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O Diabo na arte e no imaginário ocidental.

Antonio Carlos de Melo Magalhães1

Eli Brandão2

Introdução

É possível identificar o desenvolvimento, as oscilações e as conti-
nuidades nas representações e crenças no diabo no âmbito da arte, da 
religião e das ideologias. Ainda que existam identidades epocais, que 
sedimentam a longa história humana, não podemos deixar de reconhecer 
matizes, especificidades na história do diabo no imaginário ocidental.

Curta história do Diabo

Indubitavelmente, a primeira grande sistematização e unificação foi 
elaborada pelos teólogos medievais dos séculos XII e XIII, resultado da 
ascensão do cristianismo à religião do Império, mas que encontrou sua 
grande sistematização justamente nos séculos mencionados, em seguida 
encontrou força especial nos séculos XIV a XVI nas mãos dos artistas 
renascentistas, saiu um tanto combalido da luta que enfrentou com o 
Iluminismo europeu nos séculos XVII e XVIII, foi redescoberto como 
mito literário de forma especial pelos autores românticos dos séculos 
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XVII a XIX e não saiu incólume da indústria cultural do século XX, 
voltada para a transformação dos bens simbólicos em mercadorias sedu-
toras aos gostos do consumidor.

Claro, não estamos dizendo com esta visão panorâmica, baseada mais 
nas grandes representações de cada período, que o Diabo não existia 
antes nos imaginários e nas narrativas. As religiões monoteístas não dei-
xam isto em dúvida. O Diabo faz parte dos imaginários religiosos, mas 
nossa hipótese de trabalho é que ele nunca foi assim tão importante 
como figura, pessoa, representação e força do imaginário como na Idade 
Média e depois no renascimento. Mesmo na Baixa Idade Média, por 
exemplo, Agostinho não recorre tanto à existência do diabo para expli-
car a queda, mas ao problema do mal. Quero dizer, ele não se apressa 
em personificar o mal, mas em compreendê-lo como parte do dilema da 
vida humana. Mesmo no Novo Testamento – com certeza responsável 
por boa parte das imagens que temos acerca do diabo –, ele é mais forte 
na literatura escatológica (alguns textos dos Evangelhos) e apocalíptica 
(Apocalipse de João), tendo somente relativa ou insignificante influência 
em outros livros.

No Primeiro Testamento/na Bíblia Hebraica sua participação é 
mais pedagógica que necessariamente um anti-Deus ou uma força em 
contraposição a Deus. Não há dúvida, porém, que o Diabo é quase 
sem importância para o conjunto de textos do Primeiro Testamento/da 
Bíblia Hebraica. E quando associações a esta imagem surgem, há uma 
dimensão de complementação ao divino, ao núcleo do sagrado.

O Diabo passou, portanto, por várias representações, tendo uma face 
terrível, mas muitas vezes apresentado com muita ironia, quase como 
um bufão da corte, e, outras vezes, como figura necessária à ordem do 
mundo. Então é sempre bom explicar de que Diabo estamos falando. De 
qualquer forma, ele é figura insuperável como mito religioso, como con-
vicção religiosa mais conservadora, como parte do imaginário ocidental 
e constitutivo da arte no ocidente e no oriente.

Uma coisa é certa: o cristianismo é o principal responsável pela força 
do Diabo no mundo, pois é justamente nele que as representações e 
projeções do Diabo encontrarão um singular avanço na cultura e na 
civilização.
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Arte, cultura popular e representações do Diabo

Um longo caminho é percorrido para se chegar a grandes represen-
tações do Diabo na arte. O que a pesquisa especializada nos indica é que 
isto se deu especialmente a partir da força de algumas representações na 
cultura popular fortemente religiosa. Sim, porque nas primeiras grandes 
representações do teatro (grego e romano) o Diabo não tinha papel no 
palco nem nas letras. É dentro da cultura popular cristã e pagã que o 
Diabo passará a ter força na arte.

