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O Peregrino: entre a leitura e a ação∗∗∗∗ 

Vitor Hugo Quima Corrêa** 

 

Resumo: Estudando como as ideias religiosas geram práticas, optei como objeto de minha pesquisa a 

obra The Pilgrim’s Progress do pregador inglês do século XVII John Bunyan. Utilizando uma 

escala reduzida de análise, no presente artigo reflito sobre o primeiro capítulo da obra a fim de 

identificar as ideias difundidas por Bunyan. 
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Abstract: To studying how religious ideas generate practices, I select the object of my search 

the work “The Pilgrim's Progress” , of the English preacher John Bunyan at theseventeenth-

century English. Using  a reduced scale of analysis in this article I reflect on the first chapter 

of the work to identify the ideas propagated for Bunyan. 
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obra The Pilgim’s Progress. 
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“Conduzindo-os para fora, disse-lhes: Senhores, que preciso fazer para ser Salvo?” 

(Atos dos apóstolos cap. 16 ver. 30)1 

 

Em 1678 era publicado em Londres The Pilgrim's Progress from this World to that 

which is to come; delivered under the Similitude of a Dream: wherein is discovered the 

manner of his setting out, his dangerous Journey, and safe arrival at the desired Country
2. De 

autoria do funileiro e pregador inglês John Bunyan, a obra é uma narrativa alegórica da 

viagem de Cristão da Cidade da Destruição à Cidade Celestial. 

Estabelecendo um recorte temporal que envolva do século XVII ao XX chama a 

atenção o número impressionante de edições e impressões que a obra teve3. Por outro lado, 

estabelecendo uma escala de analise menor, me estimula saber que ideias estavam sendo 

vinculadas por Bunyan e suas relações com o contexto em que a obra é produzida. Por isso 

The Pilgrim's Progress se coloca para mim como uma obra instigante. Reconheço que vários 

são os caminhos que posso seguir. Contudo para minha reflexão optei por uma escala de 

                                                           
1
 Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Edições Paulinas, 1993, p. 2081 

2
 Tradução livre: O Progresso do Peregrino deste mundo, ao que está para vir: entregue sob a similitude de um 

sonho. Em que é descoberto, o seu modo de configuração para fora, sua perigosa viagem, e chegada segura ao 
país desejado. 

3
 “Up to [1792] there had been 160 editions of The Pilgrim's Progress, as there had been twenty- six years of 

that period in which no edition is recorded, namely: 1687, 1690,1691, 1694, 1696, 1698, 1703, 1704, 1708, 

1709, 1711, 1713, 1715, 1716, 1719, 1721, 1726, 1729, 1732, 1733, 1737, 1739, 1742, 1746, 1747, and 1756. 

But from the year 1781to the year 1939 (with the possible exception of the year 1798, to which an edition has 

only conjecturally been assigned), editions have appeared annually - a remarkable record of 158 years; and this 

does not include the pirated editions which were issued by unscrupulous printers in the seventeenth century” 
HARRISON, 1941, apud COLLÉ-BAK, 2001, p. 203. 
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análise reduzida. E para este artigo escolhi analisar o primeiro capítulo da obra. Busco 

entender quais são as ideias vinculadas por Bunyan e como ele propõem sua prática.  

Analisando as primeiras edições de The Pilgrim’s Progress, percebemos que a obra 

fora concebida como uma narrativa que não encontra interrupções. Há a ausência da divisão 

de capítulos. Contudo na edição de 1818 já podemos encontrar a história de Bunyan 

esquematizada em capítulos. As diversas edições e traduções que a obra recebeu durante o 

tempo não respeitam uma regra para a divisão dos capítulos. A edição da qual nos servimos é 

uma tradução de 2005, realizada por Hope Gordon Silva, publicada pela Editora Fiel, baseada 

por sua vez, na edição inglesa de 1895. Mesmo sendo uma edição comentada não me detenho 

a seus comentários, mas sim na narrativa. O nosso recorte de análise, o primeiro capítulo da 

obra, nesta edição corresponde ao trecho que vai do início da narrativa ao inicio da fuga do 

personagem principal. 

 

A leitura e a problemática da salvação 

 

“Senhor, entendo por este livro, em minhas mãos, que estou condenado a morrer e, depois disto, a 

comparecer no juízo.” (BUNYAN, 2005: 22). 

