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Resumo: Este artigo propõe fazer um estudo comparatista com os temas: Queda e Pecado, 
usando como base os relatos bíblicos como fonte influenciadora nas obras: O paraíso perdido, 
de John Milton, e Madona dos Páramos, de Ricardo Guilherme Dicke. A linha mestra que 
conduz o estudo está pautada nos Mitos como um arquétipo, que trás toda uma concepção da 
construção da história do gênero humano desde o princípio. O interesse da literatura nesse meio 
é criar campos imaginativos, paralelo a história como outra possibilidade para o entendimento 
daquilo que nos constitui. As obras em estudo perfazem um caminho nos mitos, mostrando que 
ainda há controvérsias naquilo que constitui o pensamento do homem, portanto, devendo, ainda 
serem debatidas. 

Palavras-chave: Pecado. Mitos. Arquétipos. Paraíso. Paraíso Perdido. Madona dos 

Páramos. 

 

A ideia de pecado é algo eminente no pensamento do gênero humano desde in 

illo tempore. (Cf. Eliade, 2010). Na visão do Cristianismo, o pecado se originou no 

Jardim do Éden com o ato de desobediência do primeiro casal: Adão e Eva. Não 

obstante, a literatura tem se preocupado em trazer questões hipotéticas para discutir o 

porquê da rebelião do homem contra seu Criador, bem como, o desejo de reatar a 

comunhão perdida e reaver o espaço perdido no Paraíso. Uma das obras de grande 

expressão com este tema é a Bíblia; o livro sagrado para o Cristianismo, nela está um 

dos relatos hipotéticos que narra sobre a Queda do gênero humano, e serve, também, 

como o manual que o homem deve seguir para ligar-se novamente ao Criador. Partindo 
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deste pressuposto, propomos fazer uma interpretação usando duas obras literárias; a 

primeira o poema épico de John Milton O Paraíso perdido (1995), escrito no século 

XVII, tratando da revolta de Satã contra Deus, da criação do gênero humano, da 

sedução de Adão e Eva e sua expulsão do Paraíso; a segunda é o romance 

contemporâneo do escritor brasileiro Ricardo Guilherme Dicke, Madona dos Páramos 

(2008), publicado em 1981, recriando no sertão mato-grossense uma espécie de Paraíso, 

proposto na Figueira-Mãe, um lugar de repousa e felicidades eternas. 

Ao ter como proposta um trabalho comparatista, com duas obras de expressão 

dentro do campo da literatura, nos filiamos a algumas ideias de Sandra Nitrini (2015), 

quando faz um percurso histórico, teórico e crítico para mostrar conceitos fundamentais 

da Literatura Comparada, no livro Literatura Comparada: história, teoria e crítica.. 

Temos uma temática comum em ambas as obras: a culpa por um suposto pecado 

cometido, o castigo e o desejo de redenção. Nas palavras de Mircea Eliade (1972) temos 

um arquétipo em funcionamento. O funcionamento do arquétipo é defendido pelo 

estudioso como “modelos para a conduta humana, conferindo, por isso mesmo, 

significação e valor à existência”. (ELIADE, 1972, p. 8). No campo da Literatura 

Comparada, alguns estudiosos compreendem que esta é uma ideia fundante na produção 

literária, e é através dela que chegamos aos conceitos de “influência”, “convenção”, 

“tradição”, ou “imitação”. A literatura é um campo abrangente e de importância 

significativa para o homem, nesse sentido, Nitrini (2015, p. 146) defende que, “a grande 

literatura é um permanente “reescrever ou revisar”. Partindo desse pressuposto, as obras 

em estudo têm essa dinâmica; “reescrever ou revisar” ideias, assuntos e eventos que 

estão presente na história do gênero humano desde o princípio. 

A literatura não é neutra em relação aos acontecimentos históricos da 

humanidade, mesmo que seu compromisso não seja contar os fatos como eles são na 

realidade, isto porque ela não se interessa em trazer a verdade dos relatos, mas mostrar 

situações hipotéticas se valendo da realidade do homem. Esta deve ser a preocupação do 

poeta; reescrever acontecimentos da história do gênero humano com um intuito de criar 

um espaço imaginativo de reflexão sobre nossa história. O material está posto à sua 

frente, resta fazer um bom trabalho com a linguagem para que ele ganhe novamente 

significações. As influências não empobrecem o trabalho do escritor, pelo contrário, são 

materiais que ajudam re-significar ideias já ditas dentro de um contexto novo. Tanto a 

Bíblia, como os dois textos que compõem o estudo fazem re-significarem ideias do ser 
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humano que são arquetípicas, ambas as obras têm papel fundamental na formação do 

homem e nelas contém relatos para entendermos melhor o nosso momento. 

