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Precisamos descobrir o Brasil!
Escondido atrás das florestas,
com a água dos rios no meio,
o Brasil está dormindo, coitado.
Precisamos colonizar o Brasil.
(...)
Precisamos, precisamos esquecer o Brasil!
Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado,
Ele quer repousar de nossos terríveis carinhos.
O Brasil não nos quer! Está farto de nós!
Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil.
Nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros?
(Carlos Drummond de Andrade – “Hino Nacional”)

À memória do índio Galdino, do operário Josino, da semterra Rose e dos meninos da Candelária.
Ao Eduardo e a quem está por chegar dedico.

Vou me omitir de listar os nomes das
pessoas que, das mais variadas maneiras, foram
indispensáveis para que eu chegasse até aqui, seja
dando aulas, seja me ouvindo, seja fazendo sugestões,
seja simplesmente esperando, ao meu lado, que os
tempos se cumprissem. Agradeço ao CNPq, cuja bolsa
permitiu que eu realizasse esta pesquisa. Agradeço
também a todos que, pagando impostos, permitiram
que eu fizesse toda minha formação superior numa
universidade pública, principalmente àqueles cidadãos
que, embora paguem impostos, não tiveram a
possibilidade

de

freqüentar

escolas

que

lhes

permitissem, entre tantas outras coisas, ler a obra de
Machado de Assis, objeto deste estudo.

SINOPSE

Este estudo consiste em uma análise de contos de Machado de
Assis tendo como base a crise da sociedade ocidental na modernidade. Através da
incorporação de elementos da religião, o escritor brasileiro lê a história nacional pela
perspectiva da melancolia e do carnaval.

ABSTRACT

This study analyzes short stories by Machado de Assis against
the background of the crisis of Western society in modernity. The Brazilian writer
approaches the national history by incorporating religious elements marked by the
perspective of melancholy and carnival.
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N O TA I N T R O D U T Ó R I A

Regina Novaes afirma que uma sociedade, e não apenas uma
religião, define-se também por sua representação do mal1. Esse estudo do conto
machadiano fundamenta-se nessa convicção. Tendo em vista a ênfase da crítica no
exame dos romances e no enfoque da universalidade da obra machadiana, optou-se
pelos contos, uma vez que, através dos mecanismos da religiosidade, inserem a
dinâmica da sociedade brasileira no cerne da criação. Para tal, buscou-se subsídios,
principalmente, na antropologia, na história, na sociologia e na história das religiões,
além da história e da crítica literárias
O percurso da investigação inicia, no capítulo 1, “Machado de
Assis, um estrangeiro na sala de estar”, com a recuperação de parte da fortuna crítica
no intuito de situar alguns impasses da história literária brasileira, notadamente o
problema do nacionalismo e o lugar de uma produção díspar como a machadiana. A
respeito dessa, enfatizou-se a capacidade do autor em abordar as atrocidades da
história na forma de uma linguagem afeita à conversação e própria de certas
especificidades da cultura nacional. O segundo capítulo, “Da invenção monoteísta à
crise da cultura”, dedicou-se à pesquisa de fundamentos da religião ocidental,
identificando, na passagem do politeísmo pagão para o monoteísmo cristão, um dos
sinais da crise da cultura moderna. No terceiro capítulo, “Os vícios nacionais”,

1

NOVAES, Regina. Apresentação. In: _____. O mal à brasileira. Rio de Janeiro : EdUERJ, 1997,
p. 6.

procedeu-se à análise dos contos sob dois aspectos. Primeiramente, com base na crise
da civilização moderna e a partir do predomínio da razão instrumental, conforme o
estudo de José Guilherme Merquior, demonstrou-se a relação do carnaval com a
particular contribuição da cultura brasileira na resolução dessa crise e a forma como
Machado problematizou este aspecto. Num segundo momento, através dos pecados
capitais, ilustrou-se a importância que a religião adquire na forma com que o autor
traduz os impasses da história e da cultura nacionais. Finalmente, no último capítulo,
“Melancolia à brasileira: o inferno ao rés-do-chão”, discutiu-se a possibilidade de
pensar a melancolia como a perspectiva com que o autor aborda o lugar do mal na
cultura brasileira, passível de contribuir com seu riso anárquico na crise da cultura
ocidental.
O corpus da investigação é composto dos cinco volumes de contos
organizados pelo próprio autor a partir de Papéis avulsos (1882), a saber, Histórias
sem data (1884), Várias histórias (1896), Páginas recolhidas (1899) e Relíquias de
Casa Velha (1906), dos quais foram selecionados os contos mais adequados à
problemática a ser abordada, sem a pretensão de exaustividade. Os livros serão
indicados pelas iniciais, respectivamente PA, HSD, VH, PR e RCV. Adotou-se a
edição da Obra completa da Editora Nova Aguilar, de 1994, volume II. Sendo assim,
doravante serão referidas no texto apenas as páginas correspondentes aos trechos
citados.

1 MACHADO DE ASSIS, UM ESTRANGEIRO NA
S A L A D E E S TA R

Somente não deves empregar a ironia, esse movimento ao
canto da boca, cheio de mistérios, inventado por algum grego
da decadência, contraído por Luciano, transmitido a Swift e
Voltaire, feição própria dos céticos e desabusados. Não. Usa
antes a chalaça, a nossa boa chalaça amiga, gorducha,
redonda, franca, sem biocos, nem véus, que se mete pela cara
dos outros, estala como uma palmada, faz pular o sangue nas
veias, e arrebentar de riso os suspensórios. (Machado de
Assis – "Teoria do Medalhão")

1.1 A face pública da indecência privada
Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal
Ainda vai tornar-se um imenso Portugal
Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal
Ainda vai tornar-se um império colonial
(Chico Buarque/ Ruy Guerra – Fado tropical)

O romance Memórias póstumas de Brás Cubas inicia o que certa
crítica chamou de a segunda fase ou segunda maneira da produção machadiana. Uma
série de idéias ali formuladas explicitam a clareza que o autor possuía sobre o
caráter subversivo de sua ficção, bem como sobre a natureza da própria literatura,
ao redimensionar o papel do leitor na recepção da obra. Se o leitor constrói a sua
leitura do texto, este, de sua parte, possui em si um desejável "hibridismo", a
mescla de dicções e discursos que não só aliam o novo à tradição como mudam
constantemente seu estilo. Ao analisar a "diversidade estilística" da primeira fase da
obra machadiana, Roberto Schwarz observa que
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esta mesma diversidade ideológica e retórica será um
ingrediente essencial da prosa machadiana ulterior, em que a
frequentação alexandrina e mercurial de todos os estilos
acaba sendo o nosso único estilo autêntico, um achado
literário em que a salada intelectual do País encontra seu
registro imortal.1

Schwarz identificou um aspecto que parece ser fundamental na obra
do escritor: a multiplicidade no estilo e a relação desta com a igualmente
multifacetada realidade brasileira.
Nesse sentido, para situar a produção machadiana no contexto do
nacionalismo literário, cabe um retrospecto. As formas com que a literatura tem
registrado a Nação há muito têm provocado uma série de investigações. Os textos
iniciais de cronistas e viajantes uniam fantasia e pragmatismo mercantil, modulando a
visão paradisíaca, que a seguir será corroborada pela literatura, conforme a análise de
Regina Zilberman:
O Mundus Novus mostrava-se paradisíaco e acolhedor, mas
nem Colombo, investigando a origem do ouro portado pelos
índios que recepcionam os navegadores, nem Vespúcio,
registrando cuidadosamente a rentabilidade possível dos
produtos encontrados (madeira e pérolas), deixaram de
salientar as vantagens e os lucros a advir da ocupação da
terra.
(...)
A nova imagem convém aos europeus transferidos ao
Continente para extrair suas riquezas. Mas converte-se na
forma de a colônia se expressar e de, por realizar um anseio,
revelar-se desejável, atraente, digna dos que a possuem. Sua
força aumenta, a ponto de contaminar outras expressões.
Transita da prosa para a poesia, aparecendo, no século XVIII,
em versos que louvam a paisagem circundante e destacam
sua abundância e lucratividade.2

De certa forma, essa perspectiva de descoberta do País é posta em
prática, mais explicitamente, pelo movimento romântico. No entanto, isso se dá com a
revelação, ao mesmo tempo, de alguns de seus aspectos mais problemáticos, como
ocorre em certos textos de Gonçalves Dias e de Álvares de Azevedo, apontados por
Marlyse Meyer, que estuda as aparições do nacionalismo em diversas áreas da cultura

1

SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do
romance brasileiro. 4.ed. São Paulo: Duas Cidades, 1992. p.106.
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brasileira. Para essa autora, o índio de Gonçalves Dias foi narrado em sua condição
real sem a perda da dimensão poética, enquanto Álvares de Azevedo desdobra sua
contradição nas figuras que protagonizam o drama Macário: Penseroso representa a
dicção ufanista, exaltando a majestade da natureza e do Americano; Macário destila
seu fel ao expor as mentiras oriundas das páginas dos viajantes, que ocultam a miséria
e os senões da terra tropical.3
Como se pode constatar, mesmo durante o período romântico,
consagrado à afirmação da identidade pátria, ocorreram distorções em tal projeto. Na
virada do século XIX, a corrosão do modelo nacionalista intensifica-se com a
inserção de distintos olhares (tanto na literatura como no ensaísmo) sobre as regiões
do País, alguns baseados num espírito cientificista avassalador, outros eivados de
pessimismo ao defrontarem-se com as recônditas e violentas realidades, fossem elas
urbanas ou rurais. No âmbito da história literária, Roberto Ventura percebe, a partir
da obra de Sílvio Romero, a tensão entre o mito épico e o mito trágico na escritura
das “fábulas” sobre a formação do “espírito” nacional:
Essa tensão não é exclusiva a Romero. Fez-se presente em
muitos críticos e historiadores da época, que oscilaram entre
o nacionalismo ufanista e o pessimismo agônico, entre a
utopia sincrética da miscigenação e a crença na inviabilidade
da nação brasileira. Apesar da nota trágica e dissonante, a
epopéia subsistiu na história literária. Atribuiu-se à nação a
missão de lutar, por meio das obras individuais e das criações
coletivas, contra a fatalidade da terra e do homem, do meio
americano e da mistura de raças.4

Reflexos de tal tensão podem ser encontrados nos escritos de Manoel
Bomfim, Araripe Júnior ou ainda Paulo Prado. De um lado, Manoel Bonfim, no seu
texto América Latina: males de origem, de 1905, fazendo uso de analogias com as
ciências biológicas, estuda certos condicionantes do caráter brasileiro como resultado
do processo de “parasitismo” social a que a colonização predatória e o regime da
escravidão submeteram o País. É corajoso a ponto de refutar contra as teorias que
2

ZILBERMAN, Regina. Natureza, lucro e paraíso. In: ____. A terra em que nasceste: imagens do
Brasil na literatura. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1994. (Síntese Universitária, 41) p. 22-23.
3
MEYER, Marlyse. Um eterno retorno: as descobertas do Brasil. In: ____. Caminhos do imaginário
no Brasil. São Paulo : Ed. da USP, 1993. p.23-24.
4
VENTURA, Roberto. Estilo tropical: história cultural e polêmicas literárias no Brasil. São Paulo :
Companhia das Letras, 1991. p.166.
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defendiam a existência de raças superiores e inferiores e de imputar ao
conservadorismo das elites dos Países americanos, autoritárias e parasitas do trabalho
e das idéias alheias, o ônus do atraso. Percebendo a virulência com que ele denuncia
os fatores que impediam que o Continente se desenvolvesse — muitas das suas
explicações continuam atuais —, entende-se por que sua obra tem permanecido por
tanto tempo ignorada. Observe-se algumas de suas idéias. Sobre o Estado, diz que
ele existe para fazer o mal, exclusivamente; e esta feição,
com que desde o primeiro momento se apresenta ele às novas
sociedades, tem uma influência decisiva e funestíssima na
vida posterior destas nacionalidades: o Estado é o inimigo, o
opressor e o espoliador; a ele não se liga nenhuma idéia de
bem ou de útil; só inspira ódio e desconfiança....5

Quanto às relações interpessoais, afirma que
O primeiro efeito desses processos de exploração,
desenvolvidos pela metrópole, foi preparar uma população
heterogênea, instável, cindida em grupos, possuídos de ódios
entre si, desde o primeiro momento, formada quase que de
castas distintas. Nos campos, o colono fazendeiro, arremedo
do senhor feudal, constituiu desde logo uma fidalguia
territorial, pretensiosa, arrogante, brutal, ignorante e
onipotente, sobre a camada de escravos, índios ou africanos.
Nos interstícios dessa malha de feudos, uma população de
mestiçagem, produtos de índios e negros, negras e refugos de
brancos, indígenas e escravos revéis, uma mescla de gentes
desmoralizadas pela escravidão ou animada de rancores, uma
população vivendo à margem da civilização, contaminada de
todos os seus vícios e defeitos, sem participar de nenhuma de
suas vantagens, reduzida ao viver rudimentar das hordas
primitivas. Em torno dos senhores territoriais, o enxame de
parasitas. (...) Nas cidades, a instabilidade é ainda mais
acentuada. Ali se encontravam: as autoridades, — o fisco, a
tropa, tudo estrangeiro e hostil à colônia, todos ansiosos de
enriquecer e ver chegar o dia de voltar; os comerciantes,
intermediários, representantes de privilégios e monopólios,
tão ligados, eles, à metrópole como os próprios funcionários,
tão hostis à população nativa como os outros, tão instáveis e
passageiros como os enviados direto da coroa. Esse mundo
de estrangeiros se completa pela onda de aventureiros, sem
pouso fixo e sem mister determinado, ora no sertão, ora na
cidade, ora ao mar, ora na metrópole, e que rouba, mata,
compra, vende, intriga, depreda — parasita, em suma, a
merce do momento. (...) Sobre uns e outros, vive, na cidade,
como nos campos, um enxame de parasitas vis, moles como
5

BOMFIM, Manoel. A América Latina: males de origem. Rio de Janeiro: Topbooks, 1993. p. 143.
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tênias, nojentos como piolhos, ora José Dias, ora Vianas.6

Na caracterização do explosivo quadro social gestado pelos três
séculos de colonialismo, Bomfim inclui exemplos da literatura (é o caso de
personagens de Machado de Assis, representantes de um tipo social especialmente
nefasto, os parasitas). Situando sua reflexão histórico-sociológica na época a ele
contemporânea, inclusive ao incorporar termos do vocabulário das ciências naturais
(enxames, tênias, parasitas), comprova que o caráter vicioso sobrevive, embora a
sociedade e a política brasileira tenham passado, então, por modificações que
procedem da Independência e vão até a Abolição e a instauração do regime
republicano. E isso ocorreu, segundo sua visão, porque a elite dirigente continuava a
mesma, defendendo a partir do poder seus interesses egoístas e privados, enquanto a
população, sem acesso à civililidade que a educação traria, continuava na ignorância
milenar e na sensação de ser estrangeira num País hostil. A originalidade de seu
pensamento é significativa. Segundo Darcy Ribeiro, num dos prefácios à recente
edição da obra de Bomfim,
Manoel Bomfim estava tão acima de seus pares porque tinha
uma capacidade básica que é o seu traço distintivo: a
capacidade de olhar ao redor de si, com olhos capazes de ver
as evidências. (...)
Mas vou adiante. Penso que Manoel Bomfim é o fundador
da antropologia do Brasil e dos brasileiros. Teve
predecessores, é certo, que cita copiosamente, dos quais se
quis fazer herdeiro e continuador. Não teve foi sucessores,
porque jamais existiu, de fato, na bibliografia brasileira.
A culpa não é de Bomfim, é nossa. Não porque ele fosse
adiantado demais, mas sim porque nossos pensadores são
servis demais. (...) Cada qual se atrela, se ancila, aos moinhos
de idéias lá de fora.7

A dificuldade de pensadores buscarem no Brasil suas fontes, sem
recorrerem a outros focos, mostra a carência de continuidade na inteligência e na
cultura brasileiras. Ao contrário de Bomfim, havia inúmeros intelectuais que aderiram
sem ressalvas às doutrinas cientificistas em voga no período. Um crítico literário da
virada do século XIX, Araripe Júnior, em ensaio de 1894 sobre o poeta Gregório de
6

Id. Ib. p.144-145.
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Matos, discorrendo a respeito das relações entre metrópole e colônia, formulou um
curioso conceito, o de “obnubilação”, assim explicado:
No Brasil as forças individuais, desamparadas na vastidão da
terra novamente descoberta, aniquilavam-se, quase perdidas
as origens e esquecidas de si mesmas. Nestas condições o
colono e o aventureiro, quanto mais se afastavam da costa e
dos pequenos núcleos de segurança, mais se animalizavam,
descendo a escala do processo psicológico. (...) Foi
necessário, portanto, que, alijando a bagagem de homem
civilizado, os mais inteligentes para a situação se adaptassem
ao novo terrier e se habilitassem para concorrer com os
primitivos íncolas. Essa transformação, porém, não se fazia
sem deformação moral e foi o que sucedeu aos trugimões,
aos línguas, e na geração seguinte aos pais dos mamelucos,
àqueles que se uniram às mulheres tupis.8

Contrapondo o ponto de vista de Araripe, francamente calcado na
noção de superioridade da cultura européia, “diminuída” ao barbarizar-se, com o de
Bomfim, que defendia a existência de movimentos de resistência de índios e negros e
que enxergava na estagnação das classes dirigentes a origem da ineficiência das
instituições americanas, percebemos o quanto o segundo destoava do primeiro por
incorrer em duvidosa aplicação de teorias estrangeiras na explicação de problemas
nacionais. Por fim, tem-se o caso de Paulo Prado, que, de dentro da aristocracia
cafeeira paulista e das origens do movimento modernista no Brasil, focaliza o olhar
sobre aspectos que considera patológicos no País em Retrato do Brasil, de 1928. O
subtítulo da obra, “ensaio sobre a tristeza brasileira”, enuncia suas intenções repletas
ainda de leis positivistas sobre a raça e o clima. Mesmo que sua linguagem padeça
dos males da retórica cientificista, sua leitura sobre a história desta nação aponta para
a necessidade, um pouco depois desenvolvida mais satisfatoriamente por Gilberto
Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, de pensar a relação entre o modelo de
colonização e de civilização efetivado no Brasil e certos traços do seu caráter. Para o
paulista, a luxúria propiciada pela terra exuberante e lasciva e a cobiça desenfreada
teriam gerado a tristeza que marca a história nacional, mesclando teorias cientificistas
às suas reflexões sociais e culturais.

7

RIBEIRO, Darcy. Manoel Bomfim, antropólogo. In: BOMFIM, Manoel. Op.cit. p.16-18.
ARARIPE JÚNIOR, Tristão de. Obra crítica. Rio de Janeiro: MEC: Fundação Casa de Rui Barbosa,
1960. (vol. II- 1888-1894) p.478-479.
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sem outro ideal, nem religioso, nem estético, sem nenhuma
preocupação política, intelectual ou artística — criava-se pelo
decurso dos séculos uma raça triste. A melancolia dos abusos
venéreos e a melancolia dos que vivem na idéia fixa do
enriquecimento — no absorto sem finalidade dessas paixões
insaciáveis — são vincos fundos na nossa psique racial,
paixões que não conhecem exceções no limitado viver
instintivo do homem9

O tom pessimista coincide com a postura de boa parte dos intelectuais
da virada do século, que, com fortes traços de determinismo cientificista, viam na
miscigenação um fator de enfraquecimento da nacionalidade. É curioso que, em
função dessa interpretação, Prado enxergue, um tanto ingenuamente, na “hipertrofia
da imaginação e da sensibilidade” dos poetas românticos a causa do desequilíbrio que
separa o lirismo romântico da positividade da vida moderna e das forças vivas e
inteligentes que constituem a realidade social10, de forma que a própria literatura
contribuiria para este estado de coisas. Acrescente-se a isso o fato de que, apesar de
questionar teorias arianas, o autor especula sobre os efeitos (nem sempre positivos, a
seu ver) da mistura de raças na constituição da indolência nacional. Sobre o
“marasmo podre” que enxerga ao redor, cabem duas observações. Prado condena a
indolência e a mediocridade em todos os níveis da sociedade, entre “governantes e
governados”, e, de modo surpreendente, conclui seu ensaio com um tom paradoxal ao
apontar a Guerra e a Revolução como fontes das modificações radicais, necessárias
não só na política e nas finanças, mas também na mentalidade:
Para o revoltado o estado de coisas presente é intolerável, e o
esforço de sua ação possível irá até a destruição violenta de
tudo que ele condena. O revolucionário, porém, como
construtor de uma nova ordem é por sua vez um otimista que
ainda acredita, pelo progresso natural do homem, numa
melhoria em relação ao presente.11

Depreende-se daí o seguinte: possivelmente, apenas homens com uma
suposta elevação intelectual como a sua seriam capazes de empreender a revolução
necessária para levar o País a um estado de progresso. Isso lembra o tom positivista,
reencarnado numa figura aristocrata e dotada de “boas intenções”. O que antes
9

PRADO, Paulo. Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira. 6.ed. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1962. p. 101.
10
Id. Ib. p.148.
11
Id.Ib. p. 183.
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parecia pessimismo revela-se um crítico otimismo: o problema, no entanto, é tratar da
necessidade de mudança prevendo que o passado tem que ser anulado, e isso não
parece ser viável. Ainda que fosse triste, o passado mereceria receber outras leituras
— até para que não seja esquecido.
Desde sua fundação, portanto, o Brasil carrega as marcas do paradoxo
e da indefinição, que, por sua vez, acarretam um indisfarçável mal-estar nas letras.
Como representar um País cuja identidade muitas vezes está associada a um estado
de negação em que se anula o outro para afirmar o uno? Dito de outra forma, às
imagens de paraíso terreal o colonizador ibérico logo acresceu as de lugar do
pecado, da interdição, repleto de criaturas e entidades malignas. O diferente é
forçado

à assimilação pelo mais forte; contudo, nessa guerra de identidades, uma

voz subterrânea esporadicamente sobe à tona. O resultado do contato daí resultante
pode ser mais ou menos traumático. Ao estudar o imaginário luso-brasileiro do século
XVI ao XVIII, Laura de Mello e Souza explica a singular transferência operada pela
cosmovisão européia:
Na Europa, bruxos e bruxas constituíram esse outro que a
cultura opunha a seus padrões, identificando-os, para alguns,
com a anti-sociedade, ou com o estado de natureza. Na
demonologia de que se trata aqui — referida à alteridade
americana —, a relação heterológica se verificaria sobretudo
pela negação: nomeava-se e se classificava o Outro
ameaçador com os elementos negativos e detratores por
excelência disponíveis no âmbito da cultura dos
conquistadores e colonizadores da América. Se a descoberta
de novos mundos pôde revigorar os símbolos do
maravilhoso, foi capaz também de fortalecer a demonologia
européia. Mundo inquietante, capaz de seduzir e aterrorizar
ao mesmo tempo 12.

Como se pode observar, a construção do outro procede de uma
ambivalente consciência de si mesmo, numa absurda tentativa de tornar igual o que é
diferente, invertendo a sua significação, como exemplifica, ainda, a autora:
A previsão de coisas futuras, a evocação de espíritos
superiores ou de divindades supremas, por sua vez, era
macaqueação grosseira dos ritos cristãos, tal como o diabo
era o macaco de Deus. Num procedimento heterológico, o
12

SOUZA, Laura de Mello e. Inferno Atlântico: demonologia e colonização séculos XVI-XVIII. São
Paulo: Companhia das Letras, 1993. p. 25.
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olhar europeu aproximava as práticas rituais dos tupis
brasileiros a bacanais e macaquices muito suas conhecidas: o
sabá das bruxas.
Se o francês Léry vislumbrou nos hábitos religiosos dos
ameríndios os atributos do sabá das bruxas, os portugueses
preferiram detectar no cotidiano da Colônia, do meio natural
à vida dos homens, a presença do Diabo, deixando de lado a
de suas asseclas. O próprio nome de Brasil teria surgido por
inspiração do demo. Foi ele, portanto, a grande vedete dos
escritos quinhentistas e seiscentistas sobre a colônia lusitana
na América.13

Desde sua origem, o Brasil tem sugerido aos seus escritores e artistas
imagens de ambigüidade, de luta entre um espaço do bem ou do mal, do espírito
religioso ou do laico, da paz ou da guerra, do paraíso ou do inferno. Não parece ser
casual, pois, que entre tantas temáticas e formas privilegiadas na ficção machadiana,
estejam associações ao mal (como algo inerente ao ser humano), ou ainda que
apareçam releituras de textos míticos e de textos religiosos (tradicionais ou não),
dando um tratamento distinto daquele visto anteriormente: sem embalar-se no
discurso científico e positivista, o escritor evita a dicotomia pessimismo-otimismo no
que se refere ao imaginário sobre a Nação.
A época de Machado de Assis coincide, grosso modo, com o ocaso
do Segundo Reinado e com o surgimento da Primeira República ou República Velha.
Dentro da obra do escritor existe ainda a divisão — elaborada pela crítica — entre
a primeira e a segunda fase, esta marcada pelos romances que desencadeiam uma
crise no paradigma da ficção. Um traço relevante do novo estilo, que grande parte
da fortuna crítica reconhece, é a subversão aos padrões então vigentes do Realismo
naturalista, que era influenciado por doutrinas cientificistas como o positivismo de
Comte e o evolucionismo darwinista. As interpretações para a inovação representada
pelo texto machadiano, no entanto, divergem. São consideradas, nesta tese, as que
mais contribuem para a reflexão do aspecto ambíguo da dicção machadiana em seus
contos.14
Uma das críticas mais comuns que se faz à obra de Machado refere-se
13

Id.Ib. p. 166.
São desconsideradas, neste estudo, críticas de perfil biográfico ou impressionista, a maioria do início
do século, visto serem pouco esclarecedoras daquelas que são as maiores virtudes do texto machadiano
e condição de sua contemporaneidade.
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a seu caráter dito "aristocrático", observado tanto na quase que exclusiva escolha de
personagens representantes das classes mais abastadas, como em seu estilo "clássico"
demais, pouco afeito ao prosaico e, igualmente, pouco identificado com a realidade
imediatamente contemporânea. Tal enfoque merece uma série de reparos. No ensaio
"Jornalista político", de Brito Broca, este observa que a absenteísmo do escritor não é
verdadeiro. Apesar de não ter tomado partido dos "modernos" ideais abolicionistas
e republicanos da época,
Não resta dúvida de que Machado de Assis sempre
acompanhou os acontecimentos políticos com interesse,
formulando sobre eles juízos definidos. Mas o que se deu
foi o seguinte. No começo da carreira, nos primeiros tempos
de jornalismo, como bom romântico, formou na ala dos
liberais e, colaborando em jornais dessa corrente, não
hesitou em criticar os fatos políticos do ponto de vista de
um liberal. Mais tarde, absorvido pela arte, absteve-se
gradativamente do ardor primitivo até cair na ironia
dissolvente que lhe caracteriza a maior parte da obra. Na
mocidade, combatia; na maturidade, passou a sorrir
com descrença.15

A partir dessa observação de Brito Broca, pode-se ter uma idéia da
improcedência dos argumentos a respeito do suposto absenteísmo do escritor. Tratase, portanto, de uma visada equivocada ou parcial. Há, porém, outro tipo de leitura
que, apesar de reconhecer a primazia da arte machadiana, sem a cobrança de
panfletarismo, privilegia a análise marxista da obra. Partindo da visão expressa por
Lukács em sua Teoria do romance, Roberto Schwarz estabelece em Um mestre na
periferia do capitalismo, publicado em 1990, uma

relação entre a dependência

cultural brasileira e a representação da elite na obra Memórias póstumas de Brás
Cubas. O comportamento volúvel por ela manifesto, ora tradicional e colonialista,
ora moderno e liberal, de acordo com seus veleitários interesses, é reconhecido
como homólogo à volubilidade expressa pela técnica narrativa, em que, por exemplo,
o narrador agride o leitor, muda de dicção, interrompe o enredo, desnormatiza a
norma.16

15

BROCA, Brito. Jornalista politico. In: BOSI, Alfredo et alii. Machado de Assis. São Paulo: Ática,
1982. p.365.
16
Ver a esse respeito SCHWARZ, Roberto. Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de
Assis. São Paulo: Duas Cidades, 1990.
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A respeito dessa interpretação, Sérgio Paulo Rouanet faz algumas
observações que devem ser consideradas. Após comentar detidamente a tese de
Schwartz, por ele considerada brilhante, Rouanet discute algumas impropriedades em
sua formulação ou no uso que outros dela fizeram. Um problema básico é tomar
erradamente as "idéias fora de lugar" como uma crítica à necessidade imitativa da
elite brasileira, e isso pelo próprio uso de Schwarz de dicotomias infelizes como
nacional versus estrangeiro:
O que houve, em suma, foi que a expressão foi assimilada
como se fosse apenas outro nome para o antiqüíssimo topos
do caráter imitativo da cultura brasileira, cujo reverso é a
exigência de uma cultura não-importada, adaptada à nossa
realidade.(...)
Imagino o sofrimento de Schwarz quando a expressão é
usada com esse sentido, pois a verdade é que ele quis dizer
exatamente o contrário. A expressão não significa nenhuma
denúncia da cópia cultural; o que ela denuncia é uma
constelação interna, uma forma de inserção do Brasil no
sistema internacional, que faz parecer como exótica e
inautêntica a cultura importada.17

No dizer de Rouanet,
Se Schwarz abandonasse o dualismo nacionalestrangeiro, seu verdadeiro tema viria à luz do dia de modo
muito mais claro. Pois salvo erro, o conceito de
deslocamento ultrapassa de muito os limites estreitos do
nacional e do importado. O fenômeno ocorre sempre que
há discrepância entre idéias, de um lado, e práticas e
relações sociais, de outro.(...)
Apesar das aparências, pergunto-me se o desajuste
brasileiro também não seria de natureza temporal. Ele se
manifestava no eixo nacional-estrangeiro, mas se dava, em
sua essência, no eixo tradição-modernidade. As idéias
"modernas" eram impróprias, em face das estruturas
"tradicionais". No caso de um País colonizado como o Brasil,
sem escolas e universidades, essas idéias modernas tinham
evidentemente que ser importadas, mas elas não eram
impróprias por serem importadas, e sim por serem
incongruentes com as estruturas do País real, e continuariam
sendo impróprias mesmo sendo produzidas no Brasil.18

Rouanet segue sua argumentação expondo outros reparos à tese de
17

ROUANET, Sérgio Paulo. Contribuição, salvo engano, para uma dialética da volubilidade. In:
Mal estar na modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. p.315.
18
Id.Ib. p.318-319.
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Schwarz: um seria o de que teria faltado a este a análise da dimensão psicológica —
de que, segundo ele, um crítico como Augusto Meyer teria dado conta — para
complementar a sociológica, e outro, o de que a volubilidade literária brasileira não
difere da volubilidade de outros Países, principalmente no que se refere à sua
inerente índole autoritária e à sua correspondência com o mecanismo social do
deslocamento:
Quaisquer que sejam as razões da semelhança profunda entre
a nossa volubilidade e a européia [a que se deu no século
XVIII europeu, marcado pela transição entre o feudalismo
e o capitalismo], a verdade é que ela existe, e Machado
deu-se perfeitamente conta disso. Seu "discernimento
profundamente genial" consistiu, sim, em perceber que essa
fórmula européia era aplicável ao Brasil e em ter sabido
fazer essa transposição com absoluta mestria. Com essa
forma ele recriou um País.19

Caso se considere, por exemplo, a contemporânea tendência mundial
para a globalização, em que a uniformização pode levar a uma crescente
padronização em torno da cultura de massa e de valores reificantes, como pensar
na possibilidade de escritores darem tratamento local e original a temas de sua
realidade? Ou, dito de outra forma, o que garantiria a identidade nacional de um
texto? Se o exemplo for a ficção de Machado de Assis, é possível afirmar que,
mesmo tratando de temas ditos "universais" ou utilizando formas "estrangeiras" , o
que garante a sua sobrevivência na posteridade é a original apropriação dos recursos
da civilização na abordagem de sua realidade, ou seja, a capacidade de estar em
sintonia com o universal, sem desviar o mais íntimo olhar de suas raízes, por mais
disformes que estas possam parecer. E isso Machado teria feito de forma bastante
peculiar na segunda metade do século XIX. Sua obra pode ser considerada a
realização mais
romantismo

contundente dos ideais inaugurados por certos participantes do

europeu, que

introduziram a perspectiva moderna no pensamento.

Além disso, seus textos refinam o conhecimento da humanidade ao apropriar-se
tanto de formas consagradas como de outras desconhecidas para a criação de um
novo paradigma na ficção brasileira (basta lembrar que, ao invés de aderir ao
realismo, o escritor busca no fragmentário romance do século XVIII e na sátira
luciânica os tons dissonantes de sua criação). Retomando a sugestão de Rouanet,
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pode-se interpretar o deslocamento realizado pela obra machadiana como a
oportunidade de inserir na tradição literária nacional elementos próprios da
modernidade, com os quais não só as instituições como também as mentes brasileiras
não estavam familiarizadas.
A peculiaridade da obra machadiana pode ser explicada a partir de
sua relação com a crítica do Romantismo à modalidade instaurada pelo capitalismo
industrial. Segundo as teses expostas em Revolta e melancolia: o romantismo na
contramão da modernidade, de Michael Lövy e Robert Sayre, os românticos
flagraram, de maneira profética, a degradação da natureza e a reificação do humano
implícitas na civilização moderna.
Inquietos com a progressão da doença da modernidade, os
românticos do século XIX e do início do XX eram quase
sempre melancólicos e pessimistas: movidos por um
sentimento trágico do mundo e por pressentimentos
terríveis, apresentavam o futuro sob as mais sombrias cores.
No entanto, estavam longe de prever até que ponto a
realidade iria superar seus piores pesadelos...
Com efeito, o século XX assistiu a um certo número
de acontecimentos e fenômenos monstruosos: duas guerras
mundiais, o fascismo, os campos de extermínio. A força da
ideologia do progresso é tal que acabamos sempre por
descrever esses fatos como se fossem "regressões",
"recaídas na barbárie". Ficamos surpreendidos que tenha sido
possível praticar tais horrores "em nossa época", em pleno
século XX. Ora, esses acontecimentos — e outros similares,
como a utilização da bomba atômica em Hiroshima e
Nagasaki ou a guerra do Vietnã — estão intimamente
ligados, em sua forma e conteúdo, à modernidade industrial.
(...) Os românticos — até mesmo aqueles do século XX que,
à semelhança de Walter Benjamin, tiveram a intuição do
abismo que ia se abrir — não conseguiram prever essas
catástrofes, mas foram os únicos a perceber os perigos
inerentes à lógica da modernidade.20

Se a crítica dos românticos realizou um "diagnóstico" dos malefícios
da modernização ocidental, Machado atentou, com olhar irônico, para a nefasta
conjugação da dimensão sombria da alma humana com a perversão dos valores
humanos e culturais pela civilização moderna. Unindo análise psicológica e filosofia,
elementos de ética e estética, sua literatura insere a degradação moral da civilização
19
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com os recursos da exposição de mecanismos da sociedade brasileira. Dessa forma,
as perspectivas local e universal conjugam-se num retrato que não é lamento nem
denúncia, mas uma quase indiscreta exposição da face oculta do real, em que as
doenças da esfera privada refletem as da esfera pública. O modo ambivalente com
que a realidade é representada oscila de uma perspectiva de aparente descompromisso
— a qual pode ser associada aos atributos de leveza da figura mitológica do deus
Mercúrio — até uma outra de pesada melancolia — a qual, por sua vez, remete aos
atributos do planeta Saturno. As duas facetas podem ser verificadas na dinâmica
narrativa, que oferece um manancial de combinações. Recursos da narrativa popular
mesclam-se a recursos eruditos. Ciência, história, natureza, arte e religião encontramse imbricados no discurso literário. Tais situações exemplificam a variedade
estilística do texto machadiano, explicada de maneira precisa no comentário de
Antonio Candido de que
A sua técnica estilística consiste essencialmente em sugerir
as coisas mais tremendas da maneira mais cândida (como
os ironistas do século XVIII); ou em estabelecer um
contraste entre a normalidade social dos fatos e a sua
anormalidade essencial; ou em sugerir, sob aparência do
contrário, que o ato excepcional é normal, e anormal seria o
ato corriqueiro. Aí está o motivo da sua modernidade, apesar
do seu arcaísmo de superfície.21

Um caso paradigmático dessa leveza com que o mais torpe vem à tona
encontra eco no desajuste entre aspectos biográficos do escritor Machado de Assis e a
natureza subversiva de seus escritos. Incomodava a uma parcela dos letrados
nacionais sua ostensivamente bem-comportada existência, tendo superado as origens
mestiças e o passado humilde através da conquista de uma confortável posição social.
É evidente que não faltaram detratores, alguns apelando, inclusive, para supostas
enfermidades físicas do autor na intenção de diminuir o alcance da obra.
A esse respeito, algumas críticas são paradigmáticas. José Veríssimo,
na sua História da literatura brasileira, apresenta uma visão panorâmica da história
literária nacional, preocupado com os dados biográficos (origem, formação,
cronologia das obras, estilo, influências, temas). Sobre Machado de Assis tece uma
21
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visão altamente elogiosa, que destaca o conhecimento do autor “sobre a alma
humana”. Porém, em outro texto, em que comenta lançamentos do escritor
(principalmente o volume de contos Várias histórias), manifesta opinião oscilante.
Tem restrições aos procedimentos “críticos de mais” do autor, que, para ele, é um
tanto “misantropo” e “pessimista” naquilo que chama de “segunda maneira” da obra
do escritor (que seria a fase “realista”). Mas as objeções concentram-se no “requinte
de pensamento”, o que não evita os costumeiros elogios à correção da linguagem e do
estilo, aliada a um universalismo, que, segundo o autor, não o impede de ser
brasileiro.22 Araripe Júnior exalta a originalidade do escritor, que teria gerado uma
obra paradoxal. Ainda que Machado lhe pareça demasiado excêntrico e use de termos
científicos para descrevê-lo, o crítico intui elementos importantes: a habilidade em
lidar com o humor e com o grotesco, o lado noturno das coisas humanas.23
Finalmente, tem-se a comentar a crítica feroz e corajosa de Sylvio Romero, e a
resposta a ele dada por um amigo de Machado, Carlos Magalhães de Azeredo.
Romero, de fato, indigna-se com a aquiescência da crítica em torno do célebre
escritor. Empolgado com Tobias Barreto e seu tom inflamado e engajado, Romero
questiona, severamente, aquilo que chama de impassibilidade de Machado, que não
teria levantado bandeiras políticas nem aderido às teorias científicas da moda. Mais
grave ainda é o humor do escritor, para ele muito pouco estridente e muito pouco
afeito à natureza do espírito brasileiro.
Como se não bastasse, ele alude à suposta gagueira de Machado para
justificar aquilo que considera um defeito grave, o estilo lacônico, de interrupções e
nada prolixo, aludindo, ainda, ao pessimismo do escritor. A resposta de Azeredo é
polida, mas não evita a ironia e a ênfase ao rebater os argumentos do antagonista,
indicando suas contradições e apontando sua parcialidade, antevendo que o juízo ali
expresso não seria definitivo. E, de fato, não o foi, mas possibilitou um diálogo com
as outras vozes, em sua maioria, favoráveis à obra machadiana, ainda que centradas
nas questões mais mobilizadoras dos críticos da época: o pessimismo e o humor do
22
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escritor e a representação — ou a ausência — do Brasil nos textos.24
De fato, se tanto na vida privada como na pública o homem Joaquim
Maria Machado de Assis dá todos os sinais de alguém que se adaptou, o mesmo não
se pode dizer do escritor. Leitor assíduo de textos da literatura nacional e admirador
confesso das letras lusitanas, suas incursões por bibliotecas e por espaços como o
Gabinete Português de Leitura, bem como o exame de sua biblioteca particular,
revelam um leitor voraz e diversificado. Dado o início de sua carreira, em que
sobressai a herança da narrativa folhetinesca romântica, é visível a preocupação em
dialogar com a tradição literária nacional, expressa em textos críticos como “Instinto
de nacionalidade”, em que problematiza a representação do País na literatura
inspirada no critério da “cor local”, requisitando do autor a expressão de um
sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e do seu País.25 Mesmo tendo
esse ideal em mente, ou talvez por isso mesmo, a literatura universal esteve
intensamente presente em suas leituras e em suas criações. Nesse aspecto encontra-se
um dado polêmico na fortuna machadiana.
Não se percebe em Machado a adesão ingênua ao debate finissecular,
que encerrava o intelectual nas categorias de pessimista ou otimista, tendo optado
pelo viés melancólico, de uma quase tristeza, que será assunto dos capítulos finais
deste estudo. Sobre esse aspecto, constatou-se como o estilo do autor relativiza
pretensões da ciência e do pensamento histórico e filosófico do período, oscilando
entre a leveza mercurial e a saturnal densidade melancólica. Percebe-se, outrossim, a
indicação de suas leituras, explicitadas com insistência na obra, a revelar, através de
um mosaico intercultural, um sujeito de visada caleidoscópica. Seguindo algumas
dessas pistas, alguns críticos renomados destacaram, por exemplo, as influências
inglesas ou de um tipo particular de humor. A este segundo aspecto dedicou-se
Alcides Maya, para quem distingue e singulariza Machado de Assis
a mescla de negro ceticismo com as formas risonhas e
nítidas; é o humour, na saliência repentina da contradição
24
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burlesca assaltando a sisudez das máximas a alternar com a
graça leve, preponderante, do espírito latino.26

É importante nesta crítica a idéia de que se fundem tradições distintas
na configuração do que vem a ser o humor peculiar do escritor carioca.
Constatações como essa servem, por vezes, de munição para a
artilharia dos detratores, que discutem a ausência de nacionalismo no escritor,
principalmente, na crítica inspirada na “cor local” do romantismo ou em certa crítica
sociológica, que tende a enxergar neste escritor uma arianização, um elitismo.
Especialista na obra de Machado de Assis, o crítico baiano Eugênio Gomes foi um
dos pioneiros no resgate minucioso da presença de outros escritores no texto do
carioca. O estudo Espelho contra espelho investiga as influências estrangeiras
(basicamente as inglesas), diretas ou indiretas. O crítico lembra, na introdução, que
mesmo os humoristas anglo-saxônios não eram originais na apropriação, sendo,
igualmente, tributários de outros. No entanto, esse cuidado não evita a impressão, um
tanto forçada, de que qualquer semelhança na linguagem ou no tema dos textos
machadianos comprove a presença de algum dos escritores por ele analisados. Por
exemplo, a ocorrência das antinomias, como entre a vida e a morte, no capítulo “O
delírio” de Memórias póstumas de Brás Cubas, é lida por Gomes27 como uma nítida
inflexão de Victor Hugo, quando pode não o ser. Gomes manifesta inclinação
semelhante no capítulo “Machado de Assis e Gogol”, do ensaio Machado de Assis,
em que o apelo ao burlesco “nosológico” ou a personagens de louca megalomania
remetem, a seu ver, necessariamente, à literatura do russo Gogol. 28 A respeito dessa
leitura, cabe lembrar o comentário de Sérgio Buarque de Holanda, para quem, apesar
do trabalho meticuloso de Gomes em documentar as influências inglesas em
Machado, havia certas falhas ou excessos, alguns deles resultantes, segundo Holanda,
do método por ele utilizado, o comparatismo: Seria necessário, não obstante o
aproveitamento tão diferente, tomar a Swift o tema da perpetuidade, que de uma
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forma ou outra surge com freqüência em todas as velhas mitologias e literaturas?29
A produção machadiana modifica-se consideravelmente a partir da
década de oitenta. O romance Memórias póstumas de Brás Cubas marca essa
passagem. No prólogo “Ao leitor”, é explicitada a influência de Sterne e de Maistre.
No entanto, o próprio autor sugere que acresceu “algumas rabugens de pessimismo”
e que escreveu com a pena da galhofa e a tinta da melancolia30. Não bastassem os
“acréscimos”, que, por si só, confirmam a originalidade na apropriação, a mera
recorrência a um modelo narrativo que fugia ao padrão eleito pelos oitocentistas
mostra que o escritor trilhava caminhos próprios. A forma de um Sterne em Tristram
Shandy, no século XVIII, instaurou uma série de rupturas que não seriam seguidas no
século posterior. Com as provocações constantes ao leitor, o inglês desorienta a
leitura, pula páginas, insere sinais iconográficos ou até páginas em preto ou em
branco. Esse tipo de inovação parece ter sido assimilado apenas no presente século,
dadas as rupturas ocorridas após a vertente modernista e a irrupção das vanguardas da
arte moderna. No próprio enredo há um zigue-zague, na medida em que o que menos
se sabe é das aventuras do suposto protagonista, Tristram, ofuscado, entre outras
razões, pelas mirabolantes aventuras do tio Toby e pela dissonância de seu assobio.
Se, do ponto de vista formal, Machado não foi tão adiante como Sterne, do ponto de
vista do enredo as diferenças são significativas, principalmente no que diz respeito ao
tratamento do humor. Em Sterne há alusões chulas, provocações religiosas, que,
contudo, evitam a corrosão com que o escritor carioca aniquila, sem piedade, as
mediocridades e as futilidades de uma sociedade ociosa, de mentalidade atrasada e
violenta, acostumada à convivência com a escravidão. No tratamento a questões
como essas, a produção machadiana, principalmente a contística, revela um diálogo,
até então incomum, não só com a tradição ocidental, mas também com vertentes da
cultura brasileira.
Numa “Nota preliminar” na Obra completa de José de Alencar, o
escritor e crítico Augusto Meyer diagnostica uma situação que ajuda a entender a
29
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cobrança de brasilidade feita a Machado. Constata o “desterro” dos escritores
brasileiros, ausentes da própria terra, e o “vazio brasileiro”, que explicaria seu caráter
imitativo. Sobre o primeiro, afirma que
Dos dois poderosos fatores poéticos da ficção romântica, a
distância no espaço, — o exotismo — e a distância no
tempo, — o primitivismo, o medievalismo, as idades
recuadas, a poesia das coisas vetustas — o primeiro agiu
paradoxalmente, em nosso caso, dando um sabor de novidade
estranha ao que era prata de casa e devia parecer-nos, em vez
de original, costumeiro, e em vez de exótico, familiar. Mas o
paradoxo era uma conseqüência inevitável das condições de
desterro cultural em que vivíamos; no fundo, como ainda
hoje de resto acontece, éramos uns estrangeiros em nossa
terra, sentíamos as nossas coisas como exilados da fantasia.31

Quanto ao segundo aspecto, Meyer destaca que
Tudo isso correspondia ao vazio brasileiro, à tenuidade da
nossa consciência nacional, sem lastro de tradições
sedimentadas, capaz de alimentar a obra literária
prescindindo do arrimo de influências peregrinas. Daí o
nosso verbalismo engenhoso e farfalhante, mais acentuado no
Romantismo, que lhe era propício, aquela inevitável cesura
entre conteúdo e forma, em que a expressão quase sempre
carece de uma necessidade funcional e íntima, e há talvez
mais engenho e arte que poesia e verdade, ou genuína
poesia.32

Se os românticos depararam-se com o drama de criar a partir de um
nada, Machado toma atitude diversa. Não se exime de dialogar com o modelo que o
antecedeu e formou, nem de polemizar com as novas gerações33 que surgiam, mas vai
mais além. Busca os seus pares como leitor, e, em seguida, como escritor; dialoga
com várias tradições e épocas. Sobre esse quesito, é interessante lembrar a curiosa
posição de Alceu de Amoroso Lima (Tristão de Ataíde), que, em texto de 1935,
afirma que Falar de Machado de Assis é remexer toda uma biblioteca, é reviver toda
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uma literatura,34 ilustrando seu reconhecimento pela grandiosidade do “mestre” que,
contudo, ele revela até então ter abominado por causa de sua decrepitude e da
ausência de inquietação metafísica e social no homem e na obra. Em ensaio de 1939,
tendo passado a “rebelião juvenil” que o fizera abominar Machado, Lima o aproxima
de Euclides da Cunha, chegando a conclusões que configuram sua dificuldade em
lidar com o problema da brasilidade do escritor. Se, por um lado, afirma que ambos
foram brasileiros, cada um a seu jeito, e representantes da face litorânea e citadina,
requintada e introspectiva em seu universalismo, de outro lado, Euclides foi o
romântico do sertão, e Machado o clássico da cidade; o primeiro escreveu pelo povo,
enquanto o segundo escreveu para os poucos aristocratas da intelectualidade. Diz
ainda que um abriu os olhos para a terrível realidade nacional e para o Novo Mundo,
ao passo que o outro levou à sede de transcendência, à inquietação moral e ao Velho
Continente; ambos, enfim, negariam Deus, e essa seria sua falha, sugerindo a aparição
de um novo gênio literário que fizesse a síntese dos dois e os superasse.
Como se pode observar, exigia-se de um escritor mais do que fazer
literatura. Muito acima dessas minudências, Machado utiliza-se, conscientemente, de
procedimentos alheios, sem, contudo, a pecha de inferioridade, impondo a eles o seu
olhar, a sua própria forma. De certa maneira, ao evitar a presença do exótico da
paisagem exuberante, está dialogando com seus pares. Ao criar um estilo lacônico e
não-grandiloqüente, insere outro padrão para a linguagem literária: pode usar a
retórica, no entanto, distorce sua significação com um disfarce paródico das tentações
locais pelo estilo borbulhante. Sem a necessidade de provar que era brasileiro, pode
sê-lo de forma mais espontânea e expressiva. Um dos que, provavelmente, mais cedo
e com mais sensibilidade explicou a relação de Machado com seu lugar de origem foi
um estrangeiro que viveu vários anos no Brasil, o francês Roger Bastide. No ensaio
“Machado de Assis, paisagista”, o crítico identifica várias razões para a ausência de
descrições monumentais. A primeira procede da forma escolhida pelo autor. Ao
privilegiar relatos curtos e inserir diálogos, expressando o tom de conversa inerente à
vida social que se descortinava no Rio de então, Machado utilizaria as técnicas
adequadas a esse gênero. Outra justificativa deve-se à sua particular percepção sobre
34
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o problema do nacionalismo literário (destoante daquela da estética romântica), em
que fica claro
o desejo de não cair no exotismo, porque o exotismo é ver o
próprio País com olhos de estrangeiro, — a vontade de
exprimir o que vê o olho habituado à paisagem, o olho de
um escritor que nunca saiu de sua terra, que não tem que
fazer comparações, que grava o conjunto, e não o pitoresco
de certos pormenores tropicais.35

Esse sentimento profundo da paisagem, que o afastou da tentação de
aderir ao sentimentalismo farfalhante, transformou-se numa dimensão interiorizada,
que Bastide chama de “dissimulação da paisagem por detrás dos homens”.
Comparando a técnica do escritor com modificações observadas na evolução da
pintura, em que transparece o desejo de evitar a paisagem como um mero fundo ou
ainda como algo de vida independente, explica a fusão entre a paisagem e as
personagens através de uma “transposição de elementos”. É dessa forma que,
segundo Bastide, ler Machado de Assis provoca
a impressão de uma baforada de ar iodado e salgado em
pleno rosto, da carícia de uma noite perfumada num jardim
do Rio, da mais perfeita transcrição da essência da paisagem
brasileira; e prefere-se sempre ao aroma que se dilui à força
de descrições, cuja extensão e acumulação acabam esgotando
o poder evocador, a rara essência da qual basta uma gota para
perfumar todo o romance e fazer com que todas as palavras,
ainda e sobretudo aquelas que nada dizem da natureza,
trescalem a aroeira e a pitangueira, a algas balançando-se nas
praias, a brisa evolando-se do mar.36

A vinculação profunda com o espaço e com a alma nacionais em
Machado de Assis, como se vem constatando, não se dá de maneira linear ou
explícita, mas procede de um amaneiramento sutil, sujeito a múltiplas perspectivas,
passando, inclusive, pela dimensão psicológica de suas criaturas. Nesse ponto, a
crítica de Augusto Meyer é reconhecida por sua antecipação a aspectos vitais da
modernidade da obra machadiana.
Ao mencionar a descoberta do autor sobre a personagem, o “homem
35
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do subterrâneo”, vai ao ponto que lhe parece central no enigma machadiano. Assim
como os malabarismos narrativos são incapazes de diluir a letargia do espectador que
goza a própria paralisia,
Havia em Machado de Assis esse amor vicioso que
caracteriza o monstro cerebral, a volúpia da análise, mas
havia também — e nisto vejo o seu drama — a consciência
da miséria moral a que estava condenado por isso mesmo, a
esterilidade quase desumana com que o puro analista paga o
privilégio de tudo criticar e destruir”.37

O crítico capta, assim, o drama pessoal do escritor, que não grita
quando se afronta com o absurdo, mas ri ao desmascarar a razão: O humorista
transcendente não grita, ele ri. Mas o seu riso será outra forma de protesto, um modo
de refugiar-se na loucura do absurdo, dinamitando este universo criado pela nossa
fatalidade determinista.38 Nas intuições críticas de Meyer, percebe-se uma
contribuição efetiva para que outros críticos elevem o patamar de sua abordagem. A
adequada indagação sobre a complexidade do mundo interior das criaturas
machadianas e a indicação de um problema caro a este século, a crise dos paradigmas
da racionalidade instrumental, percebida agonicamente desde o século passado, são
trunfos dessa leitura.
Conforme se vem debatendo — embora também as situações de
visibilidade sejam importantes na discussão de como o escritor representa a realidade
—, tem-se, ao ler os textos, a constante sensação de que impera uma ordem fantástica,
estranha, subjacente à tênue camada de respeito à vida burguesa ou tradicional, esta
sim mais evidente. A corrosão da forma exterior é promovida por estratégias e
motivos que o prosador maneja com ousadia. O leitor é inserido numa arena em que
se digladiam formas e discursos distintos, cujo resultado são objetos híbridos. Em
instantes, passa-se do trágico ao riso ou do grotesco ao sublime. A extravagância
confunde-se com a normalidade, deslocam-se os pólos das oposições préestabelecidas. Um estudo recente que trouxe grandes contribuição nesse sentido foi o
de Enylton de Sá Rego, que buscou na linhagem da sátira luciânica a fonte de sua
leitura do texto machadiano. Desta origem o crítico seleciona elementos que
37
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permeiam, sem dúvida, a produção do brasileiro, como a mistura de gêneros, o uso da
paródia, a extrema liberdade de imaginação, o caráter não-moralizante e o ponto de
vista distanciado. Retomando as menções explícitas na obra machadiana a textos de
Luciano, Sá Rego39 destaca cinco temas: a loucura e a imaginação, o grotesco
desconcertante, a escritura e a memória, a intromissão do riso na tragédia e o
pessimismo aparente do homem que se nega a transmitir seu legado. Com os
exemplos analisados, o autor demonstra a manipulação irreverente das tradições
literárias européias realizadas pelo brasileiro, o que bem ilustra, a seu ver, a relação
entre tradição e inovação num sentido idêntico ao defendido pelo argentino Jorge
Luis Borges, que afirmou que a tradição latino-americana é toda a cultura ocidental,
manejada com a referida irreverência. A conclusão do estudo é bastante interessante,
dedicada a mostrar como, a partir de Memórias póstumas de Brás Cubas, os
romances machadianos vêm a ser textos híbridos que parodiam as convenções e
tradições literárias então dominantes, sobretudo as do romantismo e do naturalismo:
nas Memórias póstumas de Brás Cubas, realiza uma reescritura cômica do épico; em
Quincas Borba, uma reescritura trágica do cômico; e em Dom Casmurro, uma
reescritura da tragédia.
Na definição de Sá Rego, consciente de sua condição de brasileiro
inserido na literatura universal, Machado faz uso do riso sério-cômico, um riso
amargo, algumas vezes indicado por outros estudiosos da obra machadiana. Nesta
tese, a intenção é apontar um aspecto da natureza desse riso tendo como base os
contos. O mesmo estaria, de um lado, associado à peculiar forma da linguagem destes
contos. De outro, estaria vinculado a uma peculiar maneira de estar no mundo, de ser
brasileiro, de dialogar com a tradição literária e de lidar com as necessárias — e
indispensáveis — diferenças (as alteridades), num escritor que não se esquivou a
olhar a face nua da miséria e do horror humanos, em sua imperfeição natural.
A esse respeito, Fernando Pessoa traz uma contribuição interessante.
Ao discutir a possibilidade de lidar com o humor na literatura portuguesa, associa o
provincianismo mental que reconhecia em Portugal à incapacidade para a ironia:
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Se (...) quisermos resumir num sindroma o mal superior
português, diremos que esse mal consiste no provincianismo.
(...)
O provincianismo consiste em pertencer a uma civilização
sem tomar parte no desenvolvimento superior dela — em
segui-la, pois, mimeticamente, com uma subordinação
consciente e feliz.
O sindroma provinciano compreende, pelo menos, três
sintomas flagrantes: o entusiasmo e a admiração pelos
grandes meios e pelas grandes cidades; o entusiasmo e
admiração pelo progresso e pela modernidade; e, na esfera
mental superior, a incapacidade de ironia.
(...)
É na incapacidade de ironia que reside o traço mais fundo do
provincianismo mental. Por ironia entende-se, não o dizer
piadas, como se crê nos cafés e nas redações, mas o dizer
uma coisa para dizer o contrário. (...)
A ironia é isto. Para a sua realização exige-se um domínio
absoluto da expressão, produto de uma cultura intensa; e
aquilo a que os ingleses chamam detachment — o poder de
afastar-se de si mesmo, de dividir-se em dois, produto
daquele “desenvolvimento da largueza de consciência” em
que, segundo o historiador alemão Lamprecht, reside a
essência da civilização. Para a sua realização exige-se, em
outras palavras, o não se ser provinciano.40