 

 Bunyan logo no início da narrativa ao caracterizar o personagem principal de sua 

história, que permanecerá todo o primeiro capítulo sem nome, escreve, “eis que vi um homem 

vestido de trapos; estando de pé em certo lugar, como alguém que havia saído de sua casa; 

tinha um livro em sua mão e um grande fardo às costas. Olhei, vendo-o abrir e ler o livro.” 

(BUNYAN, 2005: 19-20). A condição de pecador e sua caracterização já estão posta pelo 

autor. Mas a ação de ler foi aquela que desencadeou toda a história. Para o autor o homem era 
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pecador. Mas somente a partir da leitura que ele tomou consciência de seu estado. O estado de 

pecado. 

Bunyan nada mais faz em sua narrativa do que reafirmar o princípio protestante da 

suficiência das Escrituras como a autoridade final de fé e prática. O autor apega-se a essa 

fórmula e não a um argumento objetivo o da Sola Scriptura. Tamanha é a importância das 

Escrituras na história de Bunyan que o autor incorpora em sua narrativa, somente neste 

capítulo que ocupa cinco páginas, dezessete referências a passagens bíblicas, a fim de 

respaldar suas colocações, dando o tom de autoridade a narrativa.  

Na caracterização de seu personagem principal, Bunyan não explica, mas descreve a 

situação do pecador. Entendo que por meio de um artifício retórico o autor tenha deixado 

propositalmente neste primeiro capítulo, seu personagem sem nome. Ele é somente um 

homem. Pode ser qualquer um e até mesmo o leitor que se identifica com a história. Assim 

por meio deste personagem é exemplificada a figura do pecador. Como um ser maltrapilho 

que carrega um peso às costas, peso este que o personagem reconhece que o levará ao 

inferno4. 

 

 “O que farei?” 

 

O tema da salvação transcorrerá por toda a obra. Em especial neste capítulo identifico 

um subtema, o da insuficiência humana para com a sua salvação. A exclamação “O que 

farei?” (BUNYAN, 2005: 20) é feita duas vezes em momentos distintos, e reafirmada em 

diversas colocações. Ela marca bem a angústia humana frente a sua incapacidade de salvar-se 

de uma situação que, para o personagem e para o autor, certamente acontecerá, a destruição 

de sua cidade, sua morte e o juízo divino. 

                                                           
4
 O termo utilizado na obra, na passagem que me baseio, é Tofete, que significa na tradição cristã, inferno. 
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“fui seguramente informado que nossa cidade será incendiada com o fogo do céu. 

Nesta terrível catástrofe, tanto eu como você, minha querida esposa, e vocês, meus 

amáveis infantes, seremos miseravelmente destruídos, a não ser que encontremos (o 

que ainda não vejo) algum caminho de escape, pelo qual sejamos livres.” 

(BUNYAN, 2005: 20-21) 

 

  A trecho acima é a primeira fala do homem à sua família após a leitura do livro. Nela 

podemos perceber que a consciência de uma situação limite está posta, tal como seu 

entendimento de não ter uma saída para tal. Bunyan utiliza o a expressão greatly distressed in 

his mind
5 para caracterizar a tensão vivida por seu personagem. Tal sentimento se dá pelo fato 

dele ter de tomar uma atitude. A leitura do livro gerou a necessidade da atitude. Mas, qual 

ação tomar? Eis a questão que norteia o início da narrativa. A situação do personagem se 

agrava ao encontrar-se só em sua aflição. Tendo em vista que mesmo compartilhando com 

sua família o que houvera lido e suas conclusões, aqueles que, devido os laços que os uniam 

deviam apoiá-lo, o deram como perturbado mental. O homem encontra-se só, o que reforça o 

topos de que a salvação é individual. 

 

Uma orientação e uma ação. 

 

Até aqui procurei tratar sobre como em sua narrativa Bunyan difunde ideias, que no 

caso são acessadas por meio da leitura, que geram a necessidade de uma ação. Como na 

questão da salvação o homem é insuficiente por si só para salvar-se, a leitura e a necessidade 

                                                           
5
 Na edição utilizada foi traduzido como muito angustiado. 
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de ação não satisfazem no que se refere a resolver o problema. Contudo no momento de maior 

tensão de seu personagem o autor escreve:  

 

“Vi também que ele olhava para um e outro lado, como se quisesse correr; mas 

ficou parado, pois (conforme percebi) não sabia em que direção ir. Então, eis que 

um homem chamado Evangelista veio ao encontro dele e perguntou-lhe: Por que 

você chora?” (BUNYAN, 2005: 21- 22) 

 