Para um melhor entendimento do processo de re-significação das ideias 

arquetípicas, se faz necessário traçar um breve percurso histórico nos pensamentos 

filosóficos de Platão e Aristóteles, quando trouxeram a noção de imitação para o campo 

literário. O jogo das imitações foi algo discutido, primeiramente, por Platão; entendido 

como uma cópia literal da realidade externa. Depois essa ideia novamente retorna nos 

estudos de Aristóteles, nesse momento o termo começa a ser usado não mais como 

cópia literal da realidade, mas sim, para descrever a experiência literária; esta é uma 

explicação que se aproxima mais da nossa compreensão do fazer literário. No campo da 

Literatura Comparada, a imitação passa a ser entendida não como copia do real, mas 

também não está totalmente desvinculada da realidade empírica, no entanto, seu 

compromisso é dar, por meio do trabalho estético, uma nova versão para o real sem se 

comprometer com a verdade, é escrever uma experiência humana transportada para o 

campo literário. Nas palavras de Sandra Nitrini (2015, p. 127 – 128) “a imitação é um 

contato localizado e circunscrito, enquanto a influência é uma aquisição fundamental 

que modifica a própria personalidade artística do escritor”. Nesse caso, precisa-se de 

uma fonte localizada e circunscrita para que a personalidade do escritor seja manifesta, 

não é copiar a realidade, mas apropriar-se de parte dela dando-lhe uma nova roupagem. 

O que procuramos entender nos estudos da Literatura Comparada é que há um 

intercambiar de ideias nos textos literários, existe sempre uma relação entre os textos, 

aliás, esta é uma ideia já defendida por Antonio Candido na Formação da Literatura 

brasileira. Todos os escritores precisam de um precedente para escrever algo, isto 

pensado na influência dos escritores europeus na produção literária brasileira. Na esteira 

dessa ideia Nitrini também defende que a influência é fundamental para o escritor, e o 

seu mecanismo ocorre em dois planos paralelos: “Primeiro, o choque recebido faz o 

autor influenciado voltar-se para a própria personalidade. Em seguida, provoca também 

a ruptura de seus liames com ídolos dos quais nutria até então”. (p. 134). Dessa ruptura 

surge o novo, a re-significação de uma ideia fundante pela percepção do outro, tanto o 

influenciador quanto o influenciado fizeram um trabalho relevante no campo literário, 

ambos moldaram um arquétipo, que desde o princípio esteve presente na história 

humana, porém recriado de um novo modo.   
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O uso da Bíblia, para incrementar este estudo, vem para reforçar a ideia de 

influências que os escritores precisam recorrer, é claro que ela não é o único livro que 

traz o tema da Queda do homem, do pecado e da suposta morada paradisíaca, existem 

relatos até mais antigos que estes, mas nos delimitaremos à Bíblia. A escolha dos relatos 

bíblicos vem para sinalizar o entendimento dos pontos de vistas que, a partir deles, 

propomos discutir neste estudo: entender como cada escritor trabalha essa temática 

tendo como influência a Bíblia. Temos nesta interpretação obras que fazem parte de 

sistemas literários diferentes, bem como, os gêneros também se diferem. O poema épico 

de Milton marca, significativamente, a literatura inglesa, poetizando a revolta de Satã 

contra Deus, ainda estando no céu, a expulsão do Diabo e dos anjos rebeldes e o seu 

engenho para corromper a criação “perfeita” de Deus: o homem. Por outro lado, temos 

em Ricardo Guilherme Dicke um romance contemporâneo que revisita a mesma 

temática, no sertão do Estado de Mato Grosso, com um bando de foragidos que saem da 

cadeia pública de Cuiabá em busca de uma tão sonhada Figueira-Mãe, um Paraíso 

estabelecido nas Serras dos Martírios1, porém, muito distante e sem um ponto exato da 

localização.  