Numa grande circulação de bens simbólicos, o Diabo era uma entre 
tantas outras ofertas e a pesquisa deveria considerar este papel ainda 
subalterno para depois entender melhor o papel quase hegemônico que 
passou a ter.

Até o século XII o mundo era demasiado encan-
tado para permitir a Lúcifer ocupar todo espaço 
do medo, do temor ou da angústia. O pobre diabo 
tinha concorrentes demais para reinar absoluto, 
ainda mais porque o teatro do século XII fazia dele 
uma imagem de paródia ou francamente cômica, 
retomando o veio popular referente ao Mal ludi-
briado. (MUCHEMBLED: 2001, p. 31)

E aí há vários aspectos a serem considerados, sumariamente apresen-
tados por Russel.

A ligação mais íntima entre o Diabo da arte e o 
Diabo da literatura é o demônio do teatro. A ela-
borada literatura de visão do inferno influenciou as 
artes de representação tanto quanto Dante, e algumas 
pinturas são virtualmente ilustrações de tais visões. 
Arte e teatro influenciam-se pelo menos no fim do 
século XII, quando o teatro vernáculo começou a 
ser popular. A representação do Diabo no teatro 
foi derivada de impressões visuais e literárias, e em 
troca artistas que tinham visto produções de tea-
tro modificaram a própria visão deles. O pequeno 
e preto diabinho que não pôde ser representado 
facilmente no teatro declinou no final da Idade 
Média. O desejo de impressionar as audiências com 
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fantasias grotescas pode ter encorajado o desenvol-
vimento do grotesco na arte, fantasias de animais 
com chifres, rabos, presa, casco rachado e asas; fan-
tasias de monstro, meio-animal e meio-humano; e 
fantasias com faces nas nádegas, barriga ou joelhos. 
Máscaras, luvas com garras e dispositivos para pro-
jetar fumaça pela face do demônio também eram 
usados. (RUSSEL: 2003, p. 245-6)

É justamente neste período de várias intersecções entre arte, cultura 
popular e religião, que a teologia e a instituição eclesiástica fortalecem 
a preocupação em sistematizar sua visão da ação do Diabo no mundo. 
Mais até: procuram mostrar a gravidade de um mundo dirigido pela 
força demoníaca.

Pode-se datar do fim do século XII, o momento 
em que, devido sobretudo à acentuação das ameaças 
heréticas, se passa de um estado de relativo equilí-
brio na matéria a uma acentuada preocupação pela 
ação diabólica. A amplitude das ameaças com que 
se acha confrontada a Igreja, com os Bogomilos, os 
Valdenses e os Cátaros, sem esquecer a pressão turca 
e a presença dos judeus, explica em parte a atenção 
obsessiva que é dada ao Diabo. Como muito bem 
viu Jean Delumeau, instala-se na cristandade um 
medo difuso que ajuda a criar a idéia de que está em 
curso um ataque concentrado contra o cristianismo, 
um ataque conduzido por uma potência sobrenatu-
ral pelo inimigo, o Diabo. (MINOIS: 2003, p. 68) 

Aqui não podemos deixar de perceber uma relação bastante ambígua 
da arte. Por um lado, ela captou bem as formas diversas da cultura popu-
lar lidar com as representações do Diabo, por outro, ela também serviu 
aos interesses sistematizadores da Igreja de tornar estas representações 
ainda mais fortes para o uso despótico da instituição numa verdadeira 
pedagogia do medo. Claro, até que ponto isto foi obra dos artistas ou 
mero uso institucional é algo que mereceria uma pesquisa à parte. De 
qualquer forma, é importante anotar esta ambigüidade presente na rela-
ção da arte com as representações do Diabo e seus usos institucionais. A 
mesma ambigüidade, talvez até de forma mais acentuada, encontramos 
no Renascimento.
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Outro capítulo importante é considerar o papel que o Iluminismo 
teve no processo de racionalização e desencantamento do mundo. Isto 
significou a emergência de grupos sociais cada vez mais preocupados em 
interpretar o mundo e seus fenômenos a partir de categorias racionais e 
não a partir de uma tutela do sobrenatural sobre o natural. É assim que 
vamos encontrar mudanças no discurso sobre o diabo e que ele entrará 
em declínio nos grandes sistemas teológicos e na arte sob a tutela da 
religião.

