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Resumo: A única unanimidade entre os pesquisadores do Diabo, possivelmente, seja a 

pluralidade de nomes e feições dessa criatura. De acordo com o contexto, o Anjo Caído 

encarna-se em diferentes formas. No Brasil, do mesmo modo, dependendo da região, do 

tempo, das necessidades coletivo-individuais e outros aspectos socioculturais, há múltiplas 

caracterizações. Com o intuito de contribuir com o registro dessas, empreende-se neste 

trabalho o estudo do Diabo na narrativa popular A dona do capeta, publicada pelo violeiro 

e contista Paulo Freire. A luz de Messadié (2001), Cousté (1997) e depoimentos do próprio 

artista, verificam-se, no Diabo da obra estudada, a influência das peculiaridades da cultura 

local e a manutenção de conceitos há muito inseridos no imaginário do Ocidente.      

 

 

 Dependendo do contexto histórico, das personagens de cada época, das opressões, 

medos e angústias individuais e coletivas, o Diabo vem personificado de diferentes formas 

[1]. Seja qual for sua origem ou função, o fato é que há muito, na cultura ocidental, os 

males são atribuídos a ele. Há tanto tempo é responsabilizado pelos infortúnios terrenos 

que datar sua gênese é um desafio para teólogos, religiosos e outros pesquisadores do tema. 

De origem enigmática e existência contestada, é possível afirmar que, antes mesmo da 

Bíblia ser escrita, a concepção dualista entre poder maligno X bondade divina estava 

presente no imaginário coletivo. 

  Especulações sobre práticas de exorcismo e ritos de substituição, com sacrifício de 

corpos, na era Pré-Histórica já indicam que, juntamente com surgimento da consciência, o 

Maligno caminhava com a humanidade [2]. Porém, é somente  a partir da Idade Antiga que 

se tem registros incontestáveis na crença/temor em um demiurgo do mal.   

 Os mesopotâmicos, com exceção daqueles que viviam ao redor do Nilo, não 

apresentavam expectativa alguma de vida eterna e, por conta disso, atribuíam muita 

importância a divindade deste mundo. Naquele que é, possivelmente, o mito central da 

Mesopotâmia, a governância terrena se dava por meio de Sataran, deus-serpente, e seus 

demônios, cujos principais mensageiros_ Namtaru, responsável pelas pestes e catástrofes, 
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Rabisu, com aparições imprevisíveis para tumultuar a vida dos homens, e Labasu, o 

ladrão_ promoviam as mais temíveis desgraças para a população.  

 Com a influência dos sumérios, a invasão paulatina dos acádios e o domínio 

babilônico, o panteão mesopotâmico é um dos mais heterogêneos da Antiguidade e, é 

impossível falar sobre o mal neste período sem citar, a quem Cousté [4] denomina uma das 

personagens mais fascinantes da demonologia, Lilith ( Lilitu, em acádio). Para os 

mesopotâmicos, Lilith  

era o terror dos que se achavam entregues ao sono; obtinha deles o 

sêmen de que necessitava para engendrar monstros. Tais 

aberrações_que povoavam de ciladas o dia e a noite 

sumerianas_apresentavam-se no leito de morte de seu desditoso 

pai e tornavam atrozes as horas de agonia [5].  
 

 É a primeira vez na história que o Mal vem por meio de uma divindade feminina e, 

até hoje, no imaginário de alguns povos ela faz-se presente. Os talmudistas crêem que, não 

vencendo Adão, Lúcifer assume-se como Lilith, vive com ele por 130 anos e dá-se assim a 

origem da descendência [6].  

 Já para os egípcios (3000 a.C), o Diabo, sob o nome de Seth, “era ameaça do 

deserto, a seca, a fome e a morte”. Além dele, a sedução estava sob a intervenção de 

demônias femininas, Nut (vaca celeste) e Pax het e Tef net (diabinhas felinas).  

 Mas foi certamente o povo persa o mais influente para o mundo Ocidental no que 

se refere a um modelo de crença baseada no dualismo bem/mal. Por meio da religião 

denominada masdeísmo, “legou a humanidade a mais alta proposta moral da história 

anterior ao cristianismo: a reforma e atualização do masdeísmo, realizadas pelo profeta 

Zaratusta (ou Zoroastro), entre setecentos e mil anos antes da nossa era”[7]. Para os 

masdeítas há um princípio indeterminado denominado Ahuramazda (Deus/Zerman/Tempo 

no sentido de eternidade) que dá origem a dois demiurgos complementares, Ormuz 

(infinito para o alto) e Arimã (Infinito para baixo). Este par de divindades, próximo dos 

homens e a quem se podia recorrer para apresentar obras e anseios, representam uma 

batalha filosófica Bem/Mal em torno de Ahuramazda, que não se mobiliza para alterar a 

realidade humana.  

