. Após o Cristo falar que era para deixar que os 

filhos se fartassem, e não podia tirar o pão desses para lançar aos cachorros, se-

gue a resposta inquietante, “Sim, Senhor; mas os cachorrinhos, debaixo da mesa 

comem das migalhas das crianças”. A incompreensão anterior começa a ser solu-

cionada na narrativa. Não é pecado o que entra e sim o que sai. O próprio Cristo 

ao anunciar o milagre ressalta que “por causa desta palavra, podes ir; o demônio já 

saiu de sua filha”. 

As amarras deixadas pelo diálogo sobre as tradições utilizam-se de 

um evento externo ao texto pra que possa ser esclarecido. E continua, na cena 

seguinte, explorando a cura da surdez como sendo a maneira de chegar à com-

preensão do texto. A cura mágica do surdo e gago também tem relação com o blo-

co inicial do capitulo 7. 

 
31 De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar 
da Galiléia, através do território de Decápolis. 
32 Então, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que 
impusesse as mãos sobre ele. 
33 Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos 
ouvidos e lhe tocou a língua com saliva; 
34 depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá!, que 
quer dizer: Abre-te! 
35 Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da 
língua, e falava desembaraçadamente. 
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36 Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem; contudo, quanto 
mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. 
37 Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: Tudo ele tem feito 
esplendidamente bem; não somente faz ouvir os surdos, como falar 
os mudos 

 

Fica evidente nesta cena que a incompreensão inicial, se não resolvi-

da narrativamente, influenciará negativamente no percurso da estória e no objetivo 

trágico de identificação com o protagonista.  

A dificuldade de ouvir (Ouvi todos e entendei) gera dificuldades na 

compreensão e também na propagação da estória com a gaguez. O recurso do 

milagre é utilizado para evidenciar aquilo que a cena inicial transmitiu e que podem 

não ter sido entendido. O evento mágico, além de evidenciar o inquestionável po-

der do herói, também devolve à narrativa a capacidade de continuar seu percurso 

sem ter questões não resolvidas anteriormente. 

No capítulo 8, a cura do jovem possesso levado por seu pai ao encon-

tro de Jesus, que ocorre após Cristo novamente anunciar seu martírio e ressurrei-

ção, e a confirmação de seu caráter divino e heróico, na transfiguração, é o último 

que tem o sentido de acelerar a narrativa diante das incompreensões geradas no 

texto.  Os discípulos ainda têm dúvidas a respeito da ressurreição (8.10); tem dúvi-

das a respeito da ordem dos fatos e personagens a que a tradição faz menção. As 

dúvidas existentes são oriundas de interpretações dos textos sagrados pelos escri-

bas, que cumprem no texto a função de amalgamar como corrente ou personagem 

as dúvidas suscitadas pelo herói trágico. 

O exorcismo fantástico que é aplicado no menino tem dois momentos 

distintos em que a ideia de um deus-ex-machina pode ser percebida. No primeiro a 

preparação para este momento, quando Cristo diz “Tudo é possível ao que crê”.  

Não se pode do ponto de vista narrativo, questionar a existência do milagre, do 

evento externo ao texto. Ele é absolutamente necessário para a compreensão do 

texto, para validar o personagem como herói trágico e principalmente para aliviar 

as amarras narrativas que podem prejudicar na catarse. No segundo instante, coe-

rente com outras curas existentes no texto, Cristo diz: “Espírito surdo e mudo, eu 

te ordeno: Sai deste jovem e nunca mais tornes a ele.” O menino se agita, parece 

morto, Cristo o levanta e o demônio sai. O texto pode caminhar para seu desenla-

ce. Daqui pra frente a narrativa segue o caminho de grandes ensinamentos, de 
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aproximação do personagem com seus interlocutores. O texto opta por fazer com 

que esta aproximação identifique ainda mais o herói com o ouvinte/leitor, para que 

no ápice, no desfecho trágico, a intenção catártica ocorra. 

O aspecto fantástico, extraordinário, aponta na narrativa, a utilização 

dos milagres como forma de acelerar e de dar compreensão àquilo que no texto, 

seus interlocutores e a audiência/leitor podem não ter assimilado. 

Tztevan Todorov apresenta um esquema básico para a delimitação da 

literatura fantástica. Para o autor ela tem duas extremidades e uma zona interna de 

diálogo: 

Estranho puro Fantástico estranho Fantástico maravilhoso Maravilhoso puro 

 

Todorov aponta que a literatura fantástica é um mundo que é bem o 

nosso, tal qual o conhecemos, sem diabos, demônios ou outros seres atemorizan-

tes, mas no qual se produz um acontecimento que não pode ser explicado pelas 

leis deste mundo. Para tanto, o personagem do acontecimento narrado deve optar 

por uma das soluções possíveis: ou se trata de uma ilusão dos sentidos, um produ-

to da imaginação, e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que são. Ou 

então esse acontecimento se verificou realmente, é parte integrante da realidade; 

mas nesse caso ela é regida por leis desconhecidas para nós. Todorov usa em sua 

análise também a obra de Edgar Alan Poe, em que as fronteiras do mundo consi-

derado real são confrontadas com outra realidade. 

Ou o diabo é um ser imaginário, uma ilusão, ou então existe 
realmente, como os outros seres vivos, só que o encontramos 
raramente, O fantástico ocupa o tempo dessa incerteza; assim que 
escolhemos uma ou outra resposta, saímos do fantástico para 
entrar num gênero vizinho, o estranho ou o maravilhoso. O 
fantástico é a hesitação experimentada por um ser que não conhece 
as leis naturais, diante de um acontecimento aparentemente 
sobrenatural.27 

 

O universo fantástico que os milagres constantes no relato de Marcos 

se utilizam tem o objetivo de buscar através de elementos que não possuem “ex-

                                                 

27TODOROV, Tzvetan. As estruturas narrativas.P. 148 
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plicação racional”, elucidar nós dramáticos existentes no texto. O fantástico, que é 

inconcebível como realidade, explica uma outra realidade, subvertendo-a.  

Os personagens alvos dos milagres constantes no texto confrontam a 

realidade com o fantástico, expande as fronteiras do real e segundo Todorov, ainda 

impõe a esta realidade um acontecimento que foge do controle de maneira clara. 

Passemos agora ao outro lado da linha mediana que chamamos de 

fantástica. Estamos no fantástico-maravilhoso, por outras palavras, 

na classe de narrativas que se apresentam como fantásticas e que 

terminam no sobrenatural. São essas as narrativas mais próximas 

do fantástico puro, pois este, pelo próprio fato de não ter sido 

explicado, racionalizado, nos sugere a existência do sobrenatural.28 

 

Para Todorov a relação do sobrenatural com a narração torna-se en-

tão clara: todo texto fantástico é uma narrativa, pois o elemento sobrenatural modi-

fica o equilíbrio anterior, e isto é a própria definição da narrativa; mas nem toda 

narrativa pertence ao maravilhoso, se bem que exista entre eles uma afinidade, na 

medida em que o maravilhoso realiza essa modificação de maneira mais rápida. 

Torna-se claro, nesta perspectiva, que a função social e a função literária do so-

brenatural são uma única: transgredir uma lei, e a intervenção do elemento maravi-

lhoso constitui sempre uma ruptura no sistema de regras preestabelecidas.  

Para o crítico literário a literatura extrapola os limites da palavra atra-

vés da linguagem.  A literatura é, no interior da linguagem, o que destrói a metafísi-

ca inerente a toda linguagem. Esta propriedade do discurso literário de ir além da 

linguagem, transforma, para Todorov a literatura em uma arma assassina pela qual 

a linguagem realiza seu suicídio. 

A crítica literária de Todorov pode ampliar os horizontes na leitura do 

texto de Marcos, se considerarmos o ambiente imaginário ao qual se refere Todo-

rov, que pode ser provocado por uma mente superexcitada, a literatura fantástica 

                                                 

28 Idem. P.161 
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coloca a maior parte de um texto como pertencente ao real, ou mais exatamente, 

como provocada por ele. 

 

A voz publica no texto de Marcos 

 

Tanto nas tragédias como nas comédias, o coro tem relevância na 

construção narrativa. Na tragédia clássica, o coro pode ser visto como uma perso-

nagem coletiva que tem a missão de cantar partes significativas do drama. Os nar-

radores da estória compõem o coro que, através de representação, canções e 

danças, relatavam as façanhas do personagem. Cumpre a função de intermediário 

entre o ator e a platéia, e traz os pensamentos e sentimentos à tona, além de pro-

nunciar também a conclusão da peça.  O coro age como um espectador ideal que 

se responsabiliza pelo equilíbrio das emoções e pela moderação dos discursos.  

Para Aristóteles “O coro não só deve ser considerado como um dos actores, mas 

também ser uma parte do todo e participar na acção.”29 

A função narrativa do coro colabora de maneira decisiva para a com-

preensão da estória. Os entremeios, as palavras que não cabem na fala de um 

personagem ou a voz pública, aquilo que faz parte de um pensamento coletivo, 

têm no coro a sua função característica.  

No texto marquino, logo no início, o coro cumpre uma função especifi-

ca para “apresentar” o personagem Cristo.  No verso 11 do primeiro capítulo pode 

ser lido:“Então, foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me 

comprazo”. Diferentemente de várias passagens do AT em que a voz de Deus é 

antecedida pela confirmação de lavra, (ex. Gn 1.3; Gn9.1; 1Cr28.3; Ex 3.6; 

Nm22:12; entre outras), a voz que ecoa no batismo do Jordão não tem a autoria 

definida pelo narrador. É uma voz que ecoa e que cumpre muito mais a função de 

apresentar Cristo como o filho de Deus através de uma voz pública. No texto, o 

narrador deixa claro ser mais importante que todos compreendam que  o persona-

gem Cristo é o Messias, e que o vejam assim e o reconheçam como tal, do que 

                                                 

29 ARISTOTELES. Poética. P. 77 
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enfatizar no texto que o autor da frase é o próprio Deus. Tem mais importância a 

recepção do que autoria neste caso. 

A função destas intervenções de coro pode ser vista em outras cenas 

como na rejeição que Jesus sofre no capitulo 6, 2-3, em que seus conterrâneos se 

escandalizam com suas atitudes. Existe a repetição da fala que qualifica Cristo 

como o filho de Deus na cena da transfiguração (9.7), por exemplo. Mas a voz do 

coro tem sua forma mais clara nas cenas da entrada em Jerusalém, e no julgamen-

to perante Pilatos. Nestas cenas a função do coro como voz pública é clara. 

 Na entrada triunfal em Jerusalém, é possível ver relações narrativas 

com tragédias clássicas em que o diálogo coro/protagonista visa romper aquilo que 

em teatro é considerada a quarta parede, criando formas de levar a trama ao con-

tato direto com seus interlocutores, ou seja, com a audiência/leitor, levando o enre-

do ao  convívio deste, numa espécie de relação ficção/realidade, ou povo/estória. A 

função do coro, dentro da estrutura trágica, de voz pública, insere o leitor na narra-

tiva, visando com que a identificação deste com a estória narrada ocorra de manei-

ra plena. 