O termo utilizado por Bunyan para nomear este personagem foi o substantivo 

Evangelist
6 que designa uma determinada classe de professores, que mencionados na carta de 

Paulo aos efésios capítulo quatro verso onze, tinham como função pregar o evangelho aos não 

convertidos. Título também utilizado em outros períodos do cristianismo para designar um 

pregador itinerante que não tem custo fixo pastoral, ou então, designa um leigo contratado 

para executar o trabalho missionário onde reside7. Pelo decorrer da narrativa quando a figura 

do Evangelista reaparece no capítulo quatro, lembrando que este é o único personagem que 

aparece na narrativa em dois momentos distintos e neste segundo momento reconduz o 

personagem ao caminho que iniciara antes, podemos notar a função pedagógica deste 

personagem. Que se confunde, neste momento, com Bunyan faz, por meios retóricos, com seu 

leitor, apontar-lhe o caminho a seguir. 

                                                           
6
 Na edição utilizada foi traduzido como Evangelista. Para nossa analise é interessante notar que Evangelista é o 

único personagem deste capítulo a ser nomeado e em um aspecto mais geral da obra faz parte de um pequeno 
grupo de personagens que será nomeado por um substantivo e não por um adjetivo. Geralmente para caracterizar 
os lugares e os personagens hostis à Cristão, nome que o personagem principal recebera já no capítulo dois, 
Bunyan emprega adjetivos para nomea-los. 

7
 THE PHILOLOGICAL SOCIETY. The Oxford English Dictionary. Vol. III. Oxford: Clarendon Press, 1970, p. 

329. 
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O autor escreve que após seu personagem explicar o motivo de seu choro a 

Evangelista este lhe mostra um rolo onde está escrito “Fugi da ira vindoura” (BUNAYN, 

2005: 22). A atitude a ser tomada está apontada. A fuga. Nada poderia lhe salvar a não ser 

fugir daquele local que seria destruído. Contudo havia um problema, para onde fugir? E a 

resposta de Evangelista é para a Porta Estreita. Neste momento Bunyan insere a referência de 

uma passagem bíblica que nos ajuda a entender a simbologia da Porta Estreita, que é o 

Evangelho segundo Mateus capítulo sete versos treze e quatorze, onde na fala do próprio 

Cristo ele se coloca como a porta e o caminho para a vida. Assim Bunyan reafirma o princípio 

protestante de que só há salvação em Cristo, negando qualquer outra forma de mediação entre 

Deus e os homens. Mais uma vez o autor prefere recorrer a uma fórmula retórica ao 

argumento objetivo da Sola Christus. 

Na história o que Evangelista faz nada mais é do que dar a orientação necessária ao 

homem que está desesperado. A única forma de salvar-se é a fuga para a Porta Estreita, ou 

seja, Cristo. Assim se dá ação do personagem. A fuga.  Deixa para traz a cidade que será 

destruída assim como a família que tentava impedi-lo. Sua exclamação neste momento não 

pode ser mais significativa, “A vida! A vida! A vida eterna!” (BUNYAN, 2005: 23). 

 

Conclusão 

 

Assim o que podemos perceber na narrativa de John Bunyan, é que por meio de uma 

história fictícia em primeiro lugar temos, por meio de recursos retóricos tais como a narrativa 

em primeira pessoa e o não nomear no início da história alguns personagens, dentre eles, o 

principal, como o autor envolve seu leitor gerando um sentimento de pertença e 

universalizando valores protestantes, que por seus formuladores pretendem ser desde sua 

constituição universais. 
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Em segundo lugar podemos perceber que Bunayan, dilui na caracterização e descrição 

de seus personagens e das ações tomadas por estes argumentos objetivos protestantes. 

Enfocando a problemática da Salvação, tal como a condição do pecador e a forma de salvar-

se. Em terceiro lugar podemos perceber que concomitantemente ele utiliza a ideia de que a 

leitura das Escrituras deve gerar uma ação. As Escrituras por si só levam seu leitor a tomada 

de consciência de seu estado de pecado, e gera a necessidade de ação. 

Assim, de forma simples, John Bunyan difunde por meio de sua história ficcional os 

valores que possam levar seus leitores a tomada de uma ação. Valores que respondam a 

indagação feita pelo carcereiro de Filipos a Paulo e Silas na passagem bíblica que abre este 

artigo e também utilizada por John Bunyan ao dar voz a angustia de seu personagem, “O que 

farei par ser salvo?” (BUNYAN, 2005: 21). 
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