 De lá para cá,  outros povos apropriaram-se dessa noção creditando o Bem a um ser 

e o Mal a outro. Contudo, foi na Idade Média “que a imagem do Diabo se cristalizou no 

imaginário do Ocidente” [8].  A concepção de que “o Diabo odeia a Deus e por 
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consequência o homem, feito a Sua imagem e semelhança, fora fortemente difundido e, 

com isso, a crença de que o Mal estava longe de ser vencido. Assim, O Diabo e seus servos 

estavam por toda a parte tentando corromper homens de modo a afastá-los de Deus” [9].  

  Para Messádie [10], que vê o Diabo como uma invenção, a imposição de um 

demiurgo maligno ocorreu por razões essencialmente políticas. Nesse sentido, para o autor, 

o Judaísmo, originalmente desprovido dessa dicotomia, o Islamismo e a Igreja Católica_ na 

verdade, o cristianismo de uma forma geral_ necessitavam (e necessitam) estigmatizar um 

inimigo para justificar as tragédias ocorridas com inocentes, repreender pensamentos que 

vão de encontro aos dogmas impostos pelas doutrinas e atrair fiéis. E, de acordo com seus 

interesses,  designar claramente um ser dotado de maldade, eis, para Messadie, o 

surgimento o Diabo.    

 Inimigo inventado ou não o fato é que a sua representação não se restringe somente 

ao campo religioso. Há muito, as mais diversas manifestações culturais vêm retratando 

essa personagem. Já no século XXII a.C, a Epopeia de Gilgamesh, novela mais antiga da 

humanidade, “o Diabo desempenha um papel polivalente, na complexa e atormentada 

figura de Enkidu e assume pela primeira vez as culpas dos homens” [11]. 

 São incontáveis as suas aparições, além da literatura, nas artes plásticas, música, 

cinema, teatro, etc. Não sendo indiferente a isso, o folclore brasileiro apresenta vários 

registros da participação de Satanás. No Brasil, com uma “formação essencialmente 

católica, é absolutamente natural que as nossas tradições populares estejam contaminadas 

de referências ao Anjo Mau” [12]. 

 Representando essa estreita relação entre cultura popular, catolicismo e Diabo, 

citaremos algumas histórias da literatura oral brasileira. No que se refere a influência dos 

dogmas católicos, a força da oração e rituais cristãos, temos como exemplo: Credo! [13]  e 

O Diabo no Corpo [14]. Na primeira, a força da palavra título do mito, pronunciada por 

uma devota diante do Cujo, dá fim ao corpo deste, restando apenas o cheiro de enxofre. Já 

na segunda, temos um caso de possessão demoníaca e o exorcismo muito semelhante 

àqueles narrados na Bíblia. No que se refere à essa prática, para as igrejas cristãs, cada vez 

que o demônio sai de um corpo por intermédio de um exorcista considera-se a vitória do 

cristianismo sobre o Mal [15]. 

  O Diabo também se faz presente em narrativas populares de cunho notadamente 

moralista como A Irmã do Padre, que promove o encontro do Demo com a personagem 
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após esta blasfemar contra seu irmão religioso,  e A Marca do Braço, mito contado nos 

estados de Recife e Pernambuco, no qual a mãe tem seu filho desobediente roubado pelo 

Diabo e devolvido vivo, mas com as marcas da unha do capeta.  

 Menos perturbador e vingativo, ele surge em lendas, mitos e cordéis com tom mais 

leve: ora como um conquistador de mulheres, outrora, negociante e até mesmo engraçado. 

Em  A chegada de Lampião no inferno, folheto do historiador popular José Pacheco, o Dito 

é avarento e gerencia um inferno, com livro ponto, mercadorias e controle do fluxo de 

caixa. Em Peleja de Manuel Riachão com o diabo, versos de José Bernardo da Silva, é um 

cantor e sob a forma de um galante rapaz em Nem tudo que se vê se diz, é um mulherengo 

dançador.  