1 Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, 
junto ao monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos 
2 e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós e, logo ao 
entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém 
montou; desprendei-o e trazei-o. 
3 Se alguém vos perguntar: Por que fazeis isso? Respondei: O Senhor 
precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. 
4 Então, foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do 
lado de fora, na rua, e o desprenderam. 
5 Alguns dos que ali estavam reclamaram: Que fazeis, soltando o 
jumentinho? 
6 Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus; então, 
os deixaram ir. 
7 Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e 
Jesus o montou. 
8 E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros, ramos 
que haviam cortado dos campos. 
9 Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois 
clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor! 
10 Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai! Hosana, nas 
maiores alturas! 
11 E, quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado 
tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os doze. 
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Assim como na tragédia de Sófocles, Édipo Rei, o coro aqui assume 

clara função de dar  voz à urbe. Não é distante imaginar que ambas as cenas, tan-

to de Édipo, quanto da entrada em Jerusalém ocorram na rua, mais precisamente 

naquilo que os gregos definiam como Ágora, o espaço de manifestações públicas 

que são vistas em diversas cenas do teatro clássico grego, e que na cena da en-

trada do Cristo em Jerusalém em direção ao templo tem clara relação. 

O púbico da rua transforma-se em coro que anuncia o personagem 

Cristo como o bendito, como o salvador. É o reconhecimento necessário para a 

identificação do leitor/audiência com a estória que está sendo contada.  

Se por um lado é necessária a identificação do leitor/audiência com a 

urbe que reconhece que o Cristo é o messias anunciado e esperado, se faz neces-

sária também a identificação dos mesmos como algozes que levam o personagem 

ao martírio. 

No capitulo 15 o coro assume o papel de júri. A voz pública que grita 

Barrabás e condena o Cristo à crucificação é o elemento necessário para que o 

desenlace atinja o clímax dramático, imputando ao herói trágico o martírio como 

resultado da ação do povo/coro que se mostra manipulável e incapaz de compre-

ender o conceito de justiça. Para a narrativa e para a evolução trágica da trama, é 

preciso, assim como já foi dito, que o castigo imposto ao herói seja encarado de 

forma injusta e que através deste a purgação ocorra através da identificação. As-

sim como o coro/público recebe o Cristo como o Ungido, de igual maneira o con-

dena à crucificação e absolve o homicida Barrabás. Troca-se de lugar na narrativa, 

ao absolver o homicida e condenar à morte o protagonista, todos se transformam 

em homicidas. Todos podem se identificar com os dois lados.  

O coro assume funções de voz pública idênticas às de conhecidas 

tragédias gregas. 

 Em As Bacantes de Eurípides,a presença do coro é marcada na nar-

ração da estória de milhares de mulheres (mênades) embriagadas pelo Deus Dio-

nísio. A função do coro nesta peça é a representação da vontade popular a cami-

nho da contestação do poder. 

Em Prometeu Acorrentado são as mulheres (oceânicas) que personi-

ficam o coro, como filhas do Deus Oceano; elas lamentam a situação de Prometeu. 



 
42 

Em Édipo em Colono o coro é agressivo, ataca Édipo (já em idade 

avançada) como um assassino. 

Em Os Sete Contra Tebas o coro tem a função de resolver dilemas de 

sangue (os dois filhos de Édipo não se suportam, um termina por matar o outro). 

Nas tragédias gregas o principal tema do coro é o esfacelamento das 

cidades, aliás, esse tema era o grande terror do povo grego. Este esfacelamento 

pode ser sentido também no texto de Marcos.  O coro fala de temas elevados, 

quando há a necessidade de uma linguagem baixa, um personagem (Corifeu) sai 

do coro para fazê-lo. Ao coro compete a voz pública, que demonstra o pensamento 

e o sofrimento coletivo. 

 

Ai de nós, que sofremos dores sem conta! Todo o povo atingido pelo 
contágio, sem que nos venha à mente recurso algum, que nos possa 
valer! Fenecem os frutos da terra; as mães não podem resistir às 
dores do parto; e as vítimas de tanta desgraça atiram-se à região do 
deus das trevas.30 

 

 

Neste coro de Édipo Rei fica claro esta posição, que por sinal tem 

grande relação com o texto de Isaias 26, que também utiliza da voz de coro 

18 Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o 
que demos à luz foi vento; não trouxemos à terra livramento algum, 
e não nasceram moradores do mundo. 19 Os vossos mortos e 
também o meu cadáver viverão e ressuscitarão; despertai e exultai, 
os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o 
orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. 

 

 O conceito de Neher  de que  todo  profeta é um personagem trágico 

por excelência é a chave para a compreensão destas falas.  Isaias ressalta isso, e 

do texto que ratifica a posição do Cristo como o Messias e personagem trágico no 

início do evangelho de Marcos também evidencia a utilização de outra característi-

ca que será permanente no texto marquino: o coro, como voz pública que ratifica e 

                                                 

30 SOFÓCLES. Édipo, rei. P.15 
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anuncia o destino do herói para trágico final. Todos os recursos literários são utili-

zados para que possa haver identificação, purgação e catarse. 

 

O Evangelho de Marcos é uma tragédia? 

Apesar destes elementos descritos anteriormente não podemos deli-

mitar o texto marquino como sendo uma tragédia no sentido clássico do termo. Vic-

tor Hugo em seu Prefácio à Cromwell defende que o drama romântico, que contém 

elementos trágicos e cômicos é superior à tragédia e à comédia porque a vida é 

assim: a interposição de momentos de tragédia e comédia, de grotesco e de subli-

me. O próprio Hugo vê na religião cristã, e nos textos fundantes desta, a ruptura 

com o deus exclusivamente trágico do paganismo. 

Uma religião espiritualista, que supera o paganismo material e 
exterior, desliza no coração da sociedade antiga, mata-a, e neste 
cadáver de uma civilização decrépita deposita o germe da 
civilização moderna. Esta religião é completa, porque é verdadeira; 
entre seu dogma e seu culto, ela cimenta profundamente a moral. E 
de início, como primeiras verdades, ensina ao homem que ele tem 
duas vidas que deve viver, uma passageira, a outra imortal; uma da 
terra, a outra do céu. Mostra-lhe que ele é duplo como seu destino, 
que há nele um animal e uma inteligência, uma alma e um corpo; 
em uma palavra, que ele é o ponto de intersecção, o anel comum 
das duas cadeias de seres que abraçam a criação, da série dos seres 
materiais e da série dos seres incorpóreos, a primeira, partindo da 
pedra para chegar ao homem, a segunda, partindo do homem para 
acabar em Deus. 
Uma parte destas verdades tinha talvez sido suspeitada por certos 
sábios da Antigüidade, mas é do Evangelho que data sua plena, 
luminosa e ampla revelação.31 

 

O texto de Hugo é aprofundado na critica de Mikhail Bakhtin em que a 

carnavalização pode ser vista como este ponto de intersecção a que Hugo se refe-

re. Pode-se concluir de certa maneira que o ambiente histórico que emoldura o 

Evangelho de Marcos, a multiplicidade de influências culturais, de formas de ex-

                                                 

31 HUGO, Victor. Do grotesco e do sublime. P. 9 
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pressão foram decisivas para a construção da narrativa, e que a redação de Mar-

cos foi influenciadora para os sinóticos.  

Rhoads concorda com a proposta apontada por Helmut Koester que 

já no século XIX “demonstraram convincentemente que o Evangelho de Marcos 

deve ser o evangelho mais antigo e que foi usado tanto por Mateus e Lucas.”32 

Há na narrativa acelerada de Marcos, na estruturação de Cristo como 

personagem trágico, elementos que, assim como Hugo definia, servem de alívio 

cômico para a condução da estória. Estes elementos não chegam a comprometer o 

objetivo trágico de identificação e purgação, mas demonstra de maneira clara o 

ambiente de produção como elemento de cultura popular. Com sua escrita rápida, 

suas ironias e seus aspectos grotescos que examinaremos nos capítulos posterio-

res. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

32 KOESTER, Helmut. Introdução ao novo testamento, Vol. 2. P.49 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

O Riso no evangelho de Marcos 
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O riso absurdo dos Deuses 

George Minois inicia seu trabalho “História do Riso e do Escárnio” ci-

tando o Papiro Mágico Grego XIII, no qual o universo fora criado pelo riso gutural 

do deus.  Para o autor do papiro, o universo nasceu de uma enorme gargalhada 

que o deus criador fora acometido, seja este deus qual for e qual nome te-

nha,“como se, de repente, ele tivesse consciência do absurdo de sua existência” 33 

A palavra não pode ser criadora, ainda segundo Minois, visto que esta 

é produto da civilização, mas através deste riso absurdo, surge “um novo absurdo, 

tão absurdo quanto o próprio Deus: a luz, a matéria, o espírito”34  

A vida assume características do absurdo e do grotesco pela ótica de 

Minois, e desta maneira, a partir desta visão grotesca, o riso deixa de ser a anti-

característica do deus e passa a ser forma de explicação da existência. O grotesco 

e o risível que sempre foram vistos como ausência de Deus, como exemplo na 

                                                 

33 MINOIS, Geroge. História do riso e do Escarnio. P. 21 
34 IDEM 
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obra de Umberto Eco, O nome da Rosa, em que o riso é execrado pelos monges 

como forma abjeta e de distanciamento do sagrado. 

Não é o objetivo deste estudo fazer uma apologia do riso em Marcos, 

apenas procuraremos mostrar que existem elementos risíveis nos textos, influen-

cias do cômico e do grotesco, e que recursos como a ironia, a troça e o sarcasmo 

foram empregados na construção narrativa, e estes são de muita importância para 

compreender a atmosfera de “fantástico-maravilhoso” de Todorov e que podem ser 

vistos no texto. 

O humano em Marcos é um ser de fronteiras culturais, como na defi-

nição de Lotman de borda de semiosfera, e está exposto a diversas formas de 

construção narrativa, de estilos e gêneros literários. Neste universo, o riso e o trá-

gico coabitam, como na definição de Hugo. A obra literária de Marcos corresponde 

aos anseios de seu tempo e espaço. Neste ambiente em que as influências diver-

sas (humor judaico, tragédias gregas e romanas, as sátiras menipéias, etc), andam 

juntas nesta espécie de esquina do mundo que a região de Israel se torna, é pos-

sível notar que na formatação do texto se fazem presentes. 

Helmut Köester percebe que esta imbricação de estilos pode ser vista 

nos escritos neotestámentários. Para o autor alemão a comédia nova do período 

helenístico estende sua influencia para além de Atenas. É um gênero apreciado 

pelas camadas populares e que pode ser percebida em textos paulinos 

Em 1Co 15,33, Paulo cita uma máxima ( “As más compahias 
corrompem os bons costumes”) de uma das comédias de Menandro, 
e as pinturas nas paredes das casas de Éfeso demonstram que essas 
comédias ainda eram populares35 

 

Neste espaço de criação, a dominação romana contribui nos aspectos 

de transmissão do relato, e o grego, mesmo que não seja a língua usual do redator 

do evangelho, traz consigo elementos da cultura e da escrita no seu bojo. 

Esta vai influenciar o trabalho do redator na forma de contar a estória 

que chegou até ele, na maneira de apresentar seus personagens e dar a eles ca-

                                                 

35 KOESTER, Helmut. Introdução ao novo testamento vol. I. P. 134 
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racterísticas trágicas e cômicas e até mesmo o modo como o narrador aparece no 

texto. 

O narrador, a voz criada pelo redator para conduzir a estória, se utili-

za da ironia como forma de produzir riso, e de certa maneira, gerar mais empatia 

com o personagem Cristo e justificar o objetivo final do texto, a identificação e a 

catarse. 