Se tal associação é aceitável, pode-se estabelecer que, por não ser
provinciano e por ser capaz de afastar-se de si mesmo (a ponto de muitos pasmaremse com a absurdidade dos textos em contraste com a vida pacata do escritor),
Machado de Assis é, essencialmente, irônico, e isto adquire conotação bastante
positiva. É possível que, por ter sentido na carne a alteridade em relação a uma
sociedade de mentalidade escravista, mimética e provinciana, Machado expusesse
com propriedade a sensação de estranheza e de anormalidade, mobilizando, assim,
cada leitor a enxergar em si mesmo os avessos do mundo, apreendido em sua
perpétua metamorfose. No dizer de Sérgio Cardoso a respeito do estranhamento
propiciado pela experiência das viagens,
O que ela nos faz mais profundamente compreender é que, o
“outro”, só o alcançamos em nós mesmos, que o “estranho”
— quando não é absoluta exterioridade e não-sentido — está
prefigurado no sentido do nosso próprio mundo, inscrito no
fluxo e no movimento da sua temporalidade.
Compreendemos por ela que o “estrangeiro” está sempre já
delineado — latente e invisível — nas brechas de nossa
40
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identidade, na trilha aberta por nossa própria indeterminação.
Não podemos apanhá-lo fora, só o tomamos dentro (de nós
mesmos), pagando o preço da nossa própria transformação.41

Se a obra de Machado de Assis continua tendo sentido, pode ser que,
em boa parte, isso ocorra em decorrência de sua capacidade de propiciar ao leitor
esse alheamento de si e de humanizá-lo no reconhecimento de que o estrangeiro está
antes em si mesmo, e não num outro longínquo. Pode ser também que, apesar de
raramente ter saído do Rio de Janeiro, o escritor promovesse, através de sua literatura,
uma viagem fabulosa, em que, ao aproximar-se do mais estranho e do mais distante,
descobrisse a si mesmo e ao seu meio, aprendendo, por fim, a ser tolerante e a aceitar
sua indeterminação inerente. Ampliando a percepção, pode ser que nasça no ser o
desejo de ruptura, interna e externa, num mundo que se revela sólido apenas na
epiderme e podre na intimidade. O estrangeiro descobre-se, assim, na viagem em
torno de sua sala de estar, tão diverso e, ao mesmo tempo, tão familiar.
Despreocupado, então, de temas como nativismo e xenofobia,
Machado pôde dialogar com a tradição literária universal de forma mais natural, não
sendo à toa que proliferam nos contos as formas dos diálogos clássicos, das fábulas,
do fantástico, da retórica, dos mitos pagãos e dos relatos sagrados. Nestas condições,
poder-se-ia afirmar que mais provinciano seria o Modernismo, que, no caso
brasileiro, buscava o tipicamente nacional como se o próprio movimento não
realizasse, por exemplo, o diálogo insistente com as vanguardas.
Se o impulso renovador deste movimento, que valorizou a cultura e a
língua

popular, foi

inegável, também o foi a dificuldade, em determinados

momentos, em lidar com os antecedentes e em reelaborar a tradição literária nacional.
De um erro de avaliação dessa natureza não teria sido poupado nem mesmo Mário de
Andrade. Em um de seus ensaios sobre Machado de Assis, o escritor modernista
manifesta o seu reconhecido travo melancólico. Embora confesse admiração pelo
escritor carioca, insiste no exagero modernista de originalidade absoluta e, num ranço
passadista, confunde autor e obra ao afirmar que
ele estava "mulatizando". Com efeito, na admiração pela
41
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Inglaterra, procurando imitá-la, Machado de Assis continua
insolitamente na literatura aquela macaqueação com que a
nossa Carta e o nosso parlamentarismo imperial foram na
América uma coisa desgarrada. (...) preferindo a Inglaterra,
que lhe fornecia melhores elementos para se ocultar, a
“pruderie”, a beatice respeitosa das tradições e dos poderes
constituídos, o exercício aristocrático da hipocrisia, o
humour de camarote. (...) a pequena contribuição de alma
brasileira existente no homem Machado de Assis”.42

Nesse sentido, pode-se imaginar a solidão de um intelectual como
Machado de Assis. A aceitação social que ele, a duras penas, conquistou e a pouca
animosidade por parte do meio letrado não impedem que se pergunte, um século
depois, como seriam lidos textos como “A causa secreta”, em que o sadismo é
examinado através da figura de um circunspecto e respeitável cidadão carioca, ou
ainda o vetusto diálogo de “Teoria do medalhão”, em que é desenvolvida uma
pedagogia para o cinismo e o mau-caráter. Como isso seria assimilado por uma
sociedade acostumada a ver representada na literatura o burburinho das ruas, dos
cafés e dos salões, reservando aos textos nitidamente cientificistas (como o romance
naturalista de um Aluísio Azevedo ou de um Adolfo Caminha) a inserção da pobreza,
da feiúra? A opção pelo jogo de luz e sombra parece ter sido feliz: ainda que a
maioria dos contos machadianos reproduza o tom da atmosfera mundana da vida em
sociedade, similar ao das amenidades da vida privada, encontrada em diálogos,
conversas e relatos de “casos” ou “anedotas”, estes estão conjugados a elementos
anormais.
Com relação a este último aspecto, há um comentário na crítica de
caráter biográfico de Lúcia Miguel Pereira. A autora enxerga uma adequação entre o
caráter

episódico dos contos e a forma fragmentária que constitui a marca da

narrativa deste escritor; contudo, vê com reservas este traço que, mais tarde, de
acordo com a crítica de Enylton de Sá Rego, há pouco citada, seria reconhecido como
um dos índices da modernidade do romance machadiano43.
42
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A grande fraqueza de Machado — a composição, a falta de
abandono — condiz melhor com a índole do conto do que
com o romance. O romance é a vida, o conto é o caso, a
anedota. A própria natureza do gênero exige uma certa
limitação, uma tendência a ver de perto, à moda dos míopes.
O episódio, para ter realce, requer os vidros de aumento da
análise minuciosa, que no romance perturbam a visão do
conjunto. E esse parece ter sido o modo de trabalhar de
Machado.44

Apenas nesse trecho tem-se duas limitações, típicas do horizonte de
leitura da época: a primeira implica o conceito de que apenas o romance, em sua
horizontalidade, daria a noção fiel da vida, desconsiderando o aprofundamento
vertical do conto como passível de sintetizá-la; a segunda refere-se à incapacidade de
identificar na forma fragmentária um recurso estético de valor. É evidente que tal
ponto de vista só poderia encarar com reservas um texto que, tanto na forma como no
assunto, agride a convenção.
Em relação às personagens, por exemplo, abundam almas sombrias,
personalidades afeitas ao horror e ao crime, desvios e fragilidades morais, figuras
que beiram a insanidade e a estupidez, a lembrar que bem e mal encontram-se muito
próximos. No entanto, o resultado final, se esta for a opção do leitor, pode ser ameno.
O leitor tem a possibilidade de apenas ficar impressionado com a imaginação do
escritor, com sua curiosidade intelectual que mistura figuras da mitologia pagã com
outras das Sagradas Escrituras, que indiferencia elementos heterogêneos com
naturalidade de expressão. Há, inclusive, a alternativa de, não reconhecendo a
multiplicidade de alusões, optar pelo riso ameno, de quem defronta-se com um
espetáculo circense do qual se vê alheio: ri-se dos outros, evita-se o espelho. Ele está
ali, mas o olho do espectador opta pela imagem que lhe parece mais aceitável ou
tolerável. Tudo para que o espetáculo continue sem alterações. Trata-se de um pacto
assumido entre leitor e texto, que se revela apenas à medida do preparo e da vontade
de quem assim o quer. Dessa forma pode-se lidar, um pouco mais tranqüilamente,
com o paradoxo da obra machadiana. A ambigüidade dos textos e a insidiosa inserção
dos aspectos patológicos e risíveis da condição humana possibilitam que os mesmos
apontando para uma desarticulação básica que a sua linguagem de elipses, litotes e paradoxos
procura resgatar sob a finura do humor e da descrença. BARBOSA, João Alexandre. A modernidade
do romance. In: A leitura do intervalo. São Paulo: Iluminuras, 1990. p.121.
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continuem atuais, bastante semelhantes à dicção moderna, que manifesta a crise da
razão burguesa e, mais recentemente, das utopias.
Tendo em mente o contexto finissecular do Oitocentos, há uma
peculiaridade que pode explicar a heterogeneidade e a ambigüidade de alguns de seus
produtos culturais, aproximando-os da dicção moderna. Trata-se de uma época com a
que a historiografia literária tradicional tem dificuldade em lidar, dada a
multiplicidade de “ismos” e a interpenetração da atividade intelectual com a política,
o serviço público e o jornalismo. Há tanto os bem situados parnasianos, adeptos da
postura helenista e da musa inatingível, como os sombrios decadentistas e
simbolistas, isolados da concretude mundana numa atitude muitas vezes estéril.
Coexistem na prosa a pintura dos traços de um Raul Pompéia com a violência do
naturalismo de um Aluísio de Azevedo ou com a escrita multiforme de um Euclides
da Cunha. Da mesma maneira, insere nuances estranhos à poesia a obra de um
Augusto dos Anjos. A respeito dessa atmosfera, Vera Lins, em seu estudo sobre
Gonzaga Duque, relê os antecedentes do modernismo brasileiro:
Sua leitura coloca-o na vertente cética e desencantada do
modernismo, margem pouco vista na literatura brasileira,
acostumados que fomos a olhar a partir das lentes da
vanguarda, que nos fizeram recortar como significativa
apenas a ebulição de 22. Mas escritores cariocas como
Gonzaga Duque e, mais tarde, Lima Barreto, além do
reconhecido Machado, constróem uma vertente pessimista,
que desfaz a solidez terrena, de uma certa visão de mundo
moderna, burguesa e positivista.
Os simbolistas, entre os quais se filiam Gonzaga Duque,
Nestor Victor, Mario Pederneiras, na sua rejeição de um
mundo regido por mecanismos de relógios, herdeiros dos
românticos alemães, marcados por Wagner, Schopenhauer e
Nietzsche, constróem uma subjetividade mais complexa, que
recoloca o mistério, a sinuosidade, a espiritualidade e a
imaginação, num mundo que se quer cada vez mais guiar
pelo utilitarismo e a imediaticidade. E, ainda, trazem a
nostalgia de uma harmonia perdida.45

A autora propõe a existência de uma vertente moderna ancorada na
visão crítica do progresso e da razão capitalista, expondo a face desagradável da
realidade, e isso antes do modernismo paulista de 22. Os artistas que partilharam
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dessa visão estariam, assim, revelando faces ocultas da realidade, que ao discurso
organizador do progresso e da ciência interessava recalcar. Nesse sentido, aproximar
Machado, um escritor que, via de regra, foi acolhido com “simpatia” pelo cânone, de
outros que permaneceram à sombra pode parecer estranho. Isso denuncia a
dificuldade que tiveram alguns em ler essa obra como potencialmente subversiva,
salientando o suposto estilo elitista e a ironia, que afastariam o autor das imundícies
da vida real. No entanto, exigiram nacionalismo e um riso familiar à famosa índole
expansiva e brejeira do brasileiro os que relutavam em aceitar a ambigüidade e o
potencial desordenador desses textos, incapazes de lidar com as contradições entre
estilo e intenções.
Ainda que a literatura não dê soluções a nada, visto ser uma forma de
impostura, na espessura da sua linguagem podem ser encontradas possibilidades de
reestabelecer seus laços com um mundo em que, desde algum tempo, tudo é relativo.
Algo da complexidade da linguagem machadiana pode ser melhor compreendido na
perspectiva do riso a partir do grotesco. Um conceito elucidativo, obtido a partir de
Edgar Allan Poe, é assim expresso por Wolfgang Kayser:
A deformação nos elementos, a mistura dos domínios, a
simultaneidade do belo, do bizarro, do horroroso e do
nauseabundo, sua fusão num todo turbulento, o
estranhamento no fantástico-onírico (Poe costumava falar dos
seus “sonhos em vigília”), tudo aqui entrava no conceito do
grotesco. Este mundo achava-se preparado para a irrupção do
noturno, que sob a figura da morte, mascarada de rubro, há
de trazer a ruína.46

Uma outra posssibilidade de explicar o grotesco encontra-se em Victor
Hugo. Sua singular teoria estabelece idades na história da humanidade, que
evoluiriam como as espécies literárias, de forma que, nos tempos então “modernos”
do Romantismo, o drama seria a forma superior da arte em que se

unem os

contrários, o sublime (que representa a alma elevada) e o grotesco (que traz à tona a
besta humana), a tragédia e a comédia, o terrível e o bufo.47 Um traço inovador desse
espírito tipicamente romântico é a quebra da fixidez dos gêneros literários. Contudo, a
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respeito de certos argumentos dessa formulação, diferenciando o grotesco do cômico,
o mesmo Kayser alerta para o fato de que
Nenhum elemento sublime em si, ou grotesco em si, é unido
num todo belo e dramático, pois grotesco é justamente
contraste indissolúvel, sinistro, o-que-não-deveria-existir.
Perceber e revelar tal simultaneidade incompatível tem algo
de diabólico, pois destrói as ordenações e abre um abismo lá
onde julgávamos caminhar com segurança. Neste ponto se
torna apreensível a sua proximidade com o cômico e a
diferença entre ambos: o cômico anula de maneira inócua a
grandeza e a dignidade, de preferência quando são afetadas e
quando estão fora de lugar. Provê esta anulação, colocandonos no solo firme da realidade. O grotesco, por seu turno,
destrói fundamentalmente as ordenações e tira o chão de sob
os pés.48

Cabe, nesse momento, examinar algumas ocorrências do riso nos
contos machadianos, a partir da radicalidade do grotesco. Há, pelo menos, dois
momentos em que tem-se nos próprios contos critérios relativamente claros para
definir a especificidade do riso que Machado tinha em seu horizonte. Em “Teoria do
medalhão” (PA), o pai ensina ao filho as regras para ser bem sucedido na alta
sociedade. O tom absolutamente sério da conversa torna-se subversivo, uma vez que
as mais graves atrocidades morais são expostas com naturalidade, validadas pelo
cuidadoso discurso do pai. Como uma espécie de espelho revelador, só que invertido,
há um conselho paterno que esclarece o próprio tratamento estético do escritor:
Somente não deves empregar a ironia, esse movimento ao
canto da boca, cheio de mistérios, inventado por algum grego
da decadência, contraído por Luciano, transmitido a Swift e
Voltaire, feição própria dos céticos e desabusados. Não. Usa
antes a chalaça, a nossa boa chalaça amiga, gorducha,
redonda, franca, sem biocos, nem véus, que se mete pela cara
dos outros, estala como uma palmada, faz pular o sangue nas
veias, e arrebentar de riso os suspensórios. (p.294)

Tem-se, às avessas, o conselho seguido pelo próprio escritor: ele revela
sua linhagem, apontando as origens da ironia, que desnuda a realidade de forma
incompleta, uma vez que deixa “véus” e é misteriosa, além de ser desabusada. Já a
chalaça revela uma face bonachona, um riso descomprometido, sem segundas leituras
ou “véus” a serem decifrados: qualquer um entende esse riso, que também estimula o
48
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convívio ameno em sociedade, visto ser uma revelação que não traz à tona o que está
oculto, apenas explicita evidências que podem ser ditas sem risco de rompimento da
ordem natural das coisas. Talvez fosse esse riso que alguns críticos como Sylvio
Romero (que solicitava do ficcionista um riso “estridente”, em nada recatado, em
obra anteriormente citada) associassem ao espírito brasileiro e quisessem identificar
na obra machadiana. Porém, ele só aparece enquanto negação, na boca de um portavoz daquilo que a sociedade tem de mais hipócrita em seu funcionamento. Nesse
sentido, ao tensionar os limites, aproxima-se da proposição grotesca, em particular a
seu aspecto deformante. O mesmo ocorre em “Entre santos” (VH). O episódio de
natureza fantástica pode provocar, numa leitura amena, a impressão de que tudo é
uma grande brincadeira. No entanto, quando o grupo de santos “descrente” nos
homens passa a rir do colega crédulo e generoso com as falhas dos pecadores, tem-se
a seguinte definição:
E os outros santos riram efetivamente, não daquele grande
riso decomposto dos deuses de Homero, quando viram o
coxo Vulcano servir à mesa, mas de um riso modesto,
tranqüilo, beato e católico. (p.490)

Ora, se for estabelecida uma analogia entre os dois contos, tem-se que
o tranqüilo riso sacro equivale ao cínico riso da chalaça dos medalhões da sociedade,
o que permite supor que, de alguma forma, as instituições que eles representam
padecem do mesmo mal. Ou seja, os vícios públicos encontram-se, necessariamente,
imbricados nos privados, de forma que a familiaridade da conversa doméstica ou do
riso católico seriam o disfarce para atrocidades da ordem coletiva. A chalaça e o riso
beato mostram-se incapazes de penetrar nas profundezas, seja dos seres, seja dos
fatos, evitando desocultar a face tenebrosa, coberta pela máscara da normalidade
social. Eis o que a obra machadiana evitaria, o riso fácil, cúmplice da arbitrariedade
das instituições e da desigualdade da sociedade. Algo semelhante é exposto por
Charles Baudelaire, que identifica no riso um componente demoníaco, acrescentando
mais uma perspectiva sobre a relação entre o cômico e o grotesco.
La risa es satánica, luego es profundamente humana. En el
hombre se encuentra el resultado de la idea de su propia
superioridad; y; en efecto, así como la risa es esencialmente
humana, es esencialmente contradictoria, es decir, a la vez es
signo de una grandeza infinita y de una miseria infinita,
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miseria infinita respecto al Ser absoluto del que posee la
concepción, grandeza absoluta respecto a los animales. La
risa resulta del choque perpetuo de esos dos infinitos. Lo
cómico, la potencia de la risa está en el que ríe y no en el
objeto de la risa.49

Conforme se vem tentando explicar, na reflexão sobre o riso está
implícita a discussão sobre a condição humana, sobre seu estar na ordem do universo.
O princípio da desigualdade marca as relações à medida que o homem, sujeito ao mal,
pretende-se superior à sua natureza. Nesse ponto, está muito próximo da
inumanidade. Contudo, apenas para alguns essa situação têm valor. Dar-se conta da
paradoxal condição humana entre perversão e solidariedade não é privilégio
disponibilizado a muitos. Nesses casos, a literatura, ao fazer o sujeito mirar-se no
espelho de sua perplexidade, é capaz de desencadear no que ri o choque dos infinitos
que o constituem, feitos de insignificância e onipotência. Dessa forma, talvez fosse
possível rever o papel que o riso exerce na dinâmica das relações sociais, em que a
imoralidade privada tem efeitos devastadores. Na leitura de Luiz Costa Lima,
Machado funda a produção da maturidade, quando se contrapõe às duas poéticas de
seu tempo, a romântica e a realista, pela reflexão ficcional de sua sociedade. Nesse
caso, controla a fantasia pela reflexão, exercendo um pensar sobre o tempo histórico
que, não sendo dominado conceitualmente, assume o tom alegórico.50 Nessa
particular atitude, o ficcionista usa das estruturas da ficção para refletir sobre a
realidade. No caso de Memórias póstumas de Brás Cubas, há uma reflexão sobre a
criação ficcional em que a pedra de toque são a presença da morte e da esterilidade,
nomes que nele com freqüência indicam a presença do vazio.51
Nessa mesma direção, identifica-se um exemplo da complexa
articulação da obra machadiana com os valores e com a estratificação rígidos da
sociedade brasileira, marcada pela esterilidade e pela ruína recém mencionadas, no
conto “A causa secreta” (VH). De início, tem-se no conto um recurso freqüente, que é
a retórica do narrador a atribuir aos eventos o caráter de verídicos. Os protagonistas
da história que envolve cousa tão feia e grave (p.511) constituem um triângulo
49

BAUDELAIRE, Charles. Lo cómico y la caricatura. Madrid: Visor, 1988. p.28.
LIMA, Luiz Costa. Sob a face de um bruxo. In: Dispersa demanda. Rio de Janeiro: Francisco Alves,
1981. p.58-59.
51
Id. Ib. p.64.
50

40

amoroso (apenas em potencial, é verdade). Garcia e Fortunato são médicos, e Maria
Luísa é a esposa deste último. Os dois vêm a conhecer-se por circunstâncias fortuitas.
Desde o início, Fortunato é percebido por Garcia como ambivalente, capaz de atos
generosos, porém emoldurados por frieza e repulsa, condizentes com sua aparência
pouco agradável: Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar, e tinham
a expressão dura, seca e fria. Cara magra e pálida; uma tira estreita de barba, por
baixo do queixo, e de uma têmpora a outra, curta, ruiva e rara (p.513). Como se
pode depreender, Fortunato é descrito em termos de escassez: pouco movimento nos
olhos, barba estreita e rala, cara magra e sem cores. A singularidade do caráter desse
homem atrai Garcia, que
possuía, em gérmen, a faculdade de decifrar os homens de
decompor os caracteres, tinha o amor da análise, e sentia o
regalo, que dizia ser supremo, de penetrar muitas camadas
morais, até apalpar o segredo de um organismo (p.514).

Inclusive seu riso era misterioso. Após contar a humilhação que
imputara a um paciente que lhe agradecia a dedicação, revela um riso que não era o
riso da dobrez. A dobrez é evasiva e oblíqua; o riso dele era jovial e franco (p.514).
Essa curiosidade faz com que se aproxime de Fortunato. Passam a
dividir a administração de uma clínica. Com o tempo, Garcia apaixona-se pela “frágil
e nervosa” Maria Luísa, que sofria, primeiramente, apenas por imaginar as
enfermidades com que o marido lidava, e, posteriormente, com o hábito do mesmo de
eviscerar animais num laboratório dentro da residência do casal, onde realizava seus
estudos de anatomia. Se a solidão da mulher fascinava Garcia, igualmente passa a
perceber o caráter perverso do colega. A cena em que o observa satisfeito a torturar
um rato provoca nele ambivalência, pois oscila entre a repugnância pelo seu ato
hediondo e o interesse analítico pela reação que observava: um vasto prazer, quieto e
profundo, como daria a outro a audição de uma bela sonata ou a vista de uma
estátua divina, alguma cousa parecida com a pura sensação estética (p.517). Acaba
por definir o outro como uma criatura de atos “graves e leves”, de um diletantismo sui
generis, uma redução de Calígula (p.518). No desfecho, Garcia derrama desesperadas
lágrimas pelo amor contido por Maria Luísa, que morre “numa decomposição lenta e
horrorosa”. E Fortunato, que estava dormindo, acorda para presenciar, com prazer,
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(p.519). A ênfase do narrador revela sua proximidade com a consciência doentia de
Fortunato, adivinhando-lhe a intensidade do prazer sádico.
Ao expor certos comportamentos doentios — de um sujeito obcecado
por análise de caracteres e de outro imbuído de perversão e sadismo —, Machado de
Assis estava provocando, com certeza, inquietações no seu público. O problema,
novamente, refere-se a como a perversão é lida. Os traços caricaturais de Fortunato
evidenciam sua anormalidade, que é escamoteada, contudo, pela condição de
estudioso da ciência e pela aparência de homem que segue os padrões burgueses
tradicionais, pois é casado e possui um negócio particular. Os que percebem sua
patologia furtam-se a enfrentá-la; um por estar fascinado, outra, por estar aterrorizada.
Este homem, que encarna a manifestação do grotesco, é, paradoxalmente, dotado de
um riso “jovial e franco”. Riso contraditório, e, como definiu Baudelaire,
profundamente satânico; logo, é humano, índice da miséria daquele que, julgando ser
superior, não reconhece ordem superior alguma, calcado em sua feroz onipotência.
Eis o perigo, do ponto de vista moral, das atrocidades minúsculas. A conivência com
o horror privado abre as comportas para que o terror seja coletivizado, ilustrando a
esterilidade desse mecanismo e da sociedade que o comporta.
O clássico da sociologia brasileira, Casa grande e senzala, de Gilberto
Freyre (que será oportunamente retomado neste estudo) sugere uma interpretação
sociológica para tal tipo de comportamento. O autor identifica na sociedade brasileira
a permanência de um “sadismo de mando”:
esse sadismo de senhor e o correspondente masoquismo de
escravo, excedendo a esfera da vida sexual e doméstica, têmse feito sentir através da nossa formação, em campo mais
largo: social e político. Cremos surpreendê-los em nossa vida
política, onde o mandonismo político tem sempre encontrado
vítimas em quem exercer-se com requintes às vezes sádicos;
certas vezes deixando até nostalgias logo transformadas em
cultos cívicos, como o do chamado marechal-de-ferro. (...)
Mesmo em sinceras expressões individuais — não de todo
invulgares nesta espécie de Rússia americana que é o Brasil
— de mística revolucionária, de messianismo, de
identificação do redentor com a massa a redimir pelo
sacrifício de vida ou de liberdade pessoal, sente-se o laivo ou
o resíduo masoquista: menos a vontade de reformar ou
corrigir determinados vícios de organização política que o
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puro gosto de sofrer, de ser vítima, ou de sacrificar-se.
(...) Na verdade, o equilíbrio continua a ser entre as
realidades tradicionais e profundas: sadistas e masoquistas,
senhores e escravos, doutores e analfabetos, indivíduos de
cultura predominantemente européia e outros de cultura
principalmente africana e ameríndia.52

Ainda que, na seqüência, Freyre elogie aspectos do regime colonial
brasileiro, para ele relativamente mais “democráticos, flexíveis e plásticos”, o que
importa, em sua tese, é a possibilidade que ela oferece para ampliar o sentido do
sadismo de Fortunato. O fato de o narrador solidarizar-se com o prazer da
personagem doentia talvez possa ser um sinal da aceitação desse tipo de
comportamento, afinal, Maria Luísa aceitou a relação como era, sublimando-a com a
morte, e Garcia foi tolerante com seu comportamento criminoso por estar mais
preocupado com sua própria obsessão em “estudar” o caráter alheio. Sendo assim,
entre os sádicos e masoquistas restariam os acomodados, que toleram a violência das
relações sociais, ilustrando os vínculos entre a indecência pública e a privada, que
com tanta sutileza o escritor carioca insiste em nomear. Ainda que redutor ou cruel,
esse raciocínio pode ser útil para entender até que ponto situações grotescas na
literatura possuem o poder de provocar paradoxos morais e sociais que permanecem
válidos.

1.2 A arte da conversação como disfarce da violência

Leve é a mágoa que se pode dissimular. Grandes dores não se
escondem. (Sêneca – Medéia)

A constatação, na ficção machadiana, da fugacidade dos eventos e da
vanidade inerente às relações interpessoais e sociais levou muitos de seus leitores a
interpretarem sua postura como cética ou até pessimista. No entanto, pode-se colocar
a questão em outros termos. O escritor assiste à demanda crescente de informações
52
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pelo incipiente público leitor de meados do oitocentos, estimulada pelos avanços
técnicos e pela padronização de linguagem de jornais e periódicos. Frente a tal
realidade, especula sobre as implicações que tal mecanismo opera na mentalidade,
simultaneamente, provinciana e cosmopolita dos escassos leitores brasileiros. Talvez
advenham daí as modificações por que seu estilo vai passando, ora adaptando-se às
novas contingências, ora sofisticando a linguagem de forma a dialogar com outras
culturas, outras linguagens (como a música ou a ópera) e com a própria tradição
brasileira. Mais do que o tom moralista, emanam dos escritos visões sobre problemas
que só mais tarde seriam evidentes, como o da indefinição presente nas variadas
instâncias da vida nacional, ou da predominância da materialidade e da aparência
como valores da conduta humana. Uma reflexão a respeito desses mecanismos pode
ser encontrada no que escreve Jurandir Freire Costa, que faz a psicanálise dialogar
com a cultura:
Na mídia, pessoas, coisas ou eventos recebem o mesmo
tratamento. O espaço publicitário considera irrelevante as
tradicionais divisões entre fatos e valores, público e privado.
O virtuoso e o vicioso; o banal e o extravagante; o sublime e
o monstruoso; o simulacro e a realidade; o caricato e o
autêntico, tudo é nivelado, no noticiário, pela medida do
sucesso de vendas. (...)
O sucesso tornou-se um meio “naturalizado” ou
“socializado” de construção de identidade pessoal.53

Se, na virada do terceiro milênio, a banalização da vida é uma rotina e
a ética um terreno sinuoso, considerando a degradação dos valores da chamada
“civilização do simulacro e do supérfluo”, no cotidiano carioca do final do século
XIX, isso era percebido, em geral, como um discreto sintoma (embora a herança do
período colonial indicasse, precocemente, a indissociação das esferas do público e do
privado numa nação que nasceu sob o signo da espoliação, da aventura e do
escravismo de uns em face do ócio de outros, como será visto a seguir).
Com implicações para as formas narrativas, Walter Benjamin 54, ao
estudar as modificações que certas circunstâncias da modernidade acarretaram para a
percepção humana, identifica nas experiências não-rotinizadas e na possibilidade do
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“choque”, conceito tomado da psicanálise de Freud, o material fundamental para a
arte. Tomando, então, como referência a poesia de Baudelaire, o desenvolvimento da
“memória voluntária” e da “memória involuntária” em Proust, bem como o conceito
freudiano de “choque”, o pensador da Escola de Frankfurt investiga as possibilidades
da experiência estética submetida às rotinas e ao adestramento perceptivo da multidão
e das novas técnicas de comunicação. Insere também a analogia com o jogo, a
prostituição e o trabalho numa linha de produção para explicar as formas com que o
aparelho perceptivo humano ampara os choques advindos do mundo exterior, de
forma que sejam captados pela consciência e destituídos, assim, de sua significação
para a experiência artística. Além de inutilizar os eventos para a arte, tal assimilação
anula a importância do passado e problematiza a possibilidade de sua recuperação, o
que constitui, em parte, a essência mesma da narrativa, colocada em oposição à
informação jornalística, que não só tolhe a imaginação do leitor como impede que os
acontecimentos afetem sua experiência.
Há uma rivalidade histórica entre as diversas formas da
comunicação. Na substituição da antiga forma narrativa pela
informação, e da informação pela sensação reflete-se a
crescente atrofia da experiência. Todas essas formas, por sua
vez, se distinguem da narração, que é uma das mais antigas
formas de comunicação. Esta não tem a pretensão de
transmitir um acontecimento, pura e simplesmente (como a
informação o faz); integra-o à vida do narrador, para passá-lo
aos ouvintes como experiência. Nela ficam impressas as
marcas do narrador como os vestígios das mãos do oleiro no
vaso da argila.55

Dialogando com a tradição folhetinesca e exuberante da prosa
romântica, Machado encara a rivalidade com a informação aprimorando a linguagem
de suas histórias. A “marca do oleiro” vai, pouco a pouco, tornando-se reconhecível
pelo público leitor, que, através da sutil, porém insistente intervenção do narrador, é
inserido dentro do texto. Adaptada à atmosfera finissecular do Rio de Janeiro, dos
áureos tempos de vitalidade mundana da “bela época” tropical, a prosa machadiana,
principalmente nos contos, promove um jogo de ocultamento e revelação. Sob a
aparência de prosaica crítica de costumes, afinada com as bases de uma sociedade
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Id. Ib. p.107.
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frívola e galante, a ficção do bruxo da Rua Cosme Velho56 constitui insidioso espelho,
que os olhos míopes tendem a enxergar como liso e cristalino. Só às custas de uma
incômoda acomodação às distorções é que se passa a enxergar o que estava oculto.
As metamorfoses do narrador, as ambigüidades dos caracteres, a
dissolução das almas examinadas em sua dimensão perversa, maníaca ou hipócrita,
entre outras revelações, causam rugas e fissuras no espelho. À imagem de escritor
acomodado, assentado na tradição, soma-se, principalmente nos textos publicados a
partir de meados de 1880, a concretude de uma obra dissonante. Se o leitor, artífice
conjunto dessa obra, for capaz de limpar seu pince-nez — ou, modernamente, suas
lentes de contato —, terá acesso a uma realidade móvel, em mutação. Se remover as
camadas de pistas falsas e, assim, habituar-se às contradições, às inconstâncias, às
densidades variáveis de tom e de dicção,

descobrirá uma série de textos e de

mensagens subjacentes. E isso exige uma determinada radicalização da postura.
Seria possível esperar tal atitude do leitor acostumado a folhetins e
burilado nos moldes da prosa romântica? Aquele que espera do texto apenas um
entretenimento, tende a concentrar-se no caráter anedótico ou até incomum de vários
textos machadianos, sem incomodar-se com outras possibilidades. Estas, porém, só
podem ser percebidas com um adestramento da leitura, a exigir que se atravesse,
como a personagem Alice57, o espelho, que se contemple suas rachaduras com um
olhar enviesado, até mesmo “dissimulado” como o de Capitu. Sem essa percepção,
torna-se difícil alcançar a multiplicidade de leituras envolvida. Por exemplo, por que
a retomada de formas bíblicas, arcaicas e eruditas nos textos? Por que a elevação ou o
rebaixamento de estilos? Por que a interlocução insistente com o leitor?
A partir de Papéis avulsos (1882), a ficção machadiana toma rumo
distinto, tanto nos relatos breves, como nos de maior extensão (no caso do romance,
isso ocorrera um pouco antes, com a publicação de Memórias póstumas de Brás
56

A expressão procede do célebre poema “A um bruxo, com amor”, do livro A vida passada a limpo.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Reunião. Introd. de Antônio Houaiss. 10.ed. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1980. p.237-238.
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A referida personagem pertence ao célebre texto do escritor inglês Lewis Carroll (1832-1861), Alice
no País das maravilhas, em que a protagonista, ao atravessar o espelho, passa a enxergar o mundo ao
revés, numa terra onde os parâmetros lógicos são, igualmente, invertidos. Tudo isso provoca no leitor
uma sensação paradoxal, onde o estranho passa a ser a norma e o real mistura-se ao fantástico.
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Cubas, em 1881). No caso dos primeiros, alguns aspectos são flagrantes a respeito da
natureza dos textos contidos em cada livro concebido pelo próprio autor. Do ponto de
vista semântico, os títulos apontam para o caráter aleatório dos escritos e dos arranjos
(o que é, de imediato, problematizado quando, por exemplo, a maioria dos textos de
Histórias sem data possui referência temporal explícita). Ainda assim, os textos que
antecedem os contos propriamente ditos — como as epígrafes e as dedicatórias —
constituem outro aspecto indicativo da aparente casualidade das obras, sua pretensa
ingenuidade ou sua aludida insignificância. Quanto aos relatos de maior extensão - os
romances a partir de Memórias póstumas de Brás Cubas —, a fragmentação é um
traço relevante a ser considerado, a ponto de capítulos desses romances poderem ser
lidos como espécies de contos, como é o caso desta obra. Além dessa problemática
relacionada à definição dos textos, tem-se a interpenetração de discursos e formas
narrativas, que podem oscilar do relato bíblico ao ensaio. Do ponto de vista temático,
a variação é, igualmente, significativa, extrapolando os limites das convenções de
época para a incorporação de assuntos de outras tradições ou, o que parece ser mais
relevante, dando um tratamento não-convencional a assuntos triviais. Dessa forma,
tanto num plano como no outro, tradição e inovação convivem numa obra complexa e
contraditória, cuja maturidade continua a desafiar a crítica e os leitores
contemporâneos. Até mesmo a divisão dos gêneros literários acaba sendo
problematizada, com o deslocamento da historicidade dos padrões e das fronteiras,
dada a apropriação de elementos e de usos díspares e extemporâneos. Em “A máscara
e a fenda”, um dos poucos textos da fortuna crítica dedicado, exclusivamente, à
analise da produção do Machado contista, Alfredo Bosi identifica
nos contos maduros de Machado, escritos depois de
franqueada a casa dos quarenta anos, o risco em arabesco de
“teorias”, bizarras e paradoxais teorias, que, afinal, revelam o
sentido das relações sociais mais comuns e atingem alguma
coisa como a estrutura profunda das instituições.
(...)
O tom que penetra o conto-teoria não é o sarcasmo aberto
do satírico, nem a indignação, a santa ira do moralista, nem a
impaciência do utópico. Diria, antes, que é o humor de quem
observa a força de uma necessidade objetiva que prende uma
alma frouxa e veleitária de cada homem ao corpo uno, sólido
e manifesto das formas instituídas.58
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BOSI, Alfredo. A máscara e a fenda. In: _____ et alii. Machado de Assis. São Paulo: Ática, 1982.
p.441.
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Nesse olhar distanciado do humorista, alguns identificam a postura
indiferente do autor, visto que, não encontrando a adesão explícita às modernas
doutrinas em voga, ignoram a paradoxal revelação dessas teorias. No entanto, em vez
de reiterar os valores que regem a sociedade, o tom humorístico e a estranheza de tais
teorias, em seu perverso funcionamento, trazem à tona a não menos bizarra lei que
rege o comportamento em sociedade. Bosi sugere essa dupla leitura através de uma
analogia:
A luta pelo dinheiro e pelo status aparece como
prolongamento dos instintos, o que a expressão “segunda
natureza” resume tão bem. O princípio é sempre a seleção do
mais forte ou do mais astuto. Naturalizando a sociedade, via
a corrida feroz ao poder como um processo comum a ambas
as instâncias. Com isso ficava de certo modo entendida, se
não justificada, a mecânica dos interesses imediatos que guia
a maior parte das ações do homem. Um aspecto arcaizante (e
picantemente “atemporal”) desse determinismo reside no fato
de não apoiar-se nos discursos naturalistas e científicos do
tempo: ele se molda numa linguagem fatalista antiga, que
vem do Eclesiastes, dos cínicos, de Maquiavel, dos
moralistas franceses. 59

Essa percepção do crítico sobre as fontes “arcaizantes” da linguagem
machadiana indica um caminho (que ele próprio não segue em seu ensaio) a ser
investigado, considerando com que horizonte cultural o escritor dialoga e de que
forma ele utiliza o distante para tratar do próximo — esse é assunto que interessa
nesta investigação, a ser tratado em seguida. Por ora, cumpre esclarecer que o próprio
Bosi relativiza essa leitura do fatalismo dos instintos no escritor, uma vez que essa é
uma das camadas do seu discurso duplo:
Nem utópica nem conformista, a razão machadiana escapa
das propostas cortantes do não e do sim: alumia e sombreia
a um só tempo, espelha esfumando, e arquiteta fingidas
teorias que mal encobrem fraturas reais.
A perspectiva de Machado é a da contradição que se
despista, o terrorista que se finge diplomata. É preciso olhar
para a máscara e para o fundo dos olhos que o corte da
máscara permite às vezes entrever. Esse jogo tem um nome
bem conhecido: chama-se humor.60

O comentário sugere, então, uma instigante saída para um dos mais
59
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evidentes desafios encontrados na leitura do texto machadiano: a tendência de,
mantendo-se na superficialidade, enxergar na normalidade com que o autor discorre
sobre as perversões sociais uma suposta conformidade, ignorando o tom
“subterrâneo” do sarcasmo. Complicando mais ainda: qual o universo cultural
privilegiado pelo autor na busca de seus motivos e de sua linguagem? Eis um longo
caminho a percorrer, o qual será desenvolvido tendo por base o exame de elementos
paratextuais e do significado da proliferação do termo “anedota” nos contos,
indicativo, segundo a perspectiva que se desenha neste estudo, da forma com que o
autor insere na linguagem o drama da indefinição nacional.
A “Advertência” que antecede o primeiro volume de contos aqui
tratado, Papéis avulsos, demonstra, em primeiro lugar, a importância conferida pelo
autor ao seu público leitor. Afirma a unidade dos escritos, apesar do título, e diminui
a importância da sua classificação como “contos”, apoiando-se em afirmações de S.
João e de Diderot. Toma do primeiro a idéia de que há sentido nos escritos, e do
segundo, a de que “quando se faz um conto, o espírito fica alegre, o tempo escoa-se,
e o conto da vida acaba, sem a gente dar por isso”. Da mesma forma, as duas
aproximações não parecem ser frutos da casualidade ou mero efeito ilustrativo, antes
sugerem um procedimento formal a ser empregado com freqüência. São conjugados o
universo do sagrado (o evangelista) e o do profano (o enciclopedista) com um tom de
amenidade, ao mesmo tempo em que é ignorada a voragem classificatória típica do
espírito cientificista do segundo Oitocentos, a qual não admitiria a indefinição sobre a
classificação dos textos. Acrescenta-se a isso a provocação do autor ao atribuir a
textos referidos como banais a certeza sobre o seu sentido e a equivalência — como
nos relatos orais ou nos míticos — entre escritura e vida.
Procedimento equivalente encontra-se no volume seguinte, intitulado
Histórias sem data (1884). O autor explica, com fingida singeleza, a incongruência
entre o fato de apenas dois contos não levarem data expressa e o nome referir o
contrário. Sugere para isso que seu “fim é definir estas páginas como tratando, em
substância, de cousas que não são especialmente do dia, ou de um certo dia”, ou seja,
o título é já uma das inúmeras pistas falsas jogadas ao leitor, o que reafirma a sua
importância na concepção do plano da obra machadiana. Conclui a advertência com
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mais uma dose de ironia sobre o que acabara de fazer (quando explicou o título): E é
o pior que lhe pode acontecer, pois o melhor dos títulos é ainda o que não precisa de
explicação (p.368). Linguagem da negação e do ocultamento, a ironia é o eixo dessa
estratégia narrativa que começa a ser esboçada mesmo antes do texto ficcional
propriamente dito.
O próximo livro, Várias histórias (1896), inicia com uma epígrafe de
Diderot — os mesmos versos já citados em Papéis avulsos —, motivo de mais uma
provocação: o “excessivo” número de contos “é um modo de passar o tempo. Não
pretendem sobreviver como os do filósofo”. Tampouco são comparáveis à
superioridade de um Mérimée e de um Poe. De certa forma, essa alusão pode ser lida
como uma instrução às avessas, sugerindo a aproximação com o filósofo e com os
referidos contistas. Por fim, mais um desafio para o receptor:
O tamanho não é o que faz mal a este gênero de histórias, é
naturalmente a qualidade; mas há sempre uma qualidade nos
contos, que os torna superiores aos grandes romances, se uns
e outros são medíocres: é serem curtos (p.476).

Aqui tem-se nomeada uma questão grave para a teoria da literatura, a
dificuldade em diferenciar as espécies narrativas (conto, novela, romance), que alguns
já tentaram resolver por um critério quantitativo (o número de páginas). Machado
insere-se na polêmica, sugerindo ao contista um critério fundamental: a brevidade.
Por conseqüência, auto-elogia seus escritos e discrimina a índole laudatória e
caudalosa de prosadores contemporâneos a ele. Contrapõem-se, dessa forma,

a

suposta excessividade de contos — amenizada por sua leveza de passatempo — e a
economia do estilo por ele sugerida — e de fato executada.
A maior justificativa aparece no prefácio a Páginas recolhidas (1899),
que é acompanhado de uma epígrafe de Montaigne. Ambos aludem à variedade e à
capacidade de combinação de seus escritos. Cabe aqui uma lembrança. No “Livro I”
de seus Ensaios, Montaigne escreve um prefácio em que explicita sua preocupação
com a recepção. Intitulado “Do autor ao leitor”, o trecho expõe um traço que marcou
os polêmicos escritos, tomados posteriormente como modelo por inúmeros escritores
ou filósofos:
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Assim, leitor, sou eu mesmo a matéria deste livro, o que será
talvez razão suficiente para que não empregues teus lazeres
em assunto tão fútil e de tão mínima importância.61

Nas entrelinhas do discurso, a mensagem do autor mostra-se em sua
essência provocativa. Ao ressaltar sua “ingenuidade” e futilidade, estabelece um jogo
de identidade com o interlocutor: ou ele abandona a leitura, rejeitando o rótulo de
fútil e desinteressante, ou, captando a dupla mensagem, aceita o seu desafio, pois
entende que só os desavisados ou os amantes do fausto e das aparências temem a
selvagem nudez da alma. Desta maneira, Montaigne compartilha com o leitor o
desfrute do pensamento como exercício de liberdade que tem no homem sua única
medida, e um homem que vive a experiência da heterogeneidade.
De forma semelhante, Machado estabelece um fundo falso no diálogo
com seu leitor, quando o informa da suposta licenciosidade de
contos e novelas, figuras que vi ou imaginei, ou simples
idéias que me deu na cabeça reduzir a linguagem. Saíram
primeiro nas folhas volantes do jornalismo, em data diversa,
e foram escolhidas dentre muitas, por achar que ainda agora
possam interessar. (...) Enfim, alguns retalhos de cinco anos
de crônica na Gazeta de Notícias que me pareceram não
destoar do livro, seja porque o objeto não passasse
inteiramente, seja porque o aspecto que lhe achei ainda agora
me fale ao espírito. Tudo é pretexto para recolher folhas
amigas. (p.576)

Deste arranjo, constavam ainda textos como discurso, análise de
correspondência, comédia, o que amplia a variação formal dos escritos. É
significativa, também, a observação sobre a fugacidade da crônica, associada ao
caráter do próprio veículo, o jornal. Em todo o período oitocentista, foi marcante a
vinculação entre os homens de letras e o jornalismo, dada a importância desse veículo
na formação intelectual das ainda restritas camadas alfabetizadas da população
brasileira.62 Além disso, certa diferença nos textos que conservam ou o objeto, ou o
61
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Cabe, no entanto, matizar o papel do literato e do intelectual no século XIX. Nicolau Sevcenko
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marcaram a decadência do Império e a consolidação da República. Havia também a necessidade de
adaptação do literato que, acostumado aos empregos públicos e ao jornalismo, defronta-se com as
transformações das novas técnicas de comunicação e com os novos hábitos nos cenários urbanos e
rurais, tornando inadequadas ou ultrapassadas as imagens literárias tradicionais. Dessa forma, estariam
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aspecto, foi o critério de seleção para o volume. A classificação torna-se ainda mais
problemática se forem consideradas as publicações anteriores. Além de contos e
novelas, são eles nomeados como figuras, idéias, retalhos e folhas amigas, o que lhes
confere, simultaneamente, atributos como concretude, abstração e afetividade.
Por fim, em Relíquias de casa velha (1906), tem-se uma advertência
com um tom mais confessional na definição do conteúdo do livro:
Uma casa tem muita vez as suas relíquias, lembranças de um
dia ou de outro, da tristeza que passou, da felicidade que se
perdeu. Supõe que o dono pense em as arejar e expor para
teu e meu desenfado. (...) Chama-lhe à minha vida uma casa,
dá o nome de relíquias aos inéditos e impressos que aqui vão,
idéias, histórias, críticas, diálogos, e verás explicados o livro
e o título. (p.658)

A explicitação da proximidade com o leitor, qualificado como
“amigo”, é intensificada com a identidade do sentimento: ambos estariam enfadados.
O caráter de recuperação do passado pode ser justificado pela presença, junto à
advertência, do soneto “A Carolina”, que o escritor dedica à esposa, recém falecida.
Cabe perguntar por que tanta preocupação com os prefácios e
advertências a cada edição de histórias breves. Além da presença marcante do leitor,
tem-se a referência à natureza dos escritos, como a explicitar a consciência do
escritor a respeito dos limites da nomenclatura e da variedade de formas. Em vários
relatos, o narrador distancia-se dos eventos afirmando seu caráter de “anedota”. Tal
associação insere uma carga de prosaísmo na sua origem. Em outros casos, o termo
sugere histórias sem importância, feitas para passar o tempo (como o próprio autor
explicitou em alguns de seus prefácios); se, porém, assim o fossem exatamente, não
seria tão expressiva a referência a esse modelo narrativo, o que mais uma vez aponta
para o disfarce entre intenção e expressão nessa obra. Examine-se, pois, algumas
ocorrências do termo.
Em “O empréstimo”, de Papéis avulsos, há uma definição informal por
parte do narrador:
os intelectuais divididos entre os “de casaca”, que preferiam a neutralidade, e os inconformados, que
acreditavam poder conhecer a fundo a realidade nacional e intervir nos rumos da sociedade.
SEVCENKO, Nicolau. A literatura como missão. 4.ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. p.78.ss.
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Vou divulgar uma anedota, mas uma anedota no genuíno
sentido do vocábulo, que o vulgo ampliou às historietas de
pura invenção. Esta é verdadeira; podia citar algumas pessoas
que a sabem tão bem como eu. Nem ela andou recôndita,
senão por falta de um espírito repousado, que lhe achasse a
filosofia. Como deveis saber, há em todas as cousas um
sentido filosófico. (p.334)

O jogo ficcional ganha, nesse caso, dimensão de intimidade. Ao
garantir a veracidade dos fatos, o contador aproxima-se do ouvinte-leitor, insere-o
próximo à sua existência privada, aguçando a curiosidade, muito próxima da
morbidez, que faz com que as pessoas tenham uma irresistível atração por saber — e,
na maioria das vezes, com detalhes — a respeito da vida alheia (isso que o dito
“vulgo” pode chamar de fofoca, mas que a imprensa moderna tem explorado com
conhecimento de causa). No entanto, em seguida lembra o interlocutor da existência
de uma dimensão mais profunda nos eventos prosaicos. Aqui o contador insere o
traço didático e moralizante, que reveste a trivialidade de um sentido mais pleno,
“filosófico”, e permite identificar na ficção machadiana procedimentos originários
tanto da tradição folclórico-popular, como da dicção própria dos discursos retórico,
filosófico ou moralista.
Excetuando Papéis avulsos, os demais volumes mantém uma menor
variedade formal nos textos. Em sua maioria, o título enfoca algum elemento
esclarecedor do tema do conto, desviando a atenção do leitor da forma textual eleita.
Além disso, a maioria das histórias têm uma especificidade alegórica, na medida em
que os eventos narrados possuem uma dupla significação, revelando sentidos ocultos
que extrapolam a materialidade dos eventos relatados e conduzindo, com freqüência,
a uma leitura corrosiva da História. Em Histórias sem data, no entanto, dois títulos
explicitam, de antemão, a natureza do escrito: “Conto alexandrino” e “Anedota
pecuniária”. O primeiro remete a episódios de caráter fantástico, dada a
indeterminação temporal e a problemática moral ali discutida a partir do
comportamento alucinado e violento dos filósofos representantes da ciência e da
sabedoria, Stroibus e Pítias. O segundo, no tocante à forma anedotária, relata
episódios pitorescos com um fim de suposto entretenimento; no entanto, tal leveza é
corroída pela natureza do caráter revelado, que é de um homem cuja volúpia era
concedida pelo “erotismo pecuniário”, colocada em

contraste com sua miséria
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afetiva.
Em outros textos, a trivialidade do relato é claramente explicitada. Em
“Noite de almirante”, a inconseqüente amoralidade de Genoveva permite-lhe contar à
amiga, alegremente, a “anedota” dos supostos amores marítimos de Deolindo (que, na
verdade, mantivera-se fiel a ela, alheio a aventuras). Porém, o tom ameno incita o
leitor a irritar-se com a falta de pudor da moça, que pressupõe a traição com tal
naturalidade, como se isso fosse a regra — e, de certa forma, aí fica a dolorosa
constatação: a norma, para muitos, é trair e esperar o mesmo do parceiro, ou, ainda
pior, não ter um julgamento moral para seu ato. De maneira semelhante, Maria
Olímpia, de “A senhora do Galvão”, procurava ocultar de si mesma a traição do
marido com algum caso de alucinação, uma anedota de aparências ilusórias (p.466).
Novamente o termo anedota presta-se para escamotear a gravidade do que não quer
ser revelado em público. O caso mais interessante neste volume encontra-se em
“Manuscrito de um sacristão”, em que o bem-humorado narrador provoca o leitor ao
testar sua compreensão sobre o destino dos sonhadores protagonistas:
Se o leitor me leu de corrida, conclui por si mesmo a anedota,
conjugando os dois primos; mas, se me leu devagar, adivinha
o que sucedeu. Os dois místicos recuaram; não tiveram
horror um do outro nem de si mesmos, porque essa sensação
estava excluída de ambos, mas recuaram, agitados de medo e
desejo (p.456).

