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RESUMO

O texto bíblico tem sido escrutinado por exegetas e estudiosos através dos séculos. Esse estudo, porém, atravessou as fronteiras da religião e espalhou-se pelos diversos

campos do conhecimento. Bevan (1993, p. 3-4) a considera “o texto paradigmático literário (...), repositório de pontos de referência, de imagens, alusões, mina de ouro de mitos,

personagens, ideias, modos narrativos e modelos sobre os quais romancistas e poetas continuamente se debruçam”. Essa presença constante da Bíblia na cena literária é

confirmada por Frye (1982, p. xviii-xix), ao afirmar que o leitor que desconhece a Bíblia entende pouco do que lê. Para ele, a Bíblia é “claramente o maior elemento da nossa

tradição imaginária, (...) e por isso não pode e não deve ser ignorada”, como, de fato, nunca foi. O que se observa ao longo de vinte séculos de cristianismo é uma constante

abordagem e reescrita, pelo campo literário, dos episódios bíblicos. 

	A literatura contemporânea tem dado uma ênfase especial ao relacionamento dos textos com os outros textos que os circundam (as relações intertextuais). Em particular, há uma

tendência de apropriar-se de narrativas que são parte de um cânone, remodelá-las e revisá-las, fazendo emergir variantes renovadas que reposicionam as dimensões do próprio

cânone. Nessa pesquisa, são analisadas duas obras que reescrevem a história de Jesus, os romances gráficos Punk rock Jesus (2013), de Sean Murphy e Marked (2005), de

Steve Ross. Ao combinar elementos verbais e visuais em sua composição, o romance gráfico, segundo Thompson (2016), acentua o alcance de “suas possibilidades para mediar

a construção narrativa.” 

	A metodologia utilizada nesse estudo será poética, porque abordaremos os mundos ficcionais evocados e o procedimento será comparativo, porque confrontará diferente textos.

A via escolhida, portanto, é a da literatura comparada, tendo como suporte teorias literárias que considerem relevantes os conceitos de intertextualidade, reescrita e

intermidialidade, uma vez que o cerne da análise é a relação entre os romances gráficos e os textos bíblicos, relação que necessariamente evoca esses conceitos. Uma vez que a

construção da figura de Jesus é foco relevante da pesquisa, é necessário avaliar como ela é considerada dentro e fora da tradição evangélica.  Estudiosos do texto bíblico, como

Burton Mack e Robert Price oferecem insights que ajudam a compreender o contexto social, político e religioso que forjou as narrativas do Novo Testamento e a construção da

figura de Jesus. No campo da crítica literária, as categorias elaboradas por Theodore Ziolkowski (1978) sobre as recriações ficcionais do Jesus bíblico, que ele denomina

“transfigurações ficcionais de Jesus” mostram-se úteis para situarmos os personagens construídos por Murphy e Ross em suas obras. Essas transfigurações ficcionais, na visão

de Ziolkowski, retratam um herói moderno, baseado no Jesus das narrativas evangélicas, porém, não se configurando como “biografias” de um Jesus histórico. Em Punk rock

Jesus, Murphy retoma a história de Jesus ambientando-a no século 21, mesclando-a a elementos atuais da cultura midiática, como os reality shows e da ciência, como a

clonagem humana. Nesse ambiente, Chris, o personagem identificado com a figura de Jesus, vê-se mergulhado em conflitos existenciais e engaja-se em uma batalha contra as

corporações da mídia que controlam a narrativa de sua vida. A identificação do mal, que nos Evangelhos centraliza-se na figura do Diabo —daí o seu confronto com Jesus—

migra, no romance, para a manipulação das pessoas pelo poder da mídia. Chris torna-se a grande vítima dessa articulação e sua morte trágica, não por acaso, ecoa a do Jesus

dos Evangelhos.

	Em Marked, Steve Ross altera o cenário da Palestina do primeiro século da era cristã para a contemporaneidade, em um tempo não determinado, em uma sociedade repressora

e uma paisagem desolada. Nesse romance gráfico, o autor segue os passos da narrativa do Evangelho de Marcos em termos de enredo — o chamado de João Batista, o batismo

e a consciência de que há uma missão a ser cumprida, a pregação, os milagres, os embates com o poder, o aprisionamento, julgamento e morte — mas seu Jesus mostra-se, de

alguma maneira, mais sombrio, triste e pessimista em relação à humanidade do que o Jesus bíblico. O mal, na reescrita de Ross, não é externo ao ser humano, mas, literalmente,

brota de dentro dele. Ross parece sugerir que o sacrifício de Jesus, não importa em que tempo ou circunstância, será sempre em vão, frente o egoísmo e a maldade que

permeiam a humanidade.	

	A combinação de imagem pictórica e texto, as duas mídias constituintes do romance gráfico, determina a forma de sua sequência narrativa e os sentidos que o leitor produz ao

interagir com esse formato. A análise dessa articulação permite inferir como o romance gráfico articula a releitura e reescrita da história evangélica questionando os sentidos

estabelecidos do texto sobre o qual se debruça. Como no romance tradicional ou nas adaptações fílmicas, os romances gráficos baseados nas narrativas da Bíblia geralmente

escolhem trilhar o caminho aberto pelo texto bíblico para endossá-lo ou propor caminhos alternativos e enfatizar novos pontos de vista, os quais, frequentemente, subvertem

sentidos estabelecidos das Escrituras Sagradas. Aliando texto e imagem, Murphy e Ross elaboram leituras subversivas, diferentes e intrigantes de um personagem que há dois

mil anos influencia, das mais diferentes formas, o cenário da cultura ocidental.  
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