Entre o século XVI e o século XVIII, o discurso 
sobre o Diabo passa por uma mutação radical. 
Deixa de ser uma obsessão religiosa e, no período 
imediatamente anterior ao romantismo, transforma-
se num grande mito literário. A substituição de 
Satanás por Mefistófeles não é fundamentalmente 
um processo de natureza religiosa, mas de natureza 
simbólica. Não se trata, portanto, de uma passa-
gem da crença à descrença, mas uma transição entre 
mitos. O Diabo, com efeito, laiciza-se, o seu papel 
perpetua-se, mas com inversão de sinal. (MINOIS: 
2003, p. 110)

A literatura romântica representou um momento forte da literatura 
em sua reescritura sobre o Diabo, propondo uma inversão na forma 
como o Diabo era interpretado. Por outro lado, não deixa de apresentar 
um diálogo com dimensões pedagógicas que a figura do Diabo tinha na 
Bíblia Hebraica. E fez isto ainda sob o impacto do Iluminismo.

O Romantismo transformará Satã no símbolo 
do espírito livre, da vida alegre, não contra uma 
lei moral, mas segundo uma lei natural, contrá-
ria à aversão por este mundo pregada pela Igreja. 
Satanás significa liberdade, progresso, ciência, vida. 
Tornar-se-á moda a identificação com o Demônio, 
assim como procurar refletir no semblante o olhar, 
o riso, a zombaria impressos nas feições tradicio-
nais do Diabo. (...) O Diabo passa a representar a 
rebelião contra a fé e a moral tradicional, represen-
tando a revolta do homem, mas com a aceitação 
do sofrimento porque este é uma fonte purificadora 
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do espírito, uma nobreza moral, da qual só pode 
surgir o bem da humanidade. E o demoníaco torna-
se o símbolo do Renascimento: demoníaco como 
paixão, como terror do desconhecido, como des-
coberta do lado irracional existente no homem: a 
explosão da imaginação contra obstáculos excessi-
vos da consciência e das leis. (NOGUEIRA: 2000, 
p. 104-5)

Partimos do princípio que o uso que o romantismo faz do Diabo 
está dentro de uma tradição da arte já indicada neste texto, mas também 
representa um passo importante para a compreensão do Diabo como mito 
literário, criando um fosso entre a visão que se tem majoritariamente na 
religião e a visão que se tem na arte. Cada vez mais, após o romantismo, 
o Diabo perde espaço na literatura ou apropria-se de suas características 
para construir personagens complexos. O que era coisa do diabo passa 
a ser cada vez mais coisa do humano. Nas obras de escritores como 
Goethe (1749), Willian Blake (1757-1827), Balzac (1799-1850), Victor 
Hugo (1821-1867), além de Dostoiévski (1821-1881) entre outros, e 
Baudelaire (1821-1867) considerados ou românticos ou elos entre o 
romantismo e o modernismo, o imaginário literário significou um forte 
abalo do exclusivismo teológico. É o Diabo plenamente no mundo oní-
rico, grotesco e fantástico, mas também com indicações importantes de 
que ele seria rapidamente relativizado dentro deste mundo.