 
A ironia leva os leitores a admitir o ponto de vista do narrador. Ao 
apresentar as autoridades ridiculiarizando Jesus como "rei dos 
judeus", o narrador leva o leitor a simpatizar com Jesus e a sorrir 
assustadoramente, pensando: "Há mais verdade nisso do que 
pensam". E como o leitor vê o que os personagens não percebem, o 
leitor sabe os fatos dentro, talvez até se sente superior aos 
personagens. De alguma forma, a ironia cria uma cumplicidade 
entre o leitor e o narrador, porque juntos compartilham algo que os 
introduz no interior da estória. (tradução nossa)36 

 

O riso cumpre dupla função, ao mesmo tempo em que alivia a carga 

dramática da narrativa, conduz o leitor/audiência a se identificar ainda mais com o 

herói. O riso é colocado, não só como alivio cômico, mas a serviço da linearidade 

da estória, de seu encadeamento dramático, e para isso se utiliza da ironia, do sar-

casmo e do aspecto risível do grotesco na formação do riso romano. 

Este “riso grotesco surge de uma reação do medo diante da realidade 

que por momentos se deforma, perde sua estrutura racional, tranquilizadora, tor-

nando-se monstruosa” 37.  É ele que vai emoldurar em Marcos a utilização em larga 

escala de elementos mágicos, estranhos em alguns milagres (a cura do endemoni-

ado em 5.1-20; o enfiar o dedo no ouvido e cuspir e tocar na língua para a cura do 

surdo e gago em 7.32-37). Num mundo em que o real e o irreal são tão próximos, o 

                                                 

36 RHOADS, David. Dewey, Joanna. Michie, Donald.  Mark as Story. P.60. - “Irony draws the hearers into ac-
cepting the narrator’s point of view. By the showing the authorities ridiculing Jesus as “king of the Judeans”, 
the narrator leads the hearers to sympathize with Jesus and to smile slyly, thinking, “There’s more truth to 
that than they realize.” And because the audience understands what the characters do not, the audience is 
led to be the inside, perhaps even to feel superior to the characters. In a sense, irony creates a community 
between the audience and the narrator, who together share something that puts them on the inside.” 

37 MINOIS, Georges. História do riso e do escárnio. P. 94 
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riso é uma forma de explicar o que parece inexplicável, e para isso o grotesco é 

cotidiano, usual e factível. 

Minois afirma que Luciano, que ambienta sua obra Diálogo dos mor-

tos em Gadara, mesma região do relato de Marcos 5, “tem um riso ainda mais inex-

tinguível que os deuses”38. Luciano coloca o sério a serviço do cômico, inverte a 

relação socrática e questiona o encadeamento aristotélico. O riso no Diálogo dos 

mortos, envolto em toda ironia e sarcasmo que Luciano lança mão, escapa do po-

der dos deuses, este dom escapa deles, pode agora ser utilizado pela sua criação. 

A humanidade aprende a rir e a fazer rir. 

A ironia e a sátira no Evangelho de Marcos como forma do risível. 

Henri Bergson em seu ensaio sobre o cômico “O riso” – aponta que 

uma das formas do risível é mostrar o humano como uma máquina, uma máquina 

que funciona de maneira errada, com falhas. Esta é, segundo Bergson, uma das 

formas clássicas de se atingir o riso. 

Todos aqueles que procuram Cristo para terem acesso à cura ou a 

um milagre podem ser vistos como máquinas que tem seu funcionamento falho.  

As deficiências físicas aqui são evidências desta característica, em um tempo que 

o politicamente correto não existia e que as deficiências físicas eram motivo de pi-

ada. 

Para Bergson, a ironia é uma forma “elevada” do cômico. Não busca o 

riso aberto e franco, mas gera incômodos risíveis no receptor, através do confronto 

de realidades. 

A mais geral dessas oposições seria talvez a do real com o ideal: do 
que é com o que deveria ser. Ainda aqui a transposição poderá ser 
feita nas duas direções inversas. Ora se enunciará o que deveria ser 
fingindo-se acreditar ser precisamente o que é. Nisso consiste a 
ironia. Ora, pelo contrário, se descreverá cada vez mais 
meticulosamente o que é, fingindo-se crer que assim é que as coisas 
deveriam ser. É o caso do humor. O humor, assim definido, é o 
inverso da ironia. Ambos são formas da sátira, mas a ironia é de 
natureza retórica, ao passo que o humor tem algo de mais 

                                                 

38 Idem. P.67 
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científico. Acentua-se a ironia deixando-se arrastar cada vez mais 
alto pela idéia do bem que deveria ser. Por isso a ironia pode 
aquecer-se interiormente até se tornar, de algum modo, eloqüência 
sob pressão39 

 

A ironia, neste sentido, e sua comicidade é amplamente utilizada para 

ratificar o objetivo da trama como imitação da vida. O confronto de realidade é o 

mote em que grande parte do relato de Marcos se prende. A ideia de um mundo 

vindouro é confrontada com a realidade vigente. O absurdo deste mundo é posto 

diante de seres imperfeitos, como máquinas quebradas, como espelhos que se 

refletem mutuamente.  O deus absurdo se reflete ironicamente na realidade de se-

res absurdos. A imagem e semelhança de Deus também é imperfeita, gaga, coxa e 

cega. A ironia tem espaço e a imperfeição provoca o riso. 

Esta forma de transpor a realidade através do riso irônico é vista por 

Henri Bergson como uma característica elevada do cômico, indo do burlesco como 

a forma mais “vulgar” até a ironia40. Há uma predisposição do redator do evangelho 

de Marcos em elaborar uma atmosfera de cumplicidade com o herói da estória e 

com os fatos narrados para criar o ambiente propício para a catarse e para a men-

sagem de boa nova que o texto possui. 

A construção do narrador, como um personagem que emoldura a nar-

rativa, de certa maneira salientando em alguns pontos as ironias existentes no tex-

to, é um reforço proposital no objetivo principal da estória. Rhoads afirma que o 

“personagem narrador” tem consciência de que a estória narrada tem caráter am-

bíguo, cheio de lacunas e surpresas. Os personagens são envoltos nesta atmosfe-

ra cheia de lacunas, inexplicável, e desta forma o relato ganha a ironia como uma 

força. 

O narrador é cúmplice da audiência/leitor que conhece os significados 

por vezes escondidos. Os personagens são privados de conhecer aquilo que para 

o narrador já é sabido.   

                                                 

39 BERGSON,Henri. O riso. P.61 
40 BERGSON, Henri. O riso. P 59 
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A história é deliberadamente ambígua e o significado é muitas vezes 
escondido - se não for para o público, sim para os personagens da 
história. A história termina sem fechamento. O significado da vida 
está escondido, uma vez que a soberania de Deus é velada, exceto 
aqueles que tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Não é óbvio 
para o mundo que aqueles que colocaram Jesus no lado de Deus. 
Para o narrador, a vida é paradoxal, ambígua, irônica, aberta e 
incerta.41 (tradução nossa) 

 

A ironia do narrador está impregnada daquilo que acabou por ser de-

finido de humor judaico. Este humor segundo Peter Berger é fortemente intelectual, 

com a capacidade de rir de si mesmo, e narrado em estórias geralmente curtas. 

Para Berger, “ele também tem uma dimensão surrealista, que ficamos tentados a 

chamar de religiosa, em sua origem42” 

Desta maneira o absurdo do deus que ri no ato da criação no Papiro 

de Leyden citado por Minois pode ser visto como maneira de relacionar com o 

mundo do narrador de Marcos.  O narrador de Marcos tem o relato pressionado 

pelo objetivo do evangelho, que é de anunciar que o Messias está entre os huma-

nos. O absurdo da criação é revelado na existência igualmente absurda do herói 

que mostra que a existência humana é absurda.  Bergson afirma que a ironia acen-

tua-se, indo cada vez mais alto pela ideia do bem que deveria ser. “Por isso a iro-

nia pode aquecer-se interiormente até se tornar, de algum modo, eloquência sob 

pressão.” 43A ironia é, no que  concordam Bergson e Minois, uma maneira de ele-

var o discurso para uma esfera onde o riso torna-se eficaz para a transmissão da 

mensagem central de Marcos ( tão criticado posteriormente por seguidores do cris-

tianismo), a passagem do Messias entre os humanos, a urgência desta mensagem 

e o como os humanos se relacionam com suas incoerências e absurdos. 

                                                 

41 RHOADS, David. Dewey, Joanna. Michie, Donald.  Mark as Story. P.61 - The story is deliberately ambigu-

ous, and the meaning is often hidden – if not the audience, then certainly to the characters in the story. The 

story ends without closure. The meaning of life is hidden, because rule of god is hidden except to those who 

follow Jesus are on God’s side. For the narrator, life is paradoxical, ambiguous, ironic, open, uncertain 
42 BERGER, Peter. O riso redentor. P. 167 
43 BERGSON, Henri. O riso. P.61 
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O riso em Marcos 5 – O endemoniado geraseno 

O texto. 

1 Entrementes, chegaram à outra margem do mar, à terra dos 
gerasenos. 
2 Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um 
homem possesso de espírito imundo, 
3 o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém 
podia prendê-lo; 
4 porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as 
cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões, despedaçados. E 
ninguém podia subjugá-lo. 
5 andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros 
e pelos montes, ferindo-se com pedras. 
6 Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, 
7 exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do 
Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes! 
8 Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem! 
9 E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o 
meu nome, porque somos muitos. 
10 E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do 
país. 
11 Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. 
12 E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos 
para os porcos, para que entremos neles. 
13 Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram 
nos porcos; e a manada, que era cerca de dois mil, precipitou-se 
despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. 
14 Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. 
Então, saiu o povo para ver o que sucedera. 
15 Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a 
legião, assentado, vestido, em perfeito juízo; e temeram. 
16 Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que 
acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos. 
17 E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. 
18 Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora 
endemoninhado que o deixasse estar com ele. 
19 Jesus, porém, não lho permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para tua 
casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como 
teve compaixão de ti. 
20 Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que 
Jesus lhe fizera; e todos se admiravam. 
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O endemoniado geraseno aproximações geográficas e literárias 

A cena da cura do endemoniado geraseno está localizada logo após 

Jesus acalmar a tempestade (Mc. 4. 35-41) e antes do pedido de Jairo para a cura 

de sua filha (Mc. 5. 21 em diante).   O primeiro aspecto da ironia constante no texto 

é a localização geográfica de Gerasa, uma planície rodeada por áreas arborizadas 

e montanhas, distante mais de 55 quilômetros do mar. No evangelho de Mateus a 

localização do mesmo relato é Gadara, talvez na tentativa de aproximar o relato do 

mar, visto que Gadara se encontra apenas a 12 quilômetros de distancia do Mar da 

Galiléia. O certo é que o relato, seja em Mateus ou em Marcos, que é objeto deste 

estudo, acontece na Decápolis, e nesta região, existe uma tradição da oratória dos 

filósofos cínicos, como a do Diálogo dos Mortos de Luciano, e este pode ser um 

dos motivos pelos quais foi escolhida a região como moldura para o relato da cura 

do endemoniado. 

A narrativa do exorcismo do endemoniado está impregnada de ele-

mentos que aproximam o relato à literatura fantástica a que Todorov apontou. Para 

Todorov a literatura fantástica é um mundo que é bem o nosso, tal qual o conhe-

cemos, sem diabos, demônios ou outros seres atemorizantes, mas no qual se pro-

duz um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis deste mundo. Para 

tanto, o personagem do acontecimento narrado deve optar por uma das soluções 

possíveis: ou se trata de uma ilusão dos sentidos, produto da imaginação, e nesse 

caso, as leis do mundo continuam a ser o que são, ou então esse acontecimento 

se verificou realmente, é parte integrante da realidade, mas nesse caso ela é regi-

da por leis desconhecidas para nós. 