O final banal à anedota é dado pelos leitores desatentos; os outros,
como o narrador, contentar-se-iam em contemplar a precariedade do amor e forrar o
estômago: Considero que alguma coisa deve subsistir debaixo do sol, ou amor ou o
jantar, se é certo, como quer Schiller, que o amor e a fome governam este mundo
(p.457). Ainda que irônica, a moral pragmática do narrador não se acomoda ao mero
senso comum.
Em Várias histórias há a inserção de outros elementos, como a
gravidade, que se opõe à inconseqüência da anedota, e a indagação sobre a própria
natureza da ficção. “Adão e Eva” situa num engenho da Bahia “de mil setecentos e
tantos”, sob o pretexto de um amigável bate-papo sobre a curiosidade humana, um
episódio insólito. O subversivo ponto de vista do juiz-de-fora a respeito das verdades
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da Escritura encontra paralelo no seu próprio caráter: era também jovial e inventivo, e
até amigo da pulha, uma vez que fosse curial e delicada; nas coisas graves, era
gravíssimo (p.525). Após sua “narração enigmática”, que corrói o mito edênico, a
frase igualmente cifrada do padre não confirma nem nega o teor do relato, o mesmo
ocorrendo com a fala do próprio juiz, que ameniza sua seriedade ao dizer “creio que
nada disso aconteceu”. Essa possibilidade de ser grave relativiza a fanfarrice própria
de uma anedota. O mesmo paradoxo manifesta-se em “O diplomático”, em que a
debilidade do caráter de Rangel contrasta com o pretendido tom imponente de sua
fala: “Cessara a farandulagem das anedotas, das pilhérias sem alma, e vinham ter com
ele para ouvir alguma cousa correta e grave”; porém, ele é capaz tão somente de
proferir artefato retórico sem graça alguma: Onde não havia sentido, a frase era mais
especiosa ou retumbante (p.540).
Por outro lado, em “Entre santos”, provoca surpresa um relato de uma
“aventura extraordinária”, vindo da boca insuspeita de um sacristão, que, por sua vez,
o recebera de um padre velho. Trata-se do incrível diálogo dos santos de uma igreja,
que, descendo dos nichos, passam a dissecar a alma dos devotos, desfiando seus
pecados e seus segredos. Um destes, pautado pela avareza em grau extremo, é de
Pouca sociedade, nenhuma recreação de família. Ouve e conta anedotas da vida
alheia, que é regalo gratuito (p.488). Mais uma vez tem-se a definição de anedota
próxima da gratuidade e da vanidade próprias da superfície das coisas. O santo que se
dispõe a entender, com indulgência, as fraquezas humanas é ridicularizado ao relatar
o episódio em que este mesmo devoto, demasiadamente avaro, barganha com ele a
própria penitência. O riso que tal episódio provoca tem uma peculiar constituição:
E os outros santos riram efetivamente, não daquele grande
riso descomposto dos deuses de Homero, quando viram o
coxo Vulcano servir à mesa, mas de um riso modesto,
tranqüilo, beato e católico. (p.490)

Poderia este riso ser aproximado ao da “chalaça”63, amalgamado à
alma desse País que, coincidentemente, costuma ser visto como “modesto, tranqüilo,
beato e católico”? Isso será motivo de discussão mais adiante. Por ora, tem-se
sugerida uma oposição entre esse modelo mais conciliador, católico, e o avassalador
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riso pagão, restando extrair as implicações de tal associação. Volta-se, então, ao
conceito mais imediato de anedota em textos como “D. Paula”, em que as pretas
espalhavam o sono contando anedotas (p.563), enquanto a sinhá encontrava-se
imersa em densas recordações, que pouco antes lhe trouxeram a vivência carnal e
sensorial do passado. A frouxidão do relato das serviçais destaca a densidade das
memórias da sinhá. Tal formulação pode ser aproximada àquela encontrada no
diálogo entre Ahasverus e Prometeu de “Viver”, em que o primeiro associa o conceito
de fábula ao de distração, semelhante a uma anedota: Contas-me uma fábula.
Conheço este sonho helênico (p.567).
Merecem referência também os diferentes contextos em que o termo
“história” foi empregado neste volume. No texto intitulado “Um apólogo”, o próprio
título já alude a uma forma narrativa marcada pelo caráter moralista, até mesmo
pedagógico. Tem-se a sua dissolução na medida em que, à semelhança dos contos de
fada tradicionais, inicia com a expressão “era uma vez” (isso apesar do título sugerir
outra coisa). Além disso, o narrador refere-se ao que acaba de contar como sendo uma
“história”, ampliando o espectro de auto-referencialidade. Em “A causa secreta”, à
leveza do caso anterior opõe-se a refinada análise da perversão e do sadismo passíveis
de manifestarem-se na condição humana. Ainda assim, trata-se de uma história:
tempo é de contar a história sem rebuço (p.511), no sentido de recuperar os fatos
vividos.
Por fim, em Páginas recolhidas repetem-se situações semelhantes.
Sinhá Rita, de “Caso da vara”, é descrita como apessoada, patusca, amiga de rir
(p.578), caráter apropriado para escutar anedotas, contadas com requinte e trejeitos
pelo jovem Damião. Isso não impede que a primeira, por gozo de mando e
arbitrariedade, e o segundo, por defender seu interesse, punam a negrinha Lucrécia,
que ousara rir de uma anedota de Damião enquanto trabalhava. A leveza do espírito
esbarra na densa violência das diferenças de classe. A sensação de leveza, acrescida à
de moleza e preguiça, está presente na conversa envolvente de Conceição em “Missa
do galo”: ela contava, com doçura, com graça, com tal moleza que fazia preguiça à
minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava de suas devoções de menina e
moça. Em seguida referia umas anedotas de baile (p.610). O mesmo tom de
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amenidade é extrapolado para uma situação que sugere uma tendência na vida política
do País no texto “O velho senado”: Bernardo Guimarães não falava nem ria tanto,
incumbia-se de pontuar o diálogo com um bom dito, um reparo, uma anedota. O
Senado não se prestava menos que o resto do mundo à conversação dos três amigos
(p.637). Ou seja, as artimanhas e o hábito de contar casos não eram restritos ao
espaço privado, mas alongavam-se na vida pública. Entretanto, o tom de amenidade
novamente é tornado problemático com a figura do estranho e imaginativo Elisiário
de “Um erradio”.
Não te posso pintar os gestos, os olhos e um riso que não ria,
um riso único, sem alterar a face, nem mostrar os dentes.
Essa feição era a menos simpática; mas tudo o mais, a fala, as
idéias, e principalmente a imaginação fecunda e moça, que se
desfazia em ditos, anedotas, epigramas, versos, descrições,
ora sério, quase sublime, ora familiar, quase rasteiro, mas
sempre original, tudo atraía e prendia. (p.586)

Como uma espécie de prospecção, há em “Eterno!” uma reflexão
sobre as formas como o futuro lerá o passado. O narrador relaciona as esferas da vida
pública com as da vida privada, ambas plausíveis na reconstrução da memória. Parece
antecipar, com suas palavras, o surgimento de uma nova visão sobre a história,
calcada nos parâmetros da vida cultural e dos fatos minúsculos64:
Mas deixai pingar os anos na cuba de um século. Cheio o
século, passa o livro a documento histórico, psicológico,
anedótico. Hão de lê-lo a frio; estudar-se-á nele a vida íntima
do nosso tempo, a maneira de amar, a de compor ministérios
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Na verdade, essa indicação veio a concretizar-se na forma de um novo campo da história, a das
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interdisciplinar da “assim chamada história nova, uma história problematizadora do social, preocupada
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história cultural. In: ____ e CARDOSO, Ciro Flamarion. Domínios da História: ensaios de teoria e
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e deitá-los abaixo, se as mulheres eram mais animosas que
dissimuladas, como é que se faziam eleições e galanteios (...)
(p.602)

Com “Idéias do canário”, tem-se, outra vez, a presença de elemento de
ordem sobrenatural, atenuado com a mediação oferecida pela voz do narrador, de que
tal “caso” ocorrera:
Um homem dado a estudos de ornitologia, por nome
Macedo, referiu a alguns amigos um caso tão extraordinário
que ninguém lhe deu crédito. Alguns chegam a supor que
Macedo virou o juízo. Eis aqui o resumo da narração”
(p.611).

Para tal indivíduo, simpático às elocubrações científicas, foi uma feliz
fatalidade que o fez tropeçar e cair dentro de uma loja de belchior. Sobre o seu
proprietário, que cochilava ao fundo da loja, diz que “Não se adivinha nele nenhuma
história, como podiam ter alguns dos objetos que vendia, nem se lhe sentia a tristeza
austera e desenganada das vidas que foram vidas”, enquanto que
A loja era escura, atulhada das coisas velhas, tortas, rotas,
enxovalhadas, enferrujadas que de ordinário se acham em tais
casas, tudo naquela meia desordem própria do negócio. Essa
mistura, posto que banal, era interessante (p.611-2).

Esse caráter tão particular, capaz de fascinar-se com a mistura de
coisas consideradas inúteis, revela-se prosaico ao impingir desejos ao pragmático
canário, para o qual o mundo tem a dimensão que alcançam seus olhos, visto que,
tudo o mais é ilusão e mentira (p.613). Sendo assim, para o canário, os que têm
imaginações além dos limites do seu olhar são “doentes”, como o próprio Macedo.
Este, por sua vez, ao empregar adjetivos para qualificar o canário, refere fazer isso
porque falo a gente retórica (p.612). Tal alusão pode ser lida como uma provocação
machadiana à necessidade de engenhosos discursos por parte dos leitores.
Resta ainda o exame das ocorrências desses elementos metatextuais em
Relíquias de Casa Velha. No texto de abertura, um dos poucos em que o autor
tematiza a escravidão, a violência desta instituição é retratada em sua dimensão mais
profunda e trágica, principalmente para a vida nacional. O narrador enfatiza, repetidas
ocasiões, o “caiporismo” (carência de estabilidade) do protagonista, a que se liga o
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que vai ser contado por ele, “a história de uma fuga”. Seu romance com aquela que
seria sua futura mulher é assim descrito: tal foi a página inicial daquele livro, que
tinha de sair mal composto e pior brochado (p.660). Ao mesmo tempo, o dito
Candinho (eis o nome do protagonista) era dado a “patuscadas”, tendo franco acesso
ao riso, o mesmo ocorrendo com a tia da mulher, Mônica. Em consonância com seu
caráter, seu riso era volúvel e descomprometido. Aderiu ao ofício de seu tempo, o de
pegar escravos fugidos, com a mesma naturalidade que o fizera tantas outras vezes
com as mais variadas profissões.
Em “Maria Cora”, o narrador confere credibilidade ao relato afirmando
ser a ocasião da única página da minha vida que merece atenção particular. Vou
narrá-la brevemente; não conto novela nem direi mentiras (p.670), ou ainda, Só uma
cousa interessa diretamente à minha narração (p.671). O caráter destas observações
problematiza, perante o leitor, as relações entre ficção e realidade, como se para este
só interessassem os eventos ditos “reais”, ainda que absurdos ou, no mínimo,
estranhos, como a reação de Maria Cora ao gesto heróico e apaixonado do narrador,
que, a pedido desta, matara, em guerra, o seu marido. Situação semelhante tem-se em
“Um capitão de voluntários”, em que o narrador traz à tona o relato que um outro
escrevera e que um amigo não quisera divulgar: Agora que os dous faleceram, e não
há igual escrúpulo, dá-se o manuscrito ao prelo (p.685). Também na temática
assemelham-se, uma vez que traição e guerra estão relacionados em ambos enredos.
Também o narrador de “Evolução” manifesta receio em revelar sua identidade:
Chamo-me Inácio; ele, Benedito. Não digo o resto dos nossos nomes por um
sentimento de compostura, que toda a gente discreta apreciará (p.703), isto porque
trata-se de um episódio de desonestidade intelectual. No entanto, não hesita em
qualificar a natureza de seu relato: “tudo neste conto há de ser misterioso e truncado”
(p.704). Na verdade, os fatos são banais, o duvidoso concentra-se no caráter de
Benedito. Em meio a conversas triviais, durante uma viagem de trem - então uma
novidade no País —, os protagonistas contam “anedotas” e conversam sobre
banalidades graves e sólidas para dissipar os tédios do caminho (p.704), sendo que
uma dessas idéias banais do narrador será, posteriormente, roubada por Benedito, que
fará sucesso às custas disso. A opinião de Inácio reforça seu caráter excessivamente
maleável, expresso também no gosto pela retórica vazia:
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Creio até que, se tivesse de optar, optaria por essas formas
curtas, tão cômodas, algumas lindas, outras sonoras, todas
axiomáticas, que não forçam a reflexão, preenchem os vazios
e deixam a gente em paz com Deus e com os homens (p.707).

O narrador de “Anedota do cabriolet” porta-se como um cronista, a
revelar para a posteridade a efêmera passagem pelo Rio de Janeiro de um meio de
transporte, o cabriolet. A insignificância de sua existência é reiterada pelo fato de
nem gerar uma história, apenas um gênero menor, a anedota, conforme a indicação do
próprio narrador: O cabriolet não teve história; deixou apenas a anedota que vou
dizer (p.715). A natureza prosaica do relato não impede que o leitor seja solicitado a
participar do espírito de curiosidade que anima o protagonista, um sacristão: Alguém
que leia isto com a alma turva de dúvidas (p.715). De fato, o caráter desta
personagem era marcado pela atração pelas histórias alheias:
A grande memória de João das Mercês guardava todas as
cousas, máximas e mínimas, com tal nitidez que pareciam da
véspera (...) Tal era com as vidas alheias; amava sabê-las,
pesquisava-as, decorava-as, e nunca mais lhe saíam da
memória (p.717).

A voragem de sua curiosidade era tal que sua mente, desviada dos
assuntos da piedade, ao contrário do que se podia esperar de um representante da
“austera” fé católica, regozijava a cada história lembrada:
Alguma vez, à própria missa, recordava uma anedota da
véspera, e, a princípio, pedia perdão a Deus; deixou de lho
pedir quando refletiu que não falhava uma só palavra ou
gesto do santo sacrifício, tão consubstanciados os trazia em
si. A anedota que então revivia por instantes, era como a
andorinha que atravessa uma paisagem. A paisagem fica
sendo a mesma, e a água, se há água, murmura o mesmo
som. Esta comparação, que era dele, valia mais do que ele
pensava, porque a andorinha, ainda voando, faz parte da
paisagem, e a anedota fazia nele parte da pessoa; era um dos
seus atos de viver. (p.717)

Percebe-se que o narrador desvela a alma de João das Mercês,
aludindo ao mecanismo de auto-expiação que o mesmo criara para justificar sua
obsessão: se ele não falhava na liturgia, que importava que a mente estivesse distraída
da fé e devotada aos assuntos mundanos? Essa personagem constitui uma espécie de
síntese da relação que, conforme vem sendo demonstrado, o hábito de contar histórias
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tem com a vida humana — e, talvez mais precisamente, com a vida brasileira. O
sacristão opera, de forma natural, a simbiose entre os terrenos sagrado e profano,
colocados num plano equivalente. A narração e a rememoração constituem-se numa
arte e, quanto mais terríveis e misteriosas as circunstâncias, mais volúpia e
curiosidade parecem despertar.
Tem-se, então, uma incipiente poética do conto machadiano,
complexificada pelo final do texto, em que fica claro que o contador dos casos acaba
sempre por funcionar como criador, na medida em que acrescenta-lhes algo de si. Tal
foi a contribuição que o sacristão deu ao caso em questão, em que faz coincidir o
cabriolet que levara os dois jovens amantes em fuga com o que conduziu o padre e o
sacristão para lhes dar os últimos sacramentos. Assim ele o fez, e assim passou
adiante a história. Além de constituir uma metáfora do ato de fabular, a reflexão do
narrador, no início do texto, discute a permanência de algumas coisas na história da
humanidade — no caso, do cabriolet, que é salvo do esquecimento apenas porque
alguém contou uma anedota sobre ele, tal a fugacidade de sua circulação no Rio de
Janeiro. Essa leitura sugere duas implicações, uma remete à natureza do literário, e a
outra, à natureza da história.
A fim de explicar o substrato arcaico dos relatos reunidos na Odisséia
homérica, que mistura relatos fantásticos aos limites tradicionais da épica, Italo
Calvino acaba por aproximar o fato literário da necessidade humana de transitar entre
a realidade e a imaginação:
Homero (ou quem quer que fosse o autor da Odisséia),
considerando esse discurso de viagens muito pobre e pouco
significativo, tê-lo-ia substituído pelas aventuras fabulosas,
mas inspirando-se nas viagens do pseudocretense. De fato, no
proêmio existe um verso que deveria apresentar-se como a
síntese de toda a Odisséia: “De muitos homens vi as cidades
e conheci os pensamentos”. Que cidades? Quais
pensamentos? Tal hipótese se adaptaria melhor ao relato do
pseudocretense...
Porém, assim que Penélope o reconheceu, no leito
reconquistado, Ulisses volta a falar de ciclopes, sereias...
Será que a Odisséia não é o mito de todas as viagens? Talvez
para Ulisses-Homero a distinção mentira/verdade não
existisse, talvez ele narrasse a mesma experiência ora na
linguagem do vivido, ora na linguagem do mito, como ainda
hoje para nós cada viagem, pequena ou grande, sempre é
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Odisséia. 65

Para Ulisses, o ato de narrar confunde-se com o de viver, a tal ponto
que uma matéria não pode dissociar-se da outra. A segunda implicação refere-se à
maneira com que o sujeito recupera seu passado através do discurso histórico. A
sugestão do conto machadiano de que a fabulação faz parte da recuperação dos
eventos transcorridos pode ser aproximada ao pensamento de Walter Benjamin em
“Teses sobre a filosofia da história”, em que o pensador sugere um olhar sobre o
passado disposto a recuperar o que ficou silenciado, as imagens de ruínas. Ainda que
reservasse às “classes revolucionárias” a potencialidade de reverter o continuum da
história, que deve, então, ser construída a partir da atualidade, Benjamin sugere uma
leitura do passado a partir do particular:
Ao ato de pensar pertence não só o andamento dos
pensamentos, mas também a sua fixação. Onde o pensamento
súbito estaca numa constelação saturada de tensões,
transmite-lhe um choque que a faz cristalizar-se em mônada.
O materialista histórico só se cerca de um tema histórico
quando o encontra em forma de mônada. Nesta estrutura
reconhece o signo de uma paralisação messiânica dos
acontecimentos, ou seja, o signo de uma chance
revolucionária na luta pelo passado oprimido. Aproveita-a
para destacar uma determinada época do transcorrer
homogêneo da história: assim, ele destaca uma determinada
vida dentro da época e uma determinada obra dentro da obra
de uma vida. O resultado do seu procedimento é que na obra
é resguardada e preservada a obra de uma vida; na obra de
uma vida, a época; e na época, a totalidade do transcurso
histórico. O nutritivo fruto do historicamente conceituado
tem em seu interior o tempo como preciosa semente, ainda
que dispense o gosto.66

Tem-se, a partir das situações indicadas, a sensação de que Machado
de Assis percebe a vida em sociedade como um prolongamento da arte privada da
conversação, em que a exigência de fidelidade ao fato é desnecessária. Ao contrário,
porém, o escritor parece incluir no funcionamento social a sedução das conversas, o
descompromisso com a fonte dos relatos. Sobressai a necessidade de retirar do
passado determinados eventos, que coube à sensibilidade do contador eleger como
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sinais de uma época, de uma obra, de uma vida. Peça fundamental para o convívio,
artigo para deleite e engano, a fabulação insere-se no terreno da conversação.67 Isso,
entretanto, na sua face mais visível. Na medida em que o tom prosaico serve como
um disfarce para a gravidade do que está subjacente nas mensagens, sobra a sensação
de um desconforto moral. Algo como se, para ser possível encarar a tragicidade e o
lirismo da vida, fosse preciso um disfarce, condição de sociabilidade e de assimilação
dos relatos. Aliada a essa dupla leitura, como se pode observar, há uma ampla
variedade no emprego do termo “anedota”, bem como uma ênfase do autor em
problematizar a ficcionalidade dos escritos, uma vez que transforma os narradores em
porta-vozes de eventos ora observados, ora vividos, mesmo quando estes pareçam
pouco prováveis. Há, ainda, a referência a outros designativos para explicar a
natureza dos textos, identificados, por exemplo, como caso, narração, chiste, história
ou fábula. A aparência de tagarelice é confortável ao leitor.
Com a variedade de acepções veiculadas nos volumes recém
detalhados, tem-se uma idéia do quanto é temerário adotar alguma categoria. A
respeito do conceito de conto, é comum encontrar-se a divisão entre conto de enredo
ou conto enquanto anedota e conto de atmosfera. O primeiro, identificado com o
realismo tardio, caracteriza-se pela unidade em sua composição e pelos efeitos
concentrados que visam a um desfecho contundente. O segundo predomina
posteriormente, principalmente no presente século, com um tratamento estético mais
elaborado, calcado menos nos eventos do que na criação de ambientes e de situações
da vida interior, com um tratamento poético. Novamente, os textos machadianos
resistem a uma classificação. No ensaio “O conto no Brasil moderno”, Fábio Lucas
67

Num texto fundamental, que detalha a impregnação profunda da paisagem com as criaturas na obra
machadiana, Roger Bastide, a partir de comentário de Gilberto Freyre, explica o tom coloquial dos
relatos machadianos segundo transformações no perfil da sociedade, em plena fase de urbanização:
“Gilberto Freyre assinalou claramente, em Sobrados e mocambos, as transformações que se operaram
durante o Império na estrutura social do Brasil e as repercussões dessas modificações na alma e na
consciência dos homens dessa época: depois do isolamento nas casas-grandes, na solidão dos
canaviais, cortado apenas pelas visitas de parentes, pela passagem de um hóspede, — a experiência da
cidade, da comunhão, a descoberta de um novo prazer: a conversa. É evidente que a arte de Machado
de Assis corresponde ao desabrochar dessa sociedade urbana, a esse instante de embriaguez após três
séculos de patriarcalismo, de encerramento no círculo da família, a essa nova alegria de viver. Não é
impunemente que a rua representa nos romances do nosso escritor um papel considerável: é que ela
constitui o ponto de ligação das casas, une entre si as salas de visitas, significa o fim do isolamento
colonial”. BASTIDE, Roger. Machado de Assis, paisagista. Revista do Brasil. 3.° fase, vol. III, n.° 29,
nov.1940. p.2-3.

63

retoma algumas observações de Eugênio Gomes. Destaca sua percepção do efeito
renovador que tiveram, em Machado, a incorporação de “formas fixas” de natureza
didática (como o apólogo, a alegoria, o simbolismo filosófico), por ele chamada de
“hibridismo formal”. No entanto, Lucas faz um reparo a essa interpretação:
Faltou a Eugênio Gomes ir adiante e verificar que o uso
parodístico do gênero prenunciava o lento desaparecimento
da personagem-caráter e da urdidura anedótica, em proveito
de uma revolução da linguagem e da problematização da
escrita, na fase mais avançada da carreira machadiana.
(...)
(...) A oralidade nas obras de Machado de Assis é um
elemento importante, sendo antes urbana e cerebral do que
manifestação de um relato mítico de sociedades de tradição
não escrita. É afinada em tom menor, discreto e confidencial.
(...) Na verdade, o autor reclama a coparticipação do leitor
para completar o sentido que ele maneirosamente sugere. No
encurtamente [sic] da distância entre o emissor e o
destinatário da mensagem narrativa, portanto, entre a
narrativa e a leitura, é que situamos o traço modernidade no
grande contista.68

Esse comentário reforça a indicação anterior, fruto dos exemplos
colhidos dos contos: a oralidade é um traço marcante nos relatos, embora não
signifique vinculação com a tradição do conto popular. Afinada com o burburinho da
vida urbana, a literatura é submetida, à época de Machado, a um ritmo mais
vertiginoso com as novas técnicas de impressão, ao mesmo tempo em que sobrevive
nela a conversa ao pé de ouvido, a arcaica necessidade de discutir o alheio ou de
misturar o público ao privado, o escabroso ao trivial. Ao prosador cabe o deleite com
a urdidura de estratégias de ludíbrio, que criam camadas de significação nos escritos e
que toldam de sombras a especulação sobre a sua natureza. A síntese dos
procedimentos da contística machadiana, de certa maneira, encontra-se no conto "O
cônego ou a metafísica do estilo" (VH). Como um conjunto de bonecas russas, as
marioskas, os vários níveis da história equivalem às camadas da mente do religioso.
A escolha do protagonista, como se pretende demonstrar, obedece a uma calculada
intencionalidade.
A primeira boneca russa inicia junto com o conto, através da citação de
frases do Cântico dos Cânticos, tido como um dos textos mais belos da Bíblia, seja
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por sua linguagem, repleta de figuras e imagens, seja pela perturbadora sensualidade
de sua mensagem. Como se sabe, o grande tema desse capítulo é o amor. Também
trata-se de uma relação amorosa na criação machadiana, mas de outra ordem. Nessa
segunda boneca, aparece a figura do Cônego Matias, que havia sido instado a compor
um sermão para certa festa, o que intencionava recusar. À insistência dos festeiros, o
pregador sorriu manso e discreto, como devem sorrir os eclesiásticos e os diplomatas
(p.570). O riso assim definido remete, sem dúvida, a outras duas circunstâncias
semelhantes já mencionadas. A primeira diz respeito à definição do riso da chalaça
pelo pai que conversa com o filho no diálogo de "Teoria do medalhão". Tal riso,
como se pôde observar, é condizente com as expectativas de manutenção da ordem
social e da moral baseada na conveniência e na hipocrisia. A segunda assemelha-se ao
riso do grupo divino em "Entre santos", descrito como "modesto, tranqüilo, beato e
católico". Essas recorrências destacam a representatividade desse grupo social,
identificado com o aparato da Igreja.
Um rápido panorama ilustra a significativa presença dessa parcela da
sociedade brasileira nas histórias. Há personagens da esfera religiosa em todos os
cinco livros incluídos neste estudo. Em Papéis avulsos, tem-se o Cônego Roxo de
"Dona Benedita" e o Cônego Vargas de "A sereníssima república". Número
semelhante repete-se em Histórias sem data, com o Cônego Brito de "Último
capítulo", o padre Teófilo de "Manuscrito de um sacristão" e o Monsenhor perturbado
por um suposto espectro de "A segunda vida". Várias histórias possui o número mais
expressivo de tais representantes. O narrador de "Entre santos" é um padre, e santos
são personagens da narrativa. Em "Um homem célebre", o protagonista é filho
"bastardo" de um padre. Frei Bento, de "Adão e Eva", o falso teólogo de "O
enfermeiro" e o Cônego Matias, do conto em destaque, pertencem ao universo
eclesiástico. Damião, que foge do seminário em "O caso da Vara", é o primeiro
representante de Páginas recolhidas, seguido do "lunático" Frei Lourenço de
"Lágrimas de Xerxes". Finalmente, o único representante de Relíquias de Casa Velha
é o sacristão curioso do há pouco mencionado "Anedota do cabriolet".
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LUCAS, Fábio. O conto no Brasil moderno. In: FILHO, Domício Proença. O Livro do Seminário.
Rio de Janeiro: LR Editores, 1982. p.116-117.
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Ora, tal presença, mesmo não sendo majoritária, é bastante
significativa, um índice da nada discreta presença dessa categoria — e, por
conseguinte, dessa instituição — na dinâmica da sociedade brasileira. Entretanto, tais
personagens não são propriamente caracterizados como modelos de caridade cristã.
Oscilam, em sua maioria, de excentricidades a pequenas imoralidades, nenhuma delas
contestada no convívio social, aparentemente afeito a essas práticas.
Retomando o caso do Cônego Matias, insiste-se na importância da
caracterização do seu riso, que retoma um aspecto importante para o exame da
natureza dos escritos machadianos, a discrição, a mansidão, atributos associados a
uma certa tolerância, e, nesse ponto, indissociáveis da repercussão que tal
permissividade pode ter no estabelecimento de princípios reguladores das instituições
e dos indivíduos na vida social do país.
A terceira boneca vem a ser a mais complexa, dada sua natureza
alegórica. Remete a um plano fantástico, à medida que diz respeito ao
acompanhamento do percurso que fazem duas palavras, um substantivo e um
adjetivo, identificados como os amantes Sílvio e Sílvia, no cérebro do cônego que
escreve seu sermão. Na falta da palavra exata, a consciência do Cônego Matias
desencadeia o processo de busca. O narrador de tão insólita aventura dialoga com
supostas intervenções dos leitores, estupefatos com tais eventos. Assim como no texto
bíblico, na cabeça do pregador encena-se a procura do parceiro ideal, mostrando a
criação como um processo de natureza amorosa, em que as palavras, a exemplo dos
amantes, se procuram. Um aspecto importante nesse périplo heróico em nome da
criação é a sua relação com o problema do riso. A ordenação das camadas do cérebro
em que se dá a busca esclarece um pouco mais esse problema.
Enquanto se procuram, os amantes usam da linguagem das Escrituras,
afinal, segundo esclarece o narrador, trata-se de um cérebro eclesiástico, mas suas
expressões são ainda balbucios. Na primeira camada, identificada com a consciência,
encontram-se elementos típicos da experiência de um padre, como raízes latinas,
salmos, pentâmetros, uma profusão de cousas velhas e novas no burburinho de idéias
(p.571). Ora, esses elementos sugerem algo da vida da personagem, que, por
formação, sabe tanto de coisas "velhas" — os textos sagrados e a retórica clássica —,

66

como de "novas" — os sermões feitos à força de circunstâncias. A etapa seguinte é
descrita como obscura, pois trata da esfera da inconsciência, povoada de
reminiscências. Vale a descrição pelo que carrega de curioso e significativo.
Grupos de idéias, deduzindo-se à maneira de silogismos,
perdem-se no tumulto de reminiscências da infância e do
seminário. Outras idéias, grávidas de idéias, arrastam-se
pesadamente, amparadas por outras idéias virgens. Cousas e
homens amalgamam-se; Platão traz os óculos de um escrivão
da câmara eclesiástica; mandarins de todas as classes
distribuem moedas etruscas e chilenas, livros ingleses e rosas
pálidas; tão pálidas, que não parecem as mesmas que a mãe
do cônego plantou quando era criança. Memórias pias e
familiares cruzam-se e confundem-se. (...) cá estão as
cantigas da roça que ele ouvia cantar às pretas, em casa;
farrapos de sensações esvaídas, aqui um medo, ali um gosto,
acolá um fastio de cousas que vieram cada uma por sua vez, e
que ora jazem na grande unidade impalpável e obscura.
(p.572)

Como era de se esperar, o inconsciente do eclesiástico carrega
lembranças do passado, como o de qualquer mortal, ao lado de imagens próprias de
um leitor erudito (Platão, mandarins, livros ingleses) numa atmosfera caótica e
surrealista, bastante adequada ao caso. Mas não há só isso, surgem profundas
camadas de teologia, de filosofia, de liturgia, de geografia e de história, lições
antigas, noções modernas, tudo à mistura, dogma e sintaxe (p.572), e, ainda,
Pesares sombrios, que não ficaram no coração do cônego, cá
estão, à laia de manchas morais, e ao pé deles o reflexo
amarelo ou roxo, ou o que quer que seja da dor alheia e
universal (p.572-573).

Chama a atenção, nesses últimos fragmentos, a adequação dos
conteúdos atribuídos por Machado ao inconsciente, o lugar por excelência das
obscuridades, dos paradoxos. Da mesma forma, é importante a menção ao reflexo
amarelo ou roxo da dor universal, associado a um componente fundamental neste
estudo, a melancolia, o que será melhor compreendido em seguida.
A essa altura, após Sílvio e Sílvia atravessarem as densas camadas do
inconsciente do padre, sentem-se mais perto e sua linguagem evolui, recuperando
frases do texto sagrado. O último estágio, quando finalmente o substantivo encontra o
adjetivo, entoando ambos em plenitude o Cântico, dá-se nos limites entre
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inconsciência e consciência. Significativamente, aí estão
Frases alegres, anedotas de sacristia, caricaturas, facécias,
disparates, aspectos estúrdios (...) perfis meio apagados de
paspalhões que fizeram rir ao cônego, e que ele inteiramente
esqueceu, (...) rusgas extintas, velhas charadas, regras de
voltarete, e vós também, células de idéias novas, debuxos de
concepções, pó que tens de ser pirâmide (p.573).

A junção dos amantes fecha, simultaneamente, os três níveis da
história, representados pelas bonecas encaixadas. A terceira boneca completa-se
quando termina o roteiro no cérebro do eclesiástico; a segunda, quando se unem os
amantes; e a terceira, quando o Cântico dos cânticos é entoado com energia pelos
apaixonados.
A estranheza da narrativa é notória. Segundo a perspectiva desta
investigação, "O cônego ou a metafísica do estilo" sintetiza o que vem sendo indicado
como a arte da conversação, uma espécie de teoria do conto machadiano. A evidente
preocupação metalingüística do relato explora os mecanismos de construção de
sentido, ou seja, o angustiante processo de criação, em que unidades mínimas
agregam-se para que as unidades maiores se constituam e conduzam ao significado
global. Tal processo deu-se no cérebro do eclesiástico, o que não é casual, uma vez
que permite, assim, que sejam chamadas as sagradas Escrituras como metáfora da
linguagem perfeita, a ser completada na junção do par desencontrado. E o encontro
dá-se à beira da consciência, na camada mais superficial da densa zona inconsciente,
exatamente onde estão os elementos mais leves, associados ao riso em seus variados
matizes — facécias, caricaturas, anedotas, disparates, charadas. Se é nesse nível que a
criação se consuma, pode-se indagar qual o significado disso. A resposta,
necessariamente, retoma os risos citados antes, o da chalaça e o dos santos, que se
assemelham em sua discrição, que torna até coisas graves palatáveis.
O exame das ocorrências do termo anedota e de seus derivados nos
contos comprovou a impropriedade em definir uma forma que desse conta da
variedade dos relatos. Foi possível comprovar também a estreita vinculação da
matéria dos textos, no seu aparente descompromisso com limites entre veracidade e
imaginação, com o que se chamou de arte da conversação. Ao problematizar
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explicitamente a precária possibilidade de chegar a um conceito do que sejam as
narrativas, os contos enfatizam o aspecto da trivialidade, da oralidade que marca a
origem de muitos casos relatados. A amenidade da conversa, porém, contrapõe-se
com freqüência à gravidade dos eventos narrados, de modo que ilustra a estratégia
machadiana de tornar tolerável o grau de atrocidade presente, escamoteado sob a face
da civilizada conversa, em tons anedóticos e farsescos.
Neste aspecto, a tolerância mal disfarçada nos relatos mimetiza a
tolerância definida como princípio desse riso que constitui, assim, um sinal da
maldição da vida brasileira. São os representantes da fé, sintetizados no cônego
Matias, nos santos de "Entre santos" e no sacristão bisbilhoteiro de "Anedota do
cabriolet", os escolhidos para representar o tipo de riso adequado a este país. Para que
a "ordem" se mantenha sem maiores crises, é preciso que o riso seja eclesiástico, ou
seja, cordato, modesto, incapaz de ultrapassar a superficialidade dos eventos, o que
traria à luz do dia o grotesco ou o satânico, aludidos anteriormente por Kayser e
Baudelaire. A máscara da conversação prosaica, irmã do burburinho das ruas, ajuda a
distensionar a gravidade da violência contida em vários dos relatos. O entendimento
de que a religião participa desse processo de ocultamento é o eixo dessa investigação
a partir daqui. Com a recuperação de algo da história das religiões e da teologia do
cristianismo, pretende-se demonstrar que Machado de Assis persegue o universo da
religião como uma maneira sutil de representar a vida nacional, tensionada entre os
momentos sombrios da melancolia e os vislumbres da redenção na orgia do carnaval.

2 D A I N V E N Ç Ã O M O N O T E Í S TA
À C R I S E D A C U LT U R A
Porque este Bem que eu sou não existiria sem esse Mal que
tu és, um Bem que tivesse de existir sem ti seria
inconcebível, a um tal ponto que nem eu posso imaginá-lo,
enfim, se tu acabas, eu acabo, para que eu seja o Bem, é
necessário que tu continues a ser o Mal, se o Diabo não vive
como Diabo, Deus não vive como Deus, a morte de um seria
a morte do outro (...) (José Saramago – O Evangelho
Segundo Jesus Cristo)

2.1
O sagrado e o profano: do Olimpo pagão
monoteísta

ao Paraíso

Desde o princípio do mundo que me insultam e me
caluniam. Os mesmos poetas — por natureza meus amigos
— que me defendem, me não têm defendido bem. Um —
um inglês chamado Milton — fez-me perder, com parceiros
meus, uma batalha indefinida que nunca se travou. Outro —
um alemão chamado Goethe — deu-me um papel de
alcoviteiro numa tragédia de aldeia. Mas eu não sou o que
pensam. As Igrejas abominam-me. Os crentes tremem do
meu nome. Mas tenho, quer queiram quer não, um papel no
mundo. Nem sou o revoltado contra Deus nem o espírito que
nega. Sou o Deus da Imaginação, perdido porque não crio. É
por mim que, quando criança, sonhaste aqueles sonhos que
são brinquedos; é por mim que, quando mulher já, tiveste a
abraçar-te de noite os príncipes e os dominadores que
dormem no fundo desses sonhos. Sou o Espírito que cria
sem criar, cuja voz é um fumo, e cuja alma é um erro. Deus
criou-me para que eu o imitasse de noite. Ele é o Sol, eu sou
a Lua. Minha luz paira sobre tudo quanto é fútil ou findo,
fogo-fátuo, margens de rio, pântanos e sombras. (Fernando
Pessoa – A Hora do Diabo)
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Ainda que seja bastante difícil separar, no ser humano, as dimensões
do sagrado e do profano, convém lembrar a quase impossibilidade de falar de um
sujeito cujo pensamento e cuja sensibilidade estejam totalmente isentos de
religiosidade. Se nas civilizações arcaicas o sentido da existência dava-se,
eminentemente, pela atualização de mitos e de cosmogonias através de rituais
capazes de reinserir o mortal numa dimensão divina, nas sociedades altamente
sofisticadas, depositárias das conquistas da tecnologia, tais assuntos são relegados a
um segundo plano. No entanto, essa suposta irrelevância é, em parte, desmentida por
uma série de manifestações que trazem à tona a questão da religiosidade do homem
moderno. Beirando o terceiro milênio, a proliferação de seitas e o consumo
desenfreado de produtos que prometem transcendência sem muito esforço (manuais
de auto-ajuda, catálogos de anjos personalizados, drogas potencialmente integradoras
da personalidade, coleções de duendes, cristais e outros artefatos esotéricos, relatos
psicografados, receitas para o encontro da alma gêmea) parecem indicar uma
transformação no entendimento do que pode ser considerado religioso.
Paradoxalmente, uma civilização que assumiu a razão instrumental e os parâmetros
do sucesso e da imagem como modelos tolera (ou até mesmo estimula) a insidiosa
presença dessas submanifestações do sagrado. A própria recusa da religiosidade pode
constituir-se uma forma de ser religioso, uma vez que elementos profanos passam a
ser ritualizados e a exigir um sentimento semelhante ao do religioso dos seus
praticantes (o que dizer do doutrinamento operado, por exemplo, pela moda ou da
absolutização de conceitos como o do “fim da história” ou da reverência ao deus
mercado e suas leis como única via de entendimento de um mundo globalizado?)
Todos esses aspectos remetem a uma discussão que, em definitivo, não é pacífica.
Para Mircea Eliade, o homem profano descende do homo religiosus.
Mesmo os homens ditos “sem-religião” partilham de pseudo-religiões ou de
mitologias degradadas, que mantêm uma origem e uma estrutura mágico-religiosa
(como alguns movimentos ecológicos, reveladores da “nostalgia do Paraíso”, a
psicanálise e as guerras, que partilham de rituais iniciáticos, ou ainda o comunismo,
que retoma elementos escatológicos ao atribuir um papel messiânico ao
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proletariado). O estudioso das religiões concebe, inclusive, similitudes entre as
estruturas do inconsciente e as imagens e figuras mitológicas, o que confere uma
aura religiosa ao inconsciente, já que ambos desempenham o papel de assegurar ao
homem integridade ao defrontar-se com as dificuldades inerentes à própria
existência. Apesar dessa semelhança, haveria uma notória inferioridade dos
mecanismos do inconsciente, na medida em que
as “mitologias” privadas do homem moderno — os seus
sonhos, os seus devaneios, os seus fantasmas, etc. — não
conseguem alçar-se ao regime ontológico dos mitos,
justamente porque não são vividas pelo homem total, e, por
conseqüência, não transformam uma situação particular em
situação exemplar. Do mesmo modo como as angústias do
homem moderno, as suas experiências oníricas ou
imaginárias, bem que “religiosas” do ponto de vista formal,
não se entegram (sic), como entre o homo religiosus, numa
concepção do mundo e não fundam um comportamento.1

Alfonso di Nola, ao examinar as relações entre sagrado e profano em
diferentes culturas, discute as visões sobre o assunto, expressas por uma série de
correntes interpretativas. Destaca a dificuldade em lidar com esse problema segundo
uma linguagem específica, pois trata-se de estruturas que não pertencem à mesma
concepção de mundo. Em comunidades mais primitivas, o sagrado pode manifestarse como uma força sobrenatural, uma potência encontrada tanto em pessoas e
animais como em elementos naturais ou mesmo em objetos. Já nas culturas ditas
clássicas (do ponto de vista antropológico), pode-se observar uma confluência
interessante. Há, entre os termos hebraicos designativos de sacralidade, a acepção
que concerne à noção de separação: o que é santificado deve ser isolado do profano.
Da mesma forma, na acepção grega, o termo próprio para designar sagrado implica a
idéia de que o que é sagrado é puro e deve, então, ser separado do impuro (dos
miasmas). Em latim, os termos relativos ao sagrado manifestam uma ambigüidade,
pois indicam tanto o que pertence aos deuses em virtude de um ritual de oferenda,
como aquilo que é maldito, impuro. Outro aspecto importante observado pelo autor é
a possibilidade de interação do pensamento laico com o religioso sob determinadas
circunstâncias históricas, em que haveria uma “laicização (ou secularização) do
sagrado”, ou uma “sacralização da orientação laica”. Nesse sentido, cita o sociólogo
1

ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. Lisboa : Livros do Brasil, s.d. p.
217.
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Schreiner, para quem o secularismo moderno transforma-se ele próprio numa
religião, onde se dá
a formação de mitologias e de rituais colectivos que
submetem a multidão contemporânea a novas representações
de potência, que são freqüentemente rígidas e totalmente
alheias a tudo o resto, ou sentidas como energias obscuras.2

Nesse sentido, Nola discorda de Eliade, ao admitir a possibilidade de
os domínios laico e sagrado cruzarem-se na contemporaneidade, aceitando as
mitologias e os rituais coletivos das multidões. O autor vai mais além nessa
divergência. Enquanto Eliade manifesta simpatia à idéia da predominância da
dimensão do sagrado no homem, Nola indica não só a possibilidade de alternação
dialética na hegemonia entre os momentos do sagrado e os do profano como ainda,
contrariando os irracionalistas, identifica a possibilidade de, em alguns momentos, a
experiência profana ser preponderante.
Um aspecto relevante no exame do fenômeno religioso vem a ser a
complexa passagem do pensamento baseado no politeísmo pagão para aquele
herdeiro do monoteísmo judaico-cristão. Ao explicar o surgimento dos deuses
gregos, Jean-Pierre Vernant3 enfatiza a obscuridade inerente ao tema, dados os
empréstimos e transformações por que passou tal sistema religioso. O autor explica
que, para o grego, existem no cosmos diferentes tipos de potência, cuja ação estendese do interior do homem ao mundo social e sua hierarquia, ao universo físico e ao
mundo sobrenatural constituído por deuses, demônios, heróis e mortos. Nesse
sentido, a religião aparece como uma forma de ordenar o universo através da
apreensão dessas potências reveladoras da trama verdadeira do real. Um aspecto
relevante destacado por Vernant remete à forma como os deuses são entendidos
pelos gregos, pois, na sua concepção, os homens explicam os deuses, mas não o
inverso. Cada deus revela uma potência que abarca elementos duplos e contraditórios
e possui uma função de regulação social na medida em que essas potências permitem
integrar o indivíduo nos grupos sociais, os grupos sociais na ordem da natureza e esta
numa ordem sagrada. O helenista explica ainda que, ao contrário da visão
2

NOLA, Alfonso di. Sagrado/profano. In: ENCICLOPÉDIA EINAUDI. Lisboa: Imprensa Nacional/
Casa da Moeda, 1987. p. 133 e anteriores. (v.12 - Mythos/Logos, Sagrado/Profano).
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Rio de Janeiro : José Olympio, 1992.
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contemporânea da religiosidade, que destina um espaço limitado e reduzido à vida
religiosa, os deuses gregos são parte integrante do cosmo, sendo eles próprios criados
por potências primordiais. Sendo assim, não são eternos, mas imortais, nisso
diferindo dos homens, que são destinados à efemeridade. Isso não impede que certos
homens atinjam o estatuto divino, nem que os deuses manifestem tensões e
dilaceramentos que expressam a condição mesma do universo, gerando uma relação
ambígua entre deuses e homens. Tal ambigüidade é reforçada pelo próprio culto: de
um lado, a religião grega é cívica e política, integradora do indivíduo à sua vida
social; de outro, pode ser uma religião de deuses que não são políticos ou nem
sempre possuem templos, atraindo as pessoas para cultos longe das cidades,
desenraizando-as de sua vida e de si mesmos para inseri-las numa atmosfera mística
e de evasão, propícia à marginalidade social. Destacando a complexidade da religião
grega, Vernant admite que ela permite ao homem moderno reconhecer-se em sua
ambigüidade e contradição:
complexidade do próprio sistema religioso, das relações
entre o sistema religioso e a vida social; polaridade enfim e
tensão no seio da experiência religiosa, consciência de que
existem contradições no homem, no universo, no mundo
divino. Sem dúvida, será preciso relacionar essa concepção
de um mundo ao mesmo tempo harmonioso e dilacerado por
conflitos com a invenção da tragédia pelos gregos.
Visão trágica, porque o divino é ambíguo e opaco, mas
otimista, porque o homem tem suas próprias tarefas a
cumprir. Parece-me que constatamos hoje uma espécie de
renovação desse sentimento trágico da vida; cada um de nós
tem o sentido da ambigüidade de condição humana. Talvez
seja por isso que os deuses gregos, dos quais já se disse
serem de certa forma uma linguagem, continuem a nos falar,
se os escutarmos.4

Considerando o aspecto místico da religião grega e possíveis
intercorrências com práticas posteriores do cristianismo, tem-se o estudo de Walter
Burkert5 sobre primitivas manifestações religiosas da antigüidade conhecidas como
mistérios. Embora o autor reconheça que o termo “mistérios” é empregado nas
línguas modernas no sentido de “secreto”, emprego este que remonta ao Novo
Testamento, esclarece que nem todos os cultos secretos são mistérios e que não se
trata de meros ritos de iniciação, apesar de ser possível, através da etimologia da
4
5
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palavra, associar os mistérios a festas e orgias — entre os principais estariam os
dedicados a Elêusis (Deméter e Perséfone), a Dioniso, aos egípcios Ísis e Osíris, a
Mater (Deusa Mãe da Ásia Menor) e a Mitra (divindade indoiraniana). Como
atividade opcional dentro de uma religião politeísta, a iniciação aos mistérios
envolve uma escolha pessoal que visa a uma transformação do espírito por meio de
uma experiência do sagrado. A maior liberdade pode estar relacionada às condições
sociais desenvolvidas no século VI a.C., propiciadoras da descoberta do indivíduo, o
que explicaria a rejeição dos mistérios privados pelos defensores de controle tribal ou
estatal.6
Nesse sentido de religião pessoal, Burkert alude a uma prática que até
modernamente encontra ressonâncias, a de fazer votos, ou religião votiva. Bastante
comum na antigüidade pré-cristã, esta prática envolve um ato de fé, em que, diante
de situações adversas (doenças, guerras, mortes, viagens), o indivíduo busca salvação
em novos cultos e em novos deuses, envolvido, porém, num propósito evidentemente
prático, referente ao aqui e ao agora. Nesse sentido imanente, Burkert salienta que
não havia uma preocupação com o além nessas práticas, o que contrastava com a
perspectiva cristã:
Aos olhos de um pagão, o cristianismo era uma religião
fúnebre, excessivamente preocupada com a morte e a queda.
Nenhum dos mistérios pagãos deixava tal impressão. Nunca
havia mortificação, e não se colocavam obstáculos à laetitia
vivendi.
Comparados ao cristianismo, os mistérios se mostram mais
frágeis e mais humanos.7

Insistindo nessa comparação, o autor observa que, em função da
heterogeneidade no tocante à organização e coesão social , nenhum dos mistérios
aproxima-se do modelo cristão de igreja, e identifica três formas principais de
organização das práticas: o praticante itinerante ou carismático, o corpo de
sacerdotes ligado a um santuário e a congregação de fiéis sob a forma de uma
associação. Outras diferenças são apontadas: enquanto os cristãos adotam símbolos e
artigos de fé para processá-los como crença, os praticantes dos mistérios não visavam
a propagar uma fé, mantendo-se, por vezes, segregados; dessa forma, a ausência de
6
7
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fronteiras religiosas nítidas e de uma identidade consciente possibilitava a
convivência de deuses diversos, sem qualquer possibilidade de conceitos como
heresia ou excomunhão. Além disso, na iniciação aos mistérios não há destruição da
personalidade, dada a possibilidade de conviverem formas familiares e novas de
contato com o divino, ao passo que, com o cristianismo, surgem comunidades
potencialmente independentes, auto-suficientes e auto-reprodutoras, alicerçadas na
preocupação com os pobres e na família como unidade básica de devoção. Burkert
explica ainda os elementos que facilitaram o desaparecimento dos mistérios com os
decretos imperiais do século IV d.C., que forçaram a destruição dos santuários e
proibiram os cultos pagãos.
Ao contrário de religiões como o judaísmo, o cristianismo e o
islamismo, que dispunham de textos referenciais sagrados — a Torá, a Bíblia e o
Corão —, poucos livros litúrgicos do paganismo sobreviveram. Contudo, mesmo as
fontes indiretas que restaram — a literatura gnóstico-hermética, os papiros mágicos e
as narrativas de ficção gregas — revelam que não havia bases teologias a ponto de se
estabelecerem dogmas. Muitas vezes a filosofia recorreu aos mistérios para dar uma
dimensão religiosa a seus escritos ou para dar um brilho “misterioso” a certos temas,
como é o caso da natureza, que era transposta para uma retórica da alegoria, a fim de
despertar medo, ou trazida à tona para que espíritos mais esclarecidos aceitassem
mais facilmente bizarros detalhes dos mitos e a curiosa experiência de assombro e
temor nos rituais. Por fim, o estudioso refere alguns textos filosóficos ou narrativos
que inserem assuntos que serão retomados no pensamento religioso posterior. Um
deles é a teoria da transmigração das almas, que Platão diz ser exposta nos mistérios,
que sobreviverá até o cristianismo. Embora Fedro seja o texto mais importante sobre
os mistérios, o mesmo assunto fora tratado, inicialmente, no Banquete. Fedro relata a
subida da alma aos céus numa carruagem até o ápice em que é possível ter uma visão
do além. Seguidor do platonismo, Plutarco tenta descrever a morte a partir das etapas
de iniciação aos mistérios, onde estavam previstas perambulações a esmo, andanças
em círculos, coisas terríveis que geram o assombro até a alma atingir a luz e a
purificação.
Muitas vezes recorrendo à imaginação, esses cultos subterrâneos
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propiciaram ao homem antigo enriquecer um cotidiano insatisfatório com a
exploração dos domínios do sagrado e até mesmo dos horrores e contrastes da sua
condição. Como se pode deduzir a partir do que foi exposto sobre os mistérios, seus
temas e procedimentos assemelham-se a outros que posteriormente serão retomados
por outras religiões ou filosofias, a exemplo dos contrastes entre luz e sombra, da
inquietação sobre a morte, das perambulações das almas em esferas místicas.
Percorrendo

as

manifestações

do

mal

dos

gregos

até

a

contemporaneidade, o filósofo Bernard Sichère8 discute até que ponto a consciência
do homem moderno (ou, para alguns, pós-moderno) pode ser o resultado de
acontecimentos como a tragédia grega, o nascimento do Cristianismo ou o declínio
da fé no Iluminismo. Com o esfacelamento da eternidade grega do kosmos, a palavra
judia insere-se com sua genialidade e densidade: traz a idéia de um só Deus (que
exclui, portanto, a pluralidade e a representação sensível dos gregos), cujas palavras
surgem como uma revelação expressa num livro, a Bíblia, sobre a história do Pacto
desse Deus único com o povo escolhido. Esse Deus, que não se vê, está além do
tempo, criou o mundo do nada, mas o destina à história. Se nos gregos havia o caos e
o destino, potências arcaicas, Sichère lembra que o pensamento judaico é do sujeito,
de Deus que se dirige ao homem, cuja história escreve nas crônicas, testemunhadas
por patriarcas e profetas que mantêm o Pacto, e do homem que pode afastar-se de
Deus, restabelecendo o Pacto através do perdão. De maneira semelhante, segundo
esse autor, após o nascimento e a ressurreição de Cristo, o Deus feito carne para
redimir os pecados dos homens, os primeiros teólogos cristãos enfatizam a via
mística e o drama da subjetividade.
Orígenes, de orientação gnóstica, influenciado pela demonologia do
Oriente, a qual é povoada por uma imaginação fértil, inquieta e visionária dos
mundos invisíveis e das potências angélicas ou demoníacas, define o mal como parte
do universo e do corpo sexuado, que deve ser rechaçado pelos puros: em suma, esse
mundo é mau, porque a matéria de que é feito é má, cabendo ao homem a decisão
subjetiva de optar entre Deus e as forças maléficas. Segundo Sichère, dão
continuidade a essa teologia que vincula a subjetividade do homem com a de Deus
8

SICHÈRE, Bernard. Historias del mal. Barcelona: Gedisa, 1996. p. 60-61.

77

os pensadores Santo Gregório de Nissa e Santo Agostinho. O primeiro, que vacilou
até tornar-se pregador, foi autor de textos místicos inspirados, os quais fizeram
réplica aos gnósticos e maniqueus, visto que, defensor de um humanismo cristão,
afirma que o mundo é bom e que o homem é sublime, reflexo da perfeição divina.
No entanto, como lembra Sichère, restava justificar a queda do
homem, expulso do paraíso, e Gregório o faz explicando que a natureza humana foi
concebida como dual — é corpo e alma —, e que o momento da queda, quando o
homem conhece o bem e o mal, é também o momento em que se instala a promessa
de restituição do que foi perdido, de desejo de recuperar a perfeição e a visão da
beleza divina. Contrariando as teses de Orígenes sobre a pré-existência das almas e
do mal inerente à matéria, Santo Agostinho, embora menos místico, mais belicoso e
mais polêmico que Santo Gregório, foi o autor da argumentação brilhante do mal
como uma “deficiência voluntária”, expressa na metáfora da “guerra entre as duas
cidades”, geradora do drama da subjetividade interno ao homem:
El rasgo genial de San Agustín consiste en enunciar que la
“nada” no es de ninguna manera, que la nada no tiene
ninguna propiedad en sí capaz de constituirla como un
orden propio o como una contracreación y especialmente
que la nada en modo alguno es idéntica a la materia. (...) Y
es esto exactamente lo que expresa la gran visión agustiniana
de las dos ciudades, visión de una guerra, no entre dos
potencias iguales, Dios y Satanás, sino entre una fuerza
ambivalente interna del hombre, una fuerza de su
subjetividad9.

Pode-se atentar, assim, para o fato de que esses primeiros teólogos
místicos conduzem a uma compreensão da religiosidade como um ato intersubjetivo,
que relaciona a história humana, que é remissível pelo perdão, à divina, gerada pela
meta-história do Verbo e à espera do dia da revelação final. Seguindo a análise do
francês, o imaginário medieval opera algumas metamorfoses na fé cristã, de forma
que, amparado em estudos sobre a religião como o de André Malraux e nos de
historiadores como Jacques Le Goff e Georges Duby, defende a existência de dois
cristianismos, o dos monastérios, que vai até os séculos XII e XIII, e o das catedrais,
que nasce nesse período junto com o Purgatório.