Ao final do século XIX, o Diabo mostrava sinais 
evidentes de envelhecimento, primeiro porque sua 
existência física vinha sendo amplamente desacre-
ditada, e depois porque sua função como metáfora 
do mal era considerada por muitos como ultra-
passada. Assim, no início do século XX, novas e 
mais abstratas explicações filosóficas e políticas para 
os infortúnios mundanos já ocupavam um espaço 
muito mais amplo. Entretanto, mesmo relegado ao 
esquecimento, o Diabo continuou exercendo seu 
fascínio natural, pois embora os poetas, os artistas 
e os escritores o tivessem posto de lado em favor 
de outras soluções para os eternos dilemas da 
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humanidade, a psique popular nunca deixou de 
tê-lo como bode expiatório, sobretudo nos tempos 
mais difíceis. (STANFORD: 2003, p. 279-80)

Com isto temos um processo crescente de interiorização do mal na 
literatura. Cada vez mais o que era atribuído ao Diabo, é um problema 
nosso ou da sociedade. O homem-humano, assim como indicado em 
textos de Guimarães Rosa, é a grande personificação do mal. A insatis-
fação e a ambigüidade da condição humana passam a ser cada vez mais 
motivos literários. É o natural que importa, não mais o sobrenatural. 

Literariedade e ambiguidades da figura do Diabo

Partimos do pressuposto de que fenômeno da religião se manifesta 
na cultura de todas as civilizações conhecidas e que a literatura é, por 
excelência, escritora e reescritora dos discursos teológicos que forjam 
o imaginário ocidental, no qual, como temos argumentado, o Diabo 
aparece como uma figura central das tradições cristãs. Entretanto, pelo 
fato dessas referidas tradições serem construídas ao longo de um processo 
histórico no qual a ambiguidade humana é determinante e em meio a 
uma diversidade cultural, a figura do Diabo, consequentemente, mesmo 
dentro de um mesmo contexto [como se dissesse: “Meu nome é legião, 
porque somos muitos”] apresenta ambiguidades, numa riqueza polissê-
mica que transita entre o sério e o cômico, o espanto e a admiração, o 
belo e o grotesco, o oficial e o popular, o sacro e o profano, o bem e o 
mal, exemplarmente. 

Ao entendermos a literatura como escritora e reescritora dos dis-
cursos da religião, queremos ressaltar o caráter literário das narrativas 
míticas em geral e, em particular, dos textos que formam a tradição 
judaico-cristã, afirmando que o mito somente se configura na superfície 
linguística como literatura, que a Bíblia, portanto, é Literatura. Neste 
sentido, e a partir da compreensão de que a literatura se constrói como 
intérprete das vivências pessoais e socioculturais do humano, como intér-
prete de textos verbais e não-verbais, orais e escritos, podemos dizer que 
a figura do Diabo apenas surge na escrita por meio da expressão literária. 
Assim, a literatura continua a criar e recriar, refletir e refratar os diversos 
percursos temáticos e figurativos do Diabo, evidenciando o seu caráter 
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palimpsêstico e pluridiscursivo, possibilitando que se estabeleça em seu 
interior um produtivo diálogo entre diversos discursos, onde vozes teo-
lógicas falam e polemizam com outras e entre si. 

Ao selecionarmos a dimensão literária para refletirmos sobre a figura 
do Diabo, não pretendemos reduzir a abordagem à moda dos formalistas 
russos, mas buscamos seguir a concepção de texto, no sentido de Greimas 
& Courtès, como unidade da manifestação, o lugar onde um plano de con-
teúdo é manifestado por meio de um plano de expressão. A unidade do 
plano de conteúdo é o discurso, patamar do percurso gerativo de sentido em 
que as estruturas narrativas são assumidas por um enunciador, actoriali-
zadas, especializadas, temporalizadas e revestidas de temas e/ou figuras 
(apud FIORIN, 1994, p. 30-31). Neste sentido, o texto não pode ser 
considerado como algo em si, pois, por um lado, ele é um sistema con-
cluído, um conjunto hierarquizado de configurações estruturais internas; 
por outro, é o lugar onde se manifestam e se expressam relações entre 
textos e textos, entre textos e pessoas, entre textos e realidades socio-
culturais, ou seja, texto aqui entendido como um objeto aberto, plural, 
dialógico, ligado ao contexto extraverbal.