A literatura fantástica, em que eventos extraordinários se misturam à 

realidade, unindo dois mundos distintos, o dos vivos e dos mortos, é o pano de 

fundo para a saga de Menipo de Gadara, o protagonista do Dialogo dos Mortos de 

Luciano. Menipo visita o Hades encontrando-se com filósofos, políticos e outras 

pessoas que morreram. Utiliza-se de extrema ironia e sarcasmo para travar conta-

tos com estes seres, e esta maneira de pensar a vida através da morte pode ser 

vista, por exemplo,em outras obras literária em que mortos voltam à vida, como em  

Incidente em Antares, de Érico Veríssimo, ou no dialogo final dos defuntos de Bom 

dia para os defuntos do  autor chileno,  Manuel Scorza. 
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 As fronteiras entre o real e o imaginário no relato de Marcos são mui-

to estreitas, quase imperceptíveis.  Como já citado anteriormente, Todorov usa em 

sua análise a obra de Edgar Alan Poe, em que as fronteiras do mundo considerado 

real são confrontadas com outra realidade. 

Harold Bloom compara a escrita do Evangelho de Marcos à obra de 

Edgar Alan Poe, mas no que diz respeito a sua composição. Para Bloom, Poe tem 

às mãos sempre uma grande estória para contar, mas no que tange à escrita, é 

sempre um escritor de estilo pobre, ligeiro, e modesto na construção. Para Bloom, 

Marcos sofre do mesmo mal de Poe. 

Marcos é ao mesmo tempo, mau escritor e ótimo escritor: vem-me 
à mente Edgar Alan Poe, outro exemplo raro desse paradoxo, por 
mais ensandecida que possa parecer a comparação. Será a 
estranha conclusão do Evangelho de Marcos um índice (por assim 
dizer) de inaptidão ou de genialidade? O momento brusco ali 
descrito promove a nossa identificação com as mulheres diante do 
sepulcro; nós também, fugimos porque sentimos medo.44 (BLOOM, 
2005. P.80) 

 

Ambos têm uma grande estória para contar, mas não são “escritores-

cultos”, e sim contadores de estória.  Tanto Todorov como Bloom ao se referirem a 

obra de Poe, evidenciam os traços do fantástico existentes na obra do escritor nor-

te-americano, e que podem ser perfeitamente aplicados à cena narrada no texto de 

Marcos.  

O endemoniado da narrativa confronta a realidade com o fantástico, 

expande as fronteiras do real e, segundo Todorov, ainda impõe a esta realidade 

um acontecimento que foge do controle de maneira clara.  Se aplicarmos a critica 

de Todorov à cena da expulsão do endemoniado geraseno, passaremos além da 

linha que delimita aquilo que é fantástico, pois a partir deste momento o universo 

passa a sugerir a existência do sobrenatural. Para Todorov em sua classificação 

das estruturas narrativas, o texto de Marcos pode ser compreendido desta maneira 

como fantástico-maravilhoso 

                                                 

44 BLOOM.Harold. Jesus e Javé. P.80 
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 A análise de Todorov ao texto A Morta Apaixonada de Théophile Gau-

tier, que o ensaísta húngaro qualifica como fantástico-maravilhoso, pode perfeita-

mente ser aplicada à cena do endemoniado geraseno narrada no Evangelho de 

Marcos; 

Ora, aquele que pensa como um psicótico está condenado pela 
sociedade de modo não menos severo que o criminoso que 
transgride os tabus: ele é, assim como este último, encarcerado, sua 
prisão se chama casa de saúde. Não é por acaso também que a 
sociedade reprime o emprego de drogas e encarcera, ainda uma 
vez, aqueles que as usam: as drogas suscitam uma maneira de 
pensar considerada culpada. Podemos concluir que, desse ponto de 
vista, a introdução de elementos sobrenaturais é um meio de evitar 
a condenação que a sociedade lança sobre a loucura. A função do 
sobrenatural é subtrair o texto à ação da lei e, por esse meio, 
transgredi-la. 45 

  

 Para Todorov a relação do sobrenatural com a narração torna-se en-

tão clara: todo texto fantástico é uma narrativa, pois o elemento sobrenatural modi-

fica o equilíbrio anterior, e isto é a própria definição da narrativa; mas nem toda 

narrativa pertence ao maravilhoso, se bem que exista entre eles uma afinidade, na 

medida em que o maravilhoso realiza essa modificação de maneira mais rápida. 

Torna-se claro, nesta perspectiva, que a função social e a função literária do so-

brenatural são uma única: transgredir uma lei. A intervenção do elemento maravi-

lhoso constitui sempre uma ruptura no sistema de regras preestabelecidas.  

  A crítica literária de Todorov pode ampliar os horizontes na leitura do 

texto de Marcos 5, se considerarmos o ambiente imaginário ao qual se refere To-

dorov, que pode ser provocado por uma mente superexcitada, a literatura fantásti-

ca coloca a maior parte de um texto como pertencente ao real, ou mais exatamen-

te, como provocada por ele. 

 O endemoniado geraseno, desnudo, periférico e que não se subjuga 

aos grilhões, que habita o universo do fantástico possui outro elemento que o inse-

re neste contexto: o monstruoso.  

                                                 

45 TODOROV. Tzvetan.  As estruturas narrativas. P. 161 
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 Podemos enquadrar o antagonista da cena narrada no Evangelho de 

Marcos nas sete categorias do monstruoso apontadas por Cohen: Ele é um corpo 

que se revela, um construto de cultura; Ele sempre escapa; Expõe a crise de cate-

gorias, pois se recusa a fazer parte da “categorização das coisas”; Ele é periférico, 

habita nos porões da indiferença; Ele policia as fronteiras do possível, dialoga com 

dois mundos distintos, o real e o imaginário; O medo do monstro esconde o desejo 

pelo monstruoso, por meio do corpo do monstro criamos fantasias de agressão, 

dominação e inversão em um espaço de expressão seguro e delimitado; Ele está 

situado no limiar,  

“Eles podem ser expulsos para as mais distantes margens da 
geografia e do discurso, escondidos nas margens do mundo e dos 
proibidos recantos de nossa mente, mas eles sempre retornam”46 

 

 Estas características do grotesco existentes no endemoniado podem 

também ser vista no personagem Cristo. São dois corpos grotescos e monstruo-

sos, à margem da sociedade (um cemitério), travando um diálogo absurdo. A sus-

pensão do tempo, a inexatidão do “lócus” da cena, e a improvável solução contém 

traços de uma fina ironia, chegando ao sarcasmo. 

 Duas características desta “ironia” podem ser realçadas: a) o demônio 

possessor que reconhece o Messias antes; b) o demônio que se apresenta como 

Legio, legião.  

 O demônio que corre e adora o Messias, reconhecendo-o, pois veio 

de longe, assim como Jesus, e aqui consta a ironia do redator: Cristo é reconheci-

do como um demônio em 3.22 “Os escribas que haviam descido de Jerusalém, di-

ziam: Ele está possesso de Belzebu. E; É o maioral dos demônios que expele os 

demônios.”A ironia do capitulo 5 se conecta ao capitulo 3. Um demônio tem capa-

cidade de reconhecer outro. Considerando estes como seres que habitam frontei-

ras, os dois se reconhecem mutuamente.  

 A outra ironia a ser destacada no texto é mais nítida. Colocar o domi-

nador romano como uma entidade incorporada em um ser que habita um cemitério, 

                                                 

46COHEN, Jeffrey Jerome. Pedagogia dos monstros. P. 55 
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a periferia. Ridicularizar o poderio romano marginalizando-o como ser louco que 

desnudo (desprovido de toda a importância de suas vestes), caminha entre túmu-

los e mortos. Invertem-se os papeis sociais. O centro vira periferia.  O poder roma-

no é confrontado na borda da sociedade, naquilo que ela excreta e que marginali-

za.  

  Este caráter irônico expresso no texto, não pode, apesar do diálogo 

absurdo travado entre os interlocutores, provocar o riso franco, mesmo tendo na 

figura do endemoniado aquilo que para Henri Bergson são algumas das caracterís-

ticas que provocam o riso: o ser humano como espetáculo, como obra de arte; a 

rigidez mecânica na superfície do corpo social, do espírito e do caráter, que a soci-

edade quer. Essa rigidez é o cômico, e a correção dela é o riso. 

 Porém, a identificação da audiência/leitor com a narrativa distancia o 

caráter cômico do relato.  Para Bergson, a loucura só é risível quando conciliável 

com a saúde, não provocada por algo externo.  

Encontramo-la, sem dúvida, aguda ou crônica, em certas formas da 
loucura. Ela se parece em muitos aspectos à ideia fixa. Mas nem a 
loucura em geral nem a ideia fixa nos fará rir, porque se trata de 
enfermidades. Elas suscitam a nossa piedade. O riso, como 
sabemos, é incompatível com a emoção.47 

  

 A incompatibilidade do riso com a emoção pode ser intencional, mas 

não obstrui o grotesco, também fonte de riso, retratado na cena. O fato de o ende-

moniado estar nu, nunca ter sido preso aos grilhões, e por que não imaginar, que 

sua loucura podia ser notada pelo que dizia, aproxima o personagem do filósofo 

cínico Menipo, já apontado aqui e que é retratado na sátira do Dialogo do Mortos, 

de Luciano. Talvez o compositor de Matheus, percebendo esta aproximação, am-

bienta a narrativa, “na região dos gadarenos”, não por sua proximidade com o mar 

e sim com a herança cultural. 

A ironia pode ser vista de maneira mais clara no envio dos demônios 

para os porcos. Para Gerhard Hörster, a ironia habita na crítica aos judeus, que 

                                                 

47 BERGSON. Henri. O riso. P. 88 
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não comendo carne de porco, criam-nos para venderem aos romanos. Endemoniar 

animais que, na lei, já não são puros, causando unicamente prejuízos. Talvez isso 

explique a ânsia dos criadores em expulsá-los do local (v17). 

Se a expulsão do demônio que se apresenta como “Legio”, adoecen-

do o endemoniado, não provoca o riso pela identificação com o sofrimento deste, a 

ridicularização no envio deste aos porcos, seu aspecto grotesco e as respostas dos 

criadores tem fortes elementos do riso apontado por Bergson.  

Aqui, na cena dos porcos, sobressai o riso grotesco, que inverte a or-

dem natural das coisas, desestrutura-se e decompõe-se; fundindo-se novamente 

de forma monstruosa e ridícula. 

Georges Minois diz que no riso grotesco, proposto por Luciano no 

Dialogo dos Mortos, pode ser visto como uma desforra ao diabo, a ridicularização 

de seu poder e de seu encanto. Para ele, Luciano coloca “o sério a serviço do cô-

mico, ele arranca sua máscara trágica e grave e lhe impõe outra cômica, satírica 

ou risível”48 

A ironia risível é evidenciada no relato dos porcos que, após serem 

“infestados” por demônios, são atirados em um precipício inexistente que chega a 

um mar igualmente inexistente. A quebra da ordem natural, a suspensão do tempo 

e a inexatidão do espaço evidenciam os traços de humor que se não é franco, é 

claramente irônico. 

