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Introdução

Se a última grande obra de Lúcifer é transformar-se em 
mero ser de papel, Consummatum est. Imprimatur!  

Nomodiabopadrofilhospritossantamêin!

Salma Ferraz, As Malasartes de Lúcifer.

Na relação que se estabelece entre os diferentes estilos, gêneros e tra-
dições de textos literários, um dos temas recorrentes é o do demoníaco 
na literatura, mesmo na literatura que pode ser interpretada como crítica 
da religião. Seja na literatura antiga, chamada muitas vezes de religiosa, 
como são os textos da Bíblia, do Alcorão, da Bíblia hebraica e cristã 
em suas diferentes versões, da vastíssima literatura hebraica fora da cir-
cunscrição teológico-literária mais institucional, dos textos denominados 
apócrifos, etc, seja na literatura considerada não religiosa, a presença do 
tema do demoníaco e suas mais diversas representações, tais como o 
diabo, o mal, satanás, o demônio são constantemente retomadas, reescri-
tas, ampliadas, criticadas. Da literatura antiga, o primeiro grande exemplo 
é o texto bíblico hebraico e cristão, mas também os muitos textos deno-
minados apócrifos, já que não importa aos compiladores nenhum tipo 
de canonicidade prévia, até porque o canônico manifesta tradições afins 
a outras tradições consideradas não-canônicas. Além destes textos, este 
livro acolhe artigos que contemplam textos chamados religiosos ainda 
não amplamente conhecidos, mas que já tenham recebido ou que pos-
sam receber interpretações baseadas na crítica e na teoria da literatura. 
Abre-se, portanto, a possibilidade de sermos confrontados com textos 
religiosos em novas versões literárias e culturais. Nas muitas literaturas 
recentes não faltam exemplo da temática do demoníaco. Assim sendo, o 
demoníaco não está circunscrito à religião formal e institucional, antes 
se tornou um tema constitutivo de muitas narrativas literárias, além de 
fazer parte de imaginários e representações das mais diferentes camadas 
da cultura brasileira.
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Nesta compilação assumimos a tarefa de trabalhar o tema do demo-
níaco no chamado texto religioso e no texto literário, ou também na 
relação entre ambos, ainda que seja necessário e importante destacar que 
alguns dos textos antigos, denominados de religiosos, sejam em sua cons-
tituição, escrita, formação, desenvolvimento e recepção textos literários 
e, por conseguinte, passíveis de serem compreendidos na vasta história 
da literatura e a partir de enfoques teóricos da crítica e da teoria da lite-
ratura. Os artigos deste livro estarão focados nas diversas manifestações 
do demoníaco na literatura e poderão ser desenvolvidos e apresentados 
a partir de textos de diferentes épocas, estilos e gêneros. O foco será o 
tema, não o período, não o estilo, não o gênero.

Os textos apresentados incluem enfoques teóricos oriundos de cor-
rentes como os da intertextualidade, da interdiscursividade, da literatura 
comparada, de teorias da cultura voltadas para literatura marcada pela 
oralidade no Brasil, assim como as teorias voltadas para os textos clás-
sicos religiosos, como são os textos bíblicos e os chamados apócrifos. 
O fundamental será desenvolver leituras e interpretações que garantirão 
competência e domínio do tema, além de busca de acuidade e profun-
didade na análise literária, na crítica e na teoria da literatura. Outrossim, 
é importante destacar que o demoníaco evoca os resquícios do mítico 
na história do pensamento, ainda que a alusão a ele se dê em esferas não 
tradicionalmente religiosas, como pode ser o caso do pensamento filosó-
fico e mesmo científico.

O demoníaco permite, portanto, esta fronteira do pensamento, esta 
linha tênue entre o religioso, o literário, outras formas de criar e desen-
volver o pensamento e sedimentar as culturas. Se as figuras do Diabo, 
de Satanás são figuras tradicionalmente religiosas, em grande parte, cul-
tivadas e interpretadas na história das religiões, o demoníaco, por sua 
vez, estabelece uma fronteira criativa com essas figurações do mal, mas 
também continua a constituir a criatividade em outras tradições do pen-
samento, sem deixar de manter certo vínculo com as muitas formas de 
sua representação na história da cultura, das civilizações e da religião.

Neste livro reunimos artigos oriundos de apresentação realizadas durante 
o Simpósio O Demoníaco na Literatura realizado durante o 2º CIELLI 
- Colóquio Internacional de Estudos Linguísticos e Literários 
5º CELLI - Colóquio de Estudos Linguísticos e Literários 
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ocorrido na UEM Universidade Estadual de Maringá entre 13 a 
15 de Julho de 2012. São pesquisadores de diversas partes do país e de 
diferentes Universidades e centros de estudos que se debruçam sobre os 
estudos comparados entre Teologia e Literatura.

Desde já nossos agradecimentos Nutel, Núcleo de Estudos 
Comparados da UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, 
dos quais fazem parte dois compiladores: Salma Ferraz e Raphael 
Novaresi Leopoldo e, especialmente a UEPB, Universidade Estadual 
da Paraíba que por meio da atuação de compiladores e Professores 
Antonio Carlos de Melo Magalhães e Eli Brandão, tornaram possível a 
publicação deste livro pela Editora da UEPB -EDUEPB.

É diante do sagrado e do demônico que nos quedamos perplexos 
em nossas lutas e reflexões. O teólogo Paul Tillich, em sua obra Filosofia 
da Religião de 1925, afirma que o demônico aparece em contraposição 
ao divino e ambos estão inseridos na esfera do Sagrado: O demônico é o 
Sagrado precedido por um sinal ‘menos’: o anti-divino sagrado. Carlos Eduardo 
Brandão Calvani analisando o pensamento de Tilich, acrescenta que se 
trata do sagrado negativo, destrutivo. Entretanto, ainda é sagrado, uma 
vez que provém do mesmo abismo de onde flui a graça.

Antonio Carlos de Melo Magalhães 
Eli Brandão 

Salma Ferraz 
Raphael Novaresi Leopoldo