Nas duas obras temos o homem como tema central. Em O Paraíso perdido, ele 

torna-se objeto de disputa entre Deus e o Diabo e, em Madona dos Páramos, os homens 

se veem soltos e sozinhos num mundo em que sentem a presença constante da força do 

bem e do mal, porém incapazes de lutar contra ela. Entretanto, não perdem a esperança 

de encontrar o Paraíso, pois seria um lugar que encontrariam a beleza e a felicidade 

completas. Tanto no poema quanto no romance, a ideia de transgressão e pecado é 

sentida no homem. No poema, Milton se atenta em descrever sobre a briga dos deuses 

que, consequentemente, leva o homem a cair em tentação; já no romance, os homens 

estão totalmente imersos num mundo em que o mal impera desde o princípio. São seres 

ficcionais que lutam para se estabelecerem num ambiente em que a tensão do bem e do 

mal é muito forte e, a única saída é caminhar pelo sertão de matas fechadas a fim de 

encontrar a Figueira-Mãe. Em ambas as obras têm-se a retratação mitológica do Paraíso, 

o sentimento de perda e o desejo de realocação são eminentes no homem. Esta é a linha 

tênue que o homem precisa lidar desde sua expulsão do Jardim do Éden: lutar com todas 

                                                           

1As Minas dos Martírios constituíram o imaginário dos viajantes por terras interiores do Brasil, desde o 
século XIX. Em busca de um lugar nunca encontrado, muitos desapareceram, gerando mitos e 
impulsionando outras viagens. 
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as forças para romper a barreira que o separa do seu Criador e reaver o espaço perdido. 

Nos meandros desta tensão a literatura propõe hipóteses para tentar sanar a dor do 

homem até encontrar o seu lugar de remissão.  

Sucintamente, o romance Madona dos Páramos narra a rebelião e a fuga de 

vários detentos da cadeia pública de Cuiabá, que saem rumo ao sertão de matas 

fechadas, fugindo da perseguição policial, mas, também, à procura da tão falada 

Figueira-Mãe. Fugitivos de uma cadeia, logo tem-se à ideia de que todos estavam 

pagando por um crime que havia cometido antes. Desse modo, o princípio da 

“pecaminosidade” já estava impresso na gênese de cada um, processo pelo qual os 

fizeram chegar ao estado que se encontravam. Entretanto, os crimes cometidos não 

invalidavam o desejo de encontrar o suposto paraíso perdido nas serras dos Martírios 

que todos diziam ser um lugar de eterno repousa e felicidade. Fugindo da força policial 

e almejando chegar à Figueira-Mãe, o grupo seguia sertão afora invadindo e saqueando 

fazendas e matando todos que viam pela frente; exceto uma linda jovem recém-casada, 

que foi raptada como muita violência na fazenda Boa Vista. A moça assume um papel 

significativo na narrativa, como também, na vida dos homens, tornando-se peça central 

do romance e símbolo de santidade e pecaminosidade. A Moça Sem Nome, como é 

descrita no romance, mesmo sendo prisioneira assume a liderança do bando, não pela 

bravura, mas pela beleza e pelo seu silêncio, que deixavam os homens enlouquecidos 

por estarem na presença de um ser tão belo, mas ao mesmo tempo, inacessível. 

Entre as duas obras em estudo, há uma singular divergência do ponto de 

partida de cada uma. Em O paraíso Perdido, John Milton buscou reproduzir os 

acontecimentos da queda do gênero humano, a partir de um lugar em que a felicidade e 

a harmonia se faziam perpetuas, inclusive, o mal ainda não fazia parte do entendimento 

do homem. Já no romance, Ricardo Guilherme Dicke coloca suas personagens num 

lugar totalmente oposto do primeiro; são homens criminosos, que fogem de um lugar 

anverso ao Jardim do Éden, mas se sentem no direito de procurar e viver dias melhores 

no Paraíso. O mal já está estabelecido nos homens narrativos de Ricardo Dicke, mas o 

desejo de redenção também está impregnado na mente de cada um. O que se estabelece 

dessa dicotomia é que o princípio do mal e o desejo de reconciliação com um lugar 

transcendental fazem parte tanto da proposta de John Milton, como a de Ricardo 

Guilherme Dicke. 
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Em O Paraíso perdido, John Milton faz uma aproximação maior da narrativa 

bíblica, ou seja, segue o passo a passo dos acontecimentos que são narrados na Bíblia. 