 

 

 

O endemoniado e a ruptura de dois mundos 

 

Como compreender a cena da cura do endemoniado geraseno cons-

tante no Evangelho de Marcos?  É possível relativizar, se lido como um simples 

                                                 

48 MINOIS, Georges. Historia do riso e do Escárnio. P. 36 
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relato dos fatos, as incongruências geográficas e culturais? A crítica literária cola-

bora com a discussão, quando aponta os elementos ficcionais existentes no texto. 

A suspensão do tempo e do espaço, sua refinada ironia, que se não ocasiona o 

riso aberto e franco, provoca, no mínimo, incômodos ao  ser visto como um texto 

recheado de humor. 

Os elementos grotescos e sublimes, que para Victor Hugo49 consis-

tem na maneira mais eficaz de “contar uma história”, pois assim se configura a vi-

da, estão presentes em todo o Evangelho de Marcos.  

Assim também como os recursos da linguagem, ironias, sarcasmos, 

humor e as tragédias que se mostram na construção narrativa. O redator não pro-

curou construir um texto que tivesse elementos que pudessem ser comprovados. O 

“contar uma estória”, como Rhoads afirma no seu livro, passa a ter mais importân-

cia do que a busca pela verossimilhança. Aqui talvez se encontre o que para Rho-

ads é muito importante: o redator do evangelho de Marcos se preocupa mais em 

contar uma estória do que relatar a história. O universo ficcional, para isto, tem que 

ser levado em conta, assim como toda a carga cultural, os medos, os anseios e o 

destino da mensagem que estão, em certa medida, escondidos no texto. Tratá-lo 

como um relato puramente histórico, gera problemas de coesão com o real (dados 

culturais, geográficos, etc.), da mesma maneira que empobrece o texto, reduz a 

complexidade e transforma a figura do endemoniado em um maneirismo, numa 

ação artificial, que se coloca apenas para evidenciar o poder de Cristo e não como 

forma utilizada para contar a estória dos medos e das angústias, e como é possí-

vel, ainda que de maneira irônica, rir da situação. 

 

 

 

                                                 

49 HUGO. Victor. Do grotesco e do Sublime 
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A mulher siro fenícia – A fina ironia judaica 

O escritor norte-americano Philip Roth, conhecido por desenvolver 

obra voltada à temática judaica, no seu livro Complexo de Portnoy define este hu-

mor o no seguinte dialogo: 

“E você é um homem muito inteligente. É isso que faz com que fique 
ainda mais desagradável. A contribuição que você podia dar! Uma 
autodepreciação tão idiota! Tão desagradável!” 
“Ah, não concordo”, repliquei. “A autodepreciação, afinal de contas, 
é uma forma clássica de humor judaico.” 
“Humor judaico, não! Não! Humor de gueto”.50 

 

Neste livro Roth conta a história de Alexander Portnoy, um rapaz 

oprimido pela família judia, que durante toda a obra desabafa com seu psicanalista 

sobre suas angústias, sua sexualidade e complexos.  Na obra de Roth, de um hu-

mor franco e aberto, o protagonista está sempre disposto a ser motivo de riso e rir 

de si mesmo, de suas incongruências, de suas falhas e de suas atitudes. 

Portnoy é um personagem que funciona mal, como na teoria de Berg-

son, seu aspecto risível vem de suas falas, ou da descoberta de suas falhas seja 

por ele mesmo, seja pelos outros. Portnoy faz rir quando reconhece que, apesar da 

sua inteligência acima da média, foi “passado para traz” por outra pessoa. Sua in-

teligência não foi suficiente para evitar colocá-lo em situações constrangedoras.   

O exorcismo da filha da mulher siro fenícia, que nos é apresentado no 

capitulo 7.24 a 30, traz alguns elementos que podemos livremente comparar ao 

humor judaico. 

24 Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro [e Sidom]. 

Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse; no 

entanto, não pôde ocultar-se, 

25 porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito 

imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos 

pés. 

26 Esta mulher era grega, de origem siro-fenícia, e rogava-lhe que 

expelisse de sua filha o demônio. 

                                                 

50 ROTH, Philip. Complexo de Portnoy. P.225  
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27 Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, 

porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos 

cachorrinhos. 

28 Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor; mas os cachorrinhos, 

debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. 

29 Então, lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir; o demônio já 

saiu de tua filha. 

30 Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o 

demônio a deixara 

 

A fala de Cristo é marcada por todo o peso de Jesus diante de sua  

tradição judaica, que considerava os gentios ora como cães, ora como porcos. O 

normal e esperado seria que a mulher não respondesse, ficasse quieta. 

Para David Rhoads, travessia do Mar da Galileia e as expulsões dos 

demônios no geraseno que habita nos sepulcros, da filha da mulher siro-fenicia e 

do surdo e mudo são demonstrações claras de que o protagonista do relato de 

Marcos não se restringe a área territorial de Israel. O confronto de realidades além 

das fronteiras é notado nas ironias em que o Cristo se porta como estrangeiro e ri 

destes e de si mesmo. Rhoads afirma que todos aqueles que foram atingidos pelos 

milagres que Cristo fez não tiveram uma contrapartida para receber a cura, ou o 

exorcismo.  

Jesus cura livremente, sem ataduras para aqueles que estão sendo 
curados. Ele não exige que eles acreditem que ele é o ungido (e 
ninguém o faz) ou mesmo que eles acreditassem no Deus dos judeus 
(a mulher síro-fenica não crê).51 –(tradução nossa) 

 

Ainda que alguns não considerassem Jesus como o ungido de Deus, 

mas colocavam o Deus dos Judeus como o maior, a grande ironia do dialogo da 

mulher siro-fenícia é o fato de que ela não só não reconhece que Jesus é o Messi-

as, como tampouco acredita no Deus judaico.   

A resposta dada pela mulher vai além dos limites que a ironia se im-

põe. É satírica, beira ao sarcasmo. A realidade  cultural  que Cristo estava inserido 

                                                 

51 RHOADS, David. Dewey, Joanna. Michie, Donald.  Mark as Story. P.109. - Jesus heals freely, with no strings 

attached for those being healed. He does not demand that they believe he is the anointed one (and noone 

does) or even that they believed in God of the Judeans (the Syrophoenician woman does not)   
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é confrontada. Aquilo que para a mulher era um insulto retorna como resposta 

perspicaz. 

Em sua origem, a sátira era um insulto elevado à categoria de 
maldição – isto é, um insulto com poderes mágicos. O objeto do 
insulto é ridicularizado, mas o seu efeito ia muito além do 
constrangimento social, alcançando o poder destrutivo da magia 
negra.52 

 

O insulto satírico de Cristo gera uma resposta ainda mais constrange-

dora de tão irônica, e coloca o Messias em situação vexatória, na qual a única coi-

sa a fazer é rir de si mesmo. A ridicularizarão de seus preconceitos não deixa outra 

alternativa senão a mágica.  O milagre soa como uma gargalhada, assim como no 

ato da criação apontado por Minois. O absurdo se faz presente e a ironia é o cami-

nho, se não para o riso deslavado, para o sorriso que pode estar embutido na frase 

“Por causa da sua palavra, podes ir; o demônio já saiu da sua filha.” 

Todos os críticos que se debruçaram sobre atemática do riso (Minois, 

Berger, Bergson) são unânimes ao afirmar que quando se estuda o riso ele perde a 

graça. O riso é muito volátil, necessita de compreender uma infinidade de questões 

objetivas e subjetivas que o produz.  Os aspectos culturais, sociais e religiosos de-

vem sempre estar na análise do riso. Uma piada que fora motivo de riso da anti-

guidade transposta aos tempos atuais pode gerar horror, terror e incompreensão e 

até mesmo a pergunta: Riam disso? 

Mary Beard discorre sobre esta dificuldade em compreender o riso na 

Roma antiga. Questões sobre a sexualidade, sobre relações sociais e tudo aquilo 

que ela considera “protocolos sociais e discursivos”, mudaram no decorrer do tem-

po.  

...a mensagem básica que os antigos escritores tentaram transmitir 
é clara: se você retroceder o suficiente no tempo romano, você 
encontrará uma cultura desagradável e jocosa do riso que tem – 
para o bem ou para o mal –sido perdida ou está a ponto de ser53 
(tradução nossa) 

                                                 

52 BERGER. Peter l. O riso redentor. P.273 
53 BEARD, Mary. Laugther in a ancient Rome. P. 68. ... the basic message that the ancient writers tried to con-

vey is clear: if you go back enough in Roman times, you will find an unpleasant and humorous culture of 

laughter that you have - for good or bad - lost or nearly to be 
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Não conseguiremos, dentro da nossa realidade cultural, rir aberta-

mente dos relatos irônicos no texto de Marcos. A aura de literatura sagrada impos-

ta pela canonização do texto, a demonização do riso que Minois adverte ter ocorri-

do na idade média, sobremaneira nos textos bíblicos, colaboram pela visão atual 

que marginaliza o riso nestes textos e diminuem seu caráter jocoso, satírico e irô-

nico, mas não devem de maneira alguma impedir a identificação do riso como 

componente elevado da literatura bíblica.  
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CAPÍTULO III 

 

 

 

Entre o grotesco e o sublime 
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Gênero híbrido: a cultura popular e cultura de elite no relato de 

Marcos 

 

Nos dois capítulos anteriores deste trabalho discorremos sobre as ca-

racterísticas trágicas e cômicas existentes no Evangelho de Marcos. Aquilo que a 

crítica aristotélica  considera como presença do sublime ou elevado, e também dos 

elementos que esta critica coloca como inferiores ou grotescos e que são presen-

tes na comédia.  

Vários teóricos que analisam o trágico veem na crítica aristotélica 

(Gassner, Brecht, Minois, e outros) um saber não monolítico, que não está sujeito a 

negações e confrontos. Para estes teóricos, o riso tem tanta importância quanto as 

emoções suscitadas da tragédia. Muitos, como Bergson e Brecht, consideram o 

riso como algo mais racional do que o trágico. Brecht, assim como no humor judai-

co, considera que é possível aprender mais em um riso do que no choro.  

  Aristóteles, ao perceber  que a imitação é a base da criação poética, 

coloca na sua concepção de mundo o trágico como elemento mais nobre, talvez 

por ter convivido pouco com a urbe, com as classes mais populares e menos abas-

tadas. Não que estas não consumissem os produtos de Ésquilo, Aristófanes e Só-

focles, por exemplo, mas a adaptavam a sua realidade cotidiana, e faziam releitura 

de uma realidade nobre, que por vezes parecia desconhecida ou estranha.  

Todo este universo deve ser visto na leitura do texto marquino. Aquilo 

que Homi Babba chama de “entre - lugares” ou o conceito de Lotmann de borda de 

semiosfera não pode ser esquecido na leitura de Marcos. Nem tampouco que a 
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força criativa do texto de Marcos, como assim define Rhoads, está no fato de que o 

redator sabe que tem uma boa estória para contar e vai se utilizar de todos os mei-

os possíveis para que esta estória seja assimilada da melhor maneira possível pelo 

leitor/audiência.  

Onde podemos chegar com estas considerações? Aplicar métodos de 

crítica literária não pode de certa maneira empobrecer o texto? Teriam consciência 

o/s redator/es do relato de Marcos?  

Para isso, voltemos à Klaus Berger no que diz respeito à factividade. 

É necessário romper com o conceito de factível que se construí na exegese tradi-

cional do texto.  Sendo, como afirma Paulo Nogueira, a própria religião um texto 

que pode ser lido e decodificado de acordo com o seu tempo.54·. A leitura do relato 

de Marcos traz consigo a ideia de que a boa estória a ser contada tem que ter ve-

rossimilhança, mas não deve ter compromisso fidedigno com a “realidade”. O ato 

criativo humano vai se mostrar em toda a sua amplitude, não sendo possível isolar 

a criação religiosa das outras obras que buscam, na acepção clássica, a imitação 

da vida e a compreensão do belo. 

