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Resumo

Torres, Cleber Diniz; Kuzma, Cesar Augusto. “Tristeza não tem fim,
felicidade sim” (?): Dramas humanos presentes em Orfeu da Conceição
em diálogo com a Escatologia Cristã. Rio de Janeiro, 2018. 176p. Tese de
Doutorado – Departamento de Teologia, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro.

O presente trabalho procura desenvolver mais um diálogo entre teologia e
literatura. Tomando como referenciais a escatologia cristã e Orfeu da Conceição
de Vinícius de Moraes, a pesquisa discorrerá sobre temas como sofrimento, morte
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e luto, correspondentes entre si nestas suas fontes principais, visando encontrar
contribuições para uma teologia mais relevante e acessível. Num primeiro
momento, serão levantadas as informações a respeito do poeta e sua obra
especificando informações relativas à peça teatral com vistas a demonstrar como
nela é expresso, da parte do poeta, opiniões sobre os temas do sofrimento, da
morte e do luto. Para isso serão examinadas: as questões relativas à violência
presente nas brigas descritas pelo poeta; as duas mortes ocorridas na narrativa; e,
os lutos vividos pelas personagens da peça. Num segundo momento, serão
apresentados pareceres teóricos da teologia relativos aos temas do sofrimento, em
suas causas e em sua presença incontestável na realidade humana; da morte,
entendida como parte constitutiva da vida e como expressão limite da existência; e
do luto, enquanto expressão de amor do enlutado por aqueles que se foram. Essas
proposições têm por objetivo acrescer à pesquisa a chave de leitura da peça
teatral, a fim de desenvolver sustentação teológica para o diálogo pretendido.
Num terceiro momento, a pesquisa realizará a síntese entre os dos campos do
saber, a literatura e a teologia, demonstrando suas correspondências entre os temas
do sofrimento, da morte e do luto em ambas e contribuições por elas oferecidas
para o campo teológico.

Palavras-chave
Literatura; Escatologia; Vinícius de Moraes; Sofrimento; Morte; Luto.

Abstract

Torres, Cleber Diniz; Kuzma, Cesar Augusto (Advisor). “Sadness has no
end, happiness does” (?): Human Dramas in Orfeu da Conceição in
dialogue with Christian Eschatology. Rio de Janeiro, 2018. 176p. Tese de
Doutorado – Departamento de Teologia, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro.
The present work seeks to develop another dialogue between theology and
literature. Taking as reference the Christian eschatology and Orfeu da Conceição
from Vinícius de Moraes, the research will speak about subjects such as suffering,
death and mourning, related to each other in these main sources, with the intention
to find contributions for a more relevant and accessible theology. At a first
moment, information about the poet and his work will be taken into consideration,
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specifying information related to the piece theatrical with a view to demonstrate
how it is expressed, and the poet’s opinions about the subjects suffering, death
and mourning. This will be examined: the issues related to violence present in the fights
described by the poet; the two deaths occurred in the narrative; and, the mourning
experienced by the characters in the play. At a second moment, theology theory

related to the subjects suffering, in its causes and in its undeniable presence in human
reality; death, understood as a constitutive part of life and as the limiting expression of
existence; and mourning, as an expression of love of the mourner for those who are
gone. These propositions are aimed at, for purposes of adding to the research the key

of reading the play, seeking the development of theological support for the
intended dialogue. At a third moment, the research will synthesize the fields of
knowledge, literature and theology, demonstrating their correlations , between the
themes of suffering, death and mourning in both, and contributions contributions they
offer to the theological field.

Keywords
Literature; Escathology; Vinícius de Moraes; Suffering; Death; Grief.
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“Vinicius é o único poeta brasileiro que ousou viver
sob o signo da paixão. Quer dizer, da poesia em estado natural”.
“Eu queria ter sido Vinicius de Moraes”.
Carlos Drummond de Andrade