Primeiro tratando da harmonia que havia no céu entre Deus e seus anjos, criados 

exclusivamente para adorá-lo; depois apresenta a revolta de Satã com o intuito de criar 

um trono acima do de Deus; em seguida, as consequências de tal intento e a queda de 

Satã juntamente com os anjos rebeldes e, por fim o homem se corrompendo com as 

ideias do Diabo, comendo do fruto proibido e, consequentemente, sendo expulso do 

Jardim do Éden. Neste momento o homem assume uma nova dimensão da vida; não 

mais com todas as regalias que desfrutava no Paraíso, mas de sofrimento e dor “maldita 

é a terra por causa de ti; com dor comerás dela todos os dias da tua vida” (Gn. 3: 17). 

Milton poetiza pormenorizando cada situação, lamentando a tamanha desgraça do 

gênero humano, mas também, nos fazendo pensar sobre os infortúnios e a dualidade 

entre o bem e o mal num lugar em que o Ser Supremo em bondade habitava, portanto, 

não havia a possibilidade de tal situação acontecer. No entanto, são situações hipotéticas 

que o poeta começa despertar no leitor, que precisa mergulhar nos meandros das 

palavras e alcançar o que está para além do que está posto. Milton segue todo um ritual 

para narrar os fatos que precedem a história humana, se filiando em outros textos e 

estilos, como é percebível na busca pela inspiração na Musa da Verdade, seguindo o 

estilo das grandes epopéias.  

O mito da perda paradisíaca e o desejo de reavê-lo são ancestrais. Na 

concepção de Eliade (1972) é arquetípico, porque conta de uma história que se 

constituiu como “verdade” ao longo dos tempos. Buscando esta concepção em outros 

estudos, encontramos nas palavras de Roland Barthes (2013, p. 199), que o mito, 

historicamente, é, desde o início, “um sistema de comunicação, uma mensagem”, que 

ganha seu espaço de “verdade” no meio de um povo ou uma cultura. Pensando no 

conceito de verdade, a invocação que Milton faz para poetizar a revolta de Satã e as 

consequências que isto trouxe ao homem, o poeta inicia a narração da seguinte forma:  

 

Ó Verdade, única Musa digna do meu canto! Dignai-vos animar 
minha inspiração para narrar a história do Pecado Original! Para 
narrar aquela cruel desobediência do primeiro homem que, em troca 
do fruto proibido e fatal, desterrou do mundo a inocência, introduziu 
nele os sofrimentos e a morte, e nos fez perder o Paraíso, até que o 
Filho do Eterno desceu humanizado à Terra e nos abriu de novo as 
portas do Éden! (MILTON, 1995, p. 11, grifos nosso). 
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Para narrar o Mito da Queda houve uma necessidade de buscar a inspiração na 

Verdade, única Musa digna de seu canto. Isto reforça a ideia defendida por Eliade 

(1972, p. 12, grifos do autor), de que o mito, “é considerado uma história sagrada e, 

portanto, uma “história verdadeira”, porque sempre se refere a realidades”, e mais, só 

podendo ser revelada a poucos. Sendo assim, o eu poético se dirige à Musa inspiradora 

com as seguintes palavras: 

 

Ó Espírito, para quem tudo está patente no Céu, na Terra e no 
Inferno, ensinai-me a raiz oculta de nossos males e revelai-me a 
causa que levou nossos primeiros pais a repelir a amizade divina, 
desprezando o leve preceito que lhes proibia comer o fruto de uma 
única árvore entre os muitos do Paraíso Terrestre. (MILTON, 1995, 
p. 11). 

 

A verdade sobre a causa “que levou nossos primeiros pais a repelir a amizade 

divina” não fica explicita no decorrer do poema, apesar de ser pré-estabelecido que todo 

infortúnio se deu por conta do fruto proibido. No entanto, em meio ao “caos” que o 

homem foi lançado, ele se deparou à “novas realidades” que o fez parecido ao seu 

criador, tornando-se conhecedor dos opostos, tomando conhecimento entre o bem e o 

mal. Ao ser lançado na vida houve um novo fazer-se para a condição humana, esta 

condição é vista por Eliade como novas realidades que trouxeram uma outra dimensão 

para o pensamento do homem para que pudesse se perpetuar e se organizar no meio do 

caos. Mais uma vez o estudioso recorre aos mitos para explicar esta situação 

escrevendo: “a principal função do mito consiste em revelar os modelos exemplares de 

todos os ritos e atividades humanas significativas: tanto a alimentação ou o casamento, 

quanto o trabalho, a educação, a arte e a sabedoria”. (ELIADE, 1972 p. 13). Portanto, 

todas as atividades desenvolvidas pelo homem têm uma fundamentação mitológica, não 

no sentido que a palavra Mito é entendida na atualidade: fabulação ou ilusão, mas no 

sentido de que os Mitos fazem parte de uma tradição sagrada, uma revelação primordial 

ou um modelo exemplar, como defende Eliade. 