 Engana-se quem pensa que o Diabo da cultura popular brasileira possui somente 

créditos de esperto e mais astuto que os homens. Por vezes ele fora transformado em 

garoto de recados durante o dia, trapaceado em apostas [16], enganado nos negócios 

envolvendo dinheiro, destino dos mortais e até mesmo teve súditos e familiares _ há lendas 

em que ele tem filha e esposa _ levados do seu inferno às escondidas [17].  

 Como se vê, diante de tantas facetas e formas de representar o Tinhoso na literatura 

oral é impossível afirmar que haja apenas um Diabo brasileiro em nosso imaginário 

popular. Cada uma das histórias apresentadas, e outras tantas não citadas, renderia um 

excelente trabalho de pesquisa, que não se será possível aqui realizar. 

Empreende-se neste estudo verificar especialmente como se dá a representação do 

Diabo em um mito da cultura popular sertaneja_  quais nomes atribuídos, seu aspecto 

físico, relacionamento com a mulher, função dentro da narrativa, ligação com o 

instrumento musical e análise de suas falas_ de modo a identificar características que há 

muito já estão inseridos no imaginário coletivo bem como registrar as peculiaridades neste 

Diabo do sertão brasileiro. Para tanto, será objeto de nosso estudo especificamente Dona 

do Capeta [18], uma das onze narrativas populares apresentadas no livro Nuá: as músicas 

dos mitos brasileiros do violeiro e escritor Paulo Freire.  

 Dona do Capeta é uma história da literatura oral do sertão brasileiro sobre o 

encontro casual entre uma mulher e o Demo, que toca viola e canta, em um rio no Sertão. 

A moça, sem reconhecer a verdadeira identidade do figurão ( ou não querendo admití-la) e 

encantada por sua beleza e talento musical decide convidá-lo para participar de uma festa. 

Depois de muita insistência, o tipo aceita o convite e provoca a admiração de todos ao 
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tocar. O tal vai embora, ao final da noite, como se ninguém desconfiesse de nada, com 

exceção de um menino, que desde o começo percebera os chifres, o pé-de-pato e o cheiro 

do fulano.  

   Como as narrativas populares buscam cativar a escuta e memória do leitor desde o 

começo até o final das histórias é comum que as primeiras estrofes, frases e até mesmo o 

título seja bastante instigante. Assim, o jogo com as palavras e expressões de modo a dar-

lhes sentidos múltiplos é um dos recursos linguísticos que pode ser percebido no título, 

Dona do Capeta. Verificamos quatro formas bem interessantes de interpretação. A 

primeira possibilidade vem da suposição do termo Dona como sinônimo de proprietária, 

legitimando a posse da personagem Capeta à mulher. A disposição das palavras, contudo, 

permite outra análise totalmente adversa. Contrariando a primeira versão apresentada, 

propriedade e possuidor poderiam inverter os papéis, propiciando a seguinte leitura: a 

Dona como propriedade do Capeta. Mais uma hipótese é que a expressão “do capeta”, 

funcione como um adjetivo e não designe necessariamente alguém dentro da narrativa. E, 

por fim, há um hábito no que se refere ao uso da língua relacionar por meio da preposição 

„do‟ e „da‟ relações filiais e conjugais, como por exemplo „O Zé da Maria‟ sendo ele 

casado com ela. Assim, quem ainda não ouviu a história também poderá interpretar que a 

„Dona‟ tem algum tipo de ligação, matrimonial ou consanguínea com o Tinhoso.   

Despertado o interesse do leitor/ouvinte, o texto começa com o seguinte trecho: 

“Quem se aventura a procurar viola no sertão brasileiro está arriscado a topar com um 

sujeito especial. Quem? Ora, vai ouvindo...[19]”. É obviamente uma maneira de manter a 

atenção e dar pistas de quem será falado adiante, uma vez que se pode relacionar o título, 

até então polissêmico, ao que está sendo narrado.  Depois de um instante, segue: “Diz que 

o diabo, o cujo, o demo, o coisa-ruim, o pé redondo, o chifrudo, o pé de pato, o 

Hermógenes, o capeta, o tal, vinha vindo[20]”. Acaba-se o mistério: temos uma 

personagem que dispensa qualquer apresentação.  