A leitura enviesada, da Poética de Aristóteles, como já dito antes, atri-

bui ao trágico um caráter sublime, mais afeito às classes sociais elevadas, e coloca 

a comédia e o riso como substrato cultural, condicionado às classes inferiores. Es-

ta verdade está impregnada de certo preconceito social, que menospreza a cultura 

popular e escarnece seu valor.  

 Hugo, nega estas características no prefacio a Cromwell, e afirma que 

em Shakespeare tudo isso, o ambiente cômico e a atmosfera trágica, é possível 

dentro de uma mesma narrativa, pois o autor inglês do século XVI, imitou a vida 

com tamanha exatidão, que demonstrou em suas peças a convivência disto. Para 

Hugo, Shakespeare é o maior criador depois de Deus, pois criou tantas personas 

que se tornariam arquétipos. 

As Escrituras Sagradas dialogam permanentemente com a criação 

humana. A percepção, tanto da existência do Sagrado como na sua influência na 

vida das pessoas, é motivadora da criação poética, tanto na sua forma trágica co-

mo na cômica. A vida cotidiana, para Hugo, não divide as ações de modo indisso-

                                                 

54 NOGUEIRA, Paulo A. S. Linguagens da religião. P.25 
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ciável e depende muito mais do receptor do que do redator. O que pode ser trágico 

para alguns, soa como extremamente cômico para outros. Talvez aqui Mikhail 

Bakhtin tenha tido acesso ao Prefácio à Cromwell de Hugo para elaborar seu con-

ceito de carnavalização. 

Bakhtin afirma que grandes partes das Sagradas Escrituras foram tra-

vestidas de espírito carnavalesco, paródias cômicas como na Coena Cypriani. Es-

tas paródias eram autorizadas pela tradição do “riso pascal”, onde se ecoava as 

longínquas saturnais romanas.55 Minois afirma que a Idade Média, contribui para 

que o riso fosse colocado de lado, demonizado até. Mas, este dualismo medieval, 

que moldou a religiosidade ocidental, nem sempre foi predominante. Bakhtin asse-

gura que nas etapas primitivas, em que não se conheciam classes sociais, o trági-

co e o cômico eram igualmente sagrados.  

A suspensão do tempo que a carnavalização provoca, retoma a ideia 

primitiva, na qual as trocas de saberes são possíveis, e o grotesco e o sublime co-

existem produzindo cultura: literatura, imagens, música e também religião. 

  A cultura popular, e sua capacidade de produzir tanto a atmosfera trá-

gica como a cômico, também foi analisada por estudiosos da origem do teatro gre-

go. Noronha afirma que de uma mesma procissão litúrgica ao deus Dioniso, as diti-

râmbicas, germinou sementes para o espírito trágico e o espírito cômico. Uma par-

te dos participantes entoava cantigas e poemas de atmosfera trágica, nas quais o 

deus que fora oferecido em holocausto na criação do mundo, mortos pelos titãs, 

era reverenciado pelos seus seguidores. Atrás,homens vestidos em peles de bode, 

assemelhando-se aos sátiros (Σάτυρος — Sátyros), como forma de homenagear o 

deus do vinho e da fertilidade, da galhofa e da alegria. Dionísio se fazia presente 

entre seus seguidores pela embriagues.  

  A cultura popular, anárquica, dera origem ao teatro, este ambiente 

propício ao culto às divindades pagãs também pode ser percebido nos relatos bí-

blicos, nos quais, aquilo que convencionamos denominar de gênero literário, e que 

a pureza ansiada delimita de trágico ou cômico não é realidade compatível com o 

ambiente em que as estórias foram  ouvidas e redigidas. A vida é arte, e não cabe 

em uma definição de trágico ou cômico, erudito ou popular. 

                                                 

55 BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na idade média e no renascimento. P. 12 
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As estruturas literárias: o trágico e o cômico. 

 

No livro III da República, Platão56 firma que tanto a tragédia como a 

comédia são originadas inteiramente por imitação; o ditirambo pela exposição do 

poeta e a epopéia combina as duas formas. 

Sendo o texto de Marcos, livro inaugural do gênero evangelho, teria 

ele que ser observado apenas pela crítica jornalística, como um relato fiel aos fatos 

ocorridos, e que inexistem traços de humor, traços cômicos? 

Henri Bérgson, não procura definir taxativamente o que é o riso em si, 

mas sim denotar o que pode evidenciar os traços risíveis nos textos. Para o autor 

francês o riso é unicamente humano, pois o homem é um animal que ri e que faz 

rir, e que a crítica literária desconsiderou a importância do riso no seu trabalho. 

A carga emocional no evangelho de Marcos não é uma constante. 

Não existe uma atmosfera trágica única, que permeia todo o relato sem que haja 

sequer um alivio cômico. O relato se tornaria insuportável, e de certa maneira o 

objetivo deste não seria atingido pela exacerbação de uma única atmosfera. 

O maior inimigo do riso é a emoção. Isso não significa negar, por exemplo, 

que não se possa rir de alguém que nos inspire piedade, ou mesmo afeição: 

apenas, no caso, será preciso esquecer por alguns instantes essa afeição, 

ou emudecer essa piedade. Talvez não mais se chorasse numa sociedade 

em que só houvesse puras inteligências, mas provavelmente se risse; por 

outro lado, almas invariavelmente sensíveis, afinadas em uníssono com a 

vida, numa sociedade onde tudo se estendesse em ressonância afetiva, nem 

conheceriam nem compreenderiam o riso. 57 
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69 

Se o objetivo central do autor do evangelho de Marcos é, conforme 

Bloom, transmitir a mensagem do Messias esperado, que é o Cristo, este objetivo 

suplanta o gênero literário. Todos os recursos serão utilizados para se atingir o ob-

jetivo. 

O riso possui uma forma única de pedagogia. Para Georges Minois, a 

ironia e o riso são formas de transmissão de conhecimento que atingem pontos 

que a emoção não pode chegar. A ironia é uma forma de sabedoria, a que Minois 

percebeu ser utilizada em larga escala nos textos socráticos. Não se pode descon-

siderar a presença da ironia no diálogo com a mulher siro-fenícia, nem tampouco 

que este riso é utilizado de maneira pedagógica.  

Como vimos anteriormente, o milagre da cura do endemoniado faz 

clara menção ao lócus da ação. Pode-se afirmar que existe uma tradição do riso e 

da ironia tanto na cultura helênica como na romana. Colocar o diálogo entre o Cris-

to e o endemoniado na região onde Menipo viveu é uma das formas de se encarar 

o relato como irônico e risível. 

Minois relata que Luciano colocou o sério a serviço do cômico, e Me-

nipo exprime toda sua sabedoria pelo riso: ele ri sempre e ri de tudo. Menipo não 

poupa deuses, filósofos, imortais, todos são zombados, não se perdoa ninguém.58 

Junta-se a isso a peculiaridade do riso, da oratória e da cultura roma-

na. É sensível no texto a presença do sarcasmo e da ironia romana, assim como 

elementos da oratória enunciados por Quintiliano. A diversidade de gêneros (trági-

co e cômico) em Marcos, suas cenas curtas, unidades de sentido pequenas que 

compõem a obra como todo são traços claros da oratória romana. 

Costuma, ainda, acontecer algo de desmedido àqueles que se 
entregam a um gênero único, de tal forma que, se a aspereza lhes 
agrada dela não se desnudam até  mesmo nas causas que 
demandam suavidade e fluidez; se a delicadeza e atratividade é o 
que lhes agrada, nas causas espinhosas e graves pouco respondem 
ao  peso das circunstâncias. Como seja diferente a apresentação 
não somente dos processos entre si, mas até mesmo das partes, 
cada uma em seu processo específico; como devam elas ser 
proferidas, algumas com leveza, outras asperamente, algumas com 
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arroubos, outras com mais descontração, algumas por força de 
fazer aprender, outras para comover, consequentemente é preciso 
compreender que é diversa e  dessemelhante a estrutura interna de 
todos esses processos entre si.59 

 

A abordagem do riso não é tão nítida no Novo Testamento. Em quase 

todos os relatos que tratam do riso no Novo Testamento é para condená-lo. Minois 

percebe mais a presença do riso abertamente declarado  nos textos apócrifos do 

que nos canônicos, mas mesmo nos canônicos existem referencias de fina ironia 

que foram deixadas de lado a partir da diabolização do riso na idade média. 

Quintiliano no livro X da Institutio  Oratoria discorre longamente sobre 

a arte da fala, seus atributos,  como o orador deve construir seu discurso e como 

deve se portar. Para Quintiliano, ao orador compete utilizar-se de todos os meios 

possíveis para comunicar e atingir seus objetivos. Deve lançar mão da identifica-

ção catártica da tragédia, mas não deve menosprezar o poder da ironia e do riso.  

Sugere ainda que a forma de contar uma estória é dividi-la em pequenas unidades 

de conteúdo para que o todo seja observado ao final. Quintiliano alerta, com fre-

quência um orador prepara, dissimula, cria armadilhas. Há coisas que ele diz numa 

primeira parte do discurso, mas que somente no final terá seu proveito.60 Partindo 

da tradição oral, é certo que estes atributos naturais que foram percebidos por 

Quintiliano foram empregados na construção da narrativa marquina. Levando tam-

bém em conta que para o pensador romano, que tem seus escritos como paradig-

máticos na pedagogia, a arte da oratória é a arte de ensinar, ao que podemos tra-

çar paralelo com David Rhoads e Harold Bloom, de que o evangelho de Marcos 

tinha também como objetivo, além de contar a estória do Messias, ensinar. Rhoads 

tem a mesma opinião de Quintiliano ao afirmar que a veracidade não pode ser vis-

ta como uma questão pétrea na construção da narrativa. 

A história também pode dar alguma substância à oração com seu suco sua-

ve e saboroso. Mas, de tal maneira, devemos ler isso, que não devemos es-

quecer que a maioria de suas virtudes deve ser evitada por um falante. 

Porque ele está muito perto dos poetas, e é de certa forma um verso solto; 
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e está escrito para referir eventos, não para prová-los, e que é um trabalho 

que é composto não pela atualidade do que aconteceu e pela luta proposta 

como presente, mas "pela memória da posteridade e pela fama de enge-

nhosidade, e por isso torna a narração menos irritante.61 

 

Quintiliano não coloca o riso em um patamar de igualdade com o es-

pírito mais elevado, “mas reconhece seus méritos em desarmar os espíritos” 62.  

Pode-se até afirmar que a sociedade romana tinha muito mais afeição ao riso irôni-

co e bufão do que a judaica, mas não se pode desconsiderar que a dominação do 

Império Romano exerceu influencia também sobre a construção de narrativas.  

Marcos se utiliza da peculiaridade do riso, da oratória e da cultura ro-

mana para contar a estória de um herói trágico.  É sensível no texto a presença do 

sarcasmo e da ironia romana, assim como elementos da oratória enunciados por 

Quintiliano. A diversidade de gêneros (trágico e cômico) em Marcos, suas cenas 

curtas, unidades de sentido pequenas que compõem a obra como todo são traços 

claros de sua diversidade. 