9
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Os primeiros padres dessa religião monástica, de grupos pequenos e
de contemplação, tiveram que lidar com resquícios pagãos e com as aparições
freqüentes de Satanás, numa espécie de dramaturgia arcaica, a qual, semelhante às
tragédias gregas, colocava o homem em comunicação com potências inumanas da
natureza selvagem — bastaria lembrar as inúmeras cenas em desertos, locais em que
os eremitas e monges encarnavam em si mesmos as fronteiras do mundo, entre
oração e tentação, ascetismo e maldição, o cru e o cozido, Deus e os Demônios e
ainda os Anjos.
Essas visões escatológicas definem o cristão como um sujeito
permanentemente em guerra, que, segundo Sichère, a partir da época das catedrais,
assiste a uma teatralização dos duelos da fé: as igrejas, com a proliferação de
imagens, oferecem uma memória na pedra da “morte da morte”, pois, ao celebrar
Cristo e sua vitória sobre as trevas, não há lugar para demônios; fora da igreja, essa
dramaturgia está representada por três ritos que visam a pôr em cena e conjurar o
estranho e o horror: o exorcismo, o suplício e a cruzada.
Tais ritos de sacrifício revelam, ainda, o surgimento na Igreja de uma
casta concentracionária de poder, passando a guerra das cidades a travar-se não mais
no sujeito, mas dentro da Igreja, dividida entre os monges contemplativos do ano
1000 e as cidades e os prelados belicosos determinados a exterminar os infiéis e os
hereges, na dinâmica de espetáculo que faz sofrer o corpo para salvar a alma. O
filósofo francês acrescenta mais uma possibilidade de visualizar a diferença entre
esses dois cristianismos:
al polo de la trascendencia y del Eterno en su majestad sigue
el polo de la encarnación, a un universo que miraba en
primer lugar al Antiguo Testamento y al Apocalipsis sucede
un ámbito imaginario que ilustra preferentemente la vida de
Cristo al tiempo que la Virgen (enteramente ausente hasta
entonces) ocupa un lugar predominante y el culto mariano
alcanza su auge alrededor de la figura de San Bernardo de
Clairvaux. Se ha hablado así de un cristianismo de la caridad
que sucede a un cristianismo de la veneración10.

Sichère lembra que, além da devoção a Maria, surge nesse período o
culto dos santos, mediadores da redenção humana, reforçando a idéia do Purgatório,
10
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invento que, com sua tríplice natureza, opõe-se frontalmente ao espaço dual dos
cátaros — tratados então como hereges e perseguidos pela Igreja —, herdeiros do
pensamento gnóstico oriental, que subestimava a encarnação de Cristo e considerava
o corpo como o mal. Assim, o filósofo entende que esse cristianismo de humanização
manifesta uma “psicologização”, ou uma subjetivação que haverá de interrogar sobre
a subjetividade da falta, sobre a natureza dos demônios, sobre as diferenças entre
vício e pecado ou entre pecado venial e mortal, representando, enfim, a vitória de
São Tomás de Aquino, que defende ser natural amar o corpo, uma vez que ele é parte
da natureza.
Na abordagem de Werner Jaeger11, encontra-se a defesa de que a
civilização grega exerceu profunda influência na mente cristã. De início, relaciona a
evolução pós-clássica da cultura grega — o Helenismo — com a ascensão da religião
mundial cristã, a ponto de missionários ou apóstolos cristãos utilizarem formas
gregas de literatura e discurso ao abordarem judeus helenizados. O autor identifica
vários índices do pensamento grego no documento datável mais antigo da religião
cristã, a carta de Clemente de Roma aos Coríntios, escrita em fins do século I. Há
tanto a retórica política grega como os ideais da filosofia da antiga cidade-estado na
discussão sobre o novo tipo de comunidade humana, a igreja, acrescidos de um
sentido quase místico; há ainda a recorrência às tragédias gregas na explicitação de
que deve haver cooperação entre grandes e pequenos. Ao final da carta, Clemente
aplica o conceito de paidéia, definindo sua carta como um ato de educação cristã. No
desenvolvimento posterior, em que os defensores da nova fé tinham que encontrar
um terreno comum com as pessoas a quem se dirigiam, uma abordagem mais
racional fez-se necessária, daí a recorrência à filosofia grega como fundamento para
sua universalidade, que encontra em Alexandria seu modelo:
Esta pretensão [de universalidade] fora afirmada pela
religião cristã desde sempre e fora constantemente mantida a
pretensão de ser a verdade. Semelhante pretensão não podia
deixar de se medir com a única cultura intelectual do mundo
que visara e alcançara universalidade, a cultura grega, que
predominava no mundo mediterrânico. O sonho de
Alexandre ao fundar a cidade portadora do seu nome estava
a ponto de se realizar: dois sistemas universais, a cultura
11
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grega e a Igreja cristã, viriam a unir-se na poderosa
superestrutura da teologia alexandrina.12

Jaeger destaca que a helenização do pensamento cristão não foi um
processo unilateral, uma vez que estava acoplada às necessidades internas da
civilização grega. Havia um momento de declínio do pensamento filosófico grego: a
mentalidade grega evoluíra de um período inicial de pensamento mitológico para
uma crescente racionalização de todas as formas da atividade e do pensamento com a
filosofia, que alcançou seu clímax nas escolas de Platão e Aristóteles. No entanto, os
sistemas de Estóicos e Epicuristas, que lhes seguiram na época helenística primitiva,
são um anticlímax e mostram a decadência do poder filosófico criativo, na medida
em que cumprem uma função religiosa quando sugerem formas de garantir uma
segurança interior. Isso teria gerado um profundo ceticismo no pensamento
filosófico, bem como sátiras (como as de Luciano) ou formas mais acessíveis de
apresentação do pensamento filosófico. Nesse quadro ocorre a elevação da filosofia
de Platão desde o século II até o Neoplatonismo da geração de Orígenes no século
III, evitando a morte da cultura helênica junto com os velhos deuses olímpicos:
A partir desta fonte de sentimento religioso, todas as
tradições, pagãs e cristãs, eram reinterpretadas para as tornar
aceitáveis aos homens da nova era. Começavam a recordar
que fora Platão quem, pela primeira vez, tornara o mundo da
alma visível ao olho interior do homem, e apercebiam-se de
como tal descoberta alterara radicalmente a vida humana.
Deste modo, no seu caminho ascendente, Platão tornou-se o
guia que desviava os olhos da realidade material e sensual
para o mundo imaterial, em que os de inclinações mais
nobres dentre a raça humana viriam a ter a sua morada.13

Problematizando questões como a forma antropomórfica de Deus, à
semelhança do que ocorrera antes a respeito dos deuses gregos, ou a leitura literal ou
alegórica dos textos, Orígenes realiza a interpretação dos textos da Bíblia de acordo
com sua formação intelectual, baseada na filosofia grega. É nesse contexto, conforme
Jaeger, que Orígenes combate a ânsia por segredos e pelo fantástico, alimentada
tanto pela gnose dos séculos II e III como pelas religiões de mistério pagãs, que
desde o século IV a.C. atraíam pessoas de educação superior em busca de um
relacionamento mais pessoal com a divindade (o que a religião dos deuses olímpicos
12
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não contemplava). A essa necessidade Orígenes e, antes dele, Clemente ofereceram
uma outra:
Na linguagem de Clemente e Orígenes, a palavra mistério é
empregue com muita freqüência, e o que começara por ser
entendido como uma simples metáfora tornava-se agora uma
coisa real. A gnose que a teologia cristã pretendia oferecer
era para os seus seguidores o único verdadeiro mistério do
mundo que viria a triunfar sobre os muitos pseudomistérios
da religião pagã.14

Apesar de ressaltar as diferenças entre os dois pensadores, Jaeger
entende que ambos foram importantes na constituição de uma paidéia cristã, fundada
no Logos divino e no seu Verbo criador, à luz de uma herança intelectual grega na
escola de Alexandria. O próximo momento destacado pelo autor vem a ser o século
IV, após o Cristianismo ter sido reconhecido oficialmente no Império Romano por
Constantino:
Muito se tem dito acerca dos vários renascimentos que a
cultura clássica, tanto grega como romana, experimentou na
história oriental e ocidental. Mas pouca atenção tem sido
prestada ao facto de, no século IV d.C., termos a era dos
grandes Padres da Igreja, um verdadeiro renascimento que
deu à literatura greco-romana algumas das suas maiores
personalidades, figuras que exerceram uma duradoura
influência na história e na cultura dos séculos subsequentes
até aos nossos dias. É característico das diferenças entre os
espíritos grego e romano que o Ocidente Latino tenha o seu
Agostinho, ao passo que o Oriente Grego, através dos Padres
capadócios, produziu uma nova cultura.15

Os três capadócios — Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e
Gregório de Nissa —, embora de famílias cristãs, tiveram uma formação clássica,
tendo saído da Ásia Menor para estudar em Atenas ou Alexandria. Conforme
informa Jaeger, Gregório de Nazianzo preenche suas homilias de alusões clássicas
(Homero, Hesíodo, os poetas trágicos, Aristófanes, mas também Plutarco, Luciano e
os escritores do Segundo Movimento Sofista, modelos diretos de seu estilo, além de
Platão), criando um estilo refinado, de alta sensibilidade estética e de eloqüência
mordaz e teatral, que, se não era original no uso de artifícios retóricos, o era na
apresentação de um tema novo, os problemas da vida e do pensamento cristãos. O
resultado disso foi o enriquecimento da literatura clássica com um novo gênero,
14
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expresso no seu poema autobiográfico em que dialogam o interesse cristão supremo
pela vida interior de um grande homem e o interesse dessa alma solitária pelo próprio
crescimento. Basílio e Gregório de Nissa foram muito criticados pelo livre uso que
fizeram da tradição grega. Basílio realizou uma famosa defesa do estudo da literatura
e da poesia gregas para a educação da juventude cristã, na qual rejeita o conteúdo
moral e religioso dos textos gregos, mas elogia a forma. Na verdade, como explica
Jaeger, sua filosofia mostrava que a admiração pelas coisas gregas ia além das
formas. Gregório de Nissa, segundo o ensaísta, expressa com maior clareza o ritmo
dialético das formas clássicas na doutrina cristã. Preocupado com o conceito de
educação, relacionado ao conceito grego de morphosis — a formação do homem —,
Gregório possibilita um novo discernimento da complexidade da vida interior do
homem, que a psicologia da filosofia grega clássica desconhecia, sugerindo que o
homem pode ter iniciativa na busca do bem:
Se a paideia era a vontade de Deus e se o Cristianismo
era para o cristão o que a filosofia era para o filósofo,
segundo Platão — a assimilação a Deus — a verdadeira
realização do ideal de vida cristão era um contínuo e
perpétuo esforço para alcançar esse fim e chegar à perfeição,
na medida em que tal era possível ao homem. Assim como
toda a vida do filósofo grego era um processo de paideia
através de ascese filosófica, também para Gregório o
Cristianismo não era apenas um conjunto de dogmas, mas a
vida perfeita baseada na theoria ou contemplação de Deus e
numa união cada vez mais perfeita com Ele.16

Ainda segundo Jaeger, seguindo o entendimento de que o molde
formativo da paideia grega era a literatura grega no seu todo, Gregório de Nissa tem
em mente a Bíblia quando pensa no grande paradigma, na imagem ideal do homem.
Mais do que isso, o filósofo cristão entende o Espírito Santo como o poder educativo
divino que fala através dos homens, possibilitando que entendam o sentido mais
profundo do texto bíblico:
Se [os homens] não são capazes de compreender a verdade
por aproximação imediata do mistério divino, guia-os por
meio de expressão simbólica, apropriada à natureza sensual
e finita do homem. (...) Gregório segue neste ponto a teoria
de Orígenes dos vários níveis de sentido, que importa
distinguir na Bíblia. A sua exegese vai do sentido literal
directo ao sentido histórico do texto bíblico e, a partir deste
16
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segundo nível, avança para o sentido espiritual mais elevado.
A compreensão desta estratificação metódica do processo de
interpretação implica a intenção educativa do próprio
Espírito Santo.17

Por fim, Jaeger analisa a influência que a teologia-paideia de Gregório
exerceu na interpretação da Bíblia, citando sua abordagem dos Livros dos Salmos
como exemplo da sua teoria dos passos (ou dos graus) no caminho místico de
ascensão à fonte divina de toda a vida espiritual:
Coincidem com os passos na formação gradual (morphosis)
do cristão perfeito. O que na paideia grega fora a formação
ou morphosis da personalidade humana torna-se agora para
o cristão a metamorphosis, de que Paulo falara quando
escreveu aos Romanos, pedindo-lhes que passassem por um
processo de metamorfose radical através de uma renovação
do seu espírito.18

Todo esse percurso de Jaeger presta-se à defesa de sua tese maior, que
expõe a importância desse primitivo humanismo cristão nos desenvolvimentos
posteriores da cultura ocidental. Toma para tal o caminho iniciado por Gregório de
Nissa, que transferiu as idéias da paideia grega na sua forma platônica para o
movimento ascético originário de sua estada na Ásia Menor e no Oriente Próximo, e
deste ponto espalharam-se à Síria e à Mesopotâmia, onde foram mais tarde
retomadas pelos místicos islâmicos, que por sua vez as alastraram até ao Ocidente de
língua latina. O percurso do estudioso aponta, da mesma forma, a chegada na Itália
da tradição literária do Oriente Bizantino com os gregos que emigraram após a queda
de Constantinopla (1453); são os textos dos Padres gregos a melhor parte. Seus ecos
ainda estão, na visão do autor, por serem melhor estudados, mas é notório que o
pensamento educacional de Erasmo, considerado pai da civilização moderna e
príncipe dos humanistas, deve tanto ao humanismo cristão do século IV quanto aos
Padres latinos que os sucederam, como Santo Agostinho. Por esses motivos, Jaeger
conclui defendendo que
aquilo de que tratámos no presente estudo é não só o último
capítulo da história do ideal de paideia, nos finais do mundo
grego antigo, mas também o prólogo da história das suas
transformações latinas medievais. Os historiadores não têm
prestado muita atenção à influência deste humanismo cristão
antigo, do qual a erudição clássica moderna e o humanismo
17
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só muito tarde se emanciparam. Mas, sem ele, muito pouco
da literatura e da cultura clássicas teria sobrevivido.19

Com a exposição das idéias do estudioso acerca da paideia grega e de
sua evolução no humanismo cristão, constata-se que um modelo sobrevive no outro,
de forma que conceitos presentes até a contemporaneidade revelam-se seus
herdeiros. Ainda que tenham passado por metamorfoses, os ideais gregos foram
traduzidos para outras instâncias e, graças a essa adaptação, perpassaram a história
do cristianismo desde seus momentos iniciais, sendo impossível, portanto, pensar a
cultura ocidental esvaziada desses paradigmas e suas transformações. Isso não
impede, contudo, que uma série de filósofos e pensadores modernos estabeleçam sua
crítica ao que consideram heranças nocivas do cristianismo.
Nos ensaios contidos em No Castelo do Barba Azul, George Steiner20
analisa a crise da cultura — ou da “pós-cultura” — do século XX, marcada pela
barbárie e pelo inumano, como sendo originária do século XIX. Utilizando com
freqüência imagens da teologia, o ensaísta explica que “A maior parte da história
parece trazer em si um vestígio de paraíso”, ou ainda: “O mito da Queda tem mais
força que qualquer religião específica”. Com isso procura explicar que o desconforto
e a autoflagelação vividos na atual cultura convivem com a presença difusa de uma
“época dourada”, para ele identificada no “mito do século XIX”. Opondo-se a tal
visão, entende que as conquistas sociais foram limitadas, que à vertigem dos sinais
do progresso opunha-se um tédio corrosivo, no qual a cidade tornava-se uma prisão,
e a produção em massa alienava e desumanizava multidões, de forma que “A loucura
e a morte são preferíveis ao interminável domingo e ranço de uma forma de vida
burguesa”, e O colapso das esperanças revolucionárias após 1815, a brutal
desaceleração do tempo e das expectativas radicais deixaram um reservatório de
energias turbulentas, não utilizadas.21 Esse lastro de melancolia e tédio, segundo
Steiner, é reiterado com imagens proféticas de abrigos subterrâneos e de cenas
veiculadoras da pulsão mortal que incita à guerra e à matança em série,
posteriormente concretizados. Preocupado em entender o que permitiu a uma
19
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civilização legitimar a barbárie da guerra e o genocídio dos campos de extermínio,
revelando a fragilidade — ou até o autoritarismo — da cultura humanística, incapaz
de barrar a bestialidade política, Steiner busca nas relações entre a “vida dos instintos
e a religiosidade” formas de aproximar-se das instabilidades no tecido da cultura
ocidental. Uma delas encontra-se na ruptura representada pela “invenção” do
monoteísmo:
O que devemos reconquistar para a mente, tão cruamente
quanto pudermos, é a singularidade, a estranheza que
golpeia o cérebro, da idéia monoteísta. Historiadores da
religião dizem-nos que o surgimento do conceito do Deus
mosaico constitui fato único na experiência humana, que
nenhuma outra noção genuinamente comparável brotou em
nenhum outro lugar ou época. A aspereza da revelação
mosaica, o caráter decisivo da profissão de fé no Sinai,
arrancou a psique humana por suas raízes mais antigas. O
rompimento nunca chegou a ser realmente emendado.
As exigências feitas à mente são, como o nome de Deus,
indizíveis. Ordena-se ao cérebro e à consciência que
dediquem fé, obediência e amor a uma abstração mais pura e
mais inacessível aos sentidos ordinários que a mais alta das
matemáticas. O Deus da Torá não apenas proíbe a confecção
de imagens para representá-lo. Ele não permite que se
imagine.(...)
No politeísmo, diz Nietzsche, está a liberdade do espírito
humano, sua multiplicidade criativa. A doutrina de uma
Deidade única, que os homens não podem jogar contra
outros deuses nem, dessa forma, abrir espaço para seus
próprios propósitos, é “o mais monstruoso de todos os erros
humanos”. 22

Semelhante ao cristianismo medieval, segundo o autor, esse
monoteísmo é permeado de manifestações de caráter politeísta, que amenizam, mas
não anulam, a imagem do Deus onipotente a obcecar a humanidade:
Historicamente, as exigências do monoteísmo absoluto
revelaram-se quase intoleráveis. O Velho Testamento é um
registro de motins, de espasmódicos mas repetidos regressos
aos velhos deuses, a quem a mão podia tocar e a imaginação
abrigar. O cristianismo paulino encontrou uma solução
conveniente. Ao mesmo tempo em que retinha algo do
linguajar e dos lineamentos simbólicos centrados no
monoteísmo, permitia uma saída para as necessidades
pluralistas e pictoriais da psique. Seja em seus aspectos
Trinitários, seja na proliferação de santos e angélicos, seja na
representação vivamente material de Deus, o Pai, de Cristo,
de Maria, as Igrejas cristãs têm sido, com raras exceções, um
22
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híbrido de ideais monoteístas e práticas politeístas. Nisso
reside sua flexibilidade e sua força concreta. O único,
inimaginável — falando rigorosamente, “impensável” —,
Deus do Decálogo não tem nada que ver com o panteão
triplo e meticuloso visualizado nas igrejas.
Mas esse Deus, transparente como o ar do deserto, não
repousa. A memória de Seu ultimato, a presença de sua
Ausência têm aguilhoado o homem ocidental.23

Seguindo o raciocínio de Steiner, uma segunda manifestação dessa
crise deu-se com a fissura nas consciências que não se reconheciam capazes de
cumprirem os preceitos cristãos de amor ascético, compaixão e auto-anulação,
colocando em choque a existência secular e a exigência escatológica, provocando um
desequilíbrio profundo do eixo da cultura ocidental e uma pressão corrosiva sobre o
subconsciente. O terceiro momento de confronto entre as utopias da fé e a tendência
geral da vida ocidental ocorreu com o surgimento do socialismo messiânico:
Mesmo quando se proclama ateu, o socialismo de Marx, de
Trótski e de Ernst Bloch está diretamente enraizado na
escatologia messiânica. Nada é mais religioso, nada está
mais próximo à ira arrebatada por justiça dos profetas, que a
visão socialista da Gomorra burguesa e da criação de uma
cidade nova e limpa para o homem. Por sua própria
linguagem, os manuscritos de 1844 de Marx estão
mergulhados na tradição da promessa messiânica.24

É possível observar que Steiner aproxima os três momentos —
monoteísmo judaico, cristianismo primitivo e socialismo messiânico — por terem
provocado na consciência ocidental o que ele chama de “chantagem da
transcendência”, geradora, segundo ele, de um ressentimento homicida contra o
judaísmo, fundador desse angustiante chamado à perfeição. Dessa forma, Steiner
procura explicar o genocídio do Holocausto como uma reação contra os que
causaram esse desconforto:
Não foi mero fenômeno secular, sócio-econômico.
Representou um impulso suicida da civilização ocidental.
Foi uma tentativa de uniformizar o futuro — ou, mais
precisamente, de fazer a história compatível com as
selvagerias naturais, o torpor intelectual e os instintos
materiais do homem sem extensão. Usando metáforas
teológicas, e não há necessidade de desculpar-se delas em
um ensaio sobre a cultura, pode-se dizer que o Holocausto
marcou a segunda Queda. Podemos interpretá-lo como uma
23
24

Id. Ib. p. 49-50
Id. Ib. p.54.

87

saída voluntária do Jardim e uma tentativa programática de
queimar o Jardim que ficou atrás de nós, para que a
lembrança dele não infeccione a saúde da barbárie com
sonhos debilitantes ou remorsos.
Com a atabalhoada tentativa de matar Deus, e com a
tentativa quase bem-sucedida de matar aqueles que O
haviam “inventado”, a civilização entrou, precisamente
como previra Nietzsche, em “noite e mais noite”.25

Como se pode perceber, o ensaísta insiste em perseguir imagens da
religião para explicar a crise da cultura ocidental. Ele observa que parece absurdo
que a civilização herdeira da Ilustração, que propunha, principalmente nas vozes de
Voltaire e Diderot, não apenas o declínio do fanatismo religioso e político, senão
ainda uma saudável racionalidade baseada no humanismo, pudesse, em pouco tempo,
retornar ao terror e à intolerância. No entanto, sugere que a Revolução Industrial
permitiu que se aplicassem aos seres humanos as técnicas de armazenamento e de
linha de montagem, de forma que qualquer sentido de valor individual é aviltado em
nome de espasmos destrutivos provenientes da massa sufocante do anônimo. Em
face disso, Steiner explica a devastação ocorrida no século XX através da
sobrevivência de um ambíguo sentimento religioso que substitui as formas religiosas
naturais. Este sentimento está ancorado na presença insidiosa das imagens do
inferno, que acabou transferindo-se do mundo imaginário para o terreno:
Sabemos, com base nos planos daqueles que os construíram
e dos testemunhos dos internos, que os campos de
extermínio constituíam um mundo completo, coerente.
Tinham sua própria medida do tempo, que era a dor. O
insuportável era repartido com minúcia pedante. As
obscenidades e abjeções que neles se praticavam eram
acompanhadas de rituais predeterminados de escárnio e
falsas promessas. Na esfera total, concêntrica, existiam
gradações reguladas do horror. L’univers concentrationnaire
[o universo dos campos de concentração] não tem
contrapartida real no mundo secular. Seu análogo é o
Inferno. O campo corporifica, freqüentemente com minúcia,
as imagens e crônicas do inferno produzidas pela arte e pelo
pensamento europeu do século XII ao século XVIII. (...) É
nas fantasias do infernal, tal como elas, literalmente,
assombram a sociedade ocidental, que encontramos a
tecnologia da dor sem sentido, da bestialidade sem fim, do
terror gratuito. Durante seiscentos anos, a imaginação
deteve-se a esfolar, torturar e escarnecer os torturados, em
meio a chicotes e cérberos, fornos e ar fétido.26
25
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O longo tempo que passou à mercê das imagens cristãs da danação fez
com que a mente ocidental transferisse o Inferno de debaixo da terra para a
superfície, tornando-o, assim, imanente. A justificativa para a volta da barbárie —
que conduziu a civilização para uma “pós-cultura” — está, como explica Steiner, na
morte das crenças, que deixou um perigoso espaço vazio para a psique humana:
Muita coisa foi dita sobre a perplexidade e a solidão do
homem depois que o Céu desapareceu da crença ativa.
Sabemos do vazio neutro dos céus e sabemos dos terrores
que esse desaparecimento acarretou. Mas pode ser que a
perda do Inferno tenha sido o deslocamento mais severo.
Pode ser que a transformação do Inferno em metáfora tenha
deixado uma lacuna formidável nas coordenadas de que a
mente
ocidental
dispõe
para
localização,
para
reconhecimento psicológico. Não ter nem Céu nem Inferno é
ficar intoleravelmente carente e solitário em um mundo que
se tornou plano. Dos dois, o Inferno demonstrou ser o mais
fácil de recriar (as imagens que o reproduziam sempre foram
mais detalhadas).
Em nossa atual barbárie, está em ação uma teologia
extinta, um corpo de referências transcendente cuja morte
lenta e incompleta produziu formas substitutas, paródicas. O
epílogo da crença, a passagem da fé religiosa à convenção
oca, parece ser um processo mais perigoso que aquilo que os
philosophes anteviram. As estruturas da decadência são
tóxicas. Precisando do Inferno, aprendemos a construí-lo e
administrá-lo na terra. A pouca distância da Weimar de
Goethe ou nas ilhas da Grécia. Nenhuma habilidade contém
ameaça maior. Porque a temos e a usamos em nós mesmos,
estamos agora em uma pós-cultura. Ao pormos o Inferno
acima da superfície, saímos da ordem principal e das
simetrias da civilização ocidental.27

Assim como enxerga em certas fases do cristianismo uma tendência a
recuperar a multiplicidade e a plasticidade perdidas com o esgotamento do mundo
pagão, Steiner vê com preocupação a morte das crenças na era da pós-cultura, posto
que isso teria feito a imaginação humana recriar o mal acima da terra, e não mais em
prolíficas figuras demoníacas ou em escatologias diversas.
Junte-se a isso o exposto anteriormente a respeito da natureza do
sagrado (ou de seus conflitos com o mundo laico) e das primeiras fases do
cristianismo, têm-se algumas indicações de como os temas relativos à história das
27
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religiões ocidentais sujeitam-se a polêmicas a respeito do próprio devir. Passado e
futuro encontram-se, nesse sentido, imbricados numa visão da história humana como
sendo indissociada da história divina. Tal vinculação ganha destaque com o
pensamento cristão, fortemente vinculado à melancolia, conforme define o romântico
francês Chateaubriand em O gênio do Cristianismo (1802):
Formada por nossas misérias e necessidades, a religião cristã
nos oferece sem cessar o duplo quadro das tristezas da terra
e as alegrias celestes, e assim provoca no coração uma fonte
presente de males e esperanças longínquas, o que origina
inesgotáveis sonhos. O cristão se vê sempre aqui embaixo
como um viajante que caminha num vale de lágrimas e que
só vai repousar no túmulo.28

Como se depreende do fragmento acima, a promessa de redenção vale
a existência pautada pela tristeza do cristão, o bem e o mal partilham a alma humana.
A motivação sentimental censura aquilo que, no paganismo, Chateaubriand
identificava como ausência de grandiosidade, a seu ver causada pela
mitologia que, povoando o universo de elegantes fantasmas,
retirava da sua criação toda gravidade, grandeza e solidão.
Foi preciso que o cristianismo viesse perseguir essa multidão
de faunos, sátiros e ninfas para devolver às grotas seu
silêncio e aos bosques o seu sonho. Em nosso culto, os
desertos assumiram um caráter mais melancólico, mais
grave, mais sublime 29.

No termo grandiosidade evidencia-se a sede de absoluto que faz do
cristão um ser em permanente falta, desejoso do absoluto, sentindo-se bem apenas na
solidão de sua pequenez perante o universo. Nesse sentido, incomoda-lhe ver o
mundo povoado de inúmeras criaturas, representativas das potências naturais e das
paixões humanas, preferindo a melancolia dos desertos, onde pode povoar com sua
imaginação e com a promessa de salvação o vazio terreno. O individualismo
romântico mostra-se afinado com esse voltar-se sobre a fantasia, sobre a
individualidade e sobre a solidão.
Esta explicitação de princípios ilustra o que Steiner identificara antes
como perda no imaginário da humanidade com a tentativa de extinção do panteão do
28
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paganismo, que, como se viu, revelou-se infrutífera, uma vez que resquícios
politeístas sobrevivem nas práticas e na teologia cristã. Basta lembrar a multiplicação
de santos, o gosto pelos cultos de fundo dramático, os milagres, mistérios e martírios
que passam a atrair a sensibilidade dos cristãos.
A recuperação de alguns tópicos dessa problemática tem o intuito de
garantir uma maior clareza sobre certas questões tratadas na ficção machadiana,
reveladoras de como esse

escritor interpretou alguns pressupostos centrais das

crenças que percorrem boa parte da história do mundo ocidental e que, obviamente,
marcam a ferro e fogo o imaginário e a sensibilidade brasileiros. Antes de tratar das
especificidades do cristianismo brasileiro, convém examinar a possibilidade de
resgatar uma história da idéia de Deus, na medida em que, através dos símbolos
religiosos de uma cultura, é possível recuperar traços importantes da sua fisionomia.

2.2

Uma História para um Deus ou histórias de deuses

Não a ti, Cristo, odeio ou menosprezo
Que aos outros deuses que te precederam
Na memória dos homens.
Nem mais nem menos és, mas outro deus.
No Panteão faltavas. Pois que vieste
No Panteão o teu lugar ocupa,
Mas cuida não procures
Usurpar o que a outros é devido.
Teu vulto triste e comovido sobre
A ‘stéril dor da humanidade antiga
Sim, nova pulcritude
Trouxe ao antigo Panteão incerto.
(Ricardo Reis, Odes [Fernando Pessoa])

Conforme o que foi exposto na seção anterior deste estudo, não foi
tranqüila a passagem do paradigma religioso fundado no politeísmo para aquele
fundado na idéia de um só Deus. Perdas foram inevitáveis, assim como traumas que,
para leituras como a de Steiner ou de Nietzsche, provocaram fissuras e mutilações na
imaginação e na cultura ocidentais. Entretanto, se essa fé logrou impor-se com
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relativo sucesso, é preciso entender como isso foi possível e quais as implicações de
tal fato. Além desse aspecto, é importante considerar que, assim como os deuses
criam homens, também pode-se pensar que os homens criam seus deuses na medida
em que, mesmo sob um mesmo nome, uma entidade que atravessa séculos vai
modificando-se de acordo com as necessidades dos povos implicados, sejam elas
materiais, sensíveis ou intelectuais.
Nesse sentido, é útil examinar a exaustiva pesquisa de Karen
Armstrong,30 Uma História de Deus: quatro milênios de busca do Judaísmo,
Cristianismo e Islamismo. Tendo em mente a concepção de que, como a Arte, a
Religião é capaz de dar sentido ao mistério e à complexidade da vida, a autora
defende a idéia de que os deuses são criações humanas e, como tal, modificam-se. A
fim de acompanhar a evolução deste conceito no pensamento ocidental, a autora
considera, inicialmente, a diferente perspectiva adotada pelos, no mínimo, quatro
autores dos cinco livros iniciais da Bíblia — Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e
Deuteronômio —, que constituem o Pentateuco. Conforme sua observação, não há
consenso sobre essa interpretação da autoria, porém é certo que há duas versões
bastante diferentes para episódios centrais como a Criação e o Dilúvio e que
convivem inúmeras contradições na Bíblia. Os dois primeiros autores da Bíblia,
conhecidos como “J” e “E” porque chamavam Deus, respectivamente, de Javé e de
Elohim (mais formal), escrevem no século VIII a.C., mostrando que, embora os
judeus partilhassem ainda das perspectivas religiosas dos seus vizinhos pagãos do
Oriente Médio, começavam a desenvolver uma visão própria. No entanto, J irá
construir uma particular visão sobre Javé, na medida em que dá a entender que não
tinha certeza de que ele era o único criador do Céu e da Terra: em vez de concentrarse na criação do mundo e no período pré-histórico e mítico (como seus
contemporâneos na Mesopotâmia e em Canaã), J está mais interessado no tempo
histórico comum, narrando o início do povo de Israel entre os séculos XX e XIX,
quando Abraão recebe a ordem de Javé para migrar para Canaã. Segundo Armstrong,
J narra um Deus próximo aos homens, que, como nos rituais pagãos, revela-se em
sonhos e em epifanias, intimidade que para seus contemporâneos parecia indecorosa.
30
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No entanto, outra face desse Deus é enfatizada, com os episódios do
pedido de Javé para que Abraão sacrifique seu único filho, Isaac, e com a crueldade e
a violência do Êxodo do Egito, quando Deus fez com que se abatessem dez
pavorosas pragas sobre os egípcios. Armstrong afirma que o autor do Deuteronômio,
no século VII a.C., usa esse velho mito do Êxodo para ilustrar a apavorante teologia
do “povo escolhido”, a qual, desde aquela época até o presente, tem inspirado um
fundamentalismo tribal e tacanho, seja ele de fundo judaico, cristão ou muçulmano.
Contudo, o Deuteronomista também teria preservado outra versão desse mito, a de
que Deus está do lado dos oprimidos, a qual influiu mais positivamente na história do
monoteísmo.
Como se pode observar, além de conviver com práticas pagãs, o único
Deus que se oferecia aos homens não apresentava uma feição monolítica. Conforme
a ensaísta, a partir do momento em que Javé revela-se a Moisés no monte Sinai
através de uma nuvem de fumaça — e não mais em forma humanizada —, firma-se a
aliança com o povo de Israel, que, entretanto, não se mantém fiel, pois continua
adorando outros deuses. As implicações disso envolvem violência, intervenção
profética e uma paulatina separação entre os mundos divino e humano, explicitadas
no que Armstrong chama de “Era Axial”, período que coincide com o fim da fase
mítica do passado e que se estende de 800 a 200 a.C.
Nesse momento de novas condições econômicas e sociais, em que a
desigualdade social torna-se mais visível à medida em que surge uma poderosa
classe mercantil, novas ideologias são criadas, como taoísmo e confucionismo na
China, hinduísmo e budismo na Índia, e racionalismo filosófico na Europa. Budismo
e hinduísmo não negam os deuses, mas privilegiam uma busca que vai além deles,
em direção ao interior do sujeito, que busca a iluminação. Já os gregos, interessados
na lógica e na razão, por vezes casam filosofia e religião. Foi o caso, por exemplo, da
idéia pitagórica da alma em seu perpétuo ciclo de renascimento; da idéia platônica
das “formas eternas”, que foi usada pelo monoteísmo; e da concepção aristotélica do
Deus como Motor Imóvel do cosmos e do homem como junção de corpo impuro e de
razão, que pode torná-lo divino e imortal. Como explica Armstrong, essas visões
convivem com o período de consolidação da idéia de um único Deus, o irascível
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Javé, que deixa de ser da guerra para ser dos exércitos e que extrapola a Terra
Prometida em favor de toda a terra. Os profetas, entre terror e fascinação, recebem
tanto o dever da compaixão como tarefas práticas a serem executadas, o que
transforma Javé em senhor da história. A autora sugere que, antes do exílio na
Babilônia, o papel dos profetas era estabelecer o difícil diálogo pessoal com Javé e
revelar mensagens nem sempre amenas, o que fazia com que, freqüentemente,
criassem um deus à sua imagem: Isaías, membro da família real, vira Javé como um
rei e revolta-se com os sacrifícios no Templo; Amós atribuíra sua própria empatia
com os pobres sofredores a Javé; Oséias cuidava da falta de interioridade na religião
israelita como um marido traído (o que de fato fora) que continuava amando a
esposa. No momento em que, no século VI, Nabucodonosor invade Jerusalém e
expulsa os judeus para a Babilônia, cabe ao profeta Jeremias sentir em si o peso da
dor e da raiva de Javé, e, humanizando o divino, prometer o retorno para casa após o
castigo. No exílio, o dilacerado profeta Ezequiel mostra o quanto Deus tornara-se
estranho ao homem.
Assim, corroborando o que já indicara a respeito da autoria dos textos,
a autora observa que os textos da tradição sacerdotal (“S”), escritos após o exílio e
inseridos no Pentateuco, diferem dos de J e E, visto que não admitem, como fizera J,
que se possa ver Deus, pois o mundo não é mais concebido como divino e está
separado de Deus, do qual só podem ver um fulgor posterior à sua presença, que ele
chama de glória. Após o exílio, segundo Armstrong, a era da profecia havia cessado,
dando origem a outro tipo de revelações divinas: Jó ousa especular, fazendo
perguntas a Deus; alguns judeus, no século IV a.C., são seduzidos pela cultura
helênica, apesar da hostilidade da maioria; surge uma literatura própria, como o
Livro dos Provérbios e outros, que mostravam a Sabedoria divina manifestando-se
aos homens; no século I a.C., romanos sentem-se atraídos pelo judaísmo; por fim,
seitas e grupos de rabinos e sábios escrevem textos que, compilados em tratados
como os Talmudes, diluem a perda do Templo e o angustiante exílio na sugestão de
uma espiritualidade mística, que tornasse Deus uma experiência subjetiva. Como
afirma a ensaísta, essa percepção de um Deus imanente ajudou os judeus a ver a
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humanidade como sagrada31. Mais benévolo, é esse Deus que assiste ao surgimento
de Jesus.
O advento de Cristo provoca, igualmente, mitos e diferentes versões
que contribuem para as modificações da idéia de Deus. Como observa Armstrong,
poucas palavras de Jesus foram registradas nos Evangelhos, considerando que foram
alteradas por fatos posteriores nas igrejas fundadas por São Paulo após a morte deste,
e também que a doutrina da Encarnação de Deus no seu filho Jesus era considerada
blasfema tanto pelos judeus como, posteriormente, pelos muçulmanos. Além disso, a
autora revela que, se no primeiro século os cristãos pensam em Deus ainda como
judeus, com o tempo a nova seita, por seus rituais ruidosos e carismáticos e pelo
ofício de curandeirismo, passa a ser considerada como bárbara e abala a sensação de
identidade e segurança oferecida pela tradição judaica e o aspecto atrativo inerente
aos rituais pagãos, introduzindo uma paixão pelo debate teológico que era
desconhecida até então. A dificuldade em acomodar a idéia de um Deus absoluto que
se torna humano, precário, parece ser o centro das polêmicas vindouras nos primeiros
séculos após o nascimento de Cristo.
Muitos dos defensores do cristianismo foram pagãos convertidos, de
forma que, com freqüência, adaptaram a nova fé a princípios do helenismo. Karen
Armostrong explica vários desses casos. Os gnósticos concebiam Deus e o Pleroma
(mundo divino) como realidades que podiam ser buscadas no interior do próprio
homem e a matéria como inferior; semelhante dualismo apareceu em Marcion, que
distingue o Deus brutal dos judeus de um segundo mais plácido e brando; próximo
ao ideal greco-romano, o Deus de Clemente de Alexandria é impassível, não muda e
não está separado da humanidade, de forma que Cristo pode ser concebido como o
logos divino que se tornara homem; Orígenes, aluno de Clemente, formula teologia
otimista, que enfatiza a continuidade entre Deus e o mundo e a divinização da alma
com o abandono do corpo, que é sexuado; Plotino, embora rejeitasse o cristianismo,
influenciou os monoteístas das três religiões de Deus com a idéia de que a alma
encontra a verdade após passar por um período de purificação (katharsis) e
empenhar-se na contemplação (theoria), numa busca espiritual do ser absoluto do
31

Id. Ib. p.87.
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Uno; os montanistas constituíram um feroz credo apocalíptico, delineador de uma
imagem apavorante de Deus; por fim, o imperador Constantino converteu-se,
tornando o Cristianismo a religião oficial que, de seita perseguida, passa a exigir
conformidade a suas crenças e credos. No entanto, um novo perigo surgiria dentro da
própria Igreja, dividindo os cristãos em campos inimigos.
A doutrina da Trindade gerou inúmeras especulações teológicas,
muitas delas contraditórias entre si. Da mesma forma, a ênfase da doutrina ou sobre a
racionalização ou sobre a contemplação dividia os teólogos. De acordo com
Armstrong, havia o afastamento dos cristãos em relação ao pensamento grego,
percebido na nova crença de que Deus criara o mundo do nada (ex nihilo), o que
contrariava o pensamento platônico, e na incompatibilização do Deus de Platão com
o da Bíblia; além disso, essa nova doutrina enfatizava a visão gnóstica do cosmos
como imperfeito e frágil, absolutamente dependente de Deus. Ao passo que era
inquestionável o fato de que Cristo salvara os cristãos com sua morte e ressurreição,
servindo de ponte entre Deus e a humanidade, havia dúvidas sobre o lado em que o
Messias estava: no mundo divino ou no humano. Num Conselho convocado por
Constantino e realizado em Nicéia (atual Turquia), no século IV, a tese de Ário — de
que Jesus, como os homens, era radicalmente diferente de Deus e só com sua
obediência tornara-se divino — é vencida pela de Atanásio e Marcelo, de que Cristo
(o Logos divino) fora feito carne, mas era da mesma natureza do Pai, eram o mesmo.
Essa busca de símbolos demonstra a obsessão doutrinária que tomava conta da
Igreja, a ponto de o cristianismo ocidental encontrar um de seus principais
problemas com Deus no fato de concentrar-se no kerygma (ensinamento público da
igreja baseado nas escrituras) e não no dogma (sentido mais profundo da verdade
bíblica, só apreensível pela experiência religiosa e expresso de forma simbólica), em
contraste com a igreja ortodoxa grega, que, ao invés da palavra, via na experiência
sensível, traduzida pelo silêncio, a revelação possível de Deus. A obsessão dos
ocidentais em interpretar racionalmente a Trindade colocou-se, assim, em oposição à
compreensão dos cristãos ortodoxos russos e gregos de que essa não deveria ser
interpretada literalmente, pois que está além das palavras, sujeita à contemplação.
Simpático a Platão e Plotino, o teólogo latino que definiu a Trindade
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para a Igreja latina foi Agostinho. Para a ensaísta, Agostinho, diferente de outros
teólogos, insere sua própria experiência pessoal de conversão como pertinente à sua
explicação de Deus, que não era uma realidade objetiva, mas uma presença espiritual
nas complexas profundezas do eu, a partir das quais a Trindade seria revelada. No
entanto, com a queda de Roma e as invasões bárbaras, a obra posterior de Agostinho
é tomada de uma profunda tristeza, a qual daria origem a uma doutrina que se
tornaria fundamental ao pensamento ocidental, a do Pecado Original, que consistia
em acreditar que Deus condenara a humanidade a uma danação eterna por causa do
único pecado de Adão: a culpa era passada pelo ato sexual, poluído do que o teólogo
chamava de “concupiscência”. Nas palavras da autora,
Nem os judeus nem os cristãos ortodoxos gregos
encaravam a queda de Adão sob uma luz tão catastrófica;
nem, depois, adotariam os muçulmanos essa sombria
teologia de Pecado original. Única no Ocidente, a doutrina
agrava o severo retrato de Deus sugerido antes por
Tertuliano.
Agostinho deixou-nos com um legado difícil. Uma
religião que ensina homens e mulheres como cronicamente
impura pode aliená-los de si mesmos. Em parte alguma é
essa alienação mais evidente que no denegrimento da
sexualidade em geral e das mulheres em particular. Embora
o cristianismo fosse originalmente bastante positivo em
relação às mulheres, já havia desenvolvido uma tendência
misógina no Ocidente na época de Agostinho.32

Como se depreende das últimas considerações, o Deus pessoal dos
cristãos assume uma face sofredora, uma vez que não é mais impassível, mas
experimenta a morte num mundo que é considerado impuro, e projeta uma idéia que
ficará impregnada no imaginário ocidental, que é a da sexualidade (e do corpo) como
algo pecaminoso. Ao mesmo tempo, a idéia da Trindade parece sugerir que se deva
transcender o personalismo, o que, mais uma vez, pode tornar Deus externo ao
homem. Ora aproximando-se, ora afastando-se do humano, o Deus cristão é
mostrado por Armstrong a partir das experiências dos filósofos e dos místicos e, na
seqüência, a partir dos reformadores e dos iluministas, que abrem caminho para os
anúncios da morte de Deus, iniciados em meados do século XIX.
No interesse deste estudo sobre o conto machadiano, ainda alguns
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Id. Ib. p.132.

97

desses aspectos devem ser resgatados. A matança entre católicos e reformados, e a
caça a ateus e bruxas fez com que, desde o século XVI, muita gente na Europa
desacreditasse na religião; entretanto, faltava um cabedal teórico para negar a
existência de Deus. Isso começa a tornar-se possível, conforme explica Armstrong,
pela forma excessivamente literal de ler as escrituras pelos católicos e protestantes:
Quando os cabalistas reinterpretavam a versão bíblica da
criação de uma maneira deliberadamente simbólica, e
advertiam seus discípulos para não tomarem essa mitologia
ao pé da letra, católicos e protestantes insistiam em que a
Bíblia era factualmente autêntica em cada detalhe. Isso
tornaria a mitologia religiosa tradicional vulnerável à nova
ciência, e ia acabar tornando impossível a muita gente até
mesmo acreditar em Deus. Os teólogos não estavam
preparando seu povo para esse desafio que se aproximava.
Desde a Reforma e o novo entusiasmo pelo aristotelismo
entre protestantes e católicos, começavam a discutir Deus
como se ele fosse qualquer outro fato objetivo. Isso iria em
última análise possibilitar aos novos “ateus” de fins do
século XVIII e princípio do XIX livrar-se inteiramente de
Deus.33

Tal comentário parece sugerir que, ao afastar-se da possibilidade de
imaginar, a religião acaba por invalidar sua natureza mesma. A partir do século
XVIII, diversas situações comprovam essa hipótese. O novo mito do Progresso,
ancorado nas façanhas da ciência na moderna sociedade da técnica, impõe uma
ocidentalização do mundo e com ela o culto do secularismo. Embora não fossem
ateus, os iluministas, como explica Armstrong, procuravam conciliar a razão
emancipadora com uma fé despida de mistério e fanatismo; contudo, ainda em
meados do século XVII, o ateísmo passa a ser levado mais a sério por algumas
pessoas que achavam que nem Deus podia ser tomado como certo. O teólogo,
matemático e físico francês Blaise Pascal (1623-62), com quem Machado de Assis
foi comparado algumas vezes, possui uma estranha espiritualidade, fruto da visão de
um cientista que foi tomado por uma revelação:
Apesar de sua revelação, o Deus de Pascal permanece “um
Deus oculto”, que não pode ser descoberto por meio de
prova racional. Os Pensées [Pensamentos], anotações de
Pascal sobre assuntos religiosos, publicados postumamente
em 1669, têm raízes num profundo pessimismo sobre a
condição humana. A “vileza” humana é um tema constante;
não pode ser aliviada nem por Cristo, “que estará em agonia
33
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até o fim do mundo”. O senso de desolação e da terrível
ausência de Deus caracteriza muito da espiritualidade da
nova Europa. A continuada popularidade dos Pensées
mostra que a espiritualidade sombria de Pascal e seu Deus
oculto atraíam alguma coisa vital na consciência religiosa
ocidental.
(...)
A visão de Pascal do problema da existência de Deus é
revolucionária em suas implicações, mas jamais foi aceita
oficialmente por qualquer igreja. (...) A fé, ele insistia, não
era uma concordância baseada no bom senso. Era um jogo.
Era impossível provar que Deus existe, mas igualmente
impossível para a razão desprovar a sua existência. (...) Mas
esse jogo não é inteiramente irracional. Optar por Deus é
uma solução do tipo vencer ou vencer. Escolhendo acreditar
em Deus, continuava Pascal, o risco é finito, mas o ganho
infinito. À medida que o cristão avança na fé, ele ou ela
tomará consciência de uma contínua iluminação, uma
consciência da presença de Deus que é um sinal seguro da
salvação. Não é bom depender de autoridade externa; é cada
cristão por si mesmo.34

Com o abandono do mistério por vários homens que tentariam provar
intelectualmente a existência de Deus, estava aberto o caminho para seu
desaparecimento, que também não se daria de forma pacífica. Ilustrando tal
dificuldade, a autora lembra Freud, que, apesar de considerar a religião uma ilusão,
insistiu em que seria perigoso tentar abolir a religião. As
pessoas deviam superar Deus no seu devido tempo: obrigálas ao ateísmo ou secularismo antes que estivessem prontas
podia levar a uma nociva negação e repressão. Vimos que o
iconoclasmo pode vir de uma ansiedade enterrada e uma
projeção de nossos receios no “outro”.35

Lembra ainda Schopenhauer e Nietzsche, os quais não abandonaram
Deus alegremente (o primeiro acabou recluso; o segundo, louco). Observando que
fundamentalismos de todas as espécies têm utilizado a idéia de Deus com efeitos
desastrosos ou que Deus também pode ser usado como panacéia indigna, Armstrong
conclui que o vazio e a desolação são insuportáveis aos seres humanos, pois criam-se
novos focos de sentido que podem ser infinitamente danosos:
Desde que os profetas de Israel começaram a atribuir seus
próprios sentimentos e experiências a Deus, os monoteístas
num certo sentido criaram um Deus para si. Raramente foi
Deus visto como um fato evidente por si mesmo, que pode
ser encontrado como qualquer outro objetivo existente. Hoje
34
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muita gente parece ter perdido a vontade de fazer esse
esforço de imaginação. Isso não precisa ser uma catástrofe.
Quando perderam sua validade, as idéias religiosas em geral
desapareceram de maneira indolor: se a idéia humana de
Deus não mais funciona para nós na era empírica, será
descartada. Contudo, no passado, as pessoas sempre criaram
novos símbolos para atuar como focos de espiritualidade. Os
seres humanos sempre criaram uma fé para si, para cultivar
seu senso de maravilha e do inefável significado da vida. A
falta de sentido, a alienação, anomia e violência que
caracterizam tanto da vida moderna parecem indicar que,
agora que não estão criando deliberadamente uma fé em
“Deus” ou qualquer outra coisa — pouco importa o quê —
muitas pessoas estão caindo em desespero.36

Fica implícito nesse comentário final que, para a ensaísta, parece ser
fundamental que o ser humano, em algum momento de sua trajetória, deixe-se
maravilhar por alguma coisa que esteja além de si, no pólo do Absoluto, visto que
um homem que não extrapola sua imanência , de certa forma, está condenado a não
imaginar — subentendendo do texto que imaginar um “Deus” é um ato de criação.
Nesse sentido, a autora dialoga com as teses de Steiner, que exploram os usos
perversos que têm sido feitos a partir da retirada do mal das profundezas, inserido,
então, sobre a superfície da terra nos tempos de pós-cultura. Resta perguntar, tendo
em mente a ficção machadiana, até que ponto não se chega a resultado diverso: a
experiência do nada vem a ser incorporada ao absurdo que domina a condição
humana, imersa no mistério de sua natureza precária, suscetível à perversidade.