O sentimento de perda paradisíaca e o desejo do retorno são eminentes nos 

seres ficcionais das narrativas. Entendemos que há um desejo ancestral nos homens em 
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reaver com o transcendente, entender os mistérios da vida, porém esta nova realidade 

não é de um todo desastrosa, a expulsão do Paraíso deu ao homem condição de 

vivenciar experiências jamais experimentas. É na busca de novas experiências que os 

homens de Madona dos Páramos seguiam pelo sertão causticante e de matas fechadas, 

a fim de encontrar refúgio e explicação para o desconhecido. Há um movimento de 

retorno na busca por algo que fora perdido em tempos que está muito distante de suas 

memórias. Seria buscar na Figueira-Mãe o fruto da redenção, já que o outro fruto 

separou, por completo, o homem de Deus. Por causa da degustação do fruto do 

discernimento entre o bem e o mal, o homem tornou-se o responsável por seu destino, 

restando apenas vagar pelo mundo em busca de consolo e solução para suas 

inquietações. Northrop Frye (2013) descreve essa situação como trágica, porque o 

homem tomou para si a responsabilidade da vida que, consequentemente, a morte é seu 

anverso. 

 

Assim que Adão cai, ele ingressa em sua própria vida criada, que é 
também a ordem da natureza conforme a conhecemos. A tragédia de 
Adão, portanto, desfaz-se, como todas as outras tragédias, na 
manifestação da lei natural. Ele ingressa em um mundo em que a 
existência é em si trágica, não a existência modificada por um ato, 
deliberado ou inconsciente. Simplesmente existir é perturbar o 
equilíbrio da natureza. (FRYE, 2013, p.357, grifo nosso). 

 

Existir, no caso de Adão, está para além de perceber que estava vivo, é tornar-

se protagonista de sua própria história, ele saiu do equilíbrio da natureza em que 

permanecia até então, para assumir experiências que antes da Queda jamais poderia ser 

sentidas. Porém, como recompensa pela desobediência, a morte é dada como 

pagamento, com isso, o equilíbrio que existia na natureza, como descreveu Frye, entra 

numa nova fase lançando o homem ao desconhecido. Entretanto, como defende 

Campbell (1990), este foi o melhor acontecimento na história do gênero humano, pois 

somente a partir de então é que o homem assume de vez o que a vida tem a oferecer. A 

vida sem ação torna-se desinteressante, por isso os homens na narrativa dickeana 

lançam-se na jornada em busca de aventuras, mesmo sabendo que não podiam entender 

todos os mistérios da vida, “a aventura é a sua recompensa, mas é necessariamente 

perigosa, incluindo possibilidades tanto negativas quanto, positivas, umas e outras fora 
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de controle”. (CAMPBELL, 1990, p.167). O medo da morte e o mistério que ela 

representa eram sentidos pelos personagens dickeanos, esta seria a maior luta que todos 

precisavam enfrentar, por isso o desejo de encontrar a Figueira-Mãe, não no sentido 

metafísico, mas na vida real, pois somente assim se tornariam imbatíveis pela morte. 

O homem, dentro do contexto histórico religioso que nos é apresentado nas 

obras, estando na dualidade entre Deus e Satã, assume um posicionamento heróico, “ele 

está no topo da roda da fortuna, com o destino dos deuses quase ao seu alcance”. 

(FRYE, 2013, p. 356). A liberdade para experimentar as experiências da vida só pôde 

ser alcançada a partir da própria vontade de Adão. Frye escreve que: “O que ele faz é 

trocar uma fortuna de liberdade pelo destino envolvido nas consequências do ato da 

troca” (Idem, grifos nosso). Entretanto, não entendemos que foi uma troca que somente 

trouxe consequências, pelo contrário, foi a chance que o homem teve de experimentar o 

que é a vida em movimento, entender as forças opositoras que rege o universo. A ação 

do tempo inicia com a Queda, consequentemente, as contradições que movem a vida 

também se iniciam nesse momento. Portanto, a beleza da vida só pôde ser sentida, 

através do ato de desobediência do homem, rebelando-se contra o equilíbrio 

estabelecido por Deus.   