Costuma, ainda, acontecer algo de desmedido àqueles que se 
entregam a um gênero único, de tal forma que, se a aspereza lhes 
agrada dela não se desnudam até  mesmo nas causas que 
demandam suavidade e fluidez; se a delicadeza e atratividade é o 
que lhes agrada, nas causas espinhosas e graves pouco respondem 
ao  peso das circunstâncias. Como seja diferente a apresentação 
não somente dos processos entre si, mas até mesmo das partes, 
cada uma em seu processo específico; como devam elas ser 
proferidas, algumas com leveza, outras asperamente, algumas com 
arroubos, outras com mais descontração, algumas por força de 
fazer aprender, outras para comover, consequentemente é preciso 
compreender que é diversa e  dessemelhante a estrutura interna de 
todos esses processos entre si.63 

 

                                                 

61 QUINTILIANO. Instituiciones oratoria. P.153 -La historia puede también dar alguna substancia á la oración 

con su jugo suave y gustoso. Pero de tal manera se ha de leer esta, que no se nos olvide que las más de sus 

virtudes las debe evitar un orador. Porque se acerca mucho á los poetas, y es en cierta manera verso suelto; 

y se escribe para referir sucesos, no para dar pruebas de ellos, y que es una obra que se compone no para lo 

actual de lo sucedido y para la pelea que se propone como una cosa presente, sino "para la memoria de la 

posteridad y para la fama del ingenio. Y por esta causa hace que sea menos fastidiosa la narración 
62 MINOIS, Georges. Historia do riso e do escárnio. P.86 
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Quintiliano ainda aconselha que “de modo algum”  o orador se entre-

gue unicamente a um estilo. Para Quintiliano, é necessário lançar mão de todos os 

recursos (ironia, sarcasmo, tragédia, comoção) para que a mensagem transmitida 

seja verossímil com a realidade, que seja de fato, imitação da vida. 

 

O encontro do grotesco e do sublime. 

  

Para Victor Hugo, o homem moderno é o resultado da co-existência 

do grotesco e do sublime no agir humano, surgido do paradoxo entre corpo e alma 

que faz emergir uma infinidade de possibilidades artísticas. Dessa forma, o drama 

romântico, por coexistir com o grotesco, deveria caracterizar-se pela mistura de 

gêneros, abandonar as fronteiras entre a comédia e a tragédia para produzir a sín-

tese do homem moderno, cômico em meio à tragédia.  Estas abordagens de Hugo 

podem ser percebidas nos textos por ele citado no prefacio à Cromwell. Hugo per-

cebe a existência dos contrastes em Shakespeare, em Moliere e nos textos bíbli-

cos. Nestas obras Hugo aponta a existência da dualidade bem e mal, possível gra-

ças à duplicidade (corpo/alma) descoberta pelo homem através do cristianismo, 

que permite a existência do celestial, do belo, do sublime, ao tempo em que coe-

xiste com o feio, com o inferno,com o grotesco. 

O cristianismo conduz a poesia à verdade. Como ele, a musa moderna verá 

as coisas com um olhar mais elevado e mais amplo. Sentirá que tudo na 

criação não é humanamente belo, que o feio existe ao lado do belo, o 

disforme perto do gracioso, o grotesco no reverso do sublime, o mal com o 

bem, a sombra com a luz.64 

  

A criação poética  para Victor Hugo parte da mesma premissa aristo-

télica, a imitação. Porém, quanto aos gêneros, Hugo propõe que não sejam utiliza-

dos de maneira isolada, pois na vida não se mostram desta maneira. 
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Ela se porá a fazer como a natureza, a misturar nas suas criações, sem 

entretanto confundi-las, a sombra com a luz, o grotesco com o sublime, em 

outros termos, o corpo com a alma, o animal com o espírito, pois o ponto 

de partida da religião é sempre o ponto de partida da poesia. Tudo é 

profundamente coeso.65 

  

Hugo afirma que o sublime sobre o sublime dificilmente produz um 

contraste, e que existe a necessidade de descansar de tudo, até do belo.  Para o 

dramaturgo francês, parece, ao contrario, que o grotesco é um tempo de parada, 

um tempo de comparação, um ponto de partida, de onde nos elevamos para o be-

lo, com uma percepção mais fresca e mais excitada. É necessário este “alívios 

cômicos” para que a mensagem principal da estória não seja perdida, não se trans-

forme em um melodrama que traz à tona emoções impensadas e que não leva a 

quase nenhuma reflexão. Para que o objetivo do Evangelho de Marcos seja atingi-

do, não se pode lançar mão de certa ironia, de certa dose de humor, sem exagero, 

mas presente. 

Mikhail Bakhtin também aborda este contexto. Os ambientes mais 

promissores da criação não respeitam gêneros delimitados pela critica. Para Bakh-

tin a suspensão de tempo e espaço provocado pelo carnaval, permite, dentro do 

processo criativo, imbricar o grotesco e o sublime dentro de uma mesma obra. 

O riso e a ironia podem até não ser compreendidos dentro de sua 

época, somente o tempo consegue desvendá-los. As grandes obras ganham mais 

consistência conforme o tempo, e compreenderão este “misturar-se” de gêneros 

que podem ser estranhos ao seu tempo. 

 

A sobrevivência de uma grande obra nas épocas que lhe sucedem, próximas 

e distantes, parece, como estava dizendo, um paradoxo. No processo de 

sua vida póstuma, a obra se enriquece de novos significados, de um novo 
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sentido; a obra parece superar a si mesma, superar o que era na época de 

sua criação.66 

  

A cultura popular na analise de Bakhtin tem protagonismo na criação 

das narrativas.  O caráter cômico da visão popular do mundo que Bakhtin chama 

de “realismo grotesco”; inclui as ações mais sublimes e as mais grotescas na sua 

construção. O mundo não deixa de ser um grande organismo vivo, um caldo cultu-

ral gigantesco, em que busca se explicar sua existência através do rebaixamento 

de tudo que é elevado e espiritual  para o plano material e corporal. Neste movi-

mento a unidade da vida se mostra mais clara e indissolúvel. 

 Para Bakhtin não se deve individualizar a questão.  

O porta-voz do principio material e corporal não é aqui nem o ser bio-

lógico isolado nem o egoísta individuo burguês, mas o povo, um povo 

que na sua evolução cresce e se renova constantemente. Por isso o 

elemento corporal é tão magnífico, exagerado e infinito.67 

 

 Adquire, portanto, destaque a cultura popular na construção 

das narrativas. A narrativa diz muito do seu tempo e ganha significado no futuro. 

Apesar da visão clássica, de certa maneira elitista, que desconsidera a produção 

de arte e de sentido por parte das classes populares,  é assertivo que elas, de uma 

maneira direta ou indireta, contribuíram decisivamente na produção cultural em 

todos os tempos. 

O dilema existente entre os conceitos de cultura popular e cultura de 

massa tem que ser abordados na leitura bíblica. O Evangelho de Marcos é impreg-

nado de cultura popular em sua totalidade. Esta cultura popular pode ser vista na 

necessidade de se possuir uma característica elevada como a dos grandes escrito-

res trágicos, mas também possui elementos consideráveis da mais fina ironia, do 

riso que pode até ser sutil, mas não pode ser descartado.  O texto bíblico adquire 

as características de cultura de massa na posterioridade. Na idade média, esta cul-
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tura de massa  submerge os elementos do riso existentes no texto para controlar a 

sociedade através do medo. Medo que só podia ser burlado no carnaval. Tempo de 

riso e de liberdade. 

Ecléa Bosi fundamenta basicamente a cultura popular como acultura 

dos pobres. Visão que, segundo a autora, cria graves problemas na busca por es-

tes elementos da cultura popular, em primeiro lugar porque as elites não conside-

ram cultura aquilo que não segue a norma culta; em segundo lugar, as camadas 

populares vivem uma realidade e anseiam outra. Vive uma cultura e aspira outra.68 

Não há como se desconsiderar a origem popular do relato de Marcos, 

tampouco os elementos populares presentes nele, mas, a partir da redação e ca-

nonização, os aspectos mais populares, mais grotescos, submergem, são enverni-

zados para ganhar o estofo da norma culta. 

  Encontrar estes elementos no texto canônico é uma agradável tarefa, 

que vê nos medos e incertezas narrados o reflexo do povo e da sua época. 

Na raiz da compreensão da vida do povo está a fadiga. Não há compreen-

são possível do espaço e do tempo do trabalhador manual se a fadiga não 

estiver presente e a fome e a sede que dela nascem. E as alegrias que ad-

vêm desta participação no mundo através do suor e da fadiga: o sabor dos 

alimentos, o convívio da família e da vizinhança, o trabalho em grupo, as 

horas de descanso.69 

  

A transformação no âmbito da cultura, do texto e de sua adaptação 

para uma norma culta obscurece certos elementos que podem ser vistos nas entre-

linhas.  O ócio que era brinde e regozijo passa a ser visto como falha e má condu-

ta. 

É possível enquadrar o relato de Marcos dentro desta perspectiva, 

englobando os elementos de cultura popular e da pretensão de se atingir a norma 

culta na sua redação. Mas, não se pode desconsiderar que esta construção, feita a 
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partir da oralidade, traz consigo elementos da cultura popular. Apresenta no seu 

relato aspectos do grotesco e do sublime que se amalgamam em um hibridismo 

cultural. 

 

O espaço da criação no evangelho de Marcos 

 

 Se considerarmos a preposição de Helmut Köester a respeito 

da teoria das fontes, o mais usual é se colocar o Evangelho de Marcos como tendo 

certa prioridade em relação às outras narrativas da vida de Cristo. Para Köester  a 

sequência de Marcos é seguida de alguma maneira pelos outros evangelhos. 

O argumento mais forte foi proposto bem no começo da descoberta 
da prioridade de Marcos, especificamente, de que Marcos e Lucassó 
coincidem na sequencia de suas pericopes nos casos em que Marcos 
apresenta a mesma sequencia.70 

 

 Köester afirma que embora o conceito de que Marcos tivesse seguido uma 

ordem cronológica para a construção da narrativa tenha sofrido certo abalo, quan-

do pesquisas mostraram que a sequência de Marcos tem pouca relação com a or-

dem cronológica dos fatos, mas sim com o ministério teológico. Isso é a afirmação 

da prioridade de Marcos sobre os outros relatos, pois “eles adotaram em suas 

composições a construção artificial da sequência de eventos do Evangelho de 

Marcos”71 

  Gerhard Hörster aponta para o mesmo caminho no que diz respeito a 

Marcos ser o texto mais antigo a relatar os feitos e a vida de Cristo, Para Hörster, 

isso não leva o leitor a ficar mais próximo dos fatos da vida de Jesus. Os fatos rela-

tados são desconexos e o que se tem é uma seleção de atos e discursos de Jesus. 

A ordem cronológica tanto para Hörster, para Köester e para Bloom não tem tanta 

importância em Marcos como a estória a ser contada. 
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Marcos organiza o seu evangelho do ponto de vista de um escritor. 
Ele decidiu organizar o material de acordo com pontos geográficos, 
como poderia ter decidido organizá-lo de acordo com parâmetros 
cronológicos. O que vale para a estrutura geral do livro, pode ser 
observado também nos textos individuais. Em vários pontos do 
evangelho ele interrompe a sua apresentação com uma inserção, o 
que deixa o leitor curioso para ver o fim daquela história.72 

 

Estes teóricos são unânimes ao afirmar que o gênero evangelho é 

inaugurado por Marcos. Este gênero é permeável à existência de outros gêneros, 

permeável à realidade que o cerca e também ao ambiente criativo de seu entorno.  