36
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3 OS VÍCIOS NACIONAIS

3.1 Cristianismo e carnaval: convivência do arcaico e do moderno
na religiosidade brasileira

Deus, ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não
quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Se quer e não
pode, é impotente: o que é impossível em Deus. Se pode e
não quer, é invejoso: o que, do mesmo modo, é contrário a
Deus. Se nem quer nem pode, é invejoso e impotente:
portanto nem sequer é Deus. Se pode e quer, o que é a única
coisa compatível com Deus, donde provém então a
existência dos males? Por que razão é que os não impede?
(Epicuro — Ética)

No que diz respeito à postura do escritor Machado de Assis a
propósito da relação entre religião e imaginação, há uma série de implicações a
serem analisadas. Um dado óbvio procede da manifestação do escritor sobre seu
ateísmo convicto.
Outra constatação inegável procede da interpretação comumente
aceita sobre o ceticismo ou sobre o pessimismo manifestos na produção desse
escritor. Portanto, só com esses dois dados concretos pode parecer irrelevante ou até
mesmo improcedente perguntar-se a respeito da presença da religiosidade nessa obra.
Entretanto, assim como leu textos de filósofos e historiadores, além de inúmeros
clássicos da literatura universal (nem todos eram francamente acessíveis ao
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minguado público leitor no Brasil oitocentista), Machado leu a Bíblia.1 De fato, qual
o sentido, para um reconhecido ironista, da preocupação com a idéia de Deus?
É evidente que a religião não desperta interesse apenas em devotos ou
teólogos, basta observar sua imbricação com outros ramos do conhecimento, como a
arte, a filosofia, a estética, a mitologia, a história, a psicologia ou a antropologia, para
citar apenas os que mais comumente costumam dialogar. No caso da hermenêutica,
estudos recentes vêm revelando a tendência em abordar a Bíblia a partir de categorias
próprias ao literário, o que confirma a importância da dimensão simbólica e da
imaginação em ambos os domínios. Portanto, também no plano da exegese da
linguagem e das formas narrativas, existe a possibilidade de aproximar religião e
literatura. De qualquer forma, o cerne desta investigação não está em polemizar a
respeito da opção pelo ateísmo do escritor Machado de Assis. Está, outrossim, em
observar como se configura a vivência do mal no âmbito do humano. Está também
em indagar o sentido que pode ter, num país como o Brasil da virada do século XIX,
a inserção de elementos de ordem religiosa numa obra ficcional.
Recuperando alguns argumentos expressos anteriormente, pode-se
afirmar que existe um grupo de tendências a respeito da doutrina cristã que nela
identificam uma natureza triste, pois que seu centro é uma divindade sofredora, que
partilha com os humanos da mortalidade. Outro aspecto observado pelo mesmo
grupo remete à imposição aos fiéis de uma série de normas ascéticas, difíceis de
serem seguidas plenamente, e à ênfase na queda, o que estimula, muitas vezes, uma
postura autoflagelante. Há ainda o ponto de vista que analisa a passagem do
politeísmo pagão para o monoteísmo judaico como uma mutilação da imaginação
humana, origem de perdas e traumas, ainda que outros, como Jaeger, identifiquem a
manutenção de variados elementos da cultura helenista no cristianismo, de forma
que os dois sistemas encontram-se intrinsecamente relacionados. Posterior a isso
1

Conforme atestam Marisa Lajolo e Regina Zilberman, investigando as condições da leitura no Brasil,
o regime liberal e a ideologia burguesa dão origem a um modelo familiar que intensifica o gosto pela
leitura, atividade adequada à dimensão da vida doméstica, repercutindo, inclusive, sobre a religião:
“Atitude individual ou praxe coletiva, silenciosa ou em voz alta, a leitura do folhetim semanal ou das
Sagradas Escrituras invade o lar burguês, integrando-se ao cotidiano familiar e passando a constar das
representações imaginárias da classe média, traduzidas, por exemplo, por pinturas e fotografias que
retratam a paz doméstica abrigada pelo livro”. LAJOLO, Marisa & ZILBERMAN, Regina. A
formação da leitura no Brasil. São Paulo: Ática, 1996. p.16. (Temas, 58)
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tudo, apresenta-se a indagação a respeito da especificidade da alma religiosa do
brasileiro, fruto de uma cultura ambivalente, acolhedora de substratos de variadas
crenças e mentalidades.
Um ponto de partida para o exame dessa problemática encontra-se na
proliferação de personagens, situações ou referências a elementos provenientes do
universo religioso na obra em questão. No conto “Viver” (VH), encontra-se um
exemplo paradigmático da interpenetração de fundamentos religiosos. Em função de
certos elementos formais, ao texto pode ser atribuído o nome de drama — antecede-o
uma indicação de tempo e espaço e, de acordo com o que costuma ocorrer nos textos
dramáticos, possui alguns indicativos de movimentação para supostos atores e
consiste basicamente num diálogo em que o nome da personagem antecede cada fala.
Entretanto, a sutileza da ironia e a quase ausência de movimentação
tornam inviável uma encenação.2 Participam do referido diálogo, com exceção de
duas águias (com uma fala para cada uma delas) ao final do texto, o sapateiro
Ahasverus, que ficou na tradição cristã como modelo do homem comum castigado
por agredir Cristo durante seu martírio,3 e Prometeu, que foi punido pelos deuses por
enganá-los a fim de roubar o fogo divino que daria o conhecimento ao homem, de
quem ele havia sido o criador. O castigo do primeiro é vagar pelo mundo, sem
descanso; o do segundo consiste em, amarrado a um rochedo do Monte Cáucaso, ter
o fígado eternamente devorado por uma águia e ainda saber que sua criação (a
humanidade) sofrerá com os males e crimes trazidos pela caixa de Pandora, esta, por

2

A respeito desse curioso texto, Cecília Loyola observa sua natureza limite entre o conto e o teatro,
permitindo-lhe afirmar que se trata de uma visão de teatro provocadora: quase nada acontece nesse
drama, porém as palavras ganham densidade de ação, numa circularidade que ilustra a ironia em
relação ao progresso já que tudo se repete e é esquecido. O primeiro homem é o último, inserido na
crise da cultura do final do século, quando a racionalização, que desloca o mundo para sua imanência,
também entra em crise, afetando o espectador com a ausência de finalidade. LOYOLA, Cecília.
Machado de Assis e o teatro das convenções. Rio de Janeiro: UAPÊ, 1997. Considerar,
principalmente, os dois primeiros capítulos da obra.
3
Segundo Luís da Câmara Cascudo, essa figura ficou mais conhecida na tradição literária que na oral
com o nome de “Judeu Errante”, cuja figura de velho alto e magro, barbado, cabelo comprido e manto
negro costuma aparecer durante a Quinta-Feira Maior e a Sexta-Feira da Paixão nos lugares onde a
morte de Cristo está sendo comemorada. A lenda surge em Constantinopla no século IV e apareceu na
Europa no século XIII. Sua tradição chegou ao Brasil através de Portugal, podendo ser perceptível em
várias versões, como na frase popular usada para referir lugares remotos, onde Judas perdeu as botas.
CÂMARA CASCUDO, Luís da. Dicionário do folclore brasileiro. 3.ed. Rio de Janeiro: Tecnoprint,
1972. p. 494-495.
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sua vez, criada por Vulcano.4
O texto inicia com a indicação de que chegara o “final dos tempos”,
como prevê a escatologia cristã. Um Ahasverus enfastiado de sua peregrinação sem
fim observa a terra desabitada, motivo pelo qual acredita que, assim, havia terminado
sua punição e poderia, finalmente, morrer. Contudo, aproxima-se um homem que ele
julga ser um anjo ou de raça divina. Portador de um discurso profético, através de
elementos da retórica cristã, o sujeito promete ao errante o que pode ser traduzido
como a bonança que sucede ao Juízo Final: o fim do mal, a instauração de um reino
de amor e justiça num tempo “retificado” para as almas eleitas. Ahasverus
melancolicamente rejeita a promessa amparado no “tedium vitae” (p.564) de quem
viveu milheiros de anos e deseja apenas pôr fim à jornada. Ora, tal recusa deixa
implícita, mais uma vez, a descrença da infeliz personagem na mensagem cristã. No
entanto, o interlocutor parece não acreditar nisso e dedica-se a um jogo apaixonado
de sedução, cuja finalidade não fica clara de início.
Como primeiro argumento, compara o padecimento de Ahasverus ao
seu. Se o primeiro sofrera por contemplar a ruína inerente à história da humanidade,
compreendendo a inevitabilidade de prosperidade e desolação, desolação e
prosperidade, eternas exéquias e eternas alegrias, auroras sobre auroras, ocasos
sobre ocasos (p.566), ele, que revela ser Prometeu, padeceu pessoalmente o efeito da
cólera divina por ter criado do barro os primeiros homens. Nesse momento,
Ahasverus oscila entre a ira, pois afirma ter acreditado na versão de Moisés de que os
deuses pagãos não existiam, e a adesão ao mito, culpando o titã pelos males do
mundo. Como se optasse pela segunda opção, agrilhoa Prometeu para punir aquele
que o criara e que, em última instância, lhe teria causado a desgraça. Embora reclame
da ingratidão humana, Prometeu deixa-se agrilhoar voluntariamente. Dando
continuidade à sua volúpia persuasiva, utiliza nomes e eventos das escrituras (como a
4

Conforme explica Commelin, na versão de Hesíodo, para punir Prometeu, Júpiter não se serviu da
ajuda de Mercúrio e ele mesmo amarrou a vítima não num rochedo, mas numa coluna. Por ter
recebido de Prometeu um aviso que evitou sua destruição, Júpiter ordena a Hércules que o liberte,
mas exige que ele use sempre no dedo um anel de ferro com um pedaço de rocha do Cáucaso para não
quebrar sua promessa de manter o titã eternamente preso ao rochedo. Na versão de Ésquilo, é
Vulcano, na qualidade de ferreiro dos deuses, quem prendeu Prometeu no Cáucaso, mas o fez
gemendo por lhe custar usar de violência com um deus da sua raça. COMMELIN, P. Nova mitologia
grega e romana. Belo Horizonte: Itatiaia, 1997. p.93-6.
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terra prometida de Abraão ou a Jericó destinada aos descendentes de Moisés) e
estimula a vaidade de Ahasverus (segundo a retórica prometeica, ele seria o elo da
comunhão entre o divino e o humano e, renovado, seria o responsável por contar aos
homens perfeitos do novo mundo as imperfeições e os males do velho). Possuído
pela vaidade, Ahasverus é convencido de que será o rei eleito de uma raça eleita
(p.569) e solta os grilhões de Prometeu, repetindo o papel de Hércules na visão
mítica. Enquanto isso, aproximam-se duas águias, as quais, com sábia ironia,
escarnecem do destino do último homem, que está morrendo e ainda sonha com a
vida (p.569).
Resta perguntar-se qual o sentido da alegoria expressa nesse curioso
texto. Observe-se que subjaz uma mensagem crítica ao modelo judaico-cristão na
medida em que certos conceitos são invertidos e até mesmo tornado confusos.
Prometeu age como uma espécie de Satã sedutor, visto que, intuindo a frágil
convicção a respeito da finitude, seus procedimentos conduzem o sapateiro ao
pecado da soberba. Tomando-se o martírio de Cristo como referência, pode-se
afirmar que Prometeu faz com que Ahasverus repita o gesto dos que crucificaram o
Messias e o agrilhoe, numa espécie de segundo sacrifício.
Se antes o israelita humilhara Cristo e por isso purgava, nesse outro
martírio, ele assume postura ativa, agrilhoando o que ocupa o lugar de Cristo,
Prometeu. Ao mesmo tempo, o fato de Ahasverus ser nomeado como o relator dos
males para os homens futuros sugere que Prometeu estaria transferindo ao judeu
errante a sua pecha, pois ele teria legado aos homens padecer do mal oriundo da
caixa de Pandora, ao passo que, na doutrina judaico-cristã, o mal instala-se entre os
homens após o episódio de Adão e Eva, que são expulsos do Paraíso e, antes disso, a
partir da Queda dos anjos capitaneados por Lúcifer. Acrescenta-se a isso a fala das
águias — comentando que Ahasverus morrerá — como uma indicação de que o
humano substituirá o titã em seu sacrifício, liberando-o de sua punição eterna.
Entretanto, o efeito mais consistente desse diálogo transgressor está
em revelar o prazer perverso que a retórica, uma herança da cultura clássica,
proporciona a Prometeu. O sapateiro errante é vencido por seu próprio pecado, a
vaidade, insuflada com requinte pela insidiosa lábia do demoníaco pagão. A essência
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do primeiro revela-se melancólica; a do segundo, sarcástica. O resultado disso é um
riso maligno, como se o próprio criador — no caso, Prometeu — fizesse questão de
mostrar a precariedade de sua criatura, ridiculamente apegada à vida e ao sonho da
glória. Ou, no caso de Machado, como se ele quisesse ilustrar a fragilidade das
crenças, também elas adaptadas ao teatro das conveniências mundanas em sua
dimensão secular.
Para dar conta desta e de outras questões a serem levantadas no
decorrer da análise dos contos, escolheu-se José Guilherme Merquior5, um pensador
brasileiro que remete ao humanismo da Renascença — por ser esta uma paidéia
laicizada — a fim de refletir sobre a crise na sociedade ocidental moderna, marcada
pelo que chama de “vacância mórbida do sentimento ético”.
O ensaísta escolhe a Renascença pelo seu parentesco com a
Antigüidade clássica e com a Idade Média, pela sua distância dos modernos e
também pela ocorrência de um ideal heróico de divinização do homem, nessa que
seria a primeira paidéia profana, substituindo a fé religiosa como princípio formativo
do homem ocidental pela mistura de auto-estima e empenho ético:
Elevando o culto da virtú a paradigma de uma
espiritualidade a um só tempo autodesenvolvida e
eticamente aprimorada, consciente da própria grandeza e
atenta aos valores comunitários, o humanismo clássico
proporcionou à Europa uma combinação inédita do senso
aristocrático de elite com a consciência moral cristã.6

Tal ideal heróico, entretanto, será lentamente corroído nos séculos
XVII e XVIII, quando, a partir da Revolução Industrial, instala-se um processo de
racionalização da vida social: tem-se um agir intrumental, mediado por critérios
pragmáticos de eficiência e rentabilidade. Citando Weber, Merquior explica como a
ética puritana transformou-se gradualmente em franca legitimação do impulso de
acumulação capitalista, um reflexo da secreta rendição da religiosidade do Ocidente
moderno ao império do agir instrumental, uma vez que as normas anti-hedonistas e
ascéticas subordinavam todos os envolvimentos emocionais à austeridade do
5

MERQUIOR, José Guilherme. Saudades do carnaval: introdução à crise da cultura. Rio de Janeiro:
Forense, 1972. p.11 Os grifos, a partir deste, são sempre do autor.
6
Id. Ib. p.33-34. A partir desta, são do autor os grifos que, por ventura, aparecerem nas citações.
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trabalho.
Esse uso da religião torna-se mais complexo com o fenômeno da
ascese intramundana. Novamente recorrendo a Weber, Merquior explica as duas
maneiras de busca de salvação: a primeira, transitória, é baseada em práticas
orgiásticas; a segunda, permanente, em estratégias de reestruturação da personalidade
fundamentadas em éticas rigoristas. Estas últimas admitem ainda duas formas de
“êxtase crônico”; pela identificação — fusão — com o divino (mística) e pela
experiência de servir a Deus (ascese). As duas podem adotar uma direção extra ou
intra-mundana, no sentido de alhear-se ou de envolver-se com o mundano; contudo,
o autor observa que a ascese intramundana, diferente da mística intramundana, era
para Weber o arquétipo de uma ética religiosa suscetível de estimular processos
sistemáticos de transformação social. Todo esse panorama serve para que Merquior
explique a ambivalência do cristão em relação ao mundo, ora rejeitando-o por sua
imperfeição, ora operando para aperfeiçoar a si e ao mundo em atividades mundanas
socialmente organizadas, oscilando, igualmente, entre o emocionalismo exagerado,
como o das flagelações de comunidades gregas e orientais do tempo de são Paulo, e a
sóbria repulsa — herdada da Roma imperial — pelo dionisismo. Percorrendo
análises teológicas e a história da religião, Merquior procura explicar como a ascese
puritana desfigurou um dos aspectos essenciais da antiga ascese cristã: a sua
capacidade de eticização da vida espiritual.
Um primeiro embate deu-se entre o cristianismo primitivo e a gnose.
A perspectiva gnóstica entende o mundo como um lugar do mal, um desterro do qual
estão cientes só as almas dos puros, que partilham da natureza divina, e o
cristianismo partilhou com a gnose as noções de um eu radicalmente estranho ao
mundo e de uma redenção acima do poder dos homens. A herança hebraica forçou a
superação desse antropoteísmo gnóstico, encontrando em Paulo o defensor da
transformação do conceito de “pneuma” (centelha divina) dos gnósticos, que passaria
de uma força mágica a uma prática diária da caridade. Outro aspecto desse momento
primitivo remete à permanência de um desvio na fé cristã por traços gnósticos, como
a crença escatológica na chegada do Messias e na iminência da regeneração no final
dos tempos por seitas diversas no seio da Igreja. O autor acrescenta a essa disposição
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sectária um elemento não-hebraico, o milenarismo, que consiste na profecia
anunciando o império do bem e da justiça na terra, pujante no cristianismo até o
princípio do século III, quando passa a ser condenado. Os momentos derradeiros do
cristianismo primitivo coincidem com o fim do mundo antigo. De um lado,
uma vez legalmente reconhecido e liberto das perseguições,
o cristianismo aceleraria sem maior dificuldade a sua
romanização, inclusive porque, conforme lembramos, a
ascese intramundana, eixo da religiosidade cristã, se
aparentava bastante à sóbria índole do etos religioso romano.
Na fase de implantação, porém, a Igreja foi cúmplice ativa
de vários fatores de alteração da sociedade imperial.7

De outro lado,
O cristianismo fez do homem civil que era o romano um
homo religiosus de aspirações transcendentais, de olhar
posto no céu. Com isso, uma desqualificação da ordem
terrena sucedeu ao amor helênico à pólis como âmbito da
criatividade individual e ao apreço romano pelo serviço do
Estado, pela virtude cívica.8

Merquior observa, a esse respeito, que, mesmo as ordens monacais,
que defendiam o isolamento, foram modificadas numa dialética entre fé e mundo,
dando impulso ao que chama de “civilização do cristianismo”, permitindo-lhes
assimilar as grandes realizações do espírito clássico. Alguns fatores auxiliaram nessa
aliança, como a luta de cristãos e filósofos gregos contra a voga do miraculismo, da
magia vulgar e do espiritismo dos teurgos em que o neoplatonismo degenerara no
Baixo Império; também a ressonância popular da mensagem evangélica cristã,
principalmente sobre as novas classes dirigentes do Império; e, finalmente, a
utilização da herança intelectual clássica — ainda que de maneira seletiva, de acordo
com os interesses do dogma —, permitindo a unidade da civilização ocidental (cabe
lembrar que estes argumentos reforçam a interpretação de Werner Jaeger,
explicitados anteriormente, em sua defesa da permanência, no cristianismo, de ideais
da paidéia grega). Nesse ponto, Merquior expõe aquele que entende ser o princípio
fundamental do etos cristão, o qual viria a ser erodido na época moderna, a eticização
da existência:
7
8

Id. Ib. p.77
Id. Ib. p.78.
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O sentimento quiliástico da iminência do Reino foi
substituído, como húmus psicológico da crença no Cristo,
pela ascese intramundana enquadrada pelo ideal da caridade
ativa e da eticidade da existência. Com isso, o cristianismo
— tantas vezes acusado de haver tolhido o apreço romano
pela vita activa por meio de um contemplativismo à
outrance — restaurou, na realidade, o senso da dignidade do
agir e do engajar-se. O eclipse da ética de participação, já
sensível na moral aristotélica (apologia do bios theoretikós,
da vida contemplativa), chegara ao apogeu com o fatalismo
do pensamento estóico do tardo Império, para o qual —
apesar de sua sincera flama filantrópica — todo esbater-se
contra as malhas do Logos eterno e imutável não passava de
inútil agitação. Pois bem: vários censores do cristianismo lhe
assacaram precisamente essa “quimera”, denunciando o
contra-senso de atingir a salvação pelo esforço da vontade
humana. De novo, o reverso da censura põe à mostra o valor
positivo da paidéia cristã, sacudidora da letargia da última
Antigüidade, que até mesmo o nobre humanismo dos
estóicos tendia a confirmar.9

O ensaísta não se furta a lembrar, convenientemente, que não só o
paganismo dispunha de valores morais pelo menos tão elevados quanto o código
cristão, como “na realidade e na média da conduta de seus membros, a Igreja foi
apenas humana, demasiado humana... e a caridade foi várias vezes preterida”, sendo
notórios e fartos os episódios de intolerância. Essa problemática moral, porém, não
invalida a sua preocupação em mostrar como a ascese puritana, forma exponencial da
religiosidade moderna, contrasta com esse etos paleocristão.
Para explicar a atrofia imposta ao etos cristão, Merquior retoma o
alijamento do espírito gnóstico pelo cristianismo autêntico são-paulino. Se, para o
gnóstico, o homem é puro em sua natureza e sua salvação pelo Deus redentor é
incondicional, para o cristão, o homem torna-se puro porque sua existência é uma
contínua retificação ética — logo, é histórica, mas não natural —, e seu Deus é
redentor-juiz, visto que a salvação é condicional — a certeza incertíssima da
esperança. Nas palavras do autor, a conseqüência dessa situação é a seguinte:
Ao eticizar o ideal de vida, o cristianismo não se limitou —
como vários credos orientais seus concorrentes — a
responder às angústias do fim da Antigüidade com uma
solução soteriológica; o cristianismo tentou responder à
angústia inscrevendo a perspectiva da salvação na
9

Id. Ib. p.82.

109

capacidade de agüentar a própria angústia.10

Revelando uma severidade sobre-humana, esse ideal de convívio ético
com a angústia foi acentuado por Lutero em teorias como a da predestinação, mas
seus sucessores aliviaram o rigor psicológico da consciência cristã, de forma que
O sucesso mundano obtido pela ética do trabalho passou a
servir de índice da graça divina. A sobriedade diligente do
puritano, de corta-caminho para a salvação dos “eleitos”.
(...) o ideal existencial do puritanismo substituiu a angústia
ética de São Paulo pela auto-suficiência do “santo” sóbrio e
trabalhador. O puritanismo retirou a certitudo salutis do
terreno da experiência dialética da fé para reinseri-la no
contexto unívoco da certeza gnóstica. A certitudo salutis se
confundiu com a orgulhosa convicção dos eleitos. Com o
puritano, emergiu a figura do gnóstico moderno.11

Foi assim que o puritanismo enxertou a atitude gnóstica no corpo do
comportamento tipicamente cristão que era a ascese intramundana, contribuindo para
que, na crise dos fins da Renascença, irrompa no Ocidente uma cultura destituída do
apego a qualquer princípio ético transcendente, pois o reverso da auto-suficiência do
puritano vem a ser a personalidade puramente apetitiva e egoística do homem
moderno e contemporâneo. Os desdobramentos desse processo intensificam a
metamorfose na consciência cristã:
Correlato do caducar das éticas transcendentes é a evolução
do conceito da divindade. O iluminismo sepultou o Deus
puritano, o Deus personalizado de Abraão, interlocutor irado
ou magnânimo da consciência cristã estigmatizada pela
Queda. Em seu lugar entronizou-se um Ser Supremo
discretíssimo, incapaz de meter o nariz nos negócios
humanos.12

Contudo, Merquior observa que esse processo, por ele chamado de
“astúcia da racionalização”, não suprimiu, de forma abrupta, as esferas institucionais
regidas por valores absolutos, mas realizou uma “sabotagem”, de forma que se
instala um hibridismo ideológico em que o racionalismo justapõe-se a ideologias
ardorosamente religiosas (como exemplos, tem-se a coabitação de método cartesiano
e impulso místico na metafísica de Spinosa nos círculos da burguesia “avançada” do
10

Id. Ib. p.100.
Id. Ib. p.100
12
Id. Ib. p.106
11
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século XVII e a coexistência de Iluminismo e pietismo na Alemanha do Setecentos).
Para o autor, o sustentáculo desse hibridismo foi a velha burguesia dos séculos XVII
e XVIII, representante do capitalismo mercantil anterior à civilização da máquina,
que contemplava com gosto as perspectivas de aristocratização da existência,
evitando até mesmo especular ou investir. Comprovando a falência do ideal heróico,
Na educação do “honnête home”, a estilização heróica
parece perder seu fundo ético — o que não pode admirar,
visto que ela é paralela à mutilação da religiosidade cristã
pelo etos afim da a-paidéia capitalista e do seu utilitarismo
moral. A sobrevivência do ideal heróico é, assim, uma meia
ilusão: o etos humanístico só subsistiu vulnerado em partes
vitais. A ética humanista que chega a 1800 já é apenas um
fantasma: um pretexto literário para estudos antiquários,
antisseticamente empreendidos pelo século anti-heróico da
prudência e da pudicícia burguesas.13

Como resultado da esclerose da mola ética do espírito cristão,
legitimou-se o império do agir instrumental, fundando um tipo histórico de cultura
em que o comportamento individual não mais depara com preceitos socialmente
ativos de elevação e contenção dos impulsos egocêntricos e no qual a religiosidade
liberal (estimulada por Lutero, na esteira de Calvino) é assimilada à estrutura
psicológica da consciência-interesse, desprovida de todo impulso de autoformação
ética e de participação numa ordem comportamental paradigmática. Na visão de
Merquior, os efeitos da sociedade industrial são desequilíbrio e instabilidade: o
indivíduo é lançado num estado de anomia, em que a impessoalidade do comércio
humano é extrema, explicitando o lugar do homem como uma peça de um sistema
que está fora de seu alcance, capaz, inclusive, de confiscar a sua liberdade privada
visto que, mesmo fora do trabalho, é impelido a um consumo compulsório pela
“idiotice” programada que se desprende dos veículos de massa. Mais grave ainda, o
desprezo pela autoridade e pela experiência leva o sujeito a suspender o senso de
responsabilidade e a despir a consciência de hábitos críticos, de forma a tornar-se
presa fácil de autoritarismos e de um hedonismo teleguiado, que produz,
artificialmente, carências e desejos. Nessa “sociedade-sem-pai”, de anomia e
conformismo, a informação prodigaliza a novidade e o juízo apenas aparentemente
objetivo, não-opinativo, contribuindo para a volúpia do sujeito que vive propenso a
13

Id. Ib. p.118
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esquecer os golpes cotidianos num onirismo compensatório. Fazendo uso do estudo
de Walter Benjamin sobre o declínio das formas narrativas, o ensaísta acrescenta à
problemática da cultura moderna a perda do maravilhoso e do diálogo interpessoal
com a informação moderna, pautada numa existência solitária e no esforço de
neutralidade:
A evolução das formas do contar reflete assim a solidão e o
jejum moral do homem contemporâneo: o eclipse do
narrativo em proveito da informação narra ele mesmo o
crepúsculo da comunicação e do sentido ético das
vicissitudes individuais.14

É dessa maneira que o autor contempla a sociedade urbano-industrial
como um quadro cultural específico, dotado de características diferenciadas em
relação ao período seiscentista, ao mesmo tempo em que nela vê o coroamento
lógico dos processos culturais consolidados no século XVII: a racionalização do
conjunto do quadro institucional da cultura do Ocidente e o solapamento do seu etos
religioso tradicional, que culmina no que ele chama de tempos modernos, que
implica ambas as idades, moderna e contemporânea. O homem dessa época, liberto
da tradição comunitária, resulta do desdobramento de uma “genealogia da solidão”,
na qual distingue três fases: a da superbia puritana, que foi o prelúdio da
insularização do homem ocidental, convertido em gnóstico intramundano,
desembaraçado do ideal da caridade e da solidariedade tradicionais; a da
subjetivização da religiosidade por obra do protestantismo liberal, tornando a fé
alheia ao transcendente e homóloga à consciência-interesse que sucedeu à
consciência puritana; por fim, a do homem de massa, que é o indivíduo abstrato e
impessoal, o parceiro alienado de jogos sociais e, no atual estágio da cultura urbanoindustrial, o consumidor compulsivo da “sociedade-sem-pai”.
Indagando-se a respeito da validade dessa individualização da conduta
e da iniciativa que fez a glória e o poder do Ocidente, cujo preço foi a solidão,
Merquior avança sua discussão no sentido de responder se, assim como o
debilitamento cultural do antigo etos cristão, também o sentimento de desvalia do
indivíduo resultou da genealogia da solidão por ele exposta. Nesse momento seu
14

Id. Ib. p.151
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ensaio chega ao ponto que converge mais diretamente no interesse do estudo do
conto machadiano, quando o autor retrocede sua investigação histórica para indagar
se não derivaria do cristianismo tradicional, anterior à sua moderna deturpação, o
sentimento de desvalia do indivíduo. Confirmada essa hipótese, tem-se mais um
argumento para a consideração da vinculação entre cristianismo e melancolia,
fechamento da análise que se pretende realizar considerando a presença dos pecados
na ficção machadiana.
Merquior destaca nesse cristianismo anterior à crise moderna
aspectos que podem explicar a desimportância do indivíduo. Um deles é o banimento
do indivíduo da participação na realidade divina; outro, a abolição do sentimento
trágico da vida; finalmente, a perda da compensação orgiástica, originalmente trazida
pelo carnaval, que acarretou um ressentimento. Este último aspecto, notadamente,
servirá de gancho para que Merquior discuta, num capítulo à parte, a situação do
Brasil na crise da cultura por ele exposta.
Sobre o primeiro, a chaga da alienação do homem moderno foi, de
certa forma, preparada pela desvalorização ontológica do indivíduo no cristianismo,
posto que, se a consciência do indivíduo, em sua intimidade com a angústia, possui
valor imenso, a realidade do indivíduo é diminuída sob o peso do dogma da
transcendência do criador e da contingência radical de sua criatura. Paralelamente,
subjaz na sociedade arcaica uma epistemologia carismática e elitista: o saber técnico
é vulgar, mas o conhecimento fundamental é privilégio de indivíduos de elite,
capazes de reconhecer o divino, ou dos carismáticos, capazes de divindade,
justamente o inverso do mundo moderno, em que os conhecimentos de temas
decisivos como o saber sobre Deus e a salvação são disponíveis a todos; somente o
saber técnico é privilégio de poucos. Outro componente da desintegração do
indivíduo encontra-se na tendência do cristianismo a eleger um saber universalista,
baseado em leis gerais, oposto a um conhecimento sobre o destino individual,
importante na sociedade arcaica, que o cristianismo teria combatido, principalmente
nas formas divinatórias, associadas à superstição.
Quanto ao aspecto trágico, este foi abolido pelo cristianismo na
medida em que,
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baseado na idéia de uma divindade onipotente, mas
salvadora, a religião cristã obscureceu a antiga consciência
do sofrimento injusto, obra selvagem do capricho ou da
vingança dos deuses.15

Mas se, de um lado, o cristão não reconhecia a crueldade dos deuses
ou a incongruência do cosmos em relação à justiça e à moral, de outro, ele é
possuidor

de

uma

profunda

individualidade

ética,

passível

da

terrível

responsabilidade da solidão, constituindo, assim, uma tragicidade subjetiva, e, por
essa razão, radicalmente diversa da tragédia antiga, posto que é tragédia do caráter,
não mais da ação.
Relacionado ao anterior, o terceiro aspecto que vincula o cristianismo
à defasagem do papel do indivíduo abarca os temas do ressentimento e do carnaval.
Merquior elege um posicionamento intermediário entre o de Nietzsche, para quem o
ressentimento é um produto típico da moral judeu-cristã, e o de Max Scheler, que
identifica, nas classes médias, de moral pequeno-burguesa, o componente do
ressentimento.
O ensaísta pondera que, se não é puramente ressentida, enquanto
contrária ao reconhecimento da importância ontológica dos indivíduos, a ética da
ascese cristã constitui um foco potencial de ressentimento; da mesma forma, o
burguês, que só pela agressividade oculta a própria insegurança, parece ter herdado
sua carência de auto-estima do cristão tradicional. A depreciação anti-elitista do ego
só permaneceu, enquanto matriz de uma moral ressentida, um simples potencial, não
assumindo a forma virulenta do ressentimento moderno, porque havia na consciência
cultural tradicional um dualismo:
Até o século XVII, o universo religioso do Ocidente
obedeceu a um regime de alternância: de um lado, reinava a
forma sublimada da religiosidade — o domínio dos cultos
oficialmente incentivados pelo status quo social, a área da
religião estabelecida; de outro lado, uma forma subversiva
(mas autorizada e institucionalizada) de celebração — a área
dos impulsos em que a sociedade arcaica (isto é, não
racionalizada) preservava a memória dos primitivos cultos
mágicos, ainda impregnados do contato com a terra e com as
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divindades ctônicas ou telúricas.16

Essa religiosidade-válvula, no dizer de Merquior, alimentava-se do
orgiástico, inserido em manifestações comunitárias e religiosas, onde a irreverência
fabrica uma confraternização dúbia, que proclama e abole conflitos, num misto de
solidariedade e crítica: eis os princípios do carnaval, intensificados com o uso da
máscara — a qual, à semelhança daquelas utilizadas nos cultos dionisíacos,
estabelece um espaço vazio a ser preenchido pelo Outro —, ou com a profanação
sistemática, inversora de alto e baixo, a mostrar a metamorfose constante, o
inacabamento do universo. Esse riso “cosmogônico”, capaz de, punindo deuses e
soberanos,

instigar a vitalidade em tempos de crise, fosse nos cultos antigos,

medievais ou renascentistas, definha a partir do Seiscentos, quando faz-se o divórcio
de arte culta e popular nas festas cortesãs, “pseudo carnavais de classe”,
culturalmente estéreis. De forma semelhante, o romantismo insere um pálido
saturnalismo, formalizado no grotesco e na obsessão da marionete: o riso esconde a
lágrima, o carnaval se subjetiviza em amarga e noturna mascarada.
No caso do cristianismo, a alternância de sublimação ética e válvula
orgiástica permitia ao indivíduo recuperar parte da auto-estima e da segurança que a
fé lhe negava, unindo o eu ao cosmos, sem a suspeita de desvalorização da Criação, o
que podia ser observado em casos de simbiose entre dimensão teológica e liberação
carnavalesca. Com a perda da possibilidade de aliviar, na festa carnavalesca, a carga
repressiva da salvação imposta pelo “viver-em-angústia”, à conduta do homem
comum, só esporadicamente suscetível de erguer-se ao ideal de eticidade cristã,
restou apenas a agressividade camuflada do ressentimento.17 Com o intuito de
explicar melhor essa problemática, Merquior remete às considerações de Nietzsche
sobre o cristianismo, não sem ressaltar a complexidade do pensamento do alemão,
suscetível tanto de apontar defeitos dessa fé (morbidez a estimular um amor
masoquista — o Deus punitivo —, falsa humildade a esconder uma moral ressentida
em relação à superioridade das “elites naturais”, Deus como usurpador ao deter as
qualidades positivas em contraste com a penúria do homem), como aspectos menos
negativos (o cristianismo reabilitou as vivências afetivas, desprezadas ou
16
17
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negligenciadas pela filosofia clássica; o ascetismo no alto clero pode ser considerado
importante método educativo). É nessa direção que o autor entende que a crítica
nietzscheana
fere a lacuna intrínseca do cristianismo: a excessiva
depreciação da natureza humana pela memória da Culpa. O
que Nietzsche saudava no declínio da consciência da culpa
era a possibilidade de extinguir o efeito morbidamente
autoflagelante, autodiminuidor, do sofrimento cristão
enquanto remorso pelo existir; o efeito daquele sofrimento
que arrancou de Pascal a terrível confissão de que “a doença
é o estado natural do cristão”. Por mais injusto e violento, o
anticristianismo de Nietzsche nos põe diante de uma questão
legitimíssima, aberta pela revolução cultural da Renascença:
a questão do direito de revalorizar os instintos naturais e a
individualidade ontológica da criatura humana, o direito ao
prazer e ao sentimento elitista, em suma: a reabilitação do
senso de eros e do senso carismático.18

O pensador brasileiro observa ainda que a crítica de Nietzsche ganha
mais vulto ao considerar-se que, em sua mundialização, o cristianismo de fato
ganhou um rumo de ascetismo antinatural, abrindo espaço para que, com a sociedade
industrial da época do filósofo alemão, fossem abolidos os rituais carnavalescos —
antes ao menos tolerados —, e o cristianismo se tornasse franca ideologia da
sublimação ressentida das massas aburguesadas. Por fim, analisando os resultados da
“morte de Deus” no pensamento oitocentista e no desse século, Merquior percebe
algumas manifestações dignas de nota, como o enobrecimento do indivíduo pela
mística oriental nos últimos tempos, ou na alternativa criada pelo modelo existencial
hippie ao deserto de valores do homem moderno. Esses movimentos não evitam a
conclusão de que é fundamental não só superar a insensibilidade axiológica da
cultura moderna como reativar a ética na luta política no mundo contemporâneo,
buscando maneiras de superação para o espírito humano, ao qual, frente à
perplexidade do presente em crise, resta apenas aprender com os erros do passado.
A inserção do Brasil nesse quadro de crise cultural, segundo o autor,
comporta uma possibilidade de subversão. Inicialmente, retoma o estudo de Sérgio
Buarque de Holanda, o clássico Raízes do Brasil, onde são apontados os aspectos
plásticos e caprichosos da colonização portuguesa, calcada no espírito de aventura,
18
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lembrando que
o Brasil antigo, dominado por classes senhoriais afeitas ao
individualismo narcísico da sociedade patriarcal, se manteve
afastado da ética de trabalho sustentada pela ascese puritana
nos países líderes da revolução capitalista.19

Lembra, igualmente, que a ausência de fortes camadas burguesas na
formação nacional não evitou que a atitude das elites rurais apanhasse alguns traços
modernos e que a substituição, no século XIX, como produção hegemônica, da
lavoura canavieira pela plantação cafeicultora afastasse as fontes ibero-agrárias.
Utilizando as análises de Celso Furtado, contesta as afirmações de que o Brasil seria
uma sociedade pré-capitalista, defendendo a idéia de uma sociedade assentada numa
economia capitalista de tipo colonial. Merquior chega, então, baseado nos estudos
histórico-antropológicos de Freyre e Holanda, a relacionar o “camaleonismo
ideológico” do brasileiro e suas origens sócio-culturais, para tal trazendo à lembrança
o caráter “parodístico” com que a cultura oficial vem caricaturando os valores
ocidentais, expresso com singular contundência na metáfora antropofágica, herança
do modernismo. Os conflitos inerentes a um pensamento pré-racional vêm à tona
com o ingresso no regime urbano-industrial, quando o velho individualismo
hedonístico ou a famosa cordialidade revelam sua incompletude:
O fato de que o individualismo das elites brasileiras se
distancia do modelo de cultura repressiva forjado pela
racionalização no refluxo das éticas religiosas tradicionais de
modo algum o qualifica como moral automaticamente
superior20.

No entanto, Merquior explica que, se o brasileiro não é forte em
matéria de solidariedade sincera ou de sociabilidade construtiva, sua “malícia
anárquica” o faz rejeitar toda disciplina desindividualizadora, salvando-o da
trituração do social, no que recebe o apoio subterrâneo da sua alma religiosa.
Nesse ponto, o ensaísta menciona o que constitui a pedra de toque de
sua argumentação em favor de uma peculiaridade vital no pensamento religioso
brasileiro: o verdadeiro substrato religioso do povo brasileiro é o conhecimento
19
20
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orgiástico.
Os ritos de possessão e a moral trágica do catolicismo
patrício — de politeísmo mal disfarçado (primazia do culto
dos santos) — atestam a insuficiência dos efeitos da
racionalização na mente brasileira: longamente mantido à
margem das formas sociais modernas pela prática da
escravidão e o (sic) predomínio da vida rural, o Brasil gozou
de considerável retardamento do “desencanto do mundo”. O
etos nacional se forjou em plena sobrevivência do senso do
sobrenatural.21

O autor adverte, contudo, para a distinção nos rituais de possessão
entre o orgiasmo arcaico (candomblé, xangô pernambucano) e o espiritismo, pois
este apresenta não poucas afinidades com o processo de racionalização da cultura,
além de um sentimento messiânico, retificador, porém pouco agressivo nas formas de
reivindicação social. A respeito desse último aspecto, Merquior comenta que a
predominância, no sincretismo religioso nacional, da orgiástica negra sobre as
crenças ameríndias comprometeu a sorte do sentimento quiliástico no espírito
popular, ou seja, enquanto os índios acreditam no advento de um apocalipse,
resultante do enfraquecimento das forças cósmicas, os africanos, com seus ritos de
compensações entre deuses e homens, preservam a fé no equilíbrio da ordem
cósmica (daí serem os surtos milenaristas associados ao Brasil caboclo, e não ao
Brasil mulato).
Com tais peculiaridades, a tese do autor toma vulto, enaltecendo a
capacidade deste país de adentrar na cultura moderna vacinado contra o seu
anticarnavalismo, preservando — por sua fraca inclinação tanto ao construtivismo
social das seitas ascéticas quanto ao revolucionarismo das seitas quiliásticas — toda
uma gama de evasões libertárias, sintetizadas, em oposição ao rigorismo puritano, no
seu predecessor histórico,
a religiosidade alternada do cristianismo antigo, coexistente
e solidária com o substrato orgiástico dos ritos primitivos,
tribais e localistas. Assim, a situação periférica da cultura
brasileira em relação à cultura moderna restitui ao Ocidente
a imagem de sua infância. Será que isso nos credencia —
precisamente como ocidentais “retardatários” — a pressentir
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melhor os horizontes de superação da cultura em crise?22

Em seguida, o autor passa a considerar que toda a América Latina, nas
últimas

décadas,

quando

experimentou

a

dupla

passagem

de

economia

subdesenvolvida para economia desenvolvida e sociedade tradicional e, por fim, para
sociedade modernizada, procedeu a uma “revolução pelo alto”, em que a classe
dominante não é expropriada pelo processo modernizador. Além disso, a hegemonia,
nessa camada dirigente, de membros oriundos da classe média, constitui um dado
novo, na medida em que substitui as antigas classes senhoriais — que, a bem da
verdade, continuavam ocupando espaços na burocracia e na política. O alerta de
Merquior dirige-se para a possibilidade de afastamento de certa classe média
conservadora do espírito anárquico, libertino e libertário do etos brasileiro clássico
que as antigas elites, em sua índole narcísica, preservaram.
É apenas o risco de que a estreiteza de vistas de certa classe
média, atiçada por um ufanismo tacanho, viesse a jogar a
cultura brasileira num sensível descompasso em relação aos
impulsos de renovação cultural do Ocidente, votados,
conforme constatamos, à superação das vastas insuficiências
axiológicas
da
sociedade
prometéica.
Em
seu
cosmopolitismo alienado, nossas antigas elites souberam ao
menos conservar-se permeáveis à evolução cultural
ocidental. Seria triste que o Brasil, sendo, por formação,
depositário de paradigmas que mal ou bem resistiram a
algumas das mutilações humanas provocadas pela
racionalização da vida, abdicasse desse passado no exato
instante em que o futuro lhe confere tanto sentido. Triste e
irônico — porque a guinada que sufocasse em nós o espírito
do carnaval, o espírito lucidamente “amoral” de Macunaíma,
em proveito de não sei que forçada compostura, conseguiria
tão-somente nos colocar na órbita sombria do atraso cultural.
E então, só restaria rezar para que o gênio da avacalhação —
esse saci verde-amarelo — nos restituísse a nós mesmos, à
nossa autêntica inautenticidade ética. 23

Convém lembrar que o quadro recém-descrito por Merquior remete a
uma época bastante específica da história brasileira, o governo militar pós 64,
quando tal predominância das camadas médias fazia-se notar, algo que pode,
tranqüilamente, ser revisto se considerar-se os próximos presidentes e políticos
eleitos após a redemocratização, cuja expressiva maioria revela a tendência à
22
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manutenção de certo poder oligárquico e elitista. Ainda que conclua seu retrospecto
no século XX, o quadro mental exposto pelo autor permite, com algumas mediações,
filiar a literatura machadiana a esse espírito “lucidamente amoral” que preserva, na
cultura brasileira, a saúde do pensamento vinculado ao carnaval. Depositário da
possibilidade de oferecer à mutilada consciência ocidental um paradigma de
autenticidade, o Brasil eleva-se acima de suas deficiências e de suas ambigüidades
por força da vitalidade de sua cultura. Seja pela incompletude de suas instituições,
seja pela preservação de esquemas mentais não corroídos por uma moral repressiva,
a ambivalência do modo de ser brasileiro segue alimentando investigações e
projetando sentidos em meio à crise da cultura ocidental, como se verá a seguir. Com
o fechamento da análise de Merquior, convém retornar ao conto “Viver”.
A estrutura dramática, conforme foi demonstrado, conduz a um
desfecho em aberto, dada a misteriosa fala das águias. Recuperando o lastro da
história das religiões e da vertente mitológica, o texto oferece uma alegoria da
promiscuidade das concepções religiosas, resultando num misto de melancolia e
sarcasmo. Acrescentando a esse hibridismo a contribuição das teses de Saudades do
Carnaval, tem-se um cruzamento de fatores. A expectativa sobre o final dos tempos
remete a tendências milenaristas, anteriores até mesmo ao pensamento judaicocristão, mas por ele recuperadas em profecias e controvérsias como as geradas pela
escatologia medieval e por episódios místicos à semelhança das teses proféticas de
Padre Antonio Vieira. Ainda que proteste sua descrença, o sapateiro errante é
seduzido pelo ambiente apocalíptico e pela promessa remissora veiculada por
Prometeu. Este segue desempenhando o papel da racionalidade; contudo, trata-se de
uma razão zombeteira: ao Prometeu original, punido por almejar o fogo divino para
os homens, Machado de Assis contrapõe um subversivo sátiro que se deleita com a
ingênua vaidade do representante do “viver em angústia”. A amoralidade do pagão
constitui, desse ângulo, a sobrevivência do espírito do carnaval, estranhamente
voltado, neste caso, contra o representante hebreu, possivelmente mais afinado com a
figura do Deus vingativo dos fundadores judeus e das genealogias. Sem prever para o
humano nada mais que sua contingência, resta a Prometeu o bálsamo do riso face ao
retorno de Ahasverus à sua melancólica natureza mortal.
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De tal quadro conclui-se pela sugestão machadiana de que tudo é vão,
restando — aos que puderem — não mais que rir de sua condição. A junção de riso e
dor a partir de um mito clássico, como é o caso de Prometeu, e de um mito renovado
na figura de Cristo, propicia uma abordagem acerca da tensão entre os domínios de
mito e poesia. Walter Burkert24 explica o mito como sendo narrativa aplicada, com
sentido explicativo para uma coletividade, ligando o presente ao passado e
canalizando, simultaneamente, expectativas para o futuro. Muito presente na tradição
literária, ainda que possua vestígios em tradições orais e populares, as narrativas dos
mitos gravitam, como explica Burkert, em torno de formas que envolvem viagem,
lutas, genealogias, fundação, sacrifícios. Considerando estes últimos aspectos, o
autor sugere um enquadramento específico para Prometeu, afastando-o do trágico:
E, contudo, sacrifício e fundação podem também
aparecer no mito sob um aspecto completamente diferente, à
distância do divino e com consciência própria do humano,
não trágico, não sério, mesmo, até o limite do cínico. Foi em
mitos indianos em primeiro lugar que foi concebida e
nomeada a forma do “trickster” (trampolineiro), do portador
da cultura, que executa como se fosse um “desporto”
infrações à regra e quebras de tabus e possibilita aos homens
a existência, mesmo contra a vontade dos deuses. (...) Um
drama do começo da época sofística, o Prometeu Agrilhoado
(...) deu à rebelião do portador da cultura contra o deus a
forma de um orgulho obstinado, que desde então define a
compreensão que o homem tem de si próprio como atitude
“prometéica”.25

Se a insolência de Prometeu repete-se no conto machadiano na forma
do amigo dos homens que lhes lega a possibilidade de serem senhores de sua
intervenção na cultura, sua fuga ao sacrifício, na versão machadiana, estabelece um
jogo com a escatologia cristã. A soberba do sapateiro o fez ser punido por Cristo, no
que iguala-se ao também transgressor Prometeu. No conto em questão, todavia,
simbolicamente, o mito antigo quebra mais uma regra, trocando de lugar com o
sapateiro e legando a ele a mortalidade advinda do sacrifício. Conjugam-se aqui o
logro do titã e a ingenuidade do judeu errante que, embora afirme desacreditar num
além-morte, espera pela recompensa no fim dos tempos de acordo com o que lhe
afiançara o rebelde Prometeu. Sendo assim, pelo que indicam as palavras das águias,
24
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a vítima sacrificial que irá pagar pela transgressão prometeica é Ahasverus, que se
torna, em sua ingenuidade a respeito do destino, um caráter entre o trágico e o
cômico.
O homem ri, simultaneamente, de sua infâmia (entendendo a traição
fruto da astúcia como parte do legado de Prometeu) e de sua desdita (colocando-se
como vítima junto ao judeu errante). Sob este ângulo, Burkert entende como um
paradoxo memorável que tenha sido precisamente da crise do pensamento mítico
que brotou a mais poderosa forma poética do mito: a tragédia ática.26 Diferente do
que ocorrera antes, com a familiaridade do mito na poesia, principalmente a épica, e
na filosofia,
Na medida em que o voltar-se para o mito é uma
conseqüência da quebra da tradição vivida, no começo da
modernidade, o mundo mítico já não aparece agora com o
brilho do modelar, mas num estado de abalo que não se
notara antes. A tragédia considera as situações míticas quase
exclusivamente sob o aspecto da catástrofe, que evoca o
lamento. “Temor e compaixão”, segundo a conhecida
definição de Aristóteles, é o que o acontecimento trágico
deve despertar. Precisamente porque o individualismo está a
despontar, surge-lhe no espelho do mito a sua compreensão
colectiva mais medonha: o sacrifício humano.27

É como se, liberto dos ditames da ancestralidade e da coletividade, o
homem conquistasse, junto de sua individualidade, um destino horrendo. Além de,
em sua estrutura, remeter à tensão e ao contraste de situações próprios da
representação dramática, o conto “Viver” faz alusão à situação de sacrifício trágico.
Ahasverus, insensível diante do sacrifício do Messias, é castigado a errar até o fim
dos tempos; paradoxalmente, Prometeu, punido porque se rebela contra os deuses a
fim de elevar a condição humana, entrega o judeu à morte no alto da montanha.
Com relação a este último aspecto, pode-se observar que incide a
tópica da hostilidade entre judeus e cristãos, remanescente em folguedos populares
como o Sábado de Aleluia, em que o israelita é motivo de escárnio coletivo, ou na
cristalização de um sentido negativo para “judiaria”, que, conforme a explicação de
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Câmara Cascudo28, significa maltrato, tortura, uma eloqüente reminiscência religiosa
do judeu como figura insensível, orgulhosa, egoísta e má. Resta, assim, uma pergunta
insolúvel, situação costumeira em se tratando da obra machadiana: qual o sentido das
atitudes de Prometeu? O titã pode ter agido por interesse próprio, a fim de livrar-se
de sua maldição, com o que confirma sua astúcia e seu caráter de “trickster”; pode,
mais uma vez, estar ajudando o humano dando descanso a Ahasverus e, portanto,
desafiando o poder divino, só que agora o poder emana de outra matriz religiosa; por
fim, a punição do judeu pode refletir a arcaica rivalidade entre judeus e cristãos,
reforçando o complexo cultural de vítima expiatória.
Seja como for, do ponto de vista da mitologia, Machado remodela o
mito, adotando procedimento até certo ponto equivalente ao de autores trágicos que
se posicionaram de formas diversas em relação à tradição arcaica, conforme explica
Burkert:
Em relação ao mito, hoje parece ser Ésquilo o que preenche
de forma mais completa a tradição arcaica: o mundo heróico
do mito concilia-se com as primeiras exigências da
realidade. (...) Sófocles mostra-se mais moderno, ao libertar
o herói da sua história e isolá-lo, e ao representá-lo a
desintegrar-se do seu mundo circundante de uma maneira
obstinada e desesperada (...) Eurípedes, o mais representado
dos dramaturgos na antigüidade tardia, obtém os seus efeitos
sobretudo precisamente na colisão com a matéria tradicional,
da qual extrai tendências subterrâneas e contrárias. Medeia,
a neta do Sol assassino, torna-se, nas mãos dele, uma mulher
completamente humana; tanto mais terrível é, quando
justamente da alma humana irrompe a monstruosidade: o
assassínio dos próprios filhos. Ocasionalmente, Eurípedes
submeteu o mito, de uma maneira pretensamente inofensiva,
embora não também sem farpas, à ideologia do Estado, e
depois novamente cruzou a dívida religiosa com um jogo
desconcertante quase cômico — é assim no Íon e na Helena.
Quando Héracles, depois do assassínio cometido, em estado
de loucura, contra a mulher e os filhos, empreende criticar
explicitamente os mitos divinos, põe-se a si mesmo em
causa de uma maneira confusa. No Orestes tornam-se
presentes actos de violência míticos, como se fossem actos
de terroristas, de uma maneira quase parodística.29

À semelhança de Eurípides, Machado prefere imergir suas criaturas na
28
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irracionalidade a torná-las vítimas de uma fatalidade caprichosa. O enigma do
humano subsiste, num primeiro plano, na figura ambivalente de Prometeu, que
aglutina em si o melhor e o pior: é grandioso e eloqüente, mas também sabe ser
pérfido. Sua alma contamina-se de sentimentos tão mesquinhos quanto
imponderáveis, resultando, portanto, numa corrosão do mito pelo humano,
demasiado humano. Mesmo na figura patética de Ahasverus é possível identificar o
mito, se for aceita a argumentação de Burkert. Em que pese a univocidade de uma
vontade teológica, numa série de textos judeus, cristãos e gnósticos sobrevivem
elementos míticos, como relatos de aventuras e preocupações cosmogônicas.
Só na história da queda de Adão se transmitiu um mito
autêntico do Velho Testamento. Por outro lado, os textos
sacralizados nos Evangelhos, as histórias acerca de Jesus,
incluindo o relato terrivelmente real da Crucificação,
tomaram agora de novo as funções do mito, como esboço e
explicação da realidade: fundamentam os rituais do
Baptismo e da Comunhão, podem modelar o entendimento
de toda uma vida como “seguir a Cristo”.30

Pagão ou cristão, trágico ou cômico: a impossibilidade de resumir o
sentido no mito em estado puro, ou ainda de vinculá-lo a objetivos políticos e
religiosos, como costumava ocorrer na pólis grega em seu período áureo, ou como
vem ocorrendo na teologia cristã desde o berço israelita, faz com que o conto
funcione como um pastiche dos gêneros e das crenças.
Lidos a contrapelo na fábula machadiana e em face da desordem
provocada no sentido original, nada mais resta aos heróis em crise senão suscitar na
humanidade o riso de esgar, incongruente por natureza. No dizer de Merquior, esses
heróis sintetizam o espírito carnavalesco da cultura brasileira, através da sábia
“amoralidade” de Prometeu, que responde à solidão do indivíduo moderno —
Ahasverus — com a saúde do riso verde-amarelo.
No entanto, mais uma observação pode ser feita a respeito da natureza
desse riso. Num ensaio em que se detém a analisar o cômico, sobretudo a partir da
caricatura de sua época, o francês Charles Baudelaire elabora o conceito do riso
grotesco baseado em elementos de natureza teológica e cultural, ainda que não os
30
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aprofunde. Comentando que o verdadeiro Sábio, animado pelo espírito do Senhor,
não ri, ou ainda que, segundo Eclesiastes VIII, 6-7, o riso é, via de regra, privilégio
dos tontos, Baudelaire vincula o riso ao episódio da Queda:
La risa humana está intimamente ligada al accidente de una
antígua caída, de una degradación física y moral. La risa y el
dolor se expresan com los órganos en los que residen el
mando y la ciencia del bien o del mal: los ojos y la boca. En
el paraíso terrenal (lo consideremos pasado o porvenir,
recuerdo o profecía, como los teólogos o como los
socialistas), en el paraíso terrenal, esto es en el medio en que
al hombre le parecía que todas las cosas creadas eran buenas,
la alegría no estaba en la risa. No le afligía ninguna pena, su
rostro era sencillo y liso, y la risa que agita ahora a las
naciones no deformaba los rasgos de su cara. La risa y las
lágrimas no pueden dejarse ver en el paraíso de las delicias.
Son por igual hijas de la pena y han llegado porque el cuerpo
del hombre enervado carecía de fuerzas para reprimirlas.31

A fim de comprovar que lo cómico es uno de los más claros signos
satánicos del hombre y una de las numerosas pepitas contenidas en la manzana
simbólica32, o francês relaciona o riso a um componente sabidamente demoníaco, o
orgulho, originário da idéia da própria superioridade. Trata-se, porém, de um
conceito complexo, haja vista que a lei que rege este riso é, como o próprio riso,
contraditória. Inspirado em Melmoth, personagem da literatura romântica, Baudelaire
define a humanidade como dupla, em conflito entre o pensamento, que transcende as
leis físicas e intelectuais, e a consciência de sua debilidade intrínseca em relação ao
que é divino:
El es, entiéndaseme, el resultado necesario de su doble
naturaleza contradictoria, que es infinitamente grande en
comparación con el hombre, infinitamente vil e bajo en
comparación con lo Verdadero y lo Justo absolutos.
Melmoth es una contradicción viviente. Há escapado de las
condiciones fundamentales de la vida; sus órganos ya no
soportan su pensamiento. Es la razón por la que esa risa
hiela e retuerce las entrañas. Es una risa que jamás duerme,
como una enfermedad que sigue siempre su camino y
ejecuta una orden providencial. Y así, la risa de Melmoth,
que es la más alta expresión de orgullo, desempeña
perpetuamente su función desgarrando y quemando los

31
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labios del irremisible reidor.33

Depreende-se de tal formulação que o incremento do riso diabólico é
proporcional ao grau de sofisticação intelectual e, por este caminho, é inevitável a
alusão tanto ao pacto fáustico quanto ao desafio prometéico. Observando tal reparo,
entende-se que, em seguida, Baudelaire destaque a grandiosidade dos esforços do
cristianismo em, desenvolvendo seu conhecimento sobre o bem, aprofundar os
domínios do mal, posto que bem e mal funcionam paralelamente, e, como
decorrência disso, chegue à conclusão de que é nos cristãos que se encontra o cômico
absoluto. Ao explicar, então, este último elemento de seu conceito, Baudelaire
desenvolve a idéia do cômico grotesco, que implica um riso louco, excessivo,
concernente a uma superioridade não mais sobre o semelhante débil ou desgraçado,
mas sobre a própria natureza:
Ahora bien, el orgullo humano, que siempre lleva la
delantera, y que es la causa natural de la risa en el caso de lo
cómico, se convierte también en causa natural de la risa en el
caso de lo grotesco, que es una creación entremezclada de
cierta facultad imitativa de elementos preexistentes en la
naturaleza. Quiero decir que en ese caso la risa es la
expresión de la idea de superioridad, no ya del hombre sobre
el hombre, sino del hombre sobre la naturaleza. (...) la risa
causada por lo grotesco tiene en sí algo de profundo, de
axiomático y de primitivo que se aproxima mucho más a la
vida inocente y a la alegría absolutas que la risa originada
por la comicidad de las costumbres.34

Ao remeter à vida inocente e à alegria absolutas, Baudelaire não deixa
dúvidas sobre a vinculação de seu conceito de grotesco à narrativa bíblica, mais
precisamente ao livro do Gênesis, onde é explicada tanto a criação do mundo como o
surgimento do mal a partir da Queda, uma idéia cara ao cristianismo. Equiparando o
grotesco ao sentido de cômico absoluto — En lo sucesivo denominaré a lo grotesco
cómico absoluto, como antítesis de lo cómico ordinario, que llamaré cómico
significativo35 —, o francês traz à tona a evidente vinculação do cristão não somente
com o sentimento da perda, mas também com o da culpa, posto que sua trajetória
implica passar a vida em busca de uma idealidade perdida, só remissível na expiação
33
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final. Sendo assim, na leitura baudelaireana, nos fugazes momentos em que o homem
reconhece sua superioridade sobre essa natureza perfeita, obtém a perdida alegria
absoluta na forma de um riso grotesco, selvagem. É como se, por breves instantes, a
salvação não estivesse na promessa da redenção, mas na contingência do riso
satânico. Tal conceituação dá conta, adequadamente, da forma como o cômico pode
ser entendido na ficção machadiana, mais precisamente no caso em análise, o conto
“Viver”.
Sob um pano de fundo escatológico, tem-se no judeu e no pagão duas
vítimas do orgulho, pecado por excelência demoníaco. No entanto, o cômico evolui
do ordinário, quando se constata a ignorância de Ahasverus a respeito de seu destino
iminente, para o grotesco, a partir da consciência de Prometeu do bem e do mal,
atributos de uma natureza decaída e dos herdeiros que comeram do fruto proibido. A
alegria e o riso, como explica Baudelaire, são incompatíveis com o ambiente
paradisíaco, em que a face não era desfigurada nem pelo riso, nem pela lágrima; só o
conhecimento do mal deflagra no homem a consciência satânica e primitiva de sua
condição dual, contraditória por excelência. Intuir a vitalidade do mal, algo que a
insistente e longa preocupação da teologia cristã legou para o homem ocidental, vem
a ser o trunfo oferecido por Machado de Assis.
Ainda que não constitua uma regra geral, semelhante abordagem do
cruzamento de crenças conduz a mais um retrato ambivalente da humanidade,
dividida entre o cômico e o trágico no conhecido conto “A Cartomante” (VH). O
enredo concentra-se num caso de adultério. O enredamento deste triângulo amoroso,
porém, é menos importante do que aquilo que, disfarçado de pano de fundo, vem a
ser o âmago da narrativa: o conflito entre razão e superstição. O tema emerge desde
o início, com a citação inconsciente da célebre máxima hamletiana — há mais coisas
entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia — por parte do vértice fatal do
triângulo, Rita. A dama refere ao amante, Camilo, a consulta a uma cartomante, fato
que se sabe comum na sociedade carioca da época (e a literatura vem a ser um
depoimento contundente desse comportamento, desde Memórias de um sargento de
milícias, para citar um antecedente próximo), comprovando o fascínio que o
sobrenatural exerce sobre todas as camadas sociais. O rapaz reage com ironia, posto
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que em nada acreditava, conforme explica o narrador:
Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso,
teve um arsenal inteiro de crendices, que a mãe lhe incutiu e
que aos vinte anos desapareceram. No dia em que deixou
cair toda essa vegetação parasita, e ficou só o tronco da
religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os
ensinos, envolveu-os na mesma dúvida, e logo depois em
uma só negação total. Camilo não acreditava em nada. Por
quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento;
limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda
afirmar, ele não formulava a incredulidade; diante do
mistério, contentou-se em levantar os ombros, e foi andando.
(p. 478)

Tais comentários são relevantes para a compreensão do desfecho do
caso. Assim, a inconsistência do jovem que se nega a refletir seja sobre a fé, seja
sobre a incredulidade, passa a ser reiterada pelo narrador:
Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe
tanto a ação do tempo, como os óculos de cristal, que a
natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem
experiência, nem intuição (p.479).