A partir disso, entendemos que as figuras do Diabo presentes nos 
diversos textos literários estão em permanente diálogo interdiscursivo 
com outros textos, em relação aos quais definem suas identidades e/ou 
diferenças (MAINGUENEAU, 1997), num processo de reconfiguração 
incessante, incorporando elementos pré-construídos e/ou provocando 
sua redefinição. 

A literatura, como já vimos, por meio de sua criação e representação, 
tem mostrado, ao longo da história, uma riqueza em exemplos de figuras 
do Diabo e, mais abundantemente, de figuras do Diabo horripilante e 
maléfico, em oposição ao Deus do bem, este relacionado à virtude pelo 
discurso teológico oficial das igrejas cristãs, mas também figuras de um 
Diabo mais bondoso, cômico e integrado à divindade. 

Selecionamos aqui, exemplos de figura do Diabo na literatura através 
do qual podemos vislumbrar no interdiscurso semelhanças e diferenças, 
bem como sutilidades teológicas que trazem à tona contradições internas 
ao discurso da igreja cristã, expressivas também das ambiguidades e inter-
pretações dos fiéis em sua vivência cristã. 
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Proust (1994, p.103), em A propósito de Baudelaire, já ressaltava como 
o poeta dAs Flores do Mal, no poema “As Litanias de Satã”, refletia e ao 
mesmo tempo refratava conceitos da tradição teológica cristã, ao sugerir 
que beleza, majestade, esperança, o Deus, a quem se dirige a oração do 
aflito e “o cuidado de ensinar a mais profunda teologia está confiado a 
Satã”. 

 Ó tu, o Anjo mais belo e o mais sábio Senhor,

Deus que a sorte traiu e privou de louvor,
Tem piedade, Satã, desta longa miséria!
(...)
Tu, sábio e grande rei do abismo mais profundo,
Médico familiar dos males deste mundo,
Tem piedade, Satã, desta longa miséria!
(...)
Ó tu, o que da Morte, a tua velha amante,
Engendraste a Esperança - a louca fascinante!
Tem piedade, Satã, desta longa miséria!

E prossegue o poeta Baudelaire, apontando relações sutis de polê-
mica com os discursos da teologia da igreja cristã, mas, ao mesmo tempo, 
em sintonia com possível hermenêutica do texto do Livro de Gênesis. 

ORAÇÃO

Glória e louvor a ti, Satã, nas amplidões
Do céu, em que reinaste, e nas escuridões
Do inferno, em que vencido, sonhas com prudência!
Deixa que eu, junto a ti, sob a Árvore da Ciência,
Repouse, na hora em que, sobre a fronte, hás de ver
Seus ramos como um Templo novo se estender!

Reflitamos agora em torno de uma obra na qual o Diabo é refigurado, 
neste caso, como personagens divinas multifacetárias, num interdiscurso 
que refletem e refratam figuras da tradição cristã. Selecionamos para este 
fim uma prosa da literatura brasileira, o Romance d’A Pedra do Reino e o 
príncipe do sangue do vai-e-volta, de Ariano Suassuna. 

O Romance da Pedra do Reino é a auto-descrição do híbrido reino 
de Quaderna, uma bricolagem carnavalizante do mundo ibérico, através 
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de sua literatura medieval e da tradição teológica da igreja cristã de 
vertente católica, tecida no contexto da cultura nordestina, numa ressig-
nificação literária do movimento histórico-fantástico conhecido como 
“Pedra Bonita” ou “Pedra do Reino”. 