Estas são algumas questões levantadas no poema e no romance, revisitando na 

mitologia temas, ainda, caros para o pensamento humano. A literatura, como escreveu 

Frye (2013, p. 197), cria campos de possibilidades para adventos que fogem da 

realidade humana. “Assim, a literatura, em seu contexto descritivo, é um corpo de 

estruturas verbais hipotéticas”. Portanto, o que um poeta cria é uma arte de palavras, e 

os mitos só se tornam verdadeiros, graças à arte que nos possibilita esquematizar aquilo 

que foge da realidade terreal. Por isso, a re-significação do Mito da Queda, a angústia 

do homem por causa do pecado novamente aparece ao longo dos textos e da história. 

Assim como Milton, no século XVII, buscando auxílio na Musa inspiradora, ou seja, 

recorrendo à tradição para narrar uma versão da história humana que sucedeu in ill 

tempore, Ricardo Dicke também esquematiza esta questão num romance 

contemporâneo, com as mesmas ideias que atormentam os homens desde as culturas 

primitivas. Ideias e temas controversos são essenciais para o fazer literário, reescrever e 

revisar estas ideias é o trabalho do escritor. 
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 O que Ricardo Dicke explora em suas personagens são sentimentos mal 

resolvidos desde a Antiguidade, que se perpetuaram até o homem moderno. São seres 

ficcionais que vivem em situações extremas da vida, exatamente para mostrar suas 

maiores angústias frente questões que parecem não chegar a um consenso. O 

desconhecido sempre suscitou no homem o desejo de descoberta. O homem nunca está 

satisfeito de um todo com as respostas que ele consegue, sempre surgirá algo misterioso 

que precisa ser revelado, isto para não dizer que a vida ainda constitui como um dos 

maiores mistérios a ser descoberto. Campbell (1990, p 51) escreve: “O mistério da vida 

está além de toda concepção humana”. No entanto, isto não significa que não podemos 

tentar descobri-los, é no desejo da descoberta que estabelece o real sentido da vida. É 

isso que move as personagens de Madona dos Paramos em meio às dificuldades 

enfrentadas durante a travessia. Mesmo sem saberem ao certo sobre a Figueira-Mãe, as 

personagens dickeanas caminhavam em busca de descobrir os mistérios que ela 

representava. Mesmo caminhando em círculo, perdidos nos labirintos que a mata 

fechada representava continuavam na esperança de encontrar a Figueira-Mãe. “Parece 

que rodearam não sete, mas sete mil vezes o mesmo lugar que não acaba nunca de 

passar e sempre voltar. Os passos dos cavalos sempre tornam”. (DICKE, 2008, p. 421). 

Madona dos Páramos é um romance marcado pela controvérsia, pela falta de 

algo que complete a vida das personagens. O interessante é a capacidade da fabulação 

de Ricardo Dicke, em atingir as profundezas da vivência para explorar os sentimentos 

mais recônditos do ser humano, experimentados pelas personagens durante a travessia. 

A dor, as decepções, os desejos e a esperança são sentidas no extremo, pois são 

sentimentos que revelam a maior angústia humana frente aquilo que ainda é 

desconhecido. Assim, cada um seguia em grupo com os mesmos anseios, porém 

individualizados com a solidão e as dúvidas. “Cada um com sua solidão, solidão de 

todos, que vem de todas as partes”. (DICKE, 2008, p.59). Dicke revisita nos mitos, 

experiências válidas para suas personagens, que consequentemente, refletem na vida do 

homem moderno, somos apanhados pela angústia de seres ficcionais que se assemelham 

à nossa, tentando compreender o que somos e porque estamos aqui.  

O estudo das obras nos mostra o quanto é significativo a presença dos mitos na 

construção de novas narrativas. O desejo do homem em saber mais sobre o 

desconhecido e a história de sua existência ainda são matérias de muitas discussões 

dentro do campo literário. Os relatos bíblicos nos serviram como base para pensamos 
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sobre as influências que cada escritor sofreu para descrever sobre a Queda e o princípio 

da pecaminosidade no gênero humano, tema que ainda é basilar para entendemos nossa 

constituição histórica. O que cada escritor buscou discutir são temas que fazem parte do 

entendimento do homem desde o princípio; a culpa, o pecado e a dor de ter perdido 

espaço na morada paradisíaca, ainda são questões atormentam que a vida do ser 

humano. A literatura coloca em discussão estes questionamentos criando espaços 

imaginativos como válvula de escape para aliviar as tensões do homem, são outras 

possibilidades para enfrentarmos com mais leveza o dinamismo que é a vida. 
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