Com tal perfil, Camilo, após a morte da mãe, torna-se uma presa fácil
dos encantos de Rita, mulher do amigo Vilela. O deleite dos amantes é abalado com
o surgimento de cartas anônimas, revelando ser do conhecimento de todos a sua
aventura. Decidem afastar-se por um tempo. Certo dia, Vilela envia a Camilo um
enérgico bilhete solicitando que fosse à sua casa. A partir daí, o desenrolar da
história repercute em dimensões da cultura. Camilo procura despertar seu espírito
analítico, afastando, com argumentos lógicos, a imagem de um drama, desenhado
pelas palavras misteriosas e ameaçadoras do bilhete. O antes incrédulo rapaz sofre
um golpe da fatalidade: o tílburi que o levava teve que parar por causa de uma
carroça atravessada na rua, que vem a ser, coincidentemente, a rua da casa da
cartomante: Dir-se-ia a morada do indiferente Destino (p.481). O destino, entretanto,
não era indiferente; Camilo sente-se tomado pelas “velhas crenças”, pelas
“superstições antigas”, enquanto o inexplicável penetra em sua consciência junto à
voz da mãe ou à frase do príncipe da Dinamarca, como se fosse um véu opaco. A
sensação de opacidade persiste à medida que Camilo sobe as escuras escadas até o
sótão mal iluminado onde a cartomante, por baixo de olhos sonsos e agudos (p.482),
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lhe afiança que nada aconteceria a ele ou à amada. Note-se a incongruência nessa
percepção do narrador, que atribui aos olhos da mulher elementos inconciliáveis,
visto ser um artifício unir tais características — palermice e agudeza —, restando ao
leitor, no decorrer dos acontecimentos, descobrir a impressão verdadeira, caso ela
exista. Não existindo, permanece intrínseca à forma machadiana a possibilidade da
incômoda ambivalência. De qualquer maneira, animado com as palavras e néscio a
respeito dos olhos, o rapaz recebe a fala da cartomante como uma profecia: E de pé,
com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu, como se fosse a mão
da própria sibila, e levantou-se também (p.482). A cartomante demonstra
consciência de seu poder, de forma que mastiga, casualmente, passas, enquanto
sugere ao rapaz que o preço da consulta era proporcional ao amor contido em seu
coração. Sob um olhar cético, tal vinculação sugere uma denúncia da esperteza da
mulher, farejando um farto pagamento, o que de fato acontece. O aviso para que
Camilo tome cuidado com a escuridão das escadas vem a ser a verdadeira profecia
(comprovada pelo epílogo da história), que, contudo, não atinge a sensibilidade do
apaixonado, então tomado de vez por uma fé nova e vivaz (p. 483), que o faz lembrar
das horas felizes de outrora e admirar o mar com a sensação do futuro, longo, longo,
interminável (p.483). O quadro benfazejo vem a ser rompido com a morte dos
amantes por um descomposto e irado Vilela.
Os desdobramentos possíveis para o desfecho sangrento são vários.
Em primeiro lugar, destaca-se o conflito entre razão e crença. A racionalidade em
questão, contudo, é pouco convicta, representada por um débil Camilo que, como
fora antecipado, não possuía argumentos para não crer em coisa alguma, assim como,
no sentido oposto, faltara-lhe tanto experiência quanto intuição para pressentir o
desfecho da situação. Ainda em relação a Camilo, a superstição reaparece como um
resíduo ancestral, ora associada à figura materna e ao passado, ora à indefinição de
um presente opaco, que, após a consulta à cartomante, adquire contornos promissores
dada a permanência da inconsciência da personagem, como explica o narrador a esse
respeito: O presente que se ignora vale o futuro (p.483). Na verdade, constata-se que
o conflito de paradigmas não se consumou, pois a racionalidade de Camilo era tão
suscetível quanto sua aderência ao mistério e à superstição.
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A respeito dos domínios desta última no Brasil, Câmara Cascudo traz
algumas contribuições que se aplicam, de bom grado, na interpretação do conflito em
questão. Baseando seu estudo nas experiências que foi recolhendo pelo Brasil,
principalmente o do interior, o autor resgata traços universais e o passado mais
longínquo em usos rotineiros e, por vezes, inconscientes.
Para o Povo o Sobrenatural é lógico pela simples evidência,
explicando-se pelo próprio mistério impenetrável às argúcias
da curiosidade humana. Ao contrário dos Intelectuais, o
popular não se interessa pela explicação do fenômeno mas
unicamente por sua interpretação. Tem a intuição do silêncio
impassível a todas as perguntas, infalíveis e inúteis. Esse
capital defendia a invasão dos anseios revolucionários no
plano religioso. Uma densidade mental impossibilitando a
penetração remodeladora. Assim, as modas modificavam
dificilmente as velhas preferências, quando na sociedade
urbana as predileções eram instantâneas e sucessivas.36

É assim que pode ser lido o gesto feito pela cartomante, apontando o
indicador sobre a testa de Camilo ao final da consulta. Ainda segundo Cascudo,
apontar o dedo, principalmente o indicador, recupera um uso milenar, indicativo da
popularidade, boa ou má, do escolhido, havendo, contudo, quem desprezasse essa
indicação da Fortuna, atribuindo ao dedo consagrador conteúdo pejorativo. No caso
de Camilo, a indicação digital daquela que serviu como oráculo de sua inquietação
serviu como um sinal de que ele era o escolhido, o homem marcado. Na leitura do
consulente, ele fora destinado à felicidade: assim a cartomante previu e assim ele
desejara, ignorando as evidências em contrário. O pensamento do jovem amante
obedece à lógica da superstição, em que o fato de ter parado à frente da casa
funcionou como uma indicação misteriosa para que ele consultasse a vidente. É
curioso que, embora Cascudo associe à alma popular essa identificação com o
sobrenatural, Camilo está inserido na urbanidade carioca e possui conhecimento
letrado. A sobrevivência, no Brasil incipientemente urbanizado do Oitocentos, de
comportamentos como esse revelam um componente fundamental dessa sociedade.
Buscando uma explicação mais abrangente para essa coexistência de
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princípios, pode-se mencionar o estudo de Jean-Claude Schmitt,37 Historia de la
superstición. O autor identifica, nas origens do Cristianismo, resíduos da herança
pagã, principalmente em práticas e cultos como a divinização dos mortos e as formas
de idolatria e de demonologia, duramente combatidos mas também transformados e
adaptados pela religião cristã. Na luta pela conversão dos pagãos, estava implícita a
tarefa de abolir as superstições, simultaneamente à destruição de templos e ídolos.
Em relação aos cultos vinculados a elementos naturais (árvores, fontes de água,
animais sagrados), os apóstolos cristãos tiveram que realizar adaptações, unindo a fé
cristã a elementos e mitos locais. Em meados da Alta Idade Média, Schmitt
menciona a fragilidade do limite entre o que a Igreja tolerava e o que condenava
como “supersticioso”. Uma série de desastres biológicos levou a população a aderir a
práticas de curandeirismo e a temores sobre possessões noturnas e demoníacas, o
que, em termos de eficácia simbólica, não diferia muito da pregação cristã em torno
de relíquias e milagres de santos. A respeito do tempo e dos sonhos também
intensifica-se a querela religiosa. Mais preocupados com a alma do que com o corpo,
os membros da Igreja dedicavam-se apenas a cerimônias funerais e tumbas de
figuras santificadas, deixando o povo entregue a cultos arcaicos, inclusive de
mascaradas e jogos fúnebres, duramente contestados, bem como a formas de magia
negra e de visitas de espectros ao mundo terreno. Nesse contexto, conforme Schmitt,
a Igreja procede a uma cristianização do tempo. Pode-se acrescentar ainda que a
adaptação realizada pela Igreja reflete a quase indistinção das práticas que se
pretendiam, apenas em tese, divergentes.
intentó cristianizar el tiempo en todas sus dimensiones: por
una parte, el tiempo histórico y escatológico,
proporcionando al tiempo cristiano un origen — el Génesis
—, un fin — el juicio final — y, sobre todo, una finalidad, la
salvación susceptible de orientar los actos y las aspiraciones
del hombre; por otra, el tiempo vivido — cíclico, no lineal
—, marcado por los movimientos naturales de la Luna y el
Sol, pero medido y dividido de forma específica por la
cultura cristiana. También en esto la Iglesia quiso imponer
su marca.38

Esse processo consumiu, obviamente, longos períodos e debates, na
37
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medida em que assimilar calendários e festividades diversas, como os de Ano Novo e
Carnaval pagãos, implicava impor uma ideologia. O caso específico da adivinhação
envolvia uma variada tipologia, desde os que liam os astros, as águas ou as entranhas
de animais, até os que liam as “sortes de santos” ou “dos apóstolos”, baseando-se,
por vezes, nas Sagradas Escrituras, o que bem exemplifica a antes referida adaptação.
Até mesmo os sonhos recebiam a preocupação dos teólogos, posto que a dignidade
moral ou social da pessoa era critério de valor para diferenciar os sonhos proféticos
entre os “verdadeiros”, enviados por Deus e, portanto, passíveis de antecipar o
futuro, e os “falsos”, provenientes do diabo. O historiador distingue, ainda, por volta
do ano mil, uma modificação nas estruturas materiais e sociais do Ocidente,
associadas a uma vida em aldeias (casas, igreja e cemitério), em que se transformam
as modalidades jurídicas e técnicas de exploração da terra, conjugadas a uma “cultura
rural”: formas de solidaridad y de alianza de los habitantes, sentimiento compartido
de pertenencia a una comunidad, memoria colectiva que se enraiza en el suelo y une
a los vivos con sus familiares difuntos.39 Para Schmitt, essas modificações,
acrescidas do surgimento das classes urbanas privilegiadas, “os burgueses”, inserem
um quarto pólo a desequilibrar o esquema das três ordens que até então vigorava (em
cima os que oram, em seguida os que guerreiam, e, por fim, os que trabalham para
alimentar as duas ordens superiores). Nesse contexto, os clérigos passam a
preocupar-se em conhecer o mundo laico: alguns, mais do que mostrar
intransigência, vão sucumbir ao fascínio do maravilhoso que passam a descobrir em
suas pesquisas e visitas pastorais a fim de conhecer as lendas, crenças e rituais dessa
população.
Embora ainda baseados em Santo Agostinho, em meados dos séculos
XII e XIII, então com a reflexão teórica de Tomás de Aquino, sofisticam-se os
argumentos em favor da culpabilidade ativa e da perseguição dos praticantes de atos
delituosos, porém nem as superstições, nem a cristianização eram os mesmos, de
forma que passam a confundir-se:
Pero las “supersticiones”, pese a una aparente inmovilidad,
tampoco eran siempre las mismas; las transformaciones de la
sociedad y de las condiciones ambientales del pueblo
39
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cristiano, así como el propio éxito de la cristianización de las
aldeas y las ciudades, vinculaban más estrechamente que en
el pasado las “supersticiones” a las formas legítimas del
culto cristiano.40

Segundo esclarece o historiador, mais do que condenar, então, práticas
de antigo paganismo, competia aos membros da Igreja combater tais manifestações
no seu próprio seio: sacramentos como a hóstia recebiam uso ilícito; relíquias e
imagens de santos sofriam “humilhações” e rituais cuja violência escandalizava a
representação mais intelectual que possuíam os clérigos instruídos em escolas e
universidades urbanas; de forma semelhante, na canonização de santos,
confrontavam-se os esforços da teologia em restringir os tipos de milagres aceitáveis
para um candidato a santo e a sede de santidade que facultava a comunidades o culto,
por vezes selvagem, de santos locais.
A abundância de relatos sobre bruxarias e “malefícios” na Baixa Idade
Média atesta os esforços da Igreja em sua luta contra heresias populares (dos cátaros
e valdenses), de forma que passa a rivalizar com a justiça laica na punição de
supersticiosos, então considerados como criminosos. Segundo observa Schmitt, o
nascimento de uma cultura urbana abriu outra frente de luta para a Igreja, que se
deparou com uma organização do espaço mais densa, uma divisão mais marcada do
tempo e uma maior diversidade de grupos sociais e de formas de sociabilidade:
En este contexto la Iglesia comenzó a preocuparse por las
“supersticiones”, que a su entender prolongaban antiguos
ritos relacionados con el calendario, a la vez que exaltaban el
cuerpo, la risa y el desenfreno contra la austeridad moral que
ella pretendía promulgar, y provocaban desórdenes que
fomentaban el pecado y el crimen.41

Dessa maneira, pode-se deduzir que a urbanidade provocou rupturas
na vida medieval e dificuldades na compreensão, por parte da Igreja, do caráter de
eventos como os seguintes: a festa dos loucos ou dos inocentes, promovida por
aspirantes eclesiásticos que, uma vez ao ano, entronizavam um falso bispo em
cortejos em plena catedral, motivo que se estendeu a outros grupos sociais; a festa do
Carnaval, que nasce na cidade medieval como um truculento e risonho comilão em
40
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contraste com a velha magricela representante da Quaresma, período de jejum
corporal; as festividades buliçosas e mascaradas por ocasião do casamento de um
viúvo da localidade, como a demonstrar o protesto dos cônjuges mortos. O autor
conclui afirmando que, para a cultura urbana e letrada, o escárnio sobre as
superstições passa a significar um juízo cultural a respeito de sua presumida
superioridade, prenúncio do surgimento da razão e da desimportância da própria
religião:
Las “supersticiones” estaban perdiendo su estatuto
propiamente religioso; la cultura erudita, laicizada y urbana
las hacía descender progresivamente al rango de “vanas
creencias”, “supervivencias” del oscurantismo popular y
rural más que del paganismo. Ya no demuestran una falta de
fe, sino una carencia cultural. El rechazo persistía, pero en
nombre de nuevos criterios que revelaban el emerger de un
orden ideológico diferente, laicizado y racionalista, del que
la crítica no iba a excluir durante mucho tiempo a la propia
religión oficial; ésta, en el Siglo de las Luces, cedió a la
razón el sillón de juez y dador de lecciones para unirse en
silencio, ante los ojos de los filósofos, a la generalidad de las
“supersticiones”.42

A partir desse quadro em que as religiões, pejorativamente, passam a
confundir-se com as superstições, pode ser visualizada a problemática da crise de
Camilo e, por derivação, da parcela urbanizada da sociedade carioca. Ao buscar
auxílio de videntes, a personagem insere a preocupação com o sobrenatural na ordem
do dia, sem que seja explicitado o preconceito do homem letrado, ou melhor,
forçando a convivência de opostos na consciência bifronte em que a descrença vem a
ser tão volúvel quanto a crença vem a ser fugaz. Ao invés de resquício pagão, a
acomodação das crenças espelha a camaleônica dinâmica do carnaval, no sentido
anteriormente exposto por Merquior, segundo o qual, no lugar de uma carência
cultural, a ambivalência do sentimento religioso insere a desconfiança, no espírito
brasileiro, do projeto racionalista em curso (basta lembrar a tendência cientificista
finissecular para compreender em que contexto se insere essa discussão sobre a
religiosidade).
É assim que Camilo ajusta-se ao que lhe convém. Acredita nas
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palavras nada misteriosas da cartomante, o contrário do que se espera de uma fala de
oráculo, que faz uso de enigmas. Por outro lado, as sugestões simbólicas, onde talvez
pudessem estar as indicações visionárias, passam despercebidas: o golpe do destino,
que faz parar o tílburi, poderia ser um presságio que fizesse Camilo desistir da visita;
o ambiente escuro relaciona-se, na imaginação popular, com o potencial da revelação
abrupta, que ocorre, com freqüência, à noite (e Camilo tem o oposto como resultado
da consulta); a fala da cartomante sobre o perigo da escuridão da escada pode
esconder uma sugestão velada sobre o destino oculto; a imagem de futuro e de
infinito à visão do mar confundem e inebriam o amante, já esquecido das trevas do
sótão da cartomante.
Se no conto machadiano não transparece a corrosão total da crença,
posto que a ambigüidade sobre a existência de algo entre o céu e a terra permanece
(afinal, seria obra do Fado o acidente com a carroça?), tampouco o Hamlet verdeamarelo possui motivos para aderir, sem reservas, à racionalidade; nenhuma das
alternativas dá conta da infinidade de desencontros da existência humana. Tal
configuração como que resume a dinâmica religiosa da sociedade brasileira, fruto da
reiteradamente nomeada plasticidade lusitana, permeável a uma saudável mistura de
fundamentos, de acordo com a explicação de Câmara Cascudo:
Lembro a ambivalência poderosa de duas presenças
seculares na Península Ibérica — o latitudinarismo de Roma
e a intolerância moura. Quando o Brasil apareceu no
derradeiro ano de século XV, o português, mareante e
conquistador, era mosaico residual das religiões de que fora
servidor, mantido sob o esmalte unificador do catolicismo.
No Brasil ainda recolheu as achegas feiticeiras dos Brasis e
das Peças do Congo e Guiné. Respeitoso cumpridor dos
deveres de “bom cristão”, pai de mulatos e mamelucos, com
um ecumenismo sexual e culinário, valorizou pelo uso todos
os sabores tropicais. Ficou fiel ao Deus que o batizara em
Portugal e, como o distante avô romano, reservou um altar
oculto para a desconfiada crença nos divinos assombros das
negras e cunhãs temerosas de tempestades e rumores
insólitos no escurão da noite equinocial. Fácil é saber no que
acredita e bem difícil precisar no que não crê. Essa
coexistência explica a plasticidade sentimental brasileira,
disponível às tentações do Recentismo sem íntimo abandono
às crenças da tradição sem idade.43
43

CÂMARA CASCUDO, Luis da. Superstição no Brasil Op. Cit. p.311.

135

Consciente dessa herança, o escritor carioca delineia os contornos da
fisionomia brasílica, em que a ordem do dia oscila do ponto de vista trágico ao
cômico. Da mesma forma, a sábia permanência de crenças e práticas arcaicas,
acopladas sob o leque do cristianismo, estabelece uma difícil zona fronteiriça para o
estabelecimento de uma razão modernizadora.
Adepto tanto da retórica quanto do messianismo profético, Padre
Antonio Vieira, em um de seus escritos setecentistas dirigidos aos missionários no
Maranhão, intui a mesma fluidez apontada por Câmara Cascudo. Diz o pregador que
Há umas nações naturalmente duras, tenazes e constantes, as
quais dificultosamente recebem a fé e deixam os erros de
seus antepassados: resistem com as armas, duvidam com o
entendimento, repugnam com a vontade, cerram-se, teimam,
argumentam, replicam, dão grande trabalho até se renderem;
mas uma vez rendidos, uma vez que receberam a fé, ficam
nela firmes e constantes como estátuas de mármore, não é
necessário trabalhar mais com elas. Há outras nações pelo
contrário (e estas são as do Brasil) que recebem tudo que
lhes ensinam com grande docilidade e facilidade, sem
argumentar, sem replicar, sem duvidar, sem resistir; mas são
estátuas de murta, que em levantando a mão e a tesoura o
jardineiro, logo perdem a nova figura e tornam à bruteza
antiga e natural e a ser mato como dantes eram. É necessário
que assista sempre a estas estátuas o mestre delas, uma vez
que lhe corte o que vecejam os olhos, para que creiam o que
não vêem; outra vez que lhe cerceie o que vecejam as
orelhas, para que não dêem ouvidos às fábulas de seus
antepassados; outra vez que lhe decepe o que vecejam as
mãos e os pés, para que se abstenham das ações e costumes
bárbaros da gentilidade. E só desta maneira, trabalhando
sempre contra a natureza do tronco e humor das raízes, se
pode conservar nestas plantas rudes a forma não natural e
compostura dos ramos.44

A fala do sermonista conduz a um paradoxo, tão ao gosto dos jogos de
palavras e figuras de pensamento barrocos: se Cascudo atribuíra aos conterrâneos de
Vieira o aspecto de “mosaico residual”, a índole agressiva do sermão exemplifica
tanto a violência implícita no processo de catequese — observe-se a reiteração de
termos relativos à semântica da mutilação: corte, cerceie, decepe, abstenham —
quanto a maliciosa docilidade com que os ditos “selvagens” recebiam a fé alienígena.
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De sorte que, confiando na arguta percepção do missionário Vieira, renomado
conhecedor da causa dos índios e, posteriormente, do dilema dos escravos
brasileiros, aquilo que lhe parece bruteza pode ser entendido como estratégia miúda
de resistência, assemelhada à facilidade lusitana no adaptar crenças e práticas
aparentemente antagônicas.
Se tal aproximação provoca assombro, deve-se levar em conta a
tensão inerente à lógica da relação colonizador-colonizado. Na explicação de Alfredo
Bosi, a condição colonial provocava, nos intelectuais, a dolorosa dialética entre duas
retóricas que correram paralelas, mas às vezes tangenciaram-se nas letras coloniais,
a retórica humanista-cristã e a dos intelectuais porta-vozes do sistema
agromercantil.45 De maneira semelhante, o ensaísta entende que só o
entrecruzamento de passado e futuro pode explicar a complexidade da condição
colonial:
A fantasia é memória ou dilatada ou composta. Quem
procura entender a condição colonial interpelando os
processos simbólicos deve enfrentar a coexistência de uma
cultura ao rés-do-chão, nascida e crescida em meio às
práticas do migrante e do nativo, e uma outra cultura que
opõe à máquina das rotinas presentes as faces mutantes do
passado e do futuro, olhares que se superpõem ou se
convertem uns nos outros.46

Longe de afirmar que o estatuto colonial preservara-se como tal em
pleno final do Oitocentos, cabe indagar se a tensão dialética explicaria mais do que a
condição colonial, da qual o visionário Vieira, que profetizou a instalação do Quinto
Império, é tributário legítimo. Seguindo a argumentação de Alfredo Bosi, à época de
Machado de Assis a dialética centrava-se no antagonismo de uma sociedade prémoderna às voltas com o problema do demasiadamente prolongado regime
escravista. Bosi explica a conveniência, para os barões do café, de modernizar a
produção convencendo, mediante polpudas indenizações, os senhores de engenho a
livrar-se do braço escravo em troca do braço livre e assalariado do imigrante
europeu. Jogando os negros à sua própria sorte, a maré liberal fez com que a
fisionomia do Brasil fosse
45
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perdendo aquele caráter de eterno viço tropical para deixar
ver os sulcos de um povo carente, dividido em raças e
classes. Basta olhar a galeria dos nossos inconformistas. De
Tavares Bastos a Joaquim Nabuco, de Raul Pompéia a
Euclides da Cunha, de Lúcio de Mendonça a Cruz e Sousa,
de Luís Gama a Lima Barreto, de André Rebouças a Manuel
Bonfim, a imagem da nação vai-se ensombrando de tal
modo que o chamado ufanismo da belle époque, bem
pesadas as coisas, seria antes resíduo da cultura oficial do
que uma corrente fecunda de pensamento. No limiar da
Segunda Revolução Industrial e da expansão imperialista, a
ex-Colônia se olhava no espelho da civilização e, ao voltarse para si mesmo, doía-lhe a evidência do contraste.47

Nesse contexto de ebulição, Bosi destaca alguns escritores que
tomaram para si a defesa dos ideais abolicionistas. Examina, primeiramente, Castro
Alves, identificando em poemas como “Vozes d’África” e “O navio negreiro” o
estigma da escravidão fundado a partir de referências bíblicas, com a diferença que,
na busca da Terra Prometida, o povo hebreu é libertado da escravidão e realiza o
pacto da aliança, ao passo que os negros, descendentes de Cam na fantasia poética de
Castro Alves, encontram um Deus ausente ou mudo.48 Pós-Abolição, o mulato Lima
Barreto, à semelhança de Cruz e Sousa, demonstra, como intelectual, ter uma rara
lucidez contra-ideológica sobre o sem-lugar do homem negro ou do homem pobre no
Brasil europeizado e dependente, embriagado nos ideais da nascente República, que
se pretendia moderna.
Se toda exploração literária do pobre, do mulato, do caboclo,
do nosso povo, o constrangia, de igual modo o irritava a sua
contraparte, fatal nas burguesias periféricas, que é o
mimetismo de modas e signos comprados aos centros de
prestígio.
O homem de cultura, pobre mas já livre havia duas
gerações, sofre mal a tutela do rico em quem reconhece um
travo de menosprezo, e se desgosta ao ver o servilismo com
que o rico lambe os pés do mais rico. Daí os rasgos de
impaciência de Lima ao surpreender, a cada passo, o fetiche
do estrangeirismo que medusava o Rio do seu tempo. Na
hierarquia de posições, onde se recobriam e ajustavam
dinheiro, status e raça, só aquele que ocupava o último
degrau conseguia ver, de baixo, os avessos de uma prática
dependente.49
47
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Conforme o crítico, Lima viveu o exílio mesmo após o Treze de Maio,
e sua posição “do andar de baixo” favorecia a corrosiva crítica da fragilidade da
propalada autonomia. De maneira diversa, intelectuais como Machado de Assis e
Cruz e Sousa teriam usufruído da condição de agregados, a qual possibilitou-lhes
superar as barreiras da pele e da classe.
Tal circunstância, convém lembrar, encontra eco na interpretação de
Roberto Schwarz a respeito da correspondência entre o estilo machadiano (mais
precisamente, a volubilidade do narrador de Memórias póstumas de Brás Cubas) e
certas conformações de uma sociedade periférica como a brasileira, simultaneamente
burguesa e escravista, e, por essa razão, sujeita tanto aos desmandos individualistas
do incipiente processo de aburguesamento quanto ao clientelismo da antiga família
patriarcal. A partir do detalhamento dessa relação, o crítico destaca a postura do
intelectual Machado de Assis, em sintonia fina com os antagonismos sociais:
A imitação fiel da desfaçatez da classe dominante brasileira;
o sentido agudo de seu significado contemporâneo e efeito
deletério; a incerteza completa quanto a seu prazo no tempo
e — ousadia suprema — quanto à civilização que lhe servia
de modelo inalcançável: a este conjunto complexo, de alta
maturidade, deve-se a saliência especificamente moderna da
forma machadiana, tão nítida e desnorteante. O método
narrativo purgava de complacência patriótica e beletrística
(isto quando não funcionasse ao contrário...) o sentimento
amável e cediço que a nossa elite tinha de si mesma, o qual
se via orçado numa cifra — implacável entre as implacáveis
— do destino da civilização burguesa. Ao contrário do que
faz supor a voga atual do anti-realismo, a mímese histórica,
devidamente instruída de senso crítico, não conduzia ao
provincianismo, nem ao nacionalismo, nem ao atraso. E se
uma parte de nossos estudiosos imaginou que o mais
avançado e universal dos escritores brasileiros passava ao
largo da iniqüidade sistemática mercê da qual o país se
inseria na cena contemporânea, terá sido por uma cegueira
também ela histórica, parente mais ou menos longínqua da
desfaçatez que Machado imitava.50

A tese de Schwarz está ancorada na forma como o escritor carioca
recriou sua experiência histórica, mimetizando a atrocidade que percebia ao seu
50
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redor para oferecer-lhe em troca uma desgradável imagem no espelho.
Retornando ao conto em análise, convém destacar em Camilo a
síntese de uma outra experiência machadiana: a do ficcionista que, desvelando a
mistura de razão e desrazão, faz-se testemunha da penetração dos dilemas do mundo
sobrenatural sobre uma realidade que, de si mesma, converge para o maravilhoso ou
para o absurdo. Ao modalizar a experiência religiosa ou os anseios de lidar com o
mistério na sociedade brasileira do oitocentos, Machado coloca-se como receptor do
legado de cronistas, literatos e ensaístas que, desde a descoberta, buscam no
imaginário das religiões e nos domínios da fantasia a chave de leitura sobre esse país
e esse povo. Como ficcionista e homem público, a polidez é uma máscara, mal
encoberta pela insidiosa presença da dinâmica cultural da sociedade brasileira,
terreno tão movediço quanto fértil. Se em “Viver” Machado passeia nos domínios da
mitologia e dos primórdios do cristianismo, questionando com o sarcasmo de
Prometeu a promessa de futuro de fundo escatológico, em “A cartomante” os porões
da moral e da crença são expostos. A forma como se dá esse desvendamento da alma
brasileira alterna universalismo e localismo. Novamente recorrendo à leitura de José
Merquior sobre a crise da cultura ocidental, convém lembrar seus argumentos em
torno da perda da individualidade e do sentido trágico da existência no cristianismo.
Indagando se a crise da paidéia ocidental estaria relacionada não só à
desfiguração do etos cristão, motivada pela mutação da religiosidade ocorrida nos
tempos modernos, mas a certos elementos inerentes ao cristianismo tradicional,
Merquior compara (citando Roger Bastide) a dimensão do papel do indivíduo nas
sociedades primitivas e nas modernas, relacionado às práticas divinatórias:
Longe de dar razão ao clichê que nos descreve a sociedade
moderna, prometéica, como reino do individualismo, essa
comparação revela que “é nas sociedades primitivas que o
individualismo é mais forte, porque as diferenças de destinos
se destacam com maior nitidez contra um fundo neutro e
quase imóvel”. A etimologia do nome do seu patrono —
Pro-meteu, o que prevê — reverbera ironicamente, na
sociedade tecnológica, na sorte do indivíduo que se encaixa
numa vida predeterminada pelo sistema social. A análise de
Bastide corrobora a nossa tese sobre o sentimento da
desimportância ontológica da individualidade na cultura
moderna. Não é à toa que ele acena à responsabilidade do
cristianismo nesse processo: a religião cristã foi o primeiro
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grande adversário da arte divinatória.
É claro que as duas sucessivas “sociedades globais” (por
oposição à sociedade arcaica, sempre localista) que Bastide
define excelentemente como “cristã-rural-artesanal”, e
“industrial-urbana-racional” - “deixam subsistir todo um
conjunto de grupos sociais” suficientemente pouco
integrados na nova cultura para que preservem práticas
divinatórias.51

Indo mais além, Merquior atribui ao Iluminismo a reiteração do
anátema cristão contra o sacrilégio de adivinhar (o que está de acordo com o que foi
defendido por Jean-Claude Schmitt sobre a história das superstições); assim, chegase a uma problemática interessante, pois, segundo o exposto, o processo racionalista
não foi suficiente para evitar que determinados grupos sociais preservassem práticas
divinatórias. Tal é o quadro em “A cartomante”, em que se observa na urbanidade
carioca a tardia sobrevivência dessas manifestações. Nesse sentido, a busca de um
destino individual adquire conotação positiva, indicando que, ao conjugar a
cartomante e seus consulentes na ambigüidade dos interesses pessoais — a primeira
sobrevive especulando sobre o desejo e sobre o destino alheios, os outros buscam no
oculto a suplementação daquilo que analiticamente não esgotam —, Machado opta
pela defesa do destino particular, não-homogeneizado.
Outro aspecto dessa questão envolve a perda do sentido trágico da
vida na visão de mundo cristã. A contrabalançar a estabilidade do mundo clássico e
do arcaico estavam a crueldade dos deuses e a incongruência do cosmo em relação à
justiça e à moral, conforme definiu anteriormente Merquior, que explicou ainda que,
com o cristianismo, de um lado, ganha-se uma individualidade ética, de outro,
substitui-se a dolorosa consumação do herói que renuncia a si mesmo para expressar
o universal pela tragédia do caráter, geradora tanto do otimismo da incerteza quanto
da solidão da consciência em permanente falta perante Deus. Se entre a renascença e
o Iluminismo reemerge a visão trágica com o esgotamento dos fundamentos cristãos
como fonte de cultura, Merquior atenta para uma diferença radical em Shakespeare:
as personagens trágicas shakespearianas sofrem as injustiças do fado sem a inocência
íntima do herói antigo; seus erros, antes de erros de não ver, são culpas dolosas, erros
ativos da vontade; ou ainda,
51
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o teatro de Shakespeare evoluiu do tema do contraste entre a
alma nobre (Bruto, Hamlet, Otelo, Macbeth) e o resultado
imoral de suas ações para o tema da progressiva compaixão
por heróis inicialmente não-nobres, como é o caso do
vaidoso, injusto e egoístico Lear).52

O ensaísta indaga a respeito do desconforto gerado pela ambigüidade
desse herói ainda trágico, porém no limite da deficiência moral, buscando no estudo
de Jan Kott uma resposta. A explicação envereda para a síntese, no teatro
shakespeariano, da crise tanto das certezas cristãs como das utopias renascentistas,
rumo a uma desistência do sobrenatural para o problema da existência, a qual não se
faz sem amargura, resultando na aproximação do trágico ao grotesco.
Quando o Destino não é mais uma augusta — embora
inclemente — moira; quando as suas vítimas nele começam
a reconhecer o produto sem mistério, e, no entanto,
irresistível, da insânia do homem e da iniqüidade da ordem
social, então não é mais possível planger sobre a
desproporção entre a lei do cosmos e os anseios do justo; o
herói trágico vira um déchu patético, e a sacralidade do
Destino se torna abjeção do Absurdo. Quando o recuo da
moral cristã devolveu ao Ocidente algo da consciência
trágica da vida, o “desencantamento do mundo” operado
pela racionalização da cultura transformou a tragicidade em
sabor grotesco. O drama shakespereano foi a primeira,
insuplantada apreensão dessa metamorfose.53

Retornando, mais uma vez, à cena do Rio de Janeiro oitocentista do
conto, resta complementar a demanda pela individualidade de Camilo com o tempero
do drama. O desfecho trágico dos amantes leva a condenar tanto a sua imoralidade
quanto a da vidente, que induziu os jovens apaixonados à crença na felicidade futura.
Num primeiro momento, tende-se a enxergar apenas a falência da superstição, posto
que não havia mistério algum, apenas uma razão insuficiente para dar conta das
aspirações humanas. Posteriormente, chega-se a um outro patamar, seguindo o
raciocínio acima exposto. O destino das vítimas é visto não só como injusto (ainda
que pese sua conduta imoral), mas absurdo. Trágica passa a ser a consciência sobre a
precariedade de tudo. Não houve condições para que Rita e Camilo reconhecessem
na vidente a iniqüidade do interesse escuso, parcela daquilo que “havia de podre” na
sociedade em que viviam. Assim, seu sacrifício adquire contornos grotescos, em tudo
52
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idênticos ao quadro social da época, retrato da indiferenciação entre a crença e o
desencanto do mundo. Os jovens amantes não podem ser heróis trágicos, inocentes
em face de um destino cruel, pela sua deficiência moral. Sua tragicidade beira o
grotesco; são engolidos por um meio ignóbil, que mal adivinham em sua ingenuidade
patética, à semelhança do herói shakespeariano por eles lembrado, o melancólico
Hamlet.
Ao associar o contexto brasileiro à era elisabetana no resgate da
experiência trágica, Machado tanto universaliza quanto particulariza o drama de suas
personagens. Tanto a Inglaterra do Setecentos quanto o Brasil do Oitocentos são
cenários de metamorfoses de paradigmas. A primeira assiste à crise do fundamento
cristão em face do “desencantamento do mundo”, resultando num ressurgimento
parcial do trágico, que só pode ser lido como grotesco; o segundo assiste à
convivência de lastros do cristianismo primitivo concomitantes às iniciativas
modernizadoras (república, abolicionismo e cientificismo) da incipiente burguesia
liberal, tardiamente carregada da herança patriarcal e escravista. Quando Machado
demonstra, como Shakespeare o fizera, ser impossível um resgate pleno da visão
trágica, assume uma postura universal. De outra parte, quando reflete sobre a
permanência de costumes arcaicos na sociedade brasileira, particulariza sua visão,
dando mostras de que o pretendido processo de modernização não era incompatível,
no Brasil, com a sobrevivência da fantasmagoria — o que, aliás, segundo a
explanação de Merquior, constitui a saúde da cultura brasileira, que soube preservar,
através da dinâmica do carnaval, uma forma de resistência simultaneamente plástica
e transgressora.
Convém lembrar, no momento em que se faz uso de um termo um
tanto marcado como “carnaval”, que outras interpretações importantes surgiram a seu
respeito, seja na área dos estudos literários, com a conhecida teoria de Mikhail
Bakhtin, seja em outros campos, como na antropologia de Roberto DaMatta,
específica sobre a cultura brasileira, como se verá a seguir. Tendo em mente o
desnível entre a cultura oficial, letrada, e a cultura popular, Bakhtin formula uma das
teorias mais férteis sobre o riso e, desta forma, sobre o próprio cômico, a partir da
obra renascentista de François Rabelais. Sua tese centra-se na compreensão de que,
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desde o medievo, as classes populares encontram no carnaval e, como decorrência,
no riso liberador, a chance não só de anular mas também de inverter a distância entre
as classes e de abolir a temporalidade cotidiana. Para o autor, a percepção
carnavalesca do mundo, manifesta pelo povo,
oposta a toda idéia de acabamento e perfeição, a toda
pretensão de imutabilidade e eternidade, necessitava
manifestar-se através de formas de expressão dinâmicas e
mutáveis (protéicas), flutuantes e ativas. Por isso todas as
formas e símbolos da linguagem carnavalesca estão
impregnados do lirismo da alternância e da renovação, da
consciência da alegre relatividade das verdades e autoridades
do poder. Ela caracteriza-se, principalmente, pela lógica
original das coisas “ao avesso”, “ao contrário”, das
permutações constantes do alto e do baixo (“a roda”),
degradações, profanações, coroamentos e destronamentos
bufões. A segunda vida, o segundo mundo da cultura
popular constrói-se de certa forma como paródia da vida
ordinária, como mundo ao revés. É preciso assinalar,
contudo, que a paródia carnavalesca está muito distante da
paródia moderna puramente negativa e formal; com efeito,
mesmo negando, aquela ressuscita e renova ao mesmo
tempo. A negação pura e simples é quase sempre alheia à
cultura popular.54

É importante considerar a observação final, em que o estudioso russo
atenta para a diferença entre a paródia popular e a moderna, no sentido de que a
primeira é regeneradora, em contraste com a negatividade da segunda. Tal ressalva é
pertinente para a investigação em curso, posto que faz pensar em que medida pode-se
utilizar de tal conceito no caso do riso machadiano. Por ora, cabe acrescentar mais
um esclarecimento de Bakhtin, desta vez a respeito da natureza do riso carnavalesco:
É, antes de mais nada, um riso festivo. Não é, portanto, uma
reação individual diante de um ou outro fato “cômico”
isolado. O riso carnavalesco é em primeiro lugar patrimônio
do povo (esse caráter popular, como dissemos, é inerente à
própria natureza do carnaval); todos riem, o riso é “geral”;
em segundo lugar, é universal, atinge a todas as coisas e
pessoas (inclusive as que participam do carnaval), o mundo
inteiro parece cômico e é percebido como e considerado no
seu aspecto jocoso, no seu alegre relativismo; por último,
esse riso é ambivalente: alegre e cheio de alvoroço, mas ao
mesmo tempo burlador e sarcástico, nega e afirma,
amortalha e ressuscita simultaneamente.
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Uma qualidade importante do riso na festa popular é
que escarnece dos próprios burladores. O povo não se exclui
do mundo em evolução. Também ele se sente incompleto;
também ele renasce e se renova com a morte. Essa é uma das
diferenças essenciais que separam o riso festivo popular do
riso puramente satírico da época moderna. O autor satírico
que apenas emprega o humor negativo, coloca-se fora do
objeto aludido e opõe-se a ele; isso destrói a integridade do
aspecto cômico do mundo, e então o risível (negativo) tornase um fenômeno particular. Ao contrário, o riso popular
ambivalente expressa uma opinião sobre um mundo em
plena evolução no qual estão incluídos os que riem.55

A fim de colocar em prática seus referenciais, Bakhtin elege uma obra
da cultura letrada, a do francês Rabelais, como herdeira da cultura cômica popular,
com destaque para o que ele denominou como “realismo grotesco”, que vem a ser o
uso exagerado do baixo corporal (ventre, órgãos genitais), entendido não apenas
como mera degradação, mas em seu potencial regenerativo, lugar de morte e também
de nascimento.
Mais uma vez põe-se a pergunta sobre a natureza do texto
machadiano: o lugar do autor em relação ao mundo por ele tornado risível permite
que se fale em mundo carnavalizado, no qual seus virtuais leitores estivessem
inseridos? Parte desse problema tem a ver com o que se entende por cultura popular,
conceito cujos contornos são difíceis de mapear, conforme a reflexão de Alfredo
Bosi, há pouco mencionada. Carlo Ginzburg, na obra O queijo e os vermes, propõese, justamente, a, tendo como base o caso de um moleiro condenado à Inquisição no
século XVI, problematizar até que ponto existe circularidade entre classes populares
e dominantes e em que medida o conhecimento das primeiras, basicamente oral,
pode ser percebido através de fontes escritas — portanto, indiretas. Ginzburg
percorre os depoimentos da época do solitário mártir a fim de delinear, com a clareza
possível, a complexa rede de leituras e recriação operada pela mente fértil e
autônoma do italiano de Friuli. Indo mais além do conceito de circularidade proposto
por Bakhtin, cujo limite estava no fato de que os protagonistas da cultura popular
que ele tentou descrever — camponeses, artesãos — nos falam quase só através das
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palavras de Rabelais56, o historiador manifesta-se a respeito do problema posto pela
documentação, questionando
Até que ponto os eventuais elementos da cultura
hegemônica, encontráveis na cultura popular, são frutos de
uma aculturação mais ou menos deliberada ou de uma
convergência mais ou menos espontânea e não, ao contrário,
de uma inconsciente deformação da fonte, obviamente
tendendo a conduzir o desconhecido ao conhecido, ao
familiar?57

Nesse sentido, Ginzburg esforça-se por examinar a original maneira
com que Menocchio leu textos de variadas procedências, a eles atribuindo um
sentido que extrapolava a cultura de sua classe e de seu tempo:
a irredutibilidade de uma parte dos discursos de Menocchio
a esquemas conhecidos aponta para um estrato ainda não
examinado de crenças populares, de obscuras mitologias
camponesas. Mas o que torna muito mais complicado o caso
de Menocchio é o fato de esses obscuros elementos
populares estarem enxertados num conjunto de idéias muito
claras e conseqüentes, que vão do radicalismo religioso ao
naturalismo tendencialmente científico, às aspirações
utópicas de renovação social. A impressionante
convergência entre as posições de um desconhecido moleiro
friulano e as de grupos de intelectuais dos mais refinados e
conhecedores de seu tempo repropõe com toda a força o
problema da circularidade da cultura formulado por
Bakhtin.58

Justificando sua opção por uma leitura de cultura de classe e não pelo
termo mentalidade, interclassista, Ginzburg orienta sua investigação sobre a figura
do leitor que Menocchio revelou ser, marco da passagem da oralidade para a escrita,
esta um evidente signo de poder.
Nos discursos de Menocchio, portanto, vemos
emergir, como que por uma fenda no terreno, um estrato
cultural profundo, tão pouco comum que se torna quase
incompreensível. Este caso, diferentemente dos outros
examinados até aqui, envolve não só uma reação filtrada
pela página escrita, mas também um resíduo irredutível de
cultura oral. Para que essa cultura diversa pudesse vir à luz,
foram necessárias a Reforma e a difusão da imprensa.
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Graças à primeira, um simples moleiro pôde pensar em
tomar a palavra e expor suas próprias opiniões sobre a
Igreja e sobre o mundo. Graças à Segunda, tivera palavras à
sua disposição para exprimir a obscura, inarticulada visão de
mundo que fervilhava dentro dele. Nas frases ou nos
arremedos de frases arrancadas dos livros, encontrou os
instrumentos para formular e defender suas próprias idéias
durante anos, junto aos seus conterrâneos num primeiro
momento, e, depois, contra os juízes armados de doutrina e
poder.
Desse modo, viveu pessoalmente o salto histórico de
peso incalculável que separa a linguagem gesticulada,
murmurada, gritada, da cultura oral, da linguagem da cultura
escrita, desprovida de entonação e cristalizada nas páginas
dos livros. Uma é como um prolongamento do corpo; a outra
é “coisa da mente”. A vitória da cultura escrita sobre a oral
foi, acima de tudo, a vitória da abstração sobre o
empirismo.59

A junção das contribuições de Bakhtin e Ginzburg adquire sentido ao
recuperar o caso de Machado de Assis, em que importa verificar a referida
circularidade entre as classes sociais e seus conhecimentos. Se o primeiro enfatizara
a presença do popular na literatura carnavalizada de Rabelais, o segundo demonstra,
numa via de duas mãos e com base em pesquisa histórica, a confluência de textos
eruditos e arcaicas tradições populares na particular apropriação que desse caldo fez
o moleiro italiano. Conforme se indicou com as análises sobre os contos “Viver” e
“A cartomante”, a ficção machadiana explora o intercurso de vertentes teológicas,
fruto da erudição do escritor, ao mesmo tempo em que manifesta um diálogo com
elementos de extração popular, dando vazão a atitudes e pontos de vista mais
afinados com as classes periféricas, dada a menção a figuras do folclore e da
imaginação popular, como o judeu errante, ou às redes da superstição, através da
cartomante. Não só as fronteiras revelam-se permeáveis como, do ponto de vista do
leitor Machado de Assis, as fontes revelam-se tanto eruditas quanto populares, ou ao
menos mais próximas à oralidade, como seriam os casos extraídos da narrativa
sagrada, forçosamente de domínio público num país majoritariamente católico.
Nesse percurso, pode-se indagar sobre o efeito da

formação

intelectual do escritor, um reconhecido autodidata, em relação às memórias do
menino nascido no Morro do Livramento, em contato com uma atmosfera humilde,
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diversa daquela usufruída pelo escritor na vida adulta, após ter ascendido
socialmente. Pode-se, igualmente, indagar o grau de erudição, sabidamente
disfarçado de retórica beletrista em alguns casos, do público leitor de Machado de
Assis, por vezes apenas precariamente familiarizado com os meios impressos. Como
se não bastasse, é suficientemente explorada a proximidade dos contrários na
sociedade brasileira, mimetizada na geografia física e humana do Rio de Janeiro. Ao
mesmo tempo, como se tem insistido e se continuará a insistir, a especificidade dessa
sociedade, marcada desde essa época pelo estigma de séculos de escravidão e pela
tenuidade nos limites entre as classes ou entre ordem e desordem, lei e selvageria,
resulta numa dificuldade a mais quando se trata de verificar a circulação de
conhecimentos entre estratos sociais.
Com efeito, sobretudo no que tange à natureza regeneradora do
carnaval, conforme definiu Bakhtin com base na experiência medieval e
renascentista, tal conceito revela-se pouco adequado à realidade brasileira, pelo
menos do ângulo que interessa a essa investigação em curso. Tal argumento encontra
respaldo na observação de que, dada a permissividade característica da cultura
nacional, expressa tanto na maleabilidade das normas como na precariedade da
coesão social, sujeita ao predomínio do personalismo e do autoritarismo, poucas são
as chances de que o riso seja, de fato, geral e, mais ainda, que dele resulte um
renascimento efetivo da coletividade.
Sendo assim, convém recuperar o título deste item, “Cristianismo e
carnaval: convivência do arcaico e do moderno na religiosidade brasileira”. A
correlação entre os dois primeiros termos evidencia a chave de leitura por que se
optou. O amplo destaque dado anteriormente às teses de José Guilherme Merquior
justifica-se à medida que se pensa ser este o melhor ponto de vista para entender a
dinâmica do carnaval no caso brasileiro, e este ideal passa pela recuperação da
vertente religiosa nacional, em que o plástico e festivo catolicismo lusitano matizouse de outros credos. De qualquer forma, seja na degeneração operada sobre o
cristianismo pela civilização do agir instrumental, seja pela natureza mesma dos
componentes originários do cristianismo primitivo, o princípio orgiástico é
disponibilizado para o cristão. Considerando a peculiar formação do povo brasileiro,
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que harmonizou, à sua maneira, por vezes bruta e duvidosa, raças e credos distintos,
o carnaval pode ser entendido como princípio elucidativo de determinados
mecanismos históricos e sociais.
Haddock Lobo e Irene Aloisi, nos primórdios dos estudos
preocupados com a positivação do papel do negro na vida brasileira, atentam para a
semelhança entre as exterioridades do cristianismo e os cultos africanos, fossem eles
totêmicos ou maometanos. O carnaval constitui um dos momentos em que
misticismo e tensão social aproximam-se:
O carnaval, no Brasil, assumiu muito aproximadamente o
caráter que as saturnais tinham tido na antigüidade romana.
Durante os respectivos festejos, os negros fugiam, por
momentos, à pressão a que estavam constantemente
submetidos. E os próprios brancos descansavam dessa
tensão, que é necessário aos dominadores manter para que
possam conservar o seu domínio. Era uma espécie de
descanso de ambas as partes.60

É por demais evidente o caráter momentâneo dessa reconciliação,
prolongada apenas o suficiente para que conflitos maiores fossem evitados, o que se
sabe, basta lembrar as inúmeras rebeliões e fugas de escravos, ser inevitável em
muitos casos. Ainda no sentido de explicar a presença do negro na dinâmica da vida
social brasileira, os autores referem hábitos de senhoras e senhoritas de “boas
famílias brasileiras” — brancas, portanto — de oferecerem comida e bebida ante
altares de santos católicos (via de regra, identificados com divindades de origem
afro) ou de praticarem “mandingas” para resolverem problemas amorosos. Também
em festas de origem lusitana, como os “ranchos” (cortejos) de Natal ou dos Reis, é
comum serem acrescentados aos tradicionais bois ou burrinhos outros animais ou até
plantas e objetos inanimados, revivescência notória de sinais distintivos de antigos
cultos clânicos, o mesmo ocorrendo nos partidos carnavalescos, em que blocos rivais
conservam um respeito verdadeiramente religioso pelas insígnias usadas nos cordões,
também elas metamorfoses de totens. Um último aspecto a ser levantado diz respeito
à freqüente perseguição policial aos locais de macumbas, dada a proliferação de
charlatães que, explorando a crendice popular, em parte fruto da crença em curas
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milagrosas e rezas curativas trazida pelos colonizadores portugueses, misturam
curandeirismo e baixo espiritismo, desfigurando os cultos africanos.
Tal quadro reflete um ambiente gestado ainda em fins do século XIX,
como se tem a oportunidade de comprovar com o curioso As religiões no Rio, do
misto de repórter e literato Paulo Barreto, mais conhecido como João do Rio. Em
suas crônicas, fruto da audaciosa peregrinação pelos morros e pela periferia urbana
carioca, João do Rio não só insere personagens marginais como documenta a
interpenetração de classes e crenças na capital do país, do que resulta uma peculiar
cultura religiosa, em que convivem desde seitas primitivas com ênfase em feitiçaria
ou rituais satânicos até cultos mais sofisticados, baseados em estudos que mesclam
ciência e teologia, como o Espiritismo ou a Igreja Positivista.
Ainda que manifeste, em seus contatos com os praticantes, seu
interesse como repórter e, sendo assim, sua descrença no que presencia, o fato é que,
por vezes, os relatos não são capazes de esconder o mal-estar frente a situações
limítrofes, a espetáculos e ambientes nauseabundos e degradantes em que gente
miserável, louca e entorpecida lança-se às mais alucinadas cerimônias. Mesmo
constatando o caráter paródico e farsesco de uma missa negra a que assiste, ao final
o repórter, que já observara a permanência do mal a seduzir os espíritos, sente-se
enojado: E foi como se, arrancado ao inferno de um pesadelo lôbrego de nojo e
perversão, eu voltasse à realidade misericordiosa da bondade da vida.61 Em outro
momento, como que retomando a fala com ecos de Shakespeare, posta na boca da
apaixonada Rita de “A cartomante”, João do Rio assim responde a uma profetisa
famosa, Mme. Matilde, por ele chamada de “a cartomante do high-life”, que
questionara seu ceticismo:
- Sou filho de uma civilização muito parecida com a daquele
imperador que precavidamente levantava templo aos deuses
desconhecidos. Há em tudo alguma coisa a temer — o inexplicável.
A história é uma afirmação de oráculos, de sonambulismo, de
predições ...62