Quaderna, personagem principal e narrador, que, inspirado pela lei-
tura do folheto da literatura de cordel, intitulado “O Estudante que se 
vendeu ao Diabo”, de Lino Pedra-Verde, passa a andar com um espe-
lho, depois do que teve uma visão, semelhante a que teve o estudante 
de Salamanca com o Diabo no cordel de Lino, através da qual ele viu 
refletido no espelho um vulto de uma Onça formada de pedras, mato 
estradas, sol... a qual foi lhe envolvendo e tragando para dentro de um 
buraco perigoso, oco e vazio. Depois dessa experiência, são recorrentes 
as aparições de entidades malignas multiformes que se opõem ao seu 
reino. 

Em alguns momentos, por meio de uma refração interdiscursiva, 
esses personagens diabólicos e ameaçadores são identificados com forças 
políticas internacionais e intercontinentais, de direita e de esquerda, os 
quais são identificados por Quaderna, na forma indeterminada de “eles”. 

Eles era uma entidade maléfica que nunca consegui 
identificar precisamente, mas que, segundo parecia, 
era e é ligada à Besta Anglo-Saxã, à Besta-Loura-
Calibã – uma entidade que está em toda parte, 
inatingível, ameaçadora, invencível e diabólica. 
(SUASSUNA, p. 260). 

Às vezes, o diabo é descrito dentro de um ambiente bem regional 
na forma animalesca de “cachorro”, numa cena que ocorre no Chafariz 
perto do rio Taperoá, num depósito de lixo (SUASSUNA, 2006, p.328-
330). Em outra passagem, aparece também o diabo numa forma feminina: 
“uma diaba-fêmea do Mar e do Litoral, uma bicha horrorosa”, também 
chamada de Bruzacã ou Hipupriapa ou Ipupiara. Ela tem aparência de 
peixe, mas peitos e cabeça de cachorro e orelhas num formato pare-
cido com chifre. Para Quaderna, o mal da seca e da opressão é causado 
pela interferência desse Diabo, que “é o Mal, o Enigma, a Desordem!” 
(SUASSUNA, 2006, p.402). Trata-se de um demônio marinho e ser-
tanejo, que passa seis meses no mar causando tempestades e devorando 
as Baleias. O mesmo Diabo, em setembro, sai do Mar, soprando fogo 
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pelas ventas, causando a seca no sertão (SUASSUNA, 2006, p.403). 
Dependendo do período do ano e com a modalidade de aparição, marí-
tima ou terrestre, esse Diabo feminino toma formas diferentes:

Ah, só quem já viu Bruzacã é que pode imaginar 
como são poderosas e aterrorizantes as formas que 
ela toma! São sete Chifres turvos e amolados, o 
Focinho peludo, a Corcova cerúlea! No cabelouro 
espesso, uma Cabeleira de serpentes e conchas 
entrançadas! O olhar de Cobra e o corpo feito à 
semelhança de um corpo enorme de Touro branco! 
Era a Besta marinha, partejada pelos lombos dia-
bólicos e sagrados do Mar! Seu olhar chamejava, 
ora amarelo, ora azul como um aço de Martelo! 
Ao fogo do sopro das suas Ventas, ferviam as águas 
em borbulhas de Enxofre envenenado. O peito era 
coberto pelo musgo nojento que suja e mancha as 
paredes do Inferno alumiado! As espáduas eram 
cobertas de malhas feridentas cor de ferrugem e em 
cada uma das suas ancas verdes luzia uma estrela 
amarela, brilhando entre sargaços e salsugem, entre 
ostras pegadas ao tronco, anoso e velho como um 
velho Rochedo extraviado! (SUASSUNA, 2006, 
p.406)

Singular figuração do Diabo podemos observar no Reino de 
Quaderna, no que se refere à “Santíssima Trindade Sertaneja”, que se 
apresenta com membros zoomórficos da fauna nordestina, num evidente 
interdiscurso tecido em diálogo polêmico e carnavalizante com a com-
posição da santíssima trindade da teologia cristã católica. 