Considerando que as exatidões na datação do relato de Marcos além 

de imprecisa, não colabora nesta pesquisa. Ateremo-nos ao entorno cultural no 

qual o relato foi produzido. 

Rhoads coloca o ambiente criativo de Marcos na Palestina por volta 

de  66 a 70 dC. Diversas sutilezas existentes no texto o afasta da ideia de ter sido 

produzido em Roma. Para Rhoads, o universo marquino é muito mais ligado à mul-

ticulturalidade da Palestina do que Roma, pois mesmo que esta também estivesse 

inserida num cenário de diversidade cultural, os traços da cultura romana não são 

tão sobressalentes no texto de Marcos. 

Este ambiente de diversidade cultural se aproxima de dois conceitos 

que se complementam e ajudam a compreender o ambiente criativo do Evangelho 

de Marcos: o “entre - lugares” de Homi Bhabha e a semiosfera de Yuri Lotmann. 

O conceito de entre-lugares para Homi Bhabha pode ser definido co-

mo o da superação das subjetividades iniciais e da produção de novos signos a 

partir da articulação gerada pela convivência de culturas diferentes. As diferenças 

culturais criam novos valores. 

Este espaço de criação e de encontro de culturas e classes sociais, 

aparentemente discrepantes, associam-se e geram novos signos a serem decodifi-

cados. Podemos ver em Bhabha o ponto de convergência entre a teoria da carna-

valização de Bakhtin e a semiosfera de Lotman. 
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O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com o "o novo" 
que nao seja parte do continuum de passado e presente. Ele cria 
uma ideia do novo como ato insurgente de tradução cultural. Essa 
arte nao apenas retoma  o passado como causa social ou 
precedente estético ela renova o passado, refigurando-o como um 
"entre-lugar" contingente, que inova e interrompe a atuação do 
presente. 0 "passado-presente" torna-se parte da necessidade, e 
não da nostalgia, de viver.73 

 

Para Bhabha, este espaço fronteiriço, aquilo que Lotman chama de 

borda da semiosfera, gera convívio e novo espaço de criação de signos e cultura. 

O processo civilizatório que estratifica a sociedade em classes tem também a ca-

racterística de “suspender o tempo” naquilo que Bakhtin chama de carnavalização. 

Lotman, diferentemente de Bakhtin de Bhabha, não coloca seu con-

ceito de semiosfera como espaço físico de produção de signos. Para Lotman,  a 

semiosfera tem um caráter abstrato, ligado à psique humana e à construção de 

signos.  

Para Lotman, a partir do conceito de biosfera, a cultura se desenvolve 

em conjuntos de signos que ele chama de  semiosfera. Para Lotman existe a ne-

cessidade de que na parte interior da semiosfera, o núcleo, esteja a parte mais 

homogeneizada, que traz os traços mais gerais que impregnam toda a semiosfera. 

Quanto mais distantes do núcleo, estas características se dissipam e em contato 

com outras semiosferas, na periferia, criam espaço de nova criação de signos e de 

cultura. 

O limite geral da semiosfera atravessa as fronteiras de espaços 
culturais particulares. Nos casos em que o espaço cultural tem um 
caráter territorial, a fronteira adquire um significado espacial no 
sentido elementar. No entanto, também quando isso acontece, ele 
mantém a sensação de um mecanismo de buffer que transforma a 
informação, de um bloco peculiar de tradução. Assim, por exemplo, 
quando a semiosfera é identificada com o espaço "cultural" 
dominado, e o mundo externo em relação a ele, com o domínio de 
elementos caóticos e desordenados, a distribuição espacial das 
formações semióticas adquire, em uma série de casos O seguinte 
aspecto: as pessoas que em virtude de um presente especial 
(feiticeiros) ou do tipo de ocupação (ferreiro, moleiro, executor) 
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pertencem a dois mundos e são tradutores, são estabelecidas na 
periferia territorial, na fronteira do espaço cultural e mitológico, 
enquanto o santuário das divindades "culturais" que organizam o 
mundo é organizado no centro.74 

 

Lotman não considera o conceito de fronteira deste espaço semiótico 

como artificial. Os conceitos culturais existentes nas semiosferas que se intersec-

cionam na fronteira realmente existem, e se imbricam no diálogo que a periferia 

permite. Pode-se considerar em analogia, que o núcleo, fiscalizador dos conceitos 

culturais de sua semiosfera, não tem o poder de controlar de maneira eficaz o que 

ocorre na periferia. 

Mikhail Bakhtin ressalta que mesmo estes núcleos duros da cultura 

perdem temporariamente seu poder nos processos de carnavalização. Algo como, 

se confrontarmos com a teoria de Lotman, o núcleo se permitisse em um momento 

determinado tornar-se periferia e dialogar, criar com esta.  

Bakhtin ao tratar dos românticos franceses, citaHugo pela sua teori-

zação de que é possível ao grotesco e ao sublime coexistirem na mesma obra poé-

tica, porém Bakhtin credita um certo pendor metafísico na teoria de Victor Hugo. 

A carnavalização é para Bakhtin o momento de suspensão temporal, 

no qual os traços do grotesco se  colocam face a face com o sublime. As festas 

das ruas. A cultura popular é permeada de elementos do grotesco e do risível, que 

durante o período da festividade é permitido. Rir do sagrado e profaná-lo. Sacrali-

zar o animal como na missa do asno. Os conceitos que pareciam contrários se in-

terpõem e dão asas à criação de bases para a o riso na cultura popular. 

Para Bakhtin, na idade média “as tradições saturnais romanas e ou-

tras formas do riso popular ‘legalizadas’ em Roma estavam ainda vivas.”75Onde 

esta “permissão” ao riso, à sátira e ao grotesco podia ser vista e sentida.  

 

 

                                                 

74 Lotman. Yuri.  La semiosfera. P.17 
75 BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na idade média e no renascimento. P.66 
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O Evangelho de Marcos, uma diversidade de mundos em uma di-

versidade de gêneros.  

 

Muito se discorreu aqui sobre as características existentes no texto de 

Marcos que o colocam como inaugural no gênero “evangelho”.  A diversidade de 

gêneros literários pode ser sentida pela audiência/leitor no contato com o texto. 

Marcos tem uma boa estória para contar, e ao mesmo tempo, apesar da constru-

ção trágica de seu personagem, correspondendo à expectativa messiânica de seu 

tempo, não se esquece das ironias e do sarcasmo, não destitui da narrativa o cô-

mico. Tem a leveza e profundidade da ironia que provoca o riso, ao mesmo tempo 

em que conduz a audiência/leitor a vivenciar o horror da paixão e morte. 

Rhoads coloca esta característica de Marcos, a da boa estória a ser 

contada, como sendo a força primordial na construção da narrativa. Para Rhoads, 

a estruturação do herói, o encadeamento dos fatos sem a preocupação cronológica 

e a falta de conexão entre as cenas justificam o objetivo do redator de contar a es-

tória do Cristo, o Messias, e que todos devem se identificar com ele e o seguir. 

A construção da narrativa a partir da oratória tem os elementos que 

Quintiliano percebeu: São cenas curtas, que fazem um todo, mas que possuem 

sentido na sua particularidade. Funcionam quase como esquetes isoladas que 

compõem um grande drama. A narrativa vai da ironia ao trágico, do humor ao hor-

ror. A coerência está na capacidade de nos prendermos a estória através dos mais 

variados sentimentos. Uma montanha russa composta de momentos nos quais as 

ações são, na acepção aristotélica do termo, elevadas e interrompidas por diálogos 

absurdos com gagos, endemoniados, surdos, coxos, etc. Na forma literária, con-

cordando com Bloom que o compara a obra de Poe,  mesmo não sendo um grande 

escritor, o texto de Marcos tem a capacidade de prender a atenção e produzir  a 

mais ampla variedade de sentimentos. Em Marcos, estes conceitos que podem 

parecer tão díspares encontram-se e produzem sentido, criam condições para que 

o relato tenha verossimilhança, que se torna infinitamente mais importante que o 

factível. 
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O fato histórico tem valor, mas a criação a partir deste é valorizada. A 

recepção do relato é expandida através dos sentidos pela ficcionalidade. A partir 

da gênese criativa do redator, real e irreal se misturam e se complementam, crian-

do o pano de fundo para o relato do personagem que mudaria a vida das pessoas 

que nele cressem e a do mundo. 

O ambiente de cultura popular pode ser sentido em Marcos, ainda 

mais presente que nos outros evangelhos sinóticos ou o de João. É uma literatura 

com a  ligeireza do cordel, que emula no diálogo entre culturas e classes sociais 

diferentes um estilo único.  Capta através da oralidade a cultura popular, ao mes-

mo tempo em que esta se espelha em conceitos culturais solidificados.  Marcos 

não se envergonha em ser popular, e essa sua maneira de contar a estória é tão 

“verdadeira, que além de ter “criado” o gênero evangelho, foi base para a estrutu-

ração dos evangelhos de Mateus e de Lucas. 

O cansaço pode ser percebido na construção do texto, Marcos é o 

menor dos evangelhos. Não há tempo, nem conhecimento para que o redator se 

prenda a grandes figuras de linguagem, a metáforas elaboradas e regras da língua. 

Existe a necessidade de abrir espaço para uma diversidade de estilos e reutilzar 

elementos romanos, gregos, hebraicos etc. No ambiente criativo de Marcos, estas 

culturas se interseccionam, encontram-se, e trazem consigo suas características 

que são utilizadas na  composição do texto. 

Marcos rompe com um mundo estruturado, rompe os limites desta im-

posição e demonstra o quanto diverso é o ambiente em que se passa a estória. O 

Cristo de Marcos, apesar de, como diz Bloom, ser mais fidedigno ao Javé do AT, 

não pode ser um emissário apenas ao povo de Israel. O universo se expandiu, e 

Marcos percebe que isolar a narrativa à realidade de Israel, apequena Deus. É ne-

cessário expandir-se e usar de outras culturas para propagar o Messias e sua boa 

nova ao mundo. 

Tanto para  Bloom como Rhoads e outros teóricos, Marcos ao inaugu-

rar o gênero Evangelho, tem um olhar sobre as tradições culturais que o prende ao 

seu passado hebraico, a espera de um Messias que virá e que será trágico, mas 

que ao mesmo tempo convive com um universo que não é mais exclusivo de sua 

referência cultural. 



 
82 

  O ambiente em que o personagem Cristo atua é de absoluta diversi-

dade. O contato com outras culturas não pode mais ser controlado.  A multicultura-

lidade traz consigo outras formas narrativas que colocadas em comunicação com 

as já conhecidas moldam a construção do Evangelho de Marcos. 

  Esta diversidade de estilos é amplamente empregada  para a  cons-

trução narrativa. No relato de Marcos, no seu ambiente de cultura popular, que 

carnavaliza os estilos, tem espaço o herói trágico, o horror de seu sacrifício e a 

“legio” travestida como um bufão endemoniado; tem espaço o sublime na cura da 

mulher que toca a veste de Cristo e o irônico diálogo com a outra mulher, a siro-

fenicia. Tem espaço longas digressões do Cristo como personagem principal, como 

nos sermões e a voz do público que o anuncia como Rei e salva Barrabás. São 

contempladas as formas de expressões poéticas elevadas, como prevê a crítica 

aristotélica, e o monstruoso e abjeto que habita os cemitérios. Tem espaço o sa-

grado e o profano. O grotesco e o sublime. 
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