Em sua peregrinação investigativa, parece que, de fato, por breves
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momentos, o espírito analítico de João do Rio é abalado por conversas como a que
trava com Rosa, a ceguinha vidente. Se antes atribuíra a essas mulheres o dom da
conversa e da observação, que as faz buscar nos próprios consulentes a resposta a
dar, o repórter surpreende-se com a pergunta à queima-roupa — “Por que veio, se
nunca acreditará?” - e, mais ainda, com a resposta à indagação sobre seus métodos:
Os meus horóscopos são certos; o Destino ordena-me. Mas eu só falo com os
homens que a dor faz tristes e crentes.63 Sábia constatação, fruto da longa
experiência com o desespero e a miséria humanos, algo com que o curioso repórter
passava a ter contato, ainda perplexo com a disseminação de cultos na cidade.
Contudo, percebe-se que as manifestações que provocam maior
curiosidade sobre o cronista dizem respeito aos cultos afros, impressionantes não só
pelo alto grau de selvageria, musicalidade e plasticidade, mas também pela sua
incrível abrangência, sobre o que tece uma explicação em parte semelhante à de
estudiosos do folclore e da sociologia como Cascudo ou os recém-citados Lobo e
Aloisi:
É provável que muita gente não acredite nem nas
bruxas, nem nos magos, mas não há ninguém cuja vida
tivesse decorrido no Rio sem uma entrada nas casas sujas
onde se enrosca a indolência malandra dos negros e das
negras. É todo um problema de hereditariedade e psicologia
nessa atração mórbida. Os nossos ascendentes acreditaram
no arsenal complicado da magia da idade média, na pompa
de uma ciência que levava à forca e às fogueiras sábios
estranhos, derramando a loucura pelos campos; os nossos
avós, portugueses de boa fibra, tremeram diante dos
encantamentos e amuletos com que se presenteavam os reis
entre diamantes e esmeraldas. Nós continuamos fetiches no
fundo, como dizia o filósofo, mas rojando de medo diante do
Feitiço africano, do Feitiço importado com os escravos, e
indo buscar trêmulos a sorte nos antros, onde gorilas
manhosos e uma súcia de pretas cínicas ou histéricas
desencavam o futuro entre cágados estrangulados e penas de
papagaio!64

O autor não consegue evitar o tom deveras depreciativo com que se
refere aos negros e a seus cultos orgíacos e selvagens, evidenciando sua mentalidade
aristocrática frente a uma circunstância histórica recente, muito provavelmente pouco
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compreendida em sua extensão, a abolição da escravatura. Ainda que movido pela
febril curiosidade jornalística, incomoda-lhe a atração de pessoas brancas, de classes
supostamente mais refinadas, pelo mistério dos cultos africanos, para ele um
problema de morbidez hereditária, no que manifesta o peso da tradição das ciências
naturais da época, propícias a teorias de fundo racista. Seu inconformismo é claro
nos comentários sobre a “democracia” que vem a observar nas visitas aos locais de
culto: se todas as classes igualavam-se no desvario com que recorrem ao
sobrenatural, pesa-lhe que a “fina flor da sociedade” desça a tal patamar:
A polícia visita tais casas como consultante. Soube
nesses antros que um antigo delegado estava amarrado a
uma paixão graças aos prodígios de um galo preto. (...)
Eu vi senhoras de alta posição saltando, às
escondidas, de carros de praça, como nos folhetins de
romances, para correr, tapando a cara com véus espessos, a
essas casas; eu vi sessões em que mãos enluvadas tiravam
das carteiras ricas notas e notas aos gritos dos negros
malcriados que bradavam.
Bota dinheiro aqui!
Tive em mãos, com susto e pesar, fios longos de
cabelos de senhoras que eu respeitava e continuarei a
respeitar nas festas e nos bailes, como as deusas do Conforto
e da Honestidade. Um babaloxá da costa da Guiné guardoume dois dias às suas ordens para acompanhá-lo aos lugares
onde havia serviço, e eu o vi entrar misteriosamente em
casas do Botafogo e da Tijuca, onde, durante o inverno (sic)
há recepções e conversationes às 5 da tarde como em Paris e
nos palácios da Itália.65

Em que pese seu pedantismo sobre a religião dos negros, após assistir,
na casa das almas, um episódio de invocação de espíritos, João do Rio acaba por
conceder que não só se tratava de uma religião complexa como, em seus
fundamentos, assemelhava-se a qualquer outra:
Tinha a cabeça oca, e, apesar dos assassinatos, dos roubos,
da loucura, das evocações sinistras, vinha da casa das almas
julgando babalaôs, babaloxás, mães-de-santo e feiticeiros os
arquitetos de uma religião completa. Que fazem esses negros
mais do que fizeram todas as religiões conhecidas?
O culto precisa de mentiras e de dinheiro. Todos os
cultos mentem e absorvem dinheiro. Os que nos
desvendaram os segredos e a maquinação morreram. Os
africanos também matam.66
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Ao final de sua perquirição pelos meandros da capital nacional, o
cronista percebe o surgimento de uma nova força, a do baixo espiritismo, sentindo-se
aterrado perante a necessidade de aberração generalizada:
Esta pacata cidade, que há 50 anos festejava apenas a corte
celeste e tinha como supremo mistério a mandinga, o preto
escravo, é hoje como Bizâncio, a cidade das cem religiões,
lembra a Roma de Heliogábalo, onde todas as seitas e todas
as crenças existiam. O espiritismo difundiu-se na populaça,
enraizou-se, substituindo o bruxedo e a feitiçaria. Além dos
raros grupos onde se procede com relativa honestidade, os
desbriados e os velhacos são seus agentes. Os médiuns
exploram a credulidade, as sessões mascaram coisas torpes e
de cada um desses viveiros de fetichismo a loucura brota e a
histeria surge. Os ingênuos e os sinceros, que se julgam com
qualidades de mediunidade, acabam presas de patifes com
armazéns de rua para a exploração dos crédulos; e a
velhacaria e a sem-vergonhice encobrem as chagas vivas
com a capa santa do espiritualismo. Quando se começa a
estudar esse mundo de desequilibrados, é como se
vagarosamente se descesse um abismo torturante sem
fundo.67

A investigação do cronista alerta para um fenômeno que apenas mais
tarde seria alvo de estudos mais acurados, a mercantilização da fé. No intuito de
explicá-la, o autor faz uso de certas intuições de fundo psicológico, à medida que
alude às motivações escusas que tornam membros de todas as camadas sociais presas
fáceis dos apelos do mistério. Contudo, sua visada ressente-se de uma explicação
mais ampla, de modo que, além de fatores psicologizantes, sejam acessadas
motivações sociológicas que, porventura, dêem conta da dinâmica particular dessa
sociedade em que não só o espaço à babel religiosa é franco como os motivos que
possibilitam sua ingerência sobre a vida das pessoas são demasiado graves.
Bastaria lembrar, por exemplo, o contumaz depoimento de Lima
Barreto a respeito de suas estadas em manicômios cariocas, quando a doença e os
vícios nada mais são do que contrapartes da corrosão social do país.68
De volta, então, ao que se discutiu anteriormente, a existência do
67
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carnaval deve ser entendida como um derivado dessa proeminência de um
pensamento religioso multifacetado na sociedade brasileira. A aceitação desse legado
permite considerar com maior agudeza as suas implicações na ficção de Machado de
Assis. Precisando ainda mais o que se havia observado antes sobre o alcance da
ruptura provocada pelo ritual carnavalesco, Roberto DaMatta69 observa que, em sua
característica ambigüidade, o Carnaval cria um mundo que não está aqui nem lá, nem
dentro nem fora do tempo e do espaço percebidos como reais, de modo que acaba
tanto por reforçar a ordem cotidiana como por colocar alternativas e sugerir
caminhos. Ao comentar a dificuldade em viver num mundo de indivíduos no Brasil,
já que se costuma separar o corpo da alma a fim de facilitar a exploração de alguns,
DaMatta agrupa alguns fenômenos — Carnaval, umbanda, futebol e jogos de azar
(jogo do bicho e loteria) — como passíveis de abrir o mundo social em certas zonas,
individualizando-o e permitindo inverter o mundo de cabeça para baixo sem correr o
risco de ver essa inversão tornar-se permanente. Nesse caso, permitem que se
perpetue a hierarquização social, anulando as possibilidades de modificação:
Umbanda e Carnaval ficam assim — juntamente
com seu primo-irmão, o futebol — unidos pelos poderosos
laços que irmanam os fracos em geral com seus poderes
mágicos e místicos: aquilo que sobra e que o poder secular
fundado na força física e no monopólio da violência não
pode efetivamente controlar. (...) A ideologia da caridade,
do amor, da renúncia e da reconciliação é, pois, muito mais
que uma ideologia política destinada à mistificação. É um
valor crítico do próprio sistema hierarquizante, ajudando a
erguer com os tijolos da religião mística e de aflição e o
cimento forte do futebol e do Carnaval — e temos aqui
atividades fundadas no desempenho e não na substância —
verdadeiras muralhas contra a insatisfação social, muralhas
que são revestidas pelo conformismo de um sistema que fez
da incoerência entre pensamento e ação uma de suas marcas
registradas.70

Relegando a uma parcela da população a existência como indivíduo
apenas em momentos excepcionais, esboroam-se formas mais estáveis de coesão
social e, o que é mais grave, ameniza-se o grau de tensão a separar os grupos da
sociedade, dificultando a canalização adequada das frustrações individuais
69
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resultantes da violência e da hierarquização da vida social brasileira. Na
interpretação do antropólogo, o fato de exprimir-se a realidade social brasileira
através de um código duplo — ora como pessoas, ora como indivíduos — gera uma
série de armadilhas e mascara outras tantas desigualdades.
Individualizar significa, antes de tudo, desvincular-se dos
segmentos tradicionais como a casa, a família, o eixo das
relações pessoais como meios de ligação com a totalidade.
Trata-se de buscar uma relação direta com o Estado, por
meio de associações voluntárias como o sindicato, o partido
político e os órgãos de representação de classe. Mas para
tanto é preciso abrir mão dos direitos substantivamente
dados pelo sangue, pela filiação, pelo casamento, pela
amizade e pelo compadrio.71

Expressa nas situações exemplares do tipo “você sabe com quem está
falando?” ou “aos mal-nascidos, a lei; aos amigos, tudo”, o dilema brasileiro está no
fato de que a lei universalizante e igualitária é utilizada freqüentemente para servir
como um elemento de sujeição política e social72, ou seja, temos a regra
universalizante que supostamente deveria corrigir as desigualdades servindo apenas
para legitimá-las, posto que as leis tornam o sistema de relações pessoais mais
solidário, mais operativo e mais preparado para superar as dificuldades colocadas
pela

autoridade

impessoal

da

regra73,

resultando

na

descrença

do

desindividualizado, anódino e sempre generoso povo a respeito da própria
necessidade de respeitar as leis. Contudo, algumas brechas forçosamente abrem-se
aos que, não sendo apadrinhados em nenhuma instância, resta apenas a
individualidade como forma de inserção social.
Com isso podemos estudar processos sociais vistos
como separados, como o banditismo social, o messianismo,
a malandragem e a violência urbana. É que, como vimos,
todos estão atualizando, em maior ou menor grau, as
possibilidades de se passar de um universo pessoalizado a
um mundo individualizado. É a transformação drástica de
pessoa a indivíduo que explica todos os casos utilizando um
mesmo princípio estrutural: a passagem dramática de um
universo marcado pelas relações e moralidade pessoal para
um mundo dominado pelas leis gerais e universalizantes,
sempre aplicadas para quem não tem mediadores (ou
71
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padrinhos). Assim, a violência urbana, o messianismo, o
estado de criminalidade (o virar um réu) não estão distantes
do “Você sabe com quem está falando?” para se
constituírem num outro gênero de fatos sociais.74

Com o intuito de exemplificar os processos intervalares com que
alguns individualizam-se no mundo social brasileiro, DaMatta toma os exemplos
paradigmáticos de Pedro Malasartes e de Augusto Matraga, este uma personagem de
João Guimarães Rosa, não só escolhidos por suas trajetórias tortuosas, cheias de
peripécias e desmascaramentos, mas ainda por sua identificação com o Brasil, país
do futuro e da esperança porque, tal como ocorre com seus heróis, é uma sociedade
profundamente amarrada ao passado.75 Na leitura sociológica, o astuto e malandro
Pedro vinga moralmente seu irmão, explorado por um patrão avarento, conseguindo,
com seus truques e armações, extrair deste sua riqueza. Seu objetivo, porém, não é
ocupar o lugar do patrão, tanto é que não parte para a vingança física como a
entendiam os cangaceiros, que tinham como projeto eliminar a desigualdade e seus
mantenedores. O projeto de Malasartes inclui uma vingança pessoal, mas prescinde
de ocupar o lugar do outro porque teria, assim, que usar os mesmos recursos do
patrão e abriria mão de ser o herói da malandragem, imerso nos interstícios entre lei
e desordem. Já Matraga toma a atitude de renunciar ao mundo, mas não o faz como
jagunço ou cangaceiro, por vingança e de forma parcial, antes assemelha-se a Cristo
ou aos membros da Igreja em suas propostas de abstinência, modéstia e caridade.
Assumindo uma função mediadora entre as classes e os conflitos, Matraga opta por
viver entre os pobres no sertão, quando se insere num mundo limítrofe, nem cá, nem
lá, atualizando a possibilidade da renúncia radical de tudo como saída subjetiva para
o problema da luta social no mundo brasileiro. Tendo em vista esse quadro, DaMatta
conclui com o seguinte:
Finalmente, pode-se dizer que tanto bandidos quanto
malandros e renunciadores trazem para a luz do dia as
possibilidades de realizar um caminho criativo, mas
invertido, dentro da estrutura social. Em vez de entrar mais e
mais na ordem social e ser totalmente submetido a ela e suas
regras, o que aqui se apresenta é a possibilidade de sair do
mundo — ou melhor, de deixar “este mundo”. (...) Seja
como um bandido que chega para ser julgado, seja como um
74
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renunciador que, permanecendo indivíduo num mundo de
pessoas, acaba por fundar uma outra sociedade, uma outra
possibilidade. Podemos, então, como revela este estudo de
Augusto Matraga, equacionar o vingador e o bandido social
com o renunciador e, neste movimento, criar as condições —
como é a tentativa deste livro — de abrir as perspectivas do
entendimento de sistemas sociais complexos, como o
brasileiro, por meio da comparação aberta e sistemática.
Formas agudas de individuação, portanto, surgem também
em sistemas aparentemente modernos, como um modo e um
caminho de fazer face às profundas desigualdades colocadas
pelo dilema de uma sociedade que, nunca é demais repetir,
tem dois ideais: o da igualdade e o da hierarquia.76

Não é demais insistir para que se retome José Guilherme Merquior.
Em sua análise do carnaval, o fenômeno religioso tomou vulto, notadamente as
transformações operadas no seio do cristianismo no sentido de instrumentalização da
fé, mudança que a vertente local dessa fé não assimilou de forma integral em
decorrência do que o autor nomeou como resíduo orgiástico do carnaval. Tal lastro
permite a “saúde” da cultura brasileira na contemporaneidade, visto ser capaz de uma
relativização e de uma individualização impensáveis em outros contextos menos
flexíveis. Sob este último aspecto, fecha-se o ciclo com a contribuição de Roberto
DaMatta. O antropólogo chama a atenção para os limites do ritual carnavalesco, à
medida que prevê um escape tensional transitório, deslocando o problema para o
plano dos autênticos heróis nacionais e para o modo como lidam com sua
individualidade na sociedade brasileira, acostumada a disciplinar conflitos em rituais
compatíveis com a manutenção tanto da ordem como da desordem. Também
DaMatta tangencia questões religiosas ao irmanar os vingadores messiânicos com os
renunciadores por serem partidários de atitudes comparáveis às de santos e de
cristãos em geral, de forma que, mais uma vez, atitudes radicais e de afirmação
individual na sociedade passam por mediações sugeridas pelo cristianismo e seu
angustiado desencanto do mundo.
Através dessa interface, ambos dialogam com as questões suscitadas a
partir dos contos aqui enfocados, “Viver” e “A cartomante”, propulsores, cada qual à
sua maneira, de um viés com que se chega a termos com a identidade brasileira. Se
esta não deve, necessariamente, ser entendida como negativa em função da mescla de
76
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contribuições de que é resultado, tampouco deve ser descartado seu caráter complexo
e contraditório, legado de um passado que insiste em assombrar. Cristianismo e
carnaval sinalizam, assim, para um incômodo sentimento, a melancolia, que, divina e
humana, está visceralmente ligada ao destino dessa nação. Tal será o assunto da
próxima seção, quando, através dos pecados capitais, pretende-se dar conta dos vasos
comunicantes entre religião e sociedade na ficção de Machado de Assis.

3.2 Cristianismo e melancolia: uma leitura dos pecados
capitais

Violei o segredo dos deuses. (Machado de Assis — “Conto
alexandrino”)

No decorrer de todos os volumes de contos considerados neste estudo,
proliferam situações emblemáticas da teologia judaico-cristã, matriz da civilização
ocidental, matizadas por resíduos de outras concepções religiosas que fizeram parte
da dinâmica do pensamento e da cultura no Brasil. Um dos tópicos possíveis para a
abordagem dessas questões diz respeito à percepção do interesse do escritor em
documentar a manifestação de vícios e pecados na sociedade que ele tão intimamente
revelou, ainda que, convém ressaltar, esse interesse esteja, muitas vezes, mais nas
entrelinhas do que na visibilidade dos temas.
Tal interesse não constitui caso isolado, considerando-se que desde a
imaginação quinhentista o cabedal de relatos sobre a terra brasileira abusa da
especulação em torno de diversificadas fontes. Há espaço para um residual
medievalismo, de onde convergem imagens de bruxaria, bestiário fabuloso, lendas
orientais, truculência inquisitorial, fantasmas de cavaleiros e de cruzados, temores
milenaristas e esperanças messiânicas, inquietações sobre a finitude humana,
impulsionadas tanto pela profusão de pestes e tragédias naturais na Europa como
pelas angústias sobre o pecado e a culpa. Paralelo a esse domínio, instala-se, por
vezes muito precariamente, o pensamento renascentista, aspirante de um
antropocentrismo profano e pagão, resultado de rupturas como a Reforma, do espírito
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desbravador das Grandes Navegações e do Mercantilismo ou ainda de inventos como
a imprensa. Com esse pano de fundo, cronistas e viajantes logo associam a nova terra
ao paraíso; com o passar do tempo, a convivência com o “outro” tão distinto na
aparência e nos costumes atiçou o imaginário sobre os territórios de Lúcifer e veio a
confundir-se o continente “recém-descoberto” com os domínios do mal. Dada a
nudez dos silvícolas e a posterior exploração das pedras preciosas, propiciando
episódios de licenciosidade e enriquecimento extraordinários, a luxúria e a cobiça
despontam como as mais notórias práticas viciosas. Também a preguiça irá chamar a
atenção do colonizador europeu, dadas as evidentes predisposições deste para a
atividade febril de exploração imediatista, em contraste com a índole natural do
índio brasileiro, adepto de relações com o tempo e com o espaço que permaneciam
(ou permanecem) incompreensíveis para o branco. Estranhamente, em alguns desses
relatos, subjaz a percepção de um fundo de tristeza, espécie de lassidão melancólica
nos índios (e depois também nos negros) em face da imposição de práticas e crenças
alheias por parte do colonizador, cuja mentalidade produz uma consciência incapaz
de compreender a diversidade, imputando ao outro a sua própria limitação. No caso
específico dos portugueses, essa percepção é alimentada por uma antiga vertente que
associa a raça lusitana aos domínios da saudade, misto de desejo e de dor, que arrasta
o sentimental peito assinalado em direção ao passado e a seus mistérios.
Tendo como inspiração a imaginação e a memória popular, Silvano
Peloso debruça-se sobre textos contemporâneos aos episódios da conquista da
América pelos ibéricos, com a intenção de revelar como a descoberta e a exploração
do Novo Mundo simultaneamente faziam cair velhos mitos e os reconfirmavam no
reino do possível.
O fato de que por muito tempo, até depois do século XVI, se
continuasse a buscar no novo continente o Paraíso Terrestre
e o reino das Amazonas, As Sete Cidades de Ouro e o
Eldorado, os Gigantes e a Fonte da Eterna Juventude, não
representa só uma fuga aos territórios do imaginário, mas
sim a aplicação de códigos interpretativos (em que o
elemento popular funciona sobretudo ao nível de circuito
divulgativo) que tiveram, contudo, conseqüências
importantes nos séculos sucessivos. Até porque os novos
cenários, longe de ser logo
percebidos como tais,
constituíam, antes, um instrumento de verificação das
antigas lendas: as profecias do Antigo Testamento, os mitos
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greco-latinos, as narrativas européias medievais e as fábulas
indígenas. Formava-se, assim, uma ponte exegética entre
tradição e novidade, um complexo cultural em condições de
consentir a inserção dos novos dados no âmbito de um
quadro tradicional que vinha sendo ao mesmo tempo
profundamente renovado.
É difícil, por outro lado, avaliar o quanto jogasse, na
literatura das descobertas, a vontade mais ou menos explícita
e consciente de adequar o Novo Mundo às auctoritates
bíblicas, greco-romanas e medievais, e quanto subentrassem,
em algumas ocasiões, elementos imponderáveis como a
exaltação, a alucinação, a fantasia aguçada pelo medo, pela
fome ou pelo gosto das fanfarronices: as bazófias da gente
do mar são mais velhas do que Ulisses e do que Simbá, o
Marujo. É igualmente difícil, senão impossível, avaliar na
difusão das notícias a influência das informações que os
índios passavam aos recém-chegados e nas quais terão
confluído, misturando-se de todas as formas, mal-entendidos
derivados das dificuldades lingüísticas, ecos distantes de
lendas locais que os viajantes adaptavam logo (talvez na
base de uma verdadeira ou presumida semelhança) ao seu
âmbito cultural, além, talvez, das puras e simples mentiras.77

Com tais informações, Peloso sugere que tanto o Velho como o Novo
Mundo foram modificados. Ao mesmo tempo, dá a entender que realismo e fabuloso
encontram-se de tal forma imbricados que, “do ponto de vista da recepção, a história
das descobertas se configura como uma grande aventura textual, na qual não menos
que as obras originais contam as vulgarizações, as traduções, os remanejamentos”,
num processo em que o mundo virtual da literatura supre as lacunas da história e
também corrige suas distorções, delineando o que com terminologia moderna
poderíamos definir uma ‘semântica dos mundos possíveis’.78 Considerando, pois, a
permanência da reescrita da história e da literatura sobre as descobertas ultramarinas,
várias vozes devem, de tempos em tempos, vir à tona no sentido de configurar os
vários mundos possíveis, muitos deles reprimidos ou disfarçados à espera de
revelação. Peloso corrobora, assim, a dinâmica do prolongamento dos debates e dos
textos sobre tópicos como a existência — ou não — de pecados para quem cruza a
linha do Equador. Dada a precariedade de instituições e normas que regessem a vida
colonial, franqueando espaço para devassidões, destemperos e frenesi das mais
diversas ordens, tornou-se trivial o aparecimento de manifestações a respeito do
77
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imperativo do exótico e da libertinagem sobre os habitantes ou visitantes das terras
tropicais.
No entanto, a abordagem desses temas na contística machadiana
propõe-se a uma problematização em alto grau não só da história nacional como da
tradição de leituras sobre o país e as recriações que dele fazem nos mais variados
âmbitos e através de diversos discursos. Nos primórdios da história literária
brasileira, destaca-se, sobremaneira, uma dicção de fundo nacionalista. Segundo João
Alexandre Barbosa,
desde o começo das reflexões críticas no Brasil, mesmo as
menos sistemáticas, empreendidas pelos próprios criadores
entre os séculos XVII e XIX, o debate centra-se na busca de
uma diferença com relação à Europa e, portanto, pela
identidade nacional. Neste sentido, a interpretação da
literatura era subsidiária da preocupação maior em
identificar os traços culturais que serviam de base para uma
definição abrangente do país.79

Ainda segundo o crítico, era clara a dependência entre história e
literatura, esta considerada como reflexo ou resultado da primeira, o que não se
modificou com o surgimento do novo paradigma crítico, resultante do
desenvolvimento da postura naturalista da segunda metade do século XIX:
Neste sentido, as idéias positivistas e evolucionistas
respondiam adequadamente, servindo de moldura teórica
para uma noção de história assentada no ideal de progresso
evolutivo e perfectivo que domina toda a reflexão sobre as
criações culturais. Interpretar, deste modo, era, antes de mais
nada, localizar na literatura os momentos de aproximação ou
recuo àquilo que se afirmava como fundamento da história.80

Com a feliz formulação da idéia do “instinto de nacionalidade”,
Machado de Assis realizou o que Barbosa entende ser um modo mais adequado para
caracterizar a literatura brasileira do que aquele nacionalismo eminentemente
temático que a independência transformara em dever da literatura para com a
história81 , apontando para a autonomia da criação literária e para uma desejável
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tensão entre os domínios de uma e de outra, o que resultou, após acertos e desacertos
de paradigmas interpretativos subseqüentes, no conceito de releitura:
é possível dizer que a leitura contemporânea das obras pósromânticas obriga a uma espécie de releitura a fim de
apreender-se a historicidade de textos que dialogam com
outros textos e onde, por isso, a metalinguagem não é fuga
senão ampliação das possibilidades significativas.82

Como uma derivação dessa linha interpretativa, a leitura da
machadiana dialoga, retrocedendo um tanto, com o problema da descoberta do outro,
desde onde o repertório de cruzamentos de visões de mundo e de culturas estabeleceu
uma dinâmica particular para a

realidade brasileira. A esse respeito há um

interessante testemunho do início do Oitocentos. Trata-se dos relatos de viagem
realizados pelos naturalistas Spix e Martius, que acabam fornecendo subsídios não só
para as investigações das ciências naturais como para as das ciências humanas
(principalmente para os estudos históricos). Toma-se aqui a leitura que Karen
Macknow Lisboa fez dessa experiência em seu estudo A Nova Atlântida de Spix e
Martius: natureza e civilização na Viagem pelo Brasil (1817-1820).
De início, a autora contextualiza a obra dos naturalistas no cerne do
processo de novo descobrimento do Brasil, estimulado a partir das reformas
promovidas pelo príncipe regente D. João VI, e nas polêmicas científicas envolvendo
as visões do mundo natural e do habitante original americano. Sobre esses dois
últimos aspectos, deposita-se o interesse maior deste estudo, pelo que podem auxiliar
a compreender a longevidade das inquietações despertadas no imaginário europeu
pelo novo continente. Conforme Lisboa, contrariando o ponto de vista setecentista,
muitas vezes veiculador de uma visão difamadora da América, Spix e Martius
realizam suas investigações de forma a unir o racional ao sensível, inspirados em
fundamentos da estética romântica.
A “identificação afetiva” dos viajantes com a natureza
tropical é vertida em sensações de prazer, elevação da alma e
êxtase. Aproximando-se dos preceitos da poética do
“pitoresco”, adequável ao estilo estético-científico para tratar
os objetos da natureza, os autores descrevem paisagens que
traduzem a relação de integração do homem com a natureza
82
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e a sociedade. Da mesma maneira que a natureza européia
fazia bem ao espírito do contemplador romântico, a natureza
dos trópicos, apesar das diferenças, fazia bem a Spix e
Martius. Para além dessa analogia, “descobriram” lugares
“românticos” e “pitorescos” muito semelhantes às paisagens
européias e apuraram ser a natureza dos trópicos tão criativa
que muitas de suas “obras” eram tão ou mais perfeitas que as
mais belas obras de arte que viram no Velho Mundo.
Destarte, os trópicos prescindiram da engenhosidade humana
para ter obras de arte conforme os cânones europeus.83

A exorbitância da paisagem, assim, provoca nos viajantes a sensação
de maravilha, um convite ao solitário deslumbramento, a ponto de conceberem até
mesmo uma possível superioridade — apenas do ponto de vista da criação natural, e,
portanto, divina, não humana —, o que é tensionado pelo aspecto infernal dessa
mesma natureza, passível de gerar melancolia e horror.
A imagem da “uniformidade” da mata, que os
autores sentem como uma provocação ao melancólico,
choca-se com a “variedade” própria das paisagens
pitorescas, que lhes era de tanto agrado.(...)
Enfim, nos trópicos o “gozo” também pode
transformar-se em terror. Essa dimensão vivenciada por
Martius quando se perdeu, ao anoitecer, no meio dos
mondongos (pântano), nos arredores de Belém, não era
inédita e repetiu-se alhures. Longe da empolgação, mas
muito mais oprimidos e horrorizados com o perigo e com a
estranheza de uma natureza “rude”, “invicta”, caracterizada
por sua “selvageria”, os autores representam um mundo
natural que resguarda aspectos das imagens detratoras:
animais monstruosos e peçonhentos, goelas hediondas,
infernais perseguições de insetos, clima insalubre, matas
sufocantes e rios lúgubres compõem as cenas de terror.
Cenas que se afinam, igualmente, com a poética do
“sublime”, uma vez que expressam um mundo natural que
acende o horror, a melancolia e o medo na “alma” do
observador.84

Esse tensionamento, contudo, não impedirá a permanência da
empolgação científica no projeto dos naturalistas europeus. Na abordagem dos
habitantes do Brasil, Karen Lisboa atenta para uma diferença no tratamento de
negros e índios por Spix e Martius. Imbuídos da idéia de que competia ao branco
conduzir o Novo Mundo à civilização, os naturalistas agregam discussões filosófico83
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científicas e polêmicas religiosas na sua pesquisa sobre a diversidade étnica da
população local e na discussão em torno das questões do progresso e do possível
aperfeiçoamento desta humanidade. Para Lisboa, não restava dúvida de que os
referidos autores
se utilizam das idéias complementares de degeneração e
perfeição para classificar os diferentes tipos humanos. E
também deixam entrever a sua convicção da superioridade
da “raça caucásica” [branca] no contexto da história
evolutiva dos homens.85

Por partilharem dessa perspectiva,
fica evidente que para Spix e Martius, a questão dos negros,
em face da crença no inexorável processo civilizador e no
paulatino aperfeiçoamento humano, não suscita grandes
desdobramentos e controvérsias. Especulam com a
concepção poligenista, de que a origem da raça etiópica não
seriam os pais bíblicos. No entanto não retomam essa
questão, limitando-se a um “racismo da Ilustração”, segundo
o qual os negros são uma raça inferior, por não conhecerem
a “civilização”. E a escravidão torna-se justificável uma vez
que serve como instrumento para cristianizá-los e civilizálos.86

A respeito dos índios americanos os autores levantam questões de
maior complexidade, conforme segue apontando Karen Lisboa. Os contatos rápidos e
superficiais favoreciam as teorias depreciativas sobre o íncola americano, que era
apresentado como uma “degeneração do humano”: fleumático, taciturno, indolente,
dócil e preocupado apenas com a sobrevivência, despertava nos naturalistas a
impressão de animalidade e inconstância, principalmente pelo vício da cachaça e
pelo “tumulto selvagem” de suas celebrações. Tal visão não impediu que, com o
episódio da expulsão dos jesuítas das missões, Spix e Martius criticassem os abusos
dos diretores que ficaram responsáveis pelas aldeias dos autóctones, imputando à
colonização a responsabilidade de ter lançado as sementes da destruição no Novo
Mundo:
Spix e Martius verificam o lado devastador da
colonização para com a população indígena; reconhecem
que a “decadência moral e física” dos índios os joga numa
85
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“vida ambígua”, “tristíssima”, na qual perdem os seus
costumes originais, esquecem sua língua, dissipam “toda a
energia moral”, ou mesmo se extinguem por completo. E,
em última instância, sua situação de “meio-independentes”
forma um Estado dentro de um Estado, pois não “se
assimilam com os elementos e a vida do Estado, e não
possuem influência sobre a comunidade”. De um modo
geral, as autoridades nada fizeram além de torná-los “o mais
inofensivos possível para os outros habitantes: quebraram os
dentes à fera, sem a domesticar”. 87

Essa constatação é complementada, como explica Lisboa, pela
surpresa de Martius que, separado de Spix, entra em contato com tribos do Pará que
pensa intocadas pela civilização. Nelas observa uma alegria e uma vivacidade
contrastantes com a gravidade soturna das outras que visitara com Spix, a ponto de
imaginar o homem de natural bondade no estado primitivo da natureza. Tal visão,
porém, em seguida é refutada ao testemunhar um ritual antropofágico. A oscilação da
postura dos autores resulta num retrocesso em relação à crítica que antes fizeram às
mazelas da colonização, quando optam por compactuar com a opinião de que a raça
indígena, por sua indiferença e indolência, rejeita a civilização, tese reiterada por
Martius em palestra sobre o “Passado e Futuro do Homem Americano”:
Martius, de fato, dá continuidade à tese de a “raça
americana” ser um “ramo atrofiado” do tronco da
humanidade, expressa na Viagem pelo Brasil, utilizando-se
do conceito de “degeneração” e da ausência de
“perfectibilidade”. No entanto, se nessa obra considera a
degeneração dos índios como um estado original, primitivo,
imutável, segundo o qual estão “destinados a decompor-se e
sair do número dos vivos, antes de terem alcançado o mais
alto grau de desenvolvimento”, nos textos posteriores ao
relato, especula com a hipótese do “passado mais nobre”,
“altamente civilizado” do habitante americano. Ao mesmo
tempo em que pondera essa possibilidade, enfatiza ser a
decadência moral e física da população indígena um
processo paulatino causado muito mais por caprichos
“singulares” da natureza do que pela bagagem negativa da
colonização. Ou seja, a perseguição e exploração dos índios
desencadeada pela colonização européia jamais seria a razão
fundamental desse processo de ruína. Que a “civilização
européia mata” os indígenas, somente confirma que a
“humanidade americana trazia consigo o pressentimento da
morte”, conclui Martius. O desaparecimento desse povo é
imputado ao seu “estado de alma”, e a colonização somente
87
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“acelerou essa catástrofe prevista talvez há milênios”.88

Nas ambigüidades da visão eurocêntrica, entremeada de conflitos em
seus paradigmas, ressalta, segundo o exposto pela pesquisa de Lisboa, o paradoxo
conceitual e, talvez, até mesmo moral face à falência de elementos que dêem conta
da realidade palpável e desnorteante representada pelo nativo americano. O equívoco
é de tal amplitude a ponto de imputar à vítima — ou melhor, à sua inclinação natural
— o ônus da própria ruína. A autora explica ainda que os alemães empregaram, para
pensar o Brasil e descrever seu estado na história mais ampla do gênero humano, um
determinado conceito de civilização, aquele que pressupunha o domínio da cultura
sobre a natureza, em nome de uma cultura “mais perfeita e humana”, identificada
com o ser europeu. Mais um conflito estabeleceu-se para Martius:
O naturalista percebe que, ao mesmo tempo em que a
civilização deveria conduzir à humanidade, seus
mecanismos de funcionamento são contraditórios, a ponto de
aniquilar a razão que motiva o seu próprio processo. Como
contraponto, vislumbra a América como um resguardo da
natureza primeva, intocada pelos homens, cujos dias porém
estão contados. E essa incolumidade temporária, como
veremos, tanto se presta para abrigar a “nostalgia” de um
tempo e de uma sociedade não-civilizada e pré-capitalista,
apontando a dimensão romântica do naturalista, quanto
potencializa a ansiosa projeção do advento civilizador.89

Os desdobramentos das ambivalências em torno do pensamento
europeu sobre o processo de “aperfeiçoamento” civilizatório transparecem no exame
da paisagem urbana, quando a cidade do Rio de Janeiro é tida como “européia”, em
que pese a abundância de negros e mulatos, ou nas observações a respeito das
atividades econômicas e do processo de miscigenação na sociedade brasileira,
quando os viajantes defendem a participação do negro no desenvolvimento da
nacionalidade, ainda que submetido a um processo de branqueamento e submisso à
superioridade do português, raça caucásica portadora da “verdadeira humanidade”.
No exame que Spix e Martius fazem da mistura de raças, Lisboa
constata que prevalece a tendência a descrever os descendentes de índios como seres
desqualificados e desagradáveis, e a observar que até mesmo os portugueses
88
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acabavam degradando-se nas terras brasileiras, o que gerou conclusões um tanto
“utópicas”, no dizer de Karen. Uma delas encontra-se no artigo de Martius intitulado
“O Passado e o Futuro do Homem Americano”, que exime os povos germânicos da
destruição do novo continente, já que esta teria sido perpetrada pelos povos de
origem latina, e destina-lhes os interesses do intelecto e os ideais sociais e morais,
contribuindo para fixar a auto-imagem da cultura alemã calcada no campo do espírito
humano (tal imagem não sobreviveria ao colonialismo alemão na África, ainda no
Oitocentos, antecipador, por sua vez, das conseqüências funestas desse nacionalismo
extremo no século XX).
Um contraponto interessante ao referido projeto utópico de Martius é
identificado pela pesquisadora no romance Frei Apolônio, em que o naturalista
parece despir-se de sua identidade de habitante do Velho Mundo para assumir uma
identificação afetiva com o nativo brasileiro, sentimento que se manifestara
anteriormente exclusivamente em relação ao ambiente. Na voz da personagem, lê-se
um questionamento sobre o eurocentrismo do autor:
Principalmente adquiri respeito por uma raça, que antes mais
me parecia uma turba repudiável de infelizes. (...) Hoje
resolvo os problemas na profunda convicção de que a parte
da raça índia, que considerava decadente e perdida, e cujo
primitivismo rejeitava, era carne da minha carne e espírito
do meu espírito.90

É curioso constatar que dilemas como o recém-exposto reverberam
nos variados textos produzidos sobre o Brasil desde a chegada dos portugueses,
marcando uma linha tênue no processo de construção da identidade nacional, mesmo
quando isso não era pensado pelos narradores e cronistas estrangeiros. As intuições,
os preconceitos, os devaneios e os interesses desses homens projetam-se para além
de seu tempo com um espelho deformado e deformador aos olhos das gerações
futuras. Não é sem motivo que, entre tantas outras presenças, nos textos machadianos
percebem-se os ecos dessa tradição, permitindo que se indague a respeito do projeto
de civilização — ou de barbárie — em curso nos trópicos.
Entre outros discursos, a religião e a moral, quando não a ciência,
90
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substancialmente entranhados no imaginário que se forjou sobre as terras lusotropicais e, posteriormente, brasileiras. Um contundente exemplo da superposição de
visões sobre a nova terra encontra-se numa recente publicação de textos de viajantes
estrangeiros que passaram pelo Rio de Janeiro durante o período colonial91 —
anteriores, portanto, à viagem de Martius e Spix e de outros que, mais numerosos,
“descobrem” o Brasil no Oitocentos a partir dos incentivos da família real, que
desembarca na colônia em 1808. Motivos e informações extraídos desse material até
então pouco acessível propiciam um quadro esclarecedor sobre a origem das
mistificações mais comuns — e também das mais grosseiras — criadas pela mente
fértil e desejosa de exotismo dos europeus.
Um dos primeiros relatos de estrangeiro sobre a baía da Guanabara é
proveniente da pena de Nicolas Barré92. Este foi piloto de um dos navios franceses
que, em meados do século XVI, desembarcou nesse local com o propósito —
frustrado posteriormente — de fundar a França Antártica. O observador acrescenta às
descrições da paisagem (clima, animais, plantações, relevo) a intolerância com que
os costumes dos nativos são percebidos, principalmente o hábito da antropofagia e a
suposta ausência de fé:
Tudo me leva a crer que esses nativos são o povo
mais bárbaro e estranho que existe sobre a Terra. Eles vivem
sem conhecimento de nenhum deus, sem inquietude de
espírito, sem lei e sem nenhuma religião. Tal como os
animais, estão à mercê dos seus instintos. Tanto os homens
como as mulheres andam completamente nus. A língua que
falam é muito rica em sons, mas desprovida de numerais.
Assim, quando eles querem expressar cinco, mostram os
cinco dedos da mão.
(...)
Creio que se Deus não tiver piedade desses
selvagens, eles dificilmente serão convertidos ao
cristianismo, e isso sobretudo em razão do seu hábito de
comerem-se uns aos outros.93

Ainda que soubessem que o hábito de comer inimigos tinha um
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significado ritual (aglutinar a força do adversário derrotado em batalha), o
preconceito mantinha os estrangeiros alheios à incontestável evidência da fé dos
índios. Idêntica perspectiva repete-se em muitos desses relatos dos primeiros tempos,
comprovando a monotonia dos interesses e das visões. Há, no entanto, um deles
bastante curioso: trata-se da narrativa de um poeta e aventureiro inglês que passou
oito meses no Rio de Janeiro seiscentista. Pelo tempo, relativamente dilatado, que
passou em terra, dedicou algumas laudas sobre aspectos comumente tratados, mas
deixou entrever duas nuances sobre o olhar do estrangeiro. Primeiramente, antes
mesmo de desembarcar, mostra-se influenciado por relatos anteriores de portugueses
a respeito da “insalubridade” da baía, manifestando ter sentido mal-estar após
mergulhar nas suas águas:
Ainda segundo eles [os portugueses], o mar das redondezas
está cheio de outras espécimes que, de tão venenosas,
tornam a água insalubre. Eu próprio pude verificar esse fato
ao banhar-me. Comumente, quando o fazia em outras
regiões, experimentava uma sensação revigorante; aqui, ao
contrário, saí do mar tonto e maldisposto.94

Ora, apenas com a leitura desse pequeno fragmento depreende-se a
teia de versões e contraversões a que se referira Silvano Peloso, quando analisava a
mistura de utopia e realidade nas produções relativas à época das Navegações. O
bardo inglês revela que, de antemão, dispunha de informações que o inclinavam a
sentir algo estranho nas duvidosas águas da baía da Guanabara, o que, pelo que se
sabe a respeito da política colonial lusitana, estava conforme o plano de pouco
revelar sobre a colossal colônia na América, lançando mão de episódios escabrosos
para acautelar os possíveis invasores. Na mesma linha, ao discorrer sobre os hábitos
dos silvícolas, o narrador insere o termo “vícios”, fundamental para a análise que se
intenciona realizar da permanência de estigmas nas visões sobre o Brasil:
Tanto os homens como as mulheres andam
geralmente nus, usando apenas um pequeno trapo para
esconder as partes genitais — o que, de resto, ninguém
desejaria ver, já que aquilo que está à mostra é bastante
repugnante. São todos cristãos, o que me faz imediatamente
pensar na seguinte frase: o senhor salva a todos, homens e
animais. Essa máxima, para essa gente que não possui
inteligência suficiente para cultivar vícios engenhosos nem
94
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temperança suficiente para evitar os mais brutais, é, sem
dúvida, adequada. Digo isso baseando-me naqueles que
vivem entre os portugueses. Quanto aos demais, imagino
que a diferença seja a mesma que há entre os animais
domésticos e os selvagens.
No tocante à ferocidade desses nativos, não acreditei
em tudo o que me disseram. Creio ser verdade que eles
devoram uns aos outros e que na sua língua não constam as
palavras deus, lei e rei. Contudo, se fossem de fato ferozes
como contam os habitantes locais, certamente não teriam
entregado tão mansamente suas terras aos portugueses, nem
permitiriam que estes desfrutassem dela sem qualquer
transtorno.95

O mesmo sujeito que se deixa influenciar por relatos alheios,
imaginando pestilências mórbidas nas águas da Guanabara, neste outro trecho, ao
contrário, atenta com pertinácia para o possível ludíbrio dos portugueses, que, a seu
ver, enfatizariam além da conta a presumida ferocidade dos nativos. A obsessão do
aventureiro pelo enigma representado pelos hábitos dos nativos prossegue na
tentativa de reduzir a existência destes à mera animalidade e, num contraponto à sua
própria bestialidade, no intuito de demarcar os vícios de que uns e outros — os
habitantes do Velho e do Novo Mundo — mostravam-se capazes de manifestar. Um
último elemento curioso deste relato retoma a impressão, mencionada anteriormente
nas observações sobre a viagem de Martius e Spix, do componente soturno e
fleumático dos habitantes originais do Brasil, desviada aqui, todavia, para o
firmamento:
Terminarei este tratado sobre o Brasil com algumas
palavras sobre as estrelas deste hemisfério guarnecido de
constelações para nós desconhecidas. O Cruzeiro ou Cruz é
uma delas. Formada por cinco ou seis estrelas de grande
magnitude, ela é dotada de um brilho cintilante, brilho que
ainda mais se destaca em virtude de uma grande nuvem que
a circunda e de uma faixa negra que a corta ao meio.
Observei ainda, durante meses, uma outra nuvem,
semelhante à mencionada, e concluí que se tratava de uma
característica do firmamento daqui: enquanto o nosso é todo
azul, este se cobre de negro, o que torna o povo local mais
melancólico do que o da Europa. O curioso é que eu fui o
único que notei essa característica. Fato que me surpreende
bastante, na medida em que as duas nuvens que circundam o
Cruzeiro já foram observadas e apelidadas de Nubes
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Magellanicae — de Magalhães, que as descobriu.96

A simbólica e o mistério cruzam-se neste comentário revelador.
Obstinados pelos padrões com que demarcavam os novos territórios do Império
português, também no firmamento os colonizadores enxergaram um sinal da
predestinação: a mesma cruz de fonte lusitana repete-se no hemisfério sul.
Entretanto, as nuvens que embaçam a fisionomia da constelação que veio a tornar-se
um símbolo nacional foram percebidas com uma diferença pelo inglês. Estaria nelas
a causa do mal que aflige o povo local, a negra melancolia, elemento que, no seu
entender, distingue as gentes da Europa das gentes da América lusitana. Opinião
semelhante fora emitida pelos viajantes alemães referidos anteriormente, que , da
mesma forma, destacaram o caráter taciturno e melancólico dos nativos. Num
panfleto francês de autoria desconhecida, originário de uma das expedições que,
passando pelo Brasil, rumavam para Buenos Aires a fim de estabelecer o monopólio
franco-espanhol sobre o tráfico de escravos no início do século XVIII, encontra-se
um julgamento peremptório sobre a “viciosa” colônia portuguesa. O teor definitivo
do julgamento, se não fosse comum, espantaria, dada a observação de que o autor das
páginas passou apenas um mês no Rio de Janeiro:
Os portugueses, em geral, são bastante civilizados,
muito afáveis e de fácil trato. Não falo aqui, obviamente, da
gente miúda, cuja insolência e atrevimento são
indescritíveis. Creio mesmo que não há povo mais vicioso
nem mais intratável: mentiroso, velhaco, brigão, teimoso,
insubordinado, injurioso, sujo, em suma, a mais indigna
canalha que se pode imaginar. Os homens de bem, por sua
vez, são acusados, e não sem razão, de serem vaidosos,
arrogantes e cruéis para com os seus subordinados. Conta-se,
a propósito disso, que um capitão de navio golpeou
mortalmente um marujo pelo simples fato de esse ter sido
pouco cortês. A maioria desses homens é totalmente avessa
ao trabalho, preguiçosa e muito inclinada à volúpia. Nem
mesmo os padres e os monges estão isentos desses vícios. A
luxúria, especialmente, tornou-se tão familiar entre eles que
sequer se dão ao trabalho de ocultá-la. Dizem publicamente
e sem que ninguém fique escandalizado que o padre prior, o
padre tal, o monge tal, mantém um relacionamento amoroso
com a senhora tal. Esse comportamento desregrado e
libertino é semelhante ao dos religiosos italianos e
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espanhóis.97

Estão aqui, ainda que sumariamente, representados os principais
vícios imputados à colônia e a seus habitantes, responsáveis pelo estabelecimento de
um padrão comportamental que impregnará de forma drástica os destinos dessa
nação, estigmatizada na gratuidade com que, segundo dizem, o pecado grassa em
suas fronteiras. Outro aspecto decorrente dessa “construção” manifesta-se na
irresponsabilidade com que os “de cima” acostumaram-se a tratar a vida dos “de
baixo”. A arraia miúda, não obstante sua insignificância, acumula o peso traumático
das vergonhas coletivas, sejam elas, de fato, suas, ou, o que é mais provável,
projeções da mente que as descreve para a posteridade.
Pela freqüência com que se repetem nos textos de fins do período
colonial, certos aspectos desse legado podem ser agrupados em três grandes eixos: as
doenças e os vícios constituem o primeiro, as mulheres e a sexualidade, o segundo e
a religião, o terceiro. O explorador espanhol das terras americanas Juan Francisco de
Aguirre, entre observações das moléstias físicas dos habitantes, divaga a propósito de
possíveis explicações para o fenômeno, impressionando a facilidade com que salta da
análise do corpo à anatomia do caráter:
A saúde dos habitantes do Rio de Janeiro não é das
melhores, o que equivale a dizer que o povo tem um
temperamento enfermiço. Afora as doenças conhecidas de
toda a gente, como as febres intermitentes e não
intermitentes, são muito comuns na cidade a peste, as
disenterias, as erisipelas e as inflamações nos testículos e nas
pernas. Disseram-nos que, no ano passado, a disenteria
vitimou duas mil pessoas. Quanto às inflamações, a sua
freqüência é tanta que, ao caminhar pela rua, é impossível
não notar os muitos indivíduos que padecem de inchaços e
apresentam uma aparência verdadeiramente monstruosa.
(...)
A palidez estampada no semblante dos habitantes
deixa claro que essa região é péssima para a saúde. Há quem
afirme que isso se deve à temperatura, outros dizem que à
alimentação, há ainda os que culpam a falta de ventilação e a
diminuição das ventanias. (...) Tenho para mim, contudo,
que o consumo excessivo de peixe e de carne de porco e a
ausência de ventos, que torna o ar muito seco, são as causas
principais.98
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Inevitável trazer à lembrança as pesquisas de Gilberto Freyre que
explica, desde o período colonial até o nascimento da república, como a alimentação,
a sexualidade e a religião interferem no processo de formação cultural do país,
reproduzindo, no presente século, um interesse que se sabe, como atesta Aguirre, ser
antigo. Antigo, porém diverso: as palavras do pastor protestante alemão Friedrich
Langstedt ilustram com clareza a mistura de moralidade e interesse, reiterando um
discurso que, já a essa altura, vinha carregado de preconceitos:
O caráter da nação em seu conjunto não é o mais
recomendável, assim como não são recomendáveis os
costumes dos portugueses da América. Segundo nos contam
os viajantes mais inteligentes que escreveram sobre o
assunto, esse povo encontra-se mergulhado num luxo mais
que feminino, é dotado de um temperamento hipócrita e
dissimulado, age de maneira desonesta, além de ser
preguiçoso, cruel e mesquinho. Semelhantes aos povos de
todos os climas meridionais, os portugueses do Brasil,
segundo dizem, apreciam mais o fausto e o luxo do que os
divertimentos de uma sociedade livre e os encantamentos de
uma boa mesa. As suas festas, bastante freqüentes, são
dispendiosas e excessivamente ostentatórias. Esse quadro
desabonador, no entanto, além de ser um pouco exagerado,
deve dizer respeito somente à populaça, pois há entre os
habitantes locais indivíduos honestos e de caráter
amigável.99

Indeciso entre o que observa e a fantasmagoria detratora, que admite
talvez ser “exagerada”, o pastor tende a manter tom depreciativo, repetindo a tópica
dos vícios sobre o caráter dos locais, mesmo quando não menciona um exemplo
sequer a fim de corroborar a imoralidade que diz existir. Mais pontual revela-se o
tenente-capitão inglês Watkin Tench, que, entre observações sobre a negligência
lusitana para com a colônia e suas tropas, permite-se julgar, à sua maneira, a conduta
dos habitantes com base nas atitudes religiosas:
A polícia do Rio de Janeiro é excelente. As ruas são
assiduamente patrulhadas e os distúrbios são raros. O
deplorável costume do esfaqueamento por vingança foi
quase totalmente extinto, depois que as igrejas deixaram de
dar abrigo aos criminosos. Em outros aspectos, o progresso
tem sido lento e continuamente entravado por obstáculos
quase insuperáveis, cuja maléfica influência persistirá
enquanto os habitantes não adotarem um modo de vida mais
99
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civilizado. De manhã até a noite, os ouvidos do estrangeiro
são brindados com o repicar dos sinos dos conventos e seus
olhos, saudados com procissões de devotos. Nessas
procissões, a piedade e a leviandade caminham lado a lado,
revezando-se continuamente. (...) Quem quiser que um filho
tome aversão ao papismo, basta expô-lo à preguiça, à
ignorância e à beatice deste lugar.100

Torna-se por demais claro que, como conflito de base desta opinião,
estava a mente protestante, desconfortável com os hábitos pouco modestos e festivos
adquiridos pelo cristianismo colonial, que, graças à ofuscante exacerbação sensorial
(cores, sons, ritmos), incita a práticas pouco palatáveis à postura ascética dos
reformistas. Destaca-se, ainda, a nefasta equivalência entre repressão e civilização
para o observador estrangeiro, que, por não presenciar, presume extintas as
inevitáveis conseqüências do estatuto colonial, como rebeliões, crimes e mortes
violentas. A respeito da gravidade dos conflitos sociais na colônia, a percepção
parece um tanto mais acurada nos detalhados relatos do inglês Sir George Leonard
Staunton e de dois colegas de expedição que passaram pelo Rio de Janeiro antes de
seguirem em direção à China. Além dos bairros agradáveis da cidade, Staunton
revela ter percorrido espaços menos nobres, como o Valongo, local onde chegavam
os navios negreiros e realizava-se o comércio de escravos. Abordando as
peculiaridades locais desse grupo humano, observa uma diferença entre os escravos
domésticos e os das fazendas: Deixando de lado os escravos empregados nas
plantações, os quais são submetidos a duros trabalhos, aqueles que ficam na cidade
não parecem infelizes. O corpo humano tem menos necessidades nos climas quentes,
pois é sujeito a menos provações.101 Aprofunda sua observação manifestando uma
postura contraditória sobre os escravos, a quem ora imputa vícios, ora faz elogios:
Os negros que vivem nas plantações do Brasil
podem trabalhar dois dias por semana em benefício próprio
— o dobro do tempo de que dispõem os escravos das
Antilhas. Procura-se coibir a prática do roubo e da mentira
entre os escravos brasileiros, mas parece que esses vícios
pertencem à sua própria condição. A escravidão não é
determinada somente pela cor negra: trata-se de uma herança
funesta transmitida por linha materna. No Rio de Janeiro,
por exemplo, há escravos de todos os matizes entre o branco
e o negro.
100
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Os africanos parecem naturalmente alegres e plenos
de vivacidade. Eles acomodam-se facilmente à sua situação,
gozam de todos os prazeres que lhe são permitidos e
raramente utilizam o álcool como antídoto ou como meio de
abafar as reflexões suscitadas pelo seu estado. As grandes
paixões dessa classe de indivíduos são a música e a dança. É
comum encontrar, no Rio de Janeiro, cocheiros negros que,
nos seus momentos de lazer, sentados nos bancos das
carruagens que conduzem, aproveitam para tocar viola.102