O próprio Deus não era mais aquele sopro tênue 
das outras religiões: aparecia-me como a Santíssima 
Trindade Sertaneja, um Sol ardente e glorioso, 
formado por cinco animais num só. Era a Onça 
Malhada do Divino, integrada por cinco bichos: a 
Onça-Vermelha, a Onça-Negra, a Onça-Parda, a 
Corça Branca e o Gavião de Ouro, ou seja, o Pai, 
o Encourado, o Filho, a Compadecida e o Espírito 
Santo. (SUASSUNA, 2006, p.561).
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Para além da definição da composição da Santíssima Trindade 
Sertaneja, com cinco membros e com a inclusão do Diabo e da 
Compadecida, a oração invocatória não deixa dúvidas sobre a relação 
simbólica entre os animais e as pessoas da trindade: 

Ó Onça-Vermelha do Pai! Ó Onça Negra do 
Encourado! Ó Onça Parda e Castanha do Filho! 
Ó Corça Branca! Ó Gavião de Ouro do Sol do 
Espírito Santo! (SUASSUNA, 2006, P. 558).

A Santíssima Trindade Sertaneja de Quaderna está profundamente 
relacionada a sua primeira experiência com o Diabo, por ocasião da visão 
que teve, e ao cenário do Nordeste brasileiro, de modo que é a Onça 
quem representa o conjunto da divindade: 

Santíssima Trindade tem cinco, e é sempre figurada 
através do animal heráldico e armorial brasileiro por 
excelência, a Onça Malhada (SUASSUNA, 2006, 
p.551).

Pode parecer muito excêntrica a configuração da Santíssima Trindade 
Sertaneja de Quaderna, mas ela, interdiscursivamente, refrata mais a teo-
logia oficial da igreja católica e menos a teologia do catolicismo popular, 
destacadamente aquele muito mais sincrético e livre do ‘povão’. Isto 
porque, desde a Idade Média, quando o Diabo ganhou mais crédito, 
até os nossos dias, no contexto eclesiástico e fora dele, o Diabo sempre 
se apresentou como muito poderoso, com um poder divino que pode 
pôr à prova alguém que esteja sendo acusado de ser ou não ser cristão. 
Neste contexto, observamos que nos sermões dos padres e pastores há 
abundância de argumentação no intento de provar que o Diabo existe 
e que é poderoso. A prova de alguém ser ou não ser cristão não é, nesse 
caso, crer em Cristo, mas sim crer no Diabo, acreditar que ele existe e 
que é poderoso. 

Por muito tempo ouvimos e ainda podemos ouvir hoje em corredo-
res de discussão nas igrejas ou nos seminários de teologia, nas casas e nas 
ruas, a tese de que: quem não acredita na existência do Diabo não pode 
ser crente ou cristão. O Diabo é causa necessária do Deus cristão, Deus 
tem necessidade ontológica do Diabo, nessa compreensão. Assim, a con-
figuração interdiscursiva da Trindade Sertaneja é não apenas criadora, 
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mas também recriadora de determinados sentidos presentes na realidade 
da comunidade cristã. O mesmo se pode dizer em relação à inclusão da 
Compadecida como membro da trindade sertaneja, visto que ela tam-
bém se apresenta como divindade no catolicismo popular, em muitos 
contextos, com autoridade acima do Pai, do Filho e do espírito Santo.

Do que vimos, a figura do Diabo é histórica e teológica, polêmica 
e harmoniosa, sacra e profana, do bem e do mal, sendo sua semântica 
reconstruída por meio de um processo hermenêutico permanente a par-
tir das vivências humanas, das expressões das artes em geral e dos textos 
verbais, de forma especial, da arte da palavra, a literatura, e do lugar dis-
cursivo do enunciador em seus diferentes contextos socioculturais, onde 
esse ser mitológico, essa figura do discurso e essa representação do vivido 
é de novo apropriada, refigurada, tecida, engendrando ressignificação 
dos sentidos possíveis para a existência humana. 
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