 Diante disso, qual a razão de tantos nomes? Além dos apresentados, ao longo da 

narrativa há também o uso de cão para nomeá-lo. A explicação vem da Idade Média, 

quando os cristãos, atormentados com o medo do Inimigo de Deus, eram orientados pela 

Igreja a jamais pronunciar seu verdadeiro nome, sob a pena de estarem invocando este para 

próximo de si [21]. Atribuímos a isso o porquê da não enunciação dos nomes canônicos da 

Bíblia: Satanás, Lúcifer, Anjo Caído e Estrela da Manhã. 
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 Mas por qual razão escolhe-se o uso de „diabo‟, então?  Dos nomes citados, palavra 

de origem grega que significa caluniador e acusador, é o mais difundido 

internacionalmente [22]. Embora explicite de quem estão a falar, seu emprego refuta, 

logicamente, a explicação dada no parágrafo anterior, mas, por via das dúvidas, reparamos 

que o escritor desejou registrar as palavras em letra minúscula, o que entendemos 

descaracterizar qualquer invocação ao Diabo.  

 Contudo, de acordo com o narrador da Dona do Capeta, o Tinhoso não é o ser mais 

temível de sua narrativa. Tendo como característica principal a persuasão, a mulher 

consegue convercer a criatura ( conhecidamente a mais terrível), como verifica-se no 

desfecho de uma discussão: “o cão é o cão, mas a mulher é a mulher... e ele foi [23]”. 

Assim, o Diabo nesta narrativa que, em muitos mitos é “o herói de mil tropelias no sertão” 

[24], perde o caráter esperto e manipulador diante da figura feminina. 

 Porém, a relação Diabo/mulher não se resume a hierarquização de poder entre um e 

outro. Ela fica encantada com a beleza apresentada por aquele homem e, em um primeiro 

momento, registra-se a representação de um Diabo há muito inserido na cultura popular, o 

conquistador. Sem considerar o depoimento de mulheres sobre possíveis envolvimentos_ 

em a Biografia do Diabo há um capítulo inteiro sobre o que Cousté denomina o “seu 

comércio sexual com os mortais_, a ficção está cheia de jovens moças atraídas pelo 

Tentador. Apenas para citar um exemplo da narrativa popular brasileira há a história Nem 

tudo que se vê se diz, em que um demônio muito galante e namorador  aparece para 

conquistar uma garota e dançar [25]. Porém, há uma diferença entre a narrativa acima e o 

texto em análise: em Dona do Capeta  é a mulher quem tenta atraí-lo, não o contrário. Ela, 

inclusive é bastante insistente para convencer  o moço  a acompanhá-la.  

 Entretanto, não se pode descaracterizar a postura tentadora deste Diabo. Mesmo 

não demonstrando nenhuma tentativa de conquista ele apresenta-se belo e desperta a 

atenção das outras moças durante a festa. Além da beleza incontestável, tinha a virtude de 

ser educado e apresentava-se como um exímio violeiro. Essas qualidades foram 

determinantes para a conquista coletiva, como se narra, ao final da história: “ As moças da 

festa correram para a margem e ficaram assuntando. Chegaram a secar os olhos, de tanto 

procurar o moço vistoso, capaz de criar o extraordinário de belezas com sua violinha” [26].   

 Além de belo, como viu-se, há outras peculiaridades em seu aspecto físico. Possui 

rabo, chifre, tem pé de pato, ou seja, “aparece com o aspecto tradicional que lhe deu o 
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catolicismo” [27]. O capeta percebe a diferença física entre ele e os mortais tanto que 

“Deixou a dona passar na frente, para que não visse seu rabo” [28]. Há séculos, o Diabo, 

não por acaso denominado “o macaco de Deus” na Idade Média, é descrito com pequenas 

imperfeições em seu corpo. Para os Pais da Igreja, não permitir a aparição em um corpo 

totalmente humano revela a bondade de Deus, uma vez que, assim, os mais precavidos 

conseguiriam percebê-lo na multidão de modo a evitá-lo.   

 Contrariando por outro lado a tradição oral germânica, na qual o Diabo não tem 

consciência de seu aspecto físico e consegue corrigi-lo, o capeta na narrativa em análise 

tanto sabe de suas imperfeições, pois não quer que a dona nem os convidados da festa 

vejam seu rabo, como não consegue suprimir a nenhuma delas, apenas disfarçá-las [29].  

    Ele engana a quase todos os presentes, exceto um menino:  

 

Agarrado na saia da mãe, um menino berrou:  

_Mãããnhê!!! 

_Que foi, menino? 

Ele apontou apavorado para o violeiro e disse: 

_O homem! O homem!  

_Que que tem, filho? (...) 

_Esse homem tem pé de pato! (...)Olha a cabeça dele. Esse homem tem 

um chifre! [30] 

 

 Não é a única vez em que um menino percebe a presença do Inimigo e tenta revelá-

la. No já citado Nem tudo que se vê se diz, o diabo-galã usando um botina de bico fino 

chamou a atenção de um menino que o desmascarou [31]. “Na opinião sertaneja, o 

demônio tem horros aos meninos, porque já o fizeram perder duas vezes. A primeira, 

descoberto em um igreja (...), e a segunda,  foi numa festa [32].  

 Mais uma vez esta narrativa apresenta algo diferente das anteriores. Nesta o menino 

não consegue desmascarar o Tal. Mesmo com a identidade questionada pelo garotinho, ele 

permanece ponteando a viola e dialogando com os convidados no salão. Diferentemente do 

que faz com seu aspecto físico, ele não disfarça as suas origens. Durante as suas falas com 

os mortais, ele não vem de Deus e do Paraíso, renegando o que a demonologia de uma 

forma geral. Isso tanto pode revelar que parte da cultura popular desconhece o fato do 

Inimigo ser o Anjo Caído ou, o que é mais provável e original, considerar impossível essa 

versão, uma vez que o Maligno não poderia ser divino.  



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES 
– ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

8 

 

 Mas, afinal, mesmo diante das evidências, por que a mãe passa a justificar os 

chifres e a forma dos pés ao invés de acreditar no filho? É possível pensar que as mulheres 

deixaram-se enganar pelo Cão? Para concluir a história, o narrador termina por revelar que 

elas sabiam e, não tendo temor algum, aproveitavam para adorar sua beleza:  

 

Se tinham medo? Qual! Essas donas têm medo de alguma coisa? 

Elas podem até verter lágrima, na esperança que o caquinho de cuia volte 

com o rapaz bonito rio abaixo. Mas nunca vão correr e se esconder 

embaixo da cama, como um homem ordinário, um pobre diabo 

qualquer”[33].  

 

 Além da beleza, o modo como tocava viola chamou a atenção em Dona do Capeta. 

Ora, era um violeiro de primeira linha: “O tinhoso jogava a viola para cima e para os lados, 

tocava com a orelha e o nariz, sapateava na parede e no teto. [...]. Cada vez que elogiavam 

o ponteado, ele mudava a maneira de tocar” [34]. O talento e a intimidade com o 

instrumento era tamanha que, durante toda a noite, os presentes da festa ficaram 

prestigiando aquele tocador. Seria alguma novidade relacionar a viola com o Diabo? 

 Na ficção não é a primeira vez que se estabelece uma relação tão estreita entre os 

dois. O próprio Freire, organizador de Nuá, reconhece, ponteando muito bem sua viola no 

palco, que no sertão brasileiro quando o sujeito é bom nesse instrumento é porque fez 

pacto com o Tinhoso. Ver a contação desta história ou lê-la ao som do instrumento é um 

momento de fruição para o leitor, pois abre margem para a dúvida se o violeiro fez o não 

pacto ou se é o tinhoso em chifre, rabo e pé redondo. Mas qual a motivação para manter tal 

lenda? Qual sua origem e fundamentação? 

 A viola, assim como o violão, sofreu há tempos não muito distantes uma 

discriminação social bastante forte. Não entrava em salões de baile da corte e a 

aprendizagem deste instrumento desqualificava o músico. Haveria alguma ligação entre o 

desprestígio do instrumento e o Diabo? Essa é a questão. Relacionar a viola a um ser 

totalmente antipático aos padrões de um país de formação católica e majoriatariamente 

cristã como o Brasil teria uma conotação de censura? Os teóricos são taxativos ao afirmar 

que em cada contexto a identidade do Diabo sempre se constitui a partir do que 

determinado grupo entendia como anormal, estrangeiro e não tolerável [35]. Assim, a 

originalidade em Dona do Capeta _visto que ele não é vingativo, trapaceiro, galanteador_  
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é apresentar um belo diabo sertanejo com dono de um único desejo: tocar bem a sua 

violinha. 
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