Se, no tocante aos negros, algo de positivo foi destacado, os índios
causam maior dificuldade de compreensão. O inglês constata a sua inadaptação,
posto que “não foram nem reduzidos à escravidão, nem convertidos ao estado de
civilização”, o que confirma - mesmo que precariamente - com o relato de crianças
nativas que não se mantiveram sob os cuidados de famílias portuguesas: elas optam
por retornar à vida selvagem e abandonam quase todos os princípios morais que
lhes foram ensinados.103 Interessante vem a ser a descrição dos nativos, em que se
mesclam a surpresa pela integridade da figura - possivelmente devido a relatos
conhecidos, onde despontava uma imagem degradada do índio — e a arguta
observação da resistência indígena à dominação, aspecto, via de regra, pouco
salientado nesse tipo de relato:
No que diz respeito à sua aparência, esses selvagens têm, em
geral, metade da altura de um europeu médio, mas são
robustos, musculados e muito ágeis. Sua pele é de cor parda,
seus cabelos são escuros, grossos e lisos, seu corpo apresenta
poucos pêlos e seus olhos são negros, levemente puxados e
não anunciam falta de inteligência. O conjunto dos seus
traços não revela nenhum defeito de caráter e a sua
fisionomia é plena de expressão e de nobreza. Eles
conservam, sem dúvida, uma antipatia hereditária pelos
usurpadores de seu país. Não é, pois, por acaso que muitos
deles vivem afastados das possessões portuguesas e mantêm
um permanente estado de guerra com esse povo,
massacrando todo e qualquer europeu desprotegido que for
encontrado pelas matas.104

Ainda que seja visível a irrealidade de alguns elementos da descrição,
como a altura excessivamente diminuta do índio, tanto nos comentários sobre os
africanos como neste sobressai uma mudança em relação ao que se constatara
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anteriormente: se antes os selvagens eram vistos como animais “sem fé, nem lei, nem
rei”, aqui surgem atributos humanos para qualificar esses “outros” não-europeus,
como a vivacidade dos negros e a resistência dos índios.
A respeito dos hábitos religiosos, o mesmo autor oferece uma
interpretação interessante para um comportamento observado por vários viajantes, a
“alegria” do carioca, resultante, no caso dos representantes da fé, numa peculiar
postura clerical, mais afeita ao luxo e à festa que à discreta devoção:
Nenhuma ameaça real ou imaginária é capaz de
abalar o gosto do carioca de todas as classes pela alegria e
pelo divertimento. Comenta-se que, nos conventos da
cidade, três para homens e dois para mulheres, não se pratica
nem a austeridade nem a abnegação de si mesmo, fins
primeiros de instituições desse gênero. (...)
Os religiosos de claustro, assim como os monges,
também não parecem interessados em mergulhar nos tristes
e obscuros caminhos da devoção. Nada é mais animado do
que a conversação que costumam manter com os
estrangeiros que visitam os conventos. Certamente, tamanho
desprendimento não se deve à leitura de escritos filosóficos,
pois tais escritos não existem na língua do país e poucos são
os portugueses que falam outro idioma. Além disso, a cidade
conta apenas com duas livrarias, cujos acervos só contêm
livros de medicina e de devoção. O sistema religioso, que aí
imperou por tão longo tempo e com tão felizes resultados,
pode hoje ser comparado a uma máquina que, devido ao
excesso de uso, perdeu a eficiência. A Inquisição ou o
denominado Tribunal do Santo Ofício nunca se estabeleceu
no Brasil. Contudo, as cerimônias religiosas são, ao menos
no Rio de Janeiro, numerosas e regularmente praticadas. A
qualquer hora do dia, os sinos anunciam uma solenidade a
celebrar numa das muitas igrejas locais e, após o pôr-do-sol,
as ruas estão sempre cheias de procissões. Em cada esquina
vê-se, dentro de um nicho envidraçado, uma imagem da
Virgem Maria, imagem que sempre recebe uma homenagem
dos transeuntes.105

Se dois séculos antes um viajante mais fantasioso vira na constelação
do Cruzeiro do Sul uma nuvem escura, motivo para explicar o caráter “melancólico”
das gentes nativas, Staunton faz eco a outra vertente, a que destaca o componente
festivo da população, expresso, sobremaneira, nas atitudes religiosas. Ao contrário de
Staunton, seu colega John Barrow faz uma série de ressalvas. Embora estivesse
admirado com “a majestade e a beleza da região”, cujas belezas naturais ainda
105
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“excitam a imaginação” mesmo tendo perdido o estado primitivo106, condena a
conduta dos portugueses, que, do seu ponto de vista, não primam pela limpeza,
favorecendo a proliferação de doenças e de animais desagradáveis como os
mosquitos, nem pelo cuidado com a colônia: Esta parte da América Meridional, uma
das regiões mais férteis do globo, não mereceu da pena portuguesa uma só página
de história natural, de economia ou de estatística; nem mesmo a conquista do país
suscitou-lhes interesse107. Seu espírito observador conduz à condenação das
manifestações religiosas em virtude de sua superficialidade e afetação:
Os habitantes dessa cidade são muito indolentes,
muito ciumentos e extremamente supersticiosos. Eles
dividem o dia entre o sono e as cerimônias religiosas, pois a
desconfiança mútua não permite que desfrutem dos prazeres
da vida social. (...)
O objetivo da conquista do Brasil era, segundo se
apregoava ostensivamente, a conversão dos naturais à
religião cristã. Em razão disso, as igrejas e os conventos
locais foram ricamente construídos e decorados. Mas,
qualquer que tenha sido outrora o zelo do clero para executar
esse projeto, a verdade é que hoje em dia esse zelo deu lugar
à indolência e ao gosto pelo luxo.108

Outrora os selvagens, agora os habitantes cariocas e os religiosos são
tachados de viciosos indolentes. De maneira semelhante, a percepção dos
estrangeiros sobre as moradoras do Rio de Janeiro é marcada por algumas constantes.
Se não andavam nuas como as índias, motivos de espanto e atração, suas atitudes
destoam do usual, provocando inquietações e acrescentando mais alguns vícios ao
legado colonial. John White, cirurgião da esquadra de ingleses fundadores da
Austrália, em passagem pelo Rio de Janeiro, observa alguns costumes locais, como o
gosto português pelos espetáculos de fogos de artifício e por certos jogos de sedução:
Sem dúvida, as intrigas amorosas encerravam a festa, pois
percebi que, ao fim da tarde, as mulheres estavam paradas
nas soleiras das portas e nas janelas das casas com um
ramalhete de flores na mão. Asseguraram-me de que era
hábito local as senhoras presentearem com flores aqueles
que elas mais tarde brindariam com os seus favores. De fato,
nesta mesma tarde, vi algumas mulheres muito adornadas
que passeavam livremente no meio da multidão. Contudo,
após um mês de permanência neste país, acabei por
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convencer-me de que somente as mulheres de classe inferior
se permitem tal liberdade.109

Em comparação com outros relatos, chega-se, facilmente, à conclusão
de que as mulheres na colônia luso-brasileira, tanto as de classe alta como as demais,
manifestavam hábitos que as distinguiam das européias, razão pela qual os viajantes
chegavam a conclusões errôneas. Incapazes de entender certas atitudes das nativas como o gosto pelos enfeites ou o hábito de portar flores —, invariavelmente
tomavam suas atitudes como levianas, talvez porque isso fosse o que esperavam
encontrar nas terras tropicais, fartamente descritas com as cores dos pecados carnais,
o que é reiterado em mais um fragmento do mesmo cronista:
As mulheres, antes da idade de casar, são magras, pálidas e
delicadas. Depois de casadas, tornam-se robustas, sem,
contudo, perder a palidez, ou melhor, uma certa cor
esverdeada. Elas têm os dentes muito bonitos e melhor
tratados do que a maioria das mulheres que habita países
quentes, onde o consumo de açúcar é elevado. Seus olhos
são negros e vivos e elas sabem como ninguém utilizá-los
para cativar os cavalheiros que lhes agradam. Em geral, elas
são muito atraentes e suas maneiras livres enriquecem suas
graças naturais.
Tanto os homens quanto as mulheres deixam crescer
prodigiosamente os seus cabelos negros: as damas, em forma
de grossas tranças que não combinam com a delicadeza de
seus traços. Mas o hábito torna familiares as mais estranhas
modas.110

Sabe-se que a palidez das moças era a prova cabal de sua boa origem,
posto que o escurecimento da pele estava restrito às pessoas de classes inferiores,
obrigadas a trabalharem sob o sol tropical. O ambiente insalubre, associado a
miasmas doentios, constituía traço característico das construções imperiais,
tradicionalmente escuras e pouco ventiladas, mais um fator para a aparência mórbida
das mocinhas. A menção aos olhos das damas cariocas, negros e convidativos,
constitui o índice mais revelador das predisposições dos viajantes. Provenientes da
outra expedição inglesa, recém referida, tem-se duas visões opostas entre si. Sir
George Staunton destaca tanto os belos olhos negros das mulheres quanto o costume
de portarem flores, percebido, mais uma vez, como desabonador:
As damas trazem sempre o rosto descoberto e os cabelos,
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que geralmente estão arranjados em longas tranças,
adornados com fitas e flores. Essas damas, quando não estão
nas igrejas assistindo às matinas e vésperas, o que fazem
com escrupulosa regularidade, podem ser vistas sentadas nas
janelas e balcões de suas casas. Muitas delas têm belos olhos
negros e um ar extremamente vivo. (...) Em certas ocasiões,
as cariocas trazem na mão um buquê de flores, com o qual
presenteiam alguns cavalheiros que passam sob suas janelas.
Esse hábito, provavelmente, é originário de Lisboa, onde as
damas, nos dias de entrudo, costumam atirar flores sobre as
pessoas que passam embaixo de seus balcões. Certamente
que o caráter inocente dessa prática diz respeito aos tempos
de outrora, tempos em que as damas do Rio de Janeiro
raramente transgrediam as regras do decoro. Nos dias que
correm, contudo, é necessário confessar que a solicitude de
muitas delas salta aos olhos. É verdade que alguns de seus
maridos são acusados de faltas bem mais graves. Segundo se
diz, em matéria de amor, os seus gostos são não só
depravados, como também antinaturais.111

Mesmo tendo informação a respeito da procedência lisboeta do
costume de lançar flores, o narrador insiste no desvio representado pelas atitudes das
cariocas sem, contudo, mencionar episódios concretos da transgressão sugerida.
Sobre os homens, deixa claro que não possui provas do que narra, pois atribui a
informação — aliás bastante grave, uma vez que sugere atos que tendem ao bizarro a um sujeito indeterminado, ao vulgo (“segundo se diz”). Bem mais ponderada
revela-se a perspectiva do colega de Staunton, John Barrow, manifestando uma
saudável desconfiança a respeito de juízos morais apressados, bem como chamando a
atenção para a diversidade das culturas:
A familiaridade com que as damas do Rio se dirigem
aos estrangeiros não corresponde às nossas noções sobre o
recato do sexo, mas estou longe de achar que esse
comportamento tenha algo de condenável. (...) É inegável
que a prática de lançar flores sobre os passantes constitui um
hábito das mulheres locais, todavia, creio que tal hábito tem
sua origem num costume aprendido nos conventos, onde
essas damas são educadas, do que num motivo imoral. Elas
conservam essa prática para parecerem afáveis e sociáveis.
(...)
No tocante à mulher carioca, confesso que, apesar
das fortes suspeitas que pesam sobre ela, nenhum traço de
sua conduta levou-me a julgá-la mais galanteadora ou imoral
que as mulheres de outros países. A jovialidade manifesta no
seu sorriso, os traços do seu rosto e o curioso hábito de
lançar flores sobre as cabeças dos estrangeiros podem
111
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produzir num observador impressão enganosa; todavia, após
vê-las fazer isso cem vezes, com o pai e o marido ao lado, é
mais razoável supor que estejam tentando marcar um
encontro ou que simplesmente repetem sem refletir um
costume do país? Tratando-se de um mero costume, as
cruéis críticas que lhe são feitas não se justificam. É muito
difícil julgar a moralidade de uma nação a partir de
informações colhidas, durante uma semana de estadia, em
encontros acidentais. Além disso, todas as vezes em que o
caráter do sexo frágil está em questão, devemos inclinar-nos
para o lado mais favorável, e isso porque, em todos os
lugares e especialmente no Rio, as boas e as más qualidades
dessa parcela da sociedade estão em estreita relação com a
conduta masculina.112

Mais impiedoso e, talvez por isso mesmo, mais explícito na revelação
das contradições do projeto colonial português, é o relato de missionários ingleses
que, rumo ao Taiti, detiveram-se em terras cariocas apenas oito dias. Foram
suficientes para que presenciassem cenas chocantes e defendessem o fim da
escravidão. Nas palavras de George Vason:
um pobre escravo, fatigado pelo trabalho e consumido pelas
doenças, rastejava em direção à água. Pouco tempo depois,
vimos uma outra cena repugnante e ofensiva para qualquer
ser humano: enquanto, no mercado, um carregamento de
homens nus era colocado à venda, um grupo de seis ou sete
negros, acorrentados uns aos outros e chicoteados pelos seus
senhores como cavalos ou cães, atravessava a rua com
extrema dificuldade. Será que algum dia esse bárbaro
comércio de homens terá fim?113

Como evangelizadores, não chega a surpreender que defendam o fim
de tais atrocidades; porém, como ingleses e, portanto, a par do envolvimento de seu
país no espúrio comércio, ainda intenso àquele momento, tal postura está longe de
ser acanhada. Outro aspecto dessa questão diz respeito ao posicionamento da maioria
dos religiosos locais, que, para dizer o mínimo, omitiam-se quanto à escravidão. A
postura dos protestantes faz com que interpretem as práticas do catolicismo local
como sendo primitivas e indecorosas, próximas da superstição sobre o qual se
manifesta o mesmo observador.
A propósito das cruzes e dos santos, eles estão em todas as
esquinas e em frente de todas as casas. Os habitantes nunca
passam por esses locais sem se curvarem e fazerem o sinal
112
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da cruz. A situação beira à idolatria. O número de padres na
cidade é imenso, embora ela não pareça ser maior que
Bristol, abrigando aproximadamente uns 200 mil habitantes.
Uma das coisas que mais chamou a nossa atenção
foi uma imensa procissão de padres, freiras e monges,
seguindo em direção a uma igreja toda forrada de preto e
iluminada por lanternas. Os padres recitavam salmos e os
coristas, acompanhados por uma banda de música, entoavam
uma melodia. Essa visão afligiu-nos terrivelmente, pois a
pompa da cerimônia não conservava nenhum traço da pureza
imaculada que caracteriza a religião de Jesus.114

Por trás desses comentários, evidentemente, sobrevive a querela
religiosa que envolve o Cisma no Cristianismo. Entretanto, a insistência na
condenação do tráfico é uma marca do texto, colocando em xeque a inação dos
representantes da fé no Brasil no que tange ao desumano tratamento dispensado aos
africanos.
Infelizmente, a religião para esse povo não passa de uma
cerimônia, de uma festa. Acusação que pode ser feita a bem
poucos daqueles que professam a pura e reformada religião
instituída em nossa ilha.
Os rituais católicos, com toda a sua pompa, nada
ensinaram aos habitantes do Rio de Janeiro sobre a caridade
para com os seus semelhantes.(...)
De onde poderia surgir a vil e absurda idéia de que a
presença negra nos trópicos é uma marca da ira do criador,
senão da perversa natureza humana, sempre pronta a
acreditar no que é mais conveniente? (...)
A religião católica não ensinou aos supersticiosos
habitantes do Rio de Janeiro a conduzirem-se com
honestidade nas transações comerciais. Nas compras que
fizemos na cidade, fomos vítimas das mais vergonhosas
trapaças.115

Mais do que repetir os estereótipos a respeito dos vícios lusobrasileiros, a posição desses religiosos faz referência a um aspecto importante neste
estudo, a saber, a natureza peculiar do catolicismo aqui implantado, descrito como
conivente com atrocidades, interessado nas questões seculares e pouco aplicado do
ponto de vista ético. A conclusão a que chega o missionário condiz com futuras
interpretações da religião no Brasil. Estabelecendo uma linha evolutiva que une
Brasil, Portugal e a Roma Imperial, afirma sobre o império colonial português na
América que se trata de um lugar mergulhado na quase completa escuridão. A
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religião idólatra e anticristã que o povo pratica não está muito longe dos cultos
pagãos.116
O peso de julgamentos como este, que adquire, com freqüência,
fisionomia de verdade incontestável, encontra-se na sua reverberação na discussão
acerca da permanência de comportamentos e de tendências na sociedade brasileira.
Ainda que necessários, os embates propiciados pela herança colonial-escravocratapatriarcal perpetuam-se como uma sombra sobre o pensamento nacional, há um
longo tempo às voltas com discussões sobre empréstimos culturais, em que a
identidade nacional tende a ser vista em contraposição às influências estrangeiras e
sob o estigma da imitação. Entre as mesmices e, principalmente, as particularidades
da formação nacional persiste a necessidade de continuar a refletir sobre essa
obsessão com as origens e com a mutabilidade de uma cultura que, para o bem e para
o mal, tem sabido manter-se híbrida, múltipla e contraditória. Sintomáticas dessa
inquietação intelectual, várias obras produzidas no bojo criativo e contestatório do
Modernismo brasileiro, embasadas no conceito de cultura — superando, assim, a
proeminência do conceito de raça, que dominara em fins do século anterior —
buscam a reinvenção do passado no sentido de, unindo o particular e o universal,
viabilizar um futuro para a nação. Com o suporte de concepções então inovadoras de
história e também fazendo uso da antropologia, Sérgio Buarque de Holanda e
Gilberto Freyre, apesar de suas diferenças, desvendam a história e o caráter
brasileiros a partir de suas “raízes” ou de elementos da vida cotidiana — como a
religião, a sexualidade, as relações privadas — até então praticamente ignorados por
estes ramos das ciências humanas. É neste sentido, pois, que interessam a este estudo
do conto machadiano, na medida em que fornecem subsídios para que se analise a
presença da cultura na ficção, principalmente através das formas da religião.
Para entender o caráter de um povo não é suficiente privilegiar
reações individuais ao bem e ao mal, devendo-se atentar para os meios culturais que
possibilitam aos indivíduos estabelecer sua moralidade. Sob esta perspectiva, a
“radicalidade democrática” de Sérgio Buarque de Holanda, própria das camadas
médias da sociedade, como define Antonio Candido, faz com que Raízes do Brasil
116
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continue atual mesmo tendo passado mais de meio século. Opondo-se às leituras de
matiz conservador, que tinham supervalorizado o papel das elites e a excelência da
grande propriedade na civilização da sociedade, Candido destaca a interpretação de
Holanda, que
mostrou que o Brasil moderno era de tendência urbana e se
desprendera da tradição portuguesa, para entrar num tipo de
civilização que ele propunha fosse chamada de americana,
porque era caracterizada por traços específicos da América,
inclusive o papel da imigração de outras origens. Nos termos
da discussão de Raízes do Brasil, isso implicava passagem
de uma ética da aventura para uma ética do trabalho.117

Dessa maneira, a leitura desse pensador radical, tomando o termo de
Candido, permite que se reflita sobre as permanências do passado, ilustrativas dos
limites e das possibilidades nacionais. No início, o historiador busca em fundamentos
histórico-culturais dos ibéricos as explicações para fenômenos que se perpetuaram no
novo continente. A falta de coesão na vida social brasileira, dessa forma, encontra
fundamentos no culto à personalidade, pouco propício a iniciativas associativas e
permanentes e, ao contrário, incentivador tanto de atitudes arbitrárias de um poder
centralizador como da obediência cega. No caso específico dos lusitanos, é
destacada, em primeiro lugar, a predisposição para a aventura, percebida como uma
certa indolência, que invalida o trabalho persistente em nome da prosperidade sem
custo. Esse espírito facilitador, de outro lado, conduziu ao que o autor chama de
plasticidade social: a ausência completa, ou praticamente completa, entre eles, de
qualquer orgulho de raça118, elemento que impulsionou a mistura das gentes
lusitanas com mouros e negros antes mesmo da chegada à América, quando se
intensificaram os cruzamentos. Tal mobilidade, no entanto, mostrou-se incapaz de
fazer com que a índole personalista fosse superada, ou que algum tipo de
solidariedade, quanto mais entre raças, pudesse prevalecer efetivamente, de modo
que,
O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época,
uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do
irracional, do passional, e uma estagnação ou antes uma
atrofia correspondente das qualidades ordenadoras,
117
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disciplinadoras, racionalizadoras. Quer dizer, exatamente o
contrário do que parece convir a uma população em vias de
organizar-se politicamente.
À influência dos negros, não apenas como negros,
mas ainda, e sobretudo, como escravos, essa população não
tinha como oferecer obstáculos sérios. Uma suavidade
dengosa e açucarada invade, desde cedo, todas as esferas da
vida colonial. (...)
Sinuosa até na violência, negadora de virtudes
sociais, contemporizadora e narcotizante de qualquer energia
realmente produtiva, a “moral das senzalas” veio a imperar
na administração, na economia e nas crenças religiosas dos
homens do tempo.119

Por

esses

comentários,

entende-se

que

Sérgio

condena

a

irracionalidade que pautou a vida brasileira colonial, acusando, nesse sentido, os
negros de terem contribuído, de forma especial, para essa situação com seus trejeitos
sensuais e exóticos. A esse respeito, as posições de Sérgio e de Gilberto Freyre,
conforme se verá a seguir, diferem bastante, dada a boa vontade com que o segundo
encara a “suavidade dengosa e açucarada” da população escrava. O cerne da questão,
para o primeiro, está na impropriedade de, sob qualquer justificativa, a violência
esconder-se sob uma camada artificial e, como foi dito, de efeito “narcotizante” e
indisciplinador — portanto, nociva ao corpo social. Coerente com essa verve crítica,
Holanda explica com pertinácia os motivos da falência da colonização holandesa no
Brasil: embora tivessem “espírito de empreendimento metódico e coordenado”,
“capacidade de trabalho e coesão social”, visível no esplendor administrativo,
científico e cultural que imprimiram à metrópole pernambucana em seu curto
governo, seu esforço não seria jamais suficiente para, como queriam, modificar a
dura realidade fora dos muros da cidade, pretensão que parece não ter influenciado
os portugueses: Segundo todas as aparências, o bom êxito destes resultou justamente
de não terem sabido ou podido manter a própria distinção com o mundo que vinham
povoar. Sua fraqueza foi sua força120. A religião foi fator preponderante para o
sucesso dos lusitanos. O catolicismo disponibilizava aos índios e aos africanos a
excitação aos sentidos e à imaginação, o que contrastava com a carência, nos
calvinistas holandeses, da
simpatia transigente e comunicativa que a Igreja Católica,
119
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sem dúvida mais universalista ou menos exclusivista do que
o protestantismo, sabe infundir nos homens, ainda quando as
relações existentes entre eles nada tenham, na aparência, de
impecáveis.121

Isso explica o contraste que fora observado pelos cronistas que
visitaram o Rio de Janeiro no período colonial: de fato, para os missionários e
viajantes ingleses, o luxo e o caráter festivo das cerimônias religiosas locais
contrastavam com as atrocidades e os “vícios” observados, motivo pelo qual
questionavam a natureza dessa fé que mais incentivava os sentidos que a justeza de
princípios e atitudes, ou que, aderindo a um comportamento representado com
freqüência na ficção de Machado de Assis, pressupunha a dissimulação, segundo
observa o historiador:
Pode-se
acrescentar
que,
subordinando
indiscriminadamente clérigos e leigos ao mesmo poder por
vezes caprichoso e despótico, essa situação estava longe de
ser propícia à influência da Igreja e, até certo ponto, das
virtudes cristãs na formação da sociedade brasileira. Os
maus padres, isto é, negligentes, gananciosos e dissolutos,
nunca representaram exceções em nosso meio colonial. E os
que pretendessem reagir contra o relaxamento geral,
dificilmente encontrariam meios para tanto. Destes, a maior
parte pensaria como nosso primeiro bispo, que em terra tão
nova, “muitas coisas se ão de dessimular que castigar...”122

Disso pode-se inferir que, sob o estatuto colonial, as mais diversas
ordens e conceitos sofreram alterações em sua fisionomia. Um sintoma desse
problema foi a persistência da mentalidade senhorial mesmo quando da transferência
dos membros de famílias abastadas para as cidades. Um traço marcante é a
ingerência prolongada da dimensão privada e, por conseguinte, do patriarcalismo,
sobre os assuntos de ordem pública. Nas palavras de Holanda,
Na ausência de uma burguesia urbana independente, os
candidatos às funções novamente criadas recrutam-se, por
força, entre indivíduos da mesma massa dos antigos
senhores rurais, portadores de mentalidade e tendência
características dessa classe. Toda a ordem administrativa do
país, durante o Império e mesmo depois, já no regime
republicano, há de comportar, por isso, elementos
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estreitamente vinculados ao velho sistema senhorial.123

São

inúmeros

os

problemas

causados

por

esse

demasiado

prolongamento de estruturas arcaicas junto a supostas modernizações da sociedade
brasileira, mas pode-se destacar dois aspectos disso em Raízes do Brasil, a saber, o
conceito de cordialidade (sobre o qual, diga-se de passagem, constituíram-se
polêmicas e mal-entendendidos), e a precariedade da democracia nacional. A
respeito do primeiro, o autor enfatiza não se tratar da dimensão ética, em que se
associa cordialidade a bondade ou polidez, pois que até nas inimizades pode-se ser
cordial. Este traço expressivo do povo brasileiro assenta-se no seu “fundo emotivo
extremamente rico e transbordante”, que faz com que, no convívio social, o sujeito
afaste-se da polidez, máscara de defesa perante o social, em nome de um desejo de
estabelecer intimidade, capaz de tolerar de bom grado as formas de reverência
quando estas não suprimem de todo a possibilidade de convívio mais familiar. Este
“horror às distâncias” do espírito brasileiro possui um equivalente no domínio do
religioso, onde também foi abolido o rigorismo dos ritos, que se afrouxam e se
humanizam.124 As implicações dessa postura, como explica Sérgio, extrapolam o
domínio pessoal ou religioso, atingindo outras esferas da vida em sociedade:
A uma religiosidade de superfície, menos atenta ao
sentido íntimo das cerimônias do que ao colorido e à pompa
exterior, quase carnal em seu apego ao concreto e em sua
rancorosa incompreensão de toda verdadeira espiritualidade;
transigente, por isso mesmo que pronta a acordos, ninguém
pediria, certamente, que se elevasse a produzir qualquer
moral social poderosa. Religiosidade que se perdia e se
confundia num mundo sem forma e que, por isso mesmo,
não tinha forças para lhe impor sua ordem. Assim, nenhuma
elaboração política seria possível senão fora dela, fora de um
culto que só apelava para os sentimentos e os sentidos e
quase nunca para a razão e a vontade. Não admira, pois, que
nossa República tenha sido feita pelos positivistas, ou
agnósticos e nossa Independência fosse obra de maçons.125

A partir disso, entende-se melhor até que ponto o espírito anárquico e
personalista do brasileiro e a superficialidade de sua fé revelam-se incompatíveis
com o estabelecimento de princípios organizadores da sociedade. Um reflexo desses
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condicionamentos projeta-se no que o historiador chama de “novos tempos”, quando
se percebe, de forma mais clara, o peso da cordialidade, manifesta apenas entre
iguais, de mesma classe, dadas as tendências ao individualismo e à falta de coesão da
vida social brasileira. Entre as manifestações deste culto ostensivo da personalidade
estavam o vício do bacharelismo e a moda do positivismo, que teve imenso alcance
em terras brasileiras na transição do Império para a República, porque a crença
mágica no poder das idéias adequou-se ao que Sérgio nomeou de “nossa difícil
adolescência política e social”. Sendo assim, a democracia reduziu-se a um
“lamentável mal-entendido” que uma aristocracia semifeudal tratou de acomodar a
seus interesses, algo típico dos movimentos reformadores no Brasil, que costumam
ocorrer de cima para baixo e ser, por essa razão, ignorados pela massa popular.
Numa perspectiva dialética, o historiador conclui sua análise sobre as
incompletitudes da modernização política observando que certos aspectos próprios
da cultura brasileira, vistos anteriormente de outra forma, podem ser aliados das
idéias democráticas, como a repulsa a obstáculos à autonomia do indivíduo, a
relativa inconsistência dos preconceitos de raça e de cor ou a impossibilidade de uma
resistência eficaz a certas influências externas. Desse modo, oferece uma conotação
positiva a elementos que haviam sido associados a aspectos problemáticos do caráter
brasileiro e sugere que se organize a “nossa desordem” com princípios políticos e
sociais de fato harmônicos em relação à sociedade e a suas raízes:
O espírito não é força normativa, salvo onde ele pode servir
à vida social e onde lhe corresponde. As formas superiores
da sociedade devem ser como um contorno congênito a ela e
dela inseparável: emergem continuamente das suas
necessidades específicas e jamais das escolhas caprichosas.
Há, porém, um demônio pérfido e pretensioso, que se ocupa
em obscurecer aos nossos olhos estas verdades singelas.
Inspirados por ele, os homens se vêem diversos do que são e
criam novas preferências e repugnâncias. É raro que sejam
das boas.126

Considerando-se que Raízes do Brasil foi escrito na década de 30,
pode-se, facilmente, enxergar nessas palavras a preocupação do humanista Sérgio em
relação aos cantos de sereia de fascismos e totalitarismos emergentes, sempre
prontos a fazer estragos, quanto mais em países cuja maturidade política e
126
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institucional insistia em manter-se precária. Sua observação sugere, por isso, que o
Brasil seja pensado a partir de si mesmo, que o espírito que venha a dar forma à
“desordem nacional” seja fruto dessa realidade e esteja de acordo com suas raízes,
evitando modernizações de fachada, sem identidade. Nas palavras de Antonio
Candido,
Com certo otimismo, ele indicava que o Brasil tinha
elementos positivos para estabelecer uma democracia
popular. Seriam: repulsa pela hierarquia, falta de base para o
preconceito de cor e um argumento que parece mais sólido:
a impossibilidade de fechar o caminho às tendências sociais
de modernização, como o predomínio da cultura urbana e o
cosmopolitismo, que são mais favoráveis às formas
democráticas de convivência do que a herança agrária e o
nacionalismo tradicionalista, muito vivo no tempo em que
escreveu Raízes do Brasil.127

Ainda que se possa questionar a efetividade da democratização obtida
com a urbanização, o valor da sugestão de Holanda é imenso, refletindo no que se
pretende fazer com a literatura de Machado de Assis: analisá-la a partir dela mesma,
num diálogo com a tradição literária e com a cultura brasileiras, de maneira que
ressalte a sintonia do escritor com a natureza mais íntima da vida social. Com o
mesmo intuito, convém detalhar a perspectiva com que Gilberto Freyre trata a
referida problemática, ora aproximando-se, ora divergindo da abordagem de Sérgio
Buarque de Holanda.
Enquanto Holanda tende a destacar a carência de organicidade na
vida brasileira, apontando aspectos negativos na herança colonial, Freyre opta por
acentuar a relevância dela, apoiando sua análise através de fontes até então incomuns
na pesquisa histórica, tais como fotos, diários, cartas, folhetos, anúncios publicitários
e receitas, dando origem a um painel da vida privada imbricada com a dinâmica da
vida pública. No interesse desta investigação em curso, num primeiro momento, a
ênfase situa-se no caráter da religiosidade colonial a partir da obra Casa-Grande &
Senzala. Em seguida, as transformações ocorridas na paisagem humana e social com
a urbanidade, assunto de Sobrados e Mucambos, completam o quadro sobre a vida
brasileira, com destaque para a presença do Oriente nesse contexto.
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A respeito da natureza peculiar das religiões no Brasil, as teses de
Freyre partem do princípio basilar de que se encontram indissociados o caráter
agrário e o escravocrata na formação social brasileira, vista como essencialmente
híbrida. Para isso contribuiu, entre outros fatores, o estágio de civilização inferior dos
indígenas locais, se comparado não apenas ao dos europeus mas também ao de
outros grupos indígenas, como os de México e Peru, cuja posse de metais e cujo
desenvolvimento cultural conduziram a um choque infinitamente mais violento com
o agressor/colonizador europeu. A análise do silvícola tupiniquim, desde a chegada
dos europeus, vem provocando intensos debates. Freyre dá sua contribuição à
discussão quando, por exemplo, defende que a reação ao domínio europeu foi quase
a de pura sensibilidade ou contratilidade vegetal, o índio retraindo-se ou
amarfanhando-se ao contato civilizador do europeu128. Este ponto de vista difere dos
que analisam aspectos de resistência indígena ou questionam a pretensa amistosidade
do intercurso sexual entre as raças branca e índia. De outro lado, contestando os
cronistas do século XVI, que abominavam a promiscuidade e a liberalidade dos
hábitos sexuais indígenas, o pernambucano destaca as inúmeras interdições e tabus
que regiam a vida sexual deles, possibilitando, assim, outras interpretações para
práticas como a poligamia, as danças e poções orgiásticas. A favor de Freyre, nesse
aspecto, deve-se destacar sua observação de que, em termos de libidinagem
desenfreada, o conquistador talvez fosse o mais luxurioso129. No aspecto religioso, a
ênfase está na permanência dos aspectos animistas ou fetichistas, que não foram
eliminados nem mesmo pelos missionários jesuítas, artífices maiores da degradação
do silvícola pela destruição ou, no mínimo, pela castração das expressões mais fortes
da sua cultura artística ou religiosa. Tais resíduos resistem na tradição, no folclore e
na superstição de matiz “florestal”, fonte de atenuação do Cristianismo colonial.
Os jesuítas conservaram danças indígenas de
meninos, fazendo entrar nelas uma figura cômica de diabo,
evidentemente com o fim de desprestigiar pelo ridículo o
complexo Jurupari. Cardim refere-se a uma dessas danças.
Desprestigiados o Jurupari, as máscaras e os maracás
sagrados, estava destruído entre os índios um dos seus meios
mais fortes de controle social: e vitorioso, até certo ponto, o
Cristianismo. Permanecera, entretanto, nos descendentes dos
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indígenas o resíduo de todo aquele seu animismo e
totemismo. Sob formas católicas, superficialmente adotadas,
prolongaram-se até hoje essas tendências totêmicas na
cultura brasileira. São sobrevivências fáceis de identificar,
uma vez raspado o verniz de dissimulação ou simulação
européia: e onde muito se acusam é em jogos e brinquedos
de crianças com imitação de animais — animais verdadeiros
ou vagos, imaginários, demoníacos. Também nas histórias e
contos de bichos — de uma fascinação especial para a
criança brasileira. Por uma espécie de memória social, como
que herdada, o brasileiro, sobretudo na infância, quando
mais instintivo e menos intelectualizado pela educação
européia, se sente estranhamente próximo da floresta viva,
cheia de animais e monstros, que conhece pelos nomes
indígenas e, em grande parte, através das experiências e
superstições dos índios.130

Superior a esse lastro indígena no imaginário folclórico e na
superstição, o espectro da contribuição dos negros sobre a religião oficial, bem como
sobre os costumes, vem a ser significativamente mais amplo. Um dos elementos
salientados por Freyre diz respeito à imputação sobre o africano de vícios como a
luxúria, e de inúmeras doenças, entre elas a sífilis, aos quais sobrepõe o real
problema, a condição de escravo, que a qualquer um degenera.
A escravidão desenraizou o negro do seu meio social e de
família, soltando-o entre gente estranha e muitas vezes
hostil. Dentro de tal ambiente, no contato de forças tão
dissolventes, seria absurdo esperar do escravo outro
comportamento senão o imoral, de que tanto o acusam.
Passa por ser defeito da raça africana, comunicado
ao brasileiro, o erotismo, a luxúria, a depravação sexual.
Mas o que se tem apurado entre os povos negros da África,
como entre os primitivos em geral — já o salientamos em
capítulo anterior — é maior moderação do apetite sexual que
entre os europeus. É uma sexualidade, a dos negros
africanos, que para excitar-se necessita de estímulos
picantes. Danças afrodisíacas. Culto fálico. Orgias.
Enquanto que no civilizado o apetite sexual de ordinário se
excita sem grandes provocações. Sem esforço. (...)
É absurdo responsabilizar-se o negro pelo que não
foi obra sua nem do índio mas do sistema social e
econômico em que funcionaram passiva e mecanicamente.
Não há escravidão sem depravação sexual. É da essência
mesma do regime. Em primeiro lugar, o próprio interesse
econômico favorece a depravação criando nos proprietários
de homens imoderado desejo de possuir o maior número de
crias.131
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Insistindo, pois, na lascividade e no interesse pecuniário do branco, o
autor desloca o sinal negativo com que muitos acostumaram-se a enxergar os que
foram escravos neste país, motivo pelo qual desenvolve uma explicação de fundo
psicanalítico para as relações de poder que, extrapolando o período colonial,
perpetuam-se no Brasil na forma de um “sadismo de mando”, acompanhado de um
necessário masoquismo, o que será explicado em outro momento deste estudo. Por
ora, convém considerar a forma através da qual se tornou viável, segundo Freyre,
uma profunda confraternização de valores e sentimentos, os predominantemente
coletivistas, vindos das senzalas, e os eminentemente privatistas e individualistas,
próprios das casas-grandes, na constituição de uma
religião doce, doméstica, de relações quase que de família
entre os santos e os homens, que das capelas patriarcais das
casas-grandes, das igrejas sempre em festas — batizados,
casamentos, “festas de bandeira” de santos, crismas, novenas
— presidiu o desenvolvimento social brasileiro. Foi esse
cristianismo doméstico, lírico e festivo, de santos
compadres, de santas comadres dos homens, de Nossas
Senhoras madrinhas dos meninos, que criou nos negros as
primeiras ligações espirituais, morais e estéticas com a
família e a cultura brasileira.(...)
Não foi só “no sistema de batizar os negros” que se
resumia a política de assimilação, ao mesmo tempo que de
contemporização seguida no Brasil pelos senhores de
escravos: consistiu em dar aos negros a oportunidade de
conservarem, à sombra dos costumes europeus e dos ritos e
doutrinas católicas, formas e acessórios da cultura e da
mística africana.132

Isto não significava que a catequese não tivesse feito sua seleção dos
elementos da fé africana que poderiam permanecer acoplados ao substrato do
catolicismo, mas torna-se difícil concluir até que ponto essa postura “tolerante”, pelo
menos com relação aos escravos domésticos, representava uma estratégia
predeterminada ou era mais um dos efeitos da propalada maleabilidade mestiça dos
lusitanos, à mercê das circunstâncias. A propósito da investigação sobre o caráter
português, uma explícita preocupação de Sérgio Buarque de Holanda, Freyre faz a
defesa da alegria africana em contraposição à tristeza dos outros grupos constitutivos
da sociedade multirracial que se viabilizou nas terras brasileiras:
Foi ainda o negro quem animou a vida doméstica do
132
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brasileiro de sua maior alegria. O português, já de si
melancólico, deu no Brasil para sorumbático, tristonho; e do
caboclo nem se fala: calado, desconfiado, quase um doente
na sua tristeza. Seu contato só fez acentuar a melancolia
portuguesa. A risada do negro é que quebrou toda essa
“apagada e vil tristeza” em que se foi abafando a vida nas
casas-grandes. Ele que deu alegria aos são-joões de engenho;
que animou os bumbas-meu-boi, os cavalos-marinhos, os
carnavais, as festas de Reis. Que à sombra da Igreja inundou
das reminiscências alegres de seus cultos totêmicos e fálicos
as festas populares do Brasil; na véspera de Reis e depois,
pelo carnaval, coroando os seus reis e as suas rainhas;
fazendo sair debaixo de umbelas e de estandartes místicos,
entre luzes quase de procissão, seus ranchos protegidos por
animais — águias, pavões, elefantes, peixes, cachorros,
carneiros, avestruzes, canários — cada rancho com o seu
bicho feito de folha-de-flandres conduzido à cabeça,
triunfalmente; os negros cantando e dançando, exuberantes,
expansivos.133

Tendo em mente essa descrição do caráter luminoso do africano e dos
resultados de sua mistura com os demais componentes da luso-brasilidade, pode-se
compreender com maior adequação certas teses que Gilberto Freyre defende na obra
que é tida como a continuação de Casa-Grande & Senzala, Sobrados e Mucambos.
Estruturado, como o primeiro, em torno da oposição de grupos humanos,
metaforizada nas peculiaridades das suas habitações, o segundo avança no tempo e
no espaço, rastreando — em vários sentidos — a morosa transferência do patriarcado
rural para as cidades no período que se estende de fins do período colonial, Primeiro
e Segundo Império até o surgimento da República. Pode-se, ainda que precariamente,
sintetizar essa caudalosa obra num princípio básico: a cristalização de crises de
identidade no país, expressas nas oposições de sua fisionomia, em perpétuo
confronto de paradigmas, a exemplo de nativo versus estrangeiro, Oriente versus
Ocidente, sertão (interior) versus litoral, sensível versus racional, atraso versus
progresso. A rigidez dicotômica não invalida a possibilidade de experiências
aglutinadoras e híbridas, tal qual a fisionomia racial do país, majoritariamente
mestiça, mesmo que não seja democrática num sentido pleno. A propósito dessa
incompletude das instituições nacionais, o misto de sociólogo e antropólogo destaca
movimentos negros como índices solitários de uma possível perspectiva de
resistência, solidária e coletivista, citando os exemplos de Palmares e de
133
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organizações em Minas Gerais, bem como algumas de suas atividades religiosas:
Mais do que simples revolta de escravos fugidos, essa
república de mucambos ou palhoças [Palmares] parece ter
sido verdadeiro esforço de independência baseado no
prolongamento de um tipo parassocialista de cultura,
inclusive de economia, em oposição ao sistema patriarcal e
de monocultura latifundiária então dominante.
(...)
Outro exemplo de sentido cooperativista deram os
negros em Ouro Preto, organizando-se sistematicamente
para fins de alforria e de vida independente. Um historiador
mineiro enxerga no fato a antecipação de socialismo cristão
entre nós. (...)
O caráter de socialismo cristão que Diogo de
Vasconcelos vê nesse esforço admirável de cooperação
prende-se antes à forma que à essência da organização dos
negros forros de Ouro Preto: esta seria religiosa, mas não
Católica. Os negros reuniram-se que nem os negociantes e
artífices brancos, numa irmandade: a de Santa Ifigênia. E
levantaram uma igreja — a do Rosário. Aí, dia de Reis,
celebravam com muita assuada sua festa, antes africana do
que Católica, presidida pelo velho chefe vestido de rei.
Ouviam missa cantada, é certo; mas o principal eram as
danças, ao som de instrumentos africanos. Danças de rua,
defronte da igreja. Danças de negro. (...)
Era o que dava brilho ou ruído de festa às ruas das
antigas cidades do Brasil: a religião. A religião dos pretos
com suas danças; a dos brancos, com suas procissões e suas
semanas santas.
Estes comentários provocam várias constatações. A mais
notória, dada pela ênfase com que o autor a refere, está na
impossibilidade de pensar a vida brasileira sem a recorrência
ao domínio das religiões e crenças, muito especialmente à
fusão, demasiado sábia no caso dos negros, entre os deuses
africanos e os santos cristãos, resultando numa manifestação
fecunda não só da cultura brasileira, mas também da
inviabilidade política de qualquer projeto que exclua
parcelas da população. Tem-se uma manifestação
inequívoca, a partir das informações recém-mencionadas, de
que os negros teriam, pelo menos no período colonial,
chegado mais perto dos ideais de solidariedade professados
pelo primitivo cristianismo do que os naturais defensores
desta fé. Isso, obviamente, sem considerar a inclinação
natural dos indígenas pela coletivização dos bens e dos
recursos da tribo, coisa que o branco conquistador, por
motivos óbvios, jamais pôs em prática seja no Ocidente, seja
no Oriente, onde, igualmente, pôde presenciar outras formas
de lidar com a propriedade material de bens134.

Num diálogo estreito com as teses de Sérgio Buarque de Holanda, que
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observara certos traços do caráter ibérico ou apenas do português que influenciaram
nos rumos das sociedades que se formaram no Novo Mundo, Gilberto Freyre sinaliza
nessa segunda obra, para um problema de funestas conseqüências na sociedade
verde-amarela: o Brasil fora patrimonial e até feudal durante a escravidão, sistema
pautado pela fixidez, de forma a inexistir a figura do cidadão, submetido aos
conceitos de famílias e classes. No entanto, outro processo igualmente característico
da formação nacional, tomado como positivo pelo estudioso, veio a propiciar o que,
na história brasileira, pode ser considerado o declínio do patriarcado (primeiro, do
mais rígido e mais típico, o rural, depois do semi-rural, semi-urbano, urbano):
Até que o que havia de mais renitentemente aristocrático na
organização patriarcal de família, de economia e de cultura
foi atingido pelo que sempre houve de contagiosamente
democrático ou democratizante e até anarquizante, no
amalgamento de raças e culturas e, até certo ponto, de tipos
regionais, dando-se uma espécie de despedaçamento das
formas mais duras, ou menos plásticas, por excesso de
trepidação ou inquietação de conteúdos.135

Incomoda, sob certo ângulo, nessa interpretação do autor, a boa
vontade com que ele descreve a dinâmica social como anarquizante, ou seja, o
suposto resultado democratizante da miscigenação e do afrouxamento de regras não
era fruto de uma política intencionalmente menos preconceituosa ou mais justa; ao
contrário, confirma o que Holanda dissera com precisão: a força portuguesa esteve
antes em sua fraqueza, que permitiu que, à revelia, certas condições menos
impositivas acabassem por concretizar-se de forma anárquica. Dada a frouxidão dos
propósitos, é natural que os possíveis benefícios da mistura racial e cultural acabem
sendo minimizados pela muito mais objetiva prática elitista e excludente que
propugnavam com clareza os defensores do projeto capitalista em curso,
notadamente os impérios que investiram com intensidade no incremento da
Revolução Industrial. Pode-se, com isso, apontar aspectos positivos e negativos
decorrentes de tal posicionamento freyreano. Com o mundo agrário e patriarcal em
queda a partir do século XIX, segundo Freyre, acentuam-se as permanências de
valores, hábitos e estilos brasileiros de vida e de cultura particulares de classe, raça
ou região:
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tipos de casa, de leito e de sepultura, meios de transporte,
animais domésticos e de campo, alimentos, remédios, trajos,
calçados, chapéus, devoções, vícios, maneira de sentar-se o
indivíduo, divertimentos, brinquedos de meninos, flores de
jardim.136

Neste ponto, defende que se assistiu, no oitocentismo, a
vasta tentativa de opressão das culturas não-européias pela
européia, dos valores rurais pelos urbanos, das expansões
religiosas e lúdicas da população servil mais repugnantes aos
padrões europeus de vida e de comportamento da população
senhoril, dona das Câmaras Municipais e orientadora dos
juízes de paz e dos chefes de polícia”.137

A esse período de trepidação e inquietação o autor opõe uma situação
no mínimo curiosa quando defende, ainda que com alguma cautela, o seguinte:
Nos séculos anteriores, houvera, talvez, maior
prudência, maior sabedoria, mais agudo senso de
contemporização da parte das autoridades civis (quando não
também das eclesiásticas) e dos grandes senhores patriarcais,
com relação a culturas e a populações consideradas por eles
inferiores; e encarnadas por elementos quando não servis,
oprimidos, degradados ou simplesmente ridicularizados
pelos brancos, pelos cristãos-velhos e pelos moradores de
áreas urbanas ou dominadas por casas-grandes mais
requintadas em sua organização ou na sua estrutura
senhoril.138

A concordar com o pernambucano, tem-se que, entre os graus
possíveis de perversidade social, nos três séculos de colônia, os antagonismos todos
eram mais amenos que os observados a partir da civilização prometéica que, com a
industrialização, eliminou de vez as precárias tolerâncias. Contudo, é preciso
observar, a favor do autor, que ele não ignora a existência de opressão ainda no
período referido, sendo apenas dilatada no Oitocentos:
paralelo ao processo de europeização ou reeuropeização do
Brasil que caracterizou, nas principais áreas do País, a
primeira metade do século XIX, aguçou-se, entre nós, o
processo, já antigo, de opressão não só de escravos ou servos
por senhores, como de pobres por ricos, de africanos e
indígenas por portadores exclusivistas da cultura européia,
agora encarnada principalmente nos moradores principais
136
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das cidades. Nos moradores ou senhores dos sobrados e das
casas assobradadas. Opressão que não poderia deixar de
criar, como criou, revoltas ou insurreições como as já
referidas: a dos “Cabanos”, a dos “Baianos”, a dos “QuebraQuilos”; e como a dos Malês, na Bahia, em 1835.139

Sendo essa a visão de Freyre, entende-se sua crítica ao que ele nomeia
“acinzentamento” ocorrido no Brasil oitocentista com a “reeuropeização”, que botou
por terra a colorida presença do Oriente no Novo Mundo, mais afeita à civilização
tropical que se desenhava até então. Se, com este último aspecto, o autor traz uma
contribuição importante para melhor entender a natureza da cultura brasileira, com o
primeiro tem-se a desagradável impressão de que as medonhas restrições impostas
pela coroa lusitana à sua colônia ou que os desmandos de seus prepostos e
intermediários pouco ou nada têm a ver com o atraso material, intelectual e moral da
população, cujas aspirações nativistas, como atesta a Inconfidência Mineira, faziamse notar. Nas palavras de Gilberto Freyre,
Só o vigor do capitalismo industrial britânico na sua
necessidade às vezes sôfrega de mercados não só coloniais
como semicoloniais (...) conseguiria acinzentar, em tempo
relativamente curto, a influência oriental sobre a vida, a
paisagem e a cultura brasileira. (...) É como se
ecologicamente nosso parentesco fosse antes com o Oriente
do que com o Ocidente que, em sua mística de pureza
etnocêntrica ou em sua intolerância sistemática do exótico,
só se manifestaria, entre nós, através de alguns daqueles
estilos e de algumas daquelas substâncias inglesas e
francesas de cultura generalizadas no litoral brasileiro após a
chegada de Dom João VI ao Rio de Janeiro. Ou por meio de
um ou outro arreganho de ocidentalismo ortodoxo da parte
de portugueses mais em desarmonia com o quase instinto ou
a quase política portuguesa de expansão, que sempre se
afirmou no sentido da conciliação dos valores orientais com
os ocidentais.140

O preço dessa mudança apontada em Sobrados e Mucambos é a
tendência, durante todo o século XIX, do brasileiro do litoral ou da cidade a viver
sob a obsessão dos “olhos dos estrangeiros”, cujos modos de vida chocavam-se com
os que, impregnados de sobrevivências do Oriente, adaptaram-se ao solo brasileiro a
partir de Portugal, definido como “semi-ocidental”:
139
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Penetrado ou desvirginado por Portugal, o Oriente como que
se vingara do ousado conquistador semi-ocidental avivando
nele empalidecidos traços orientais de cultura e até de
sangue; e acrescentando a antigos característicos africanos e
asiáticos dos portugueses, vários novos”.141

Sob esse prisma, Gilberto está de acordo com Sérgio, que identificou
o caráter mestiço dos lusitanos como sendo anterior à sua chegada ao Novo Mundo.
Entretanto, não seria fácil o “desassombramento” que intencionava romper a
adaptação ao trópico em processo no Brasil, “área indecisa entre Oriente e
Ocidente”:
Pois não se vence o trópico sem de algum modo
ensombrá-lo à moda dos árabes ou dos orientais. Sem ruas
estreitas. Sem xales, panos da Costa, guarda-sóis
orientalmente vastos para a caminhada sob o sol dos dias
mais quentes. Sem sombras de grandes árvores asiáticas e
africanas, como a mangueira, a jaqueira, a gameleira, em
volta das casas, nas praças e à beira das estradas. Sem telha
côncava nos edifícios. Sem largos beirais arrebitados nas
pontas em cornos de lua. Sem casas de telhado acachapado
no estilo dos pagodes da China. Sem varanda ou copiar, à
moda indiana, ou dos bangalôs da Índia, nas habitações
rústicas. Sem cortinas, sem rótulas ou sem gelosias nas casas
ou sobrados de cidade. Sem esteiras dentro das casa,
forrando o chão. Sem colchas da Índia nas camas dos ricos.
Sem refrescos de tamarindo, de limão, de água de coco, nas
horas de calor mais ardente. Sem muito azeite, muito cravo,
muita pimenta, muito açafrão avermelhando a comida,
avivando-a, requeimando-a para melhor despertar o paladar
um tanto indolente das pessoas amolecidas pelo calor. E
esses valores orientais, o Brasil assimilara-os através do
português, do mouro, do judeu, do negro. O Brasil fizera-os
valores seus. Ao findar o século XVIII eram valores
brasileiros. Ligavam amorosamente o homem e a sua casa à
América tropical. Não podiam deixar de afetar a mentalidade
ou o espírito dos homens, certo como é que o hábito tende a
fazer o monge: tanto o hábito-trajo como o hábitocostume.142

Sem dúvida, há que ressaltar a relevância do deslocamento de
perspectiva que Gilberto realiza, como legítimo representante dos ideais modernistas,
contribuindo para que o país resgate sua herança encoberta ao matizar o passado
colonial com aspectos positivos. Nesta situação, propõe a emergência de uma
141
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civilização dos trópicos, enfatizando a presença de um longínquo Oriente, que, à
semelhança do Brasil, padece da pecha do exotismo. A respeito deste aspecto
específico, tem-se em Edward Said uma fonte importante no entendimento de como
consolidou-se uma imagem negativa do Oriente. Em Orientalismo: o Oriente como
invenção do Ocidente, o pesquisador percorre uma série de manifestações, entre elas
as literárias, que desde o século passado vêm contribuindo na construção imaginária
de um Oriente a partir do Ocidente, dada menos pela carência de espaços e recursos
nos países em questão a fim de darem conta de sua própria existência do que pela
dificuldade em desenredar as teias mistificadoras ou detratoras com que os
“orientalistas” estabeleceram este campo de investigação: O Oriente em geral,
portanto, vacila entre o desprezo ocidental pelo que é familiar e os seus arrepios de
prazer — ou temor — pela novidade.143 O que é estranho tende a dificultar a
perspectiva analítica, contribuindo para que, no século XX, aumente o fosso que
separa os dois mundos. Os orientalistas, ignorando as atitudes de novas lideranças
orientais que, a partir de 1948, passaram a dialogar mais com seus concidadãos do
que com o “júri” do Ocidente, insistem em considerar
o Oriente como algo cuja existência não apenas está à vista,
mas permaneceu fixa no tempo e no espaço para o Ocidente.
O sucesso descritivo e textual do orientalismo foi tão
impressionante que períodos inteiros da história cultural,
política e social do Oriente são considerados como meras
respostas ao Ocidente. Este é o agente e o Oriente é o
reagente passivo. O Ocidente é espectador, juiz e júri de
cada faceta do comportamento oriental.144

Embora não seja cabível, no sentido geográfico, considerar o Brasil
como parte do Oriente, no sentido mental, o Brasil faz parte do contingente de países
que, pelo menos em certos aspectos, ainda precisam chegar a termo com suas
próprias questões, especificidades e natureza, desvencilhando-se do espelho
deformador que pretende outorgar o valor das culturas e nações a partir de um ponto
de vista que continua sendo etnocêntrico, mesmo no presente século. A considerar a
análise de Freyre, o elogio à civilização dos trópicos implica a crítica à índole
adesista, disfarçada de saudável cosmopolitismo, das elites urbanas ou litorâneas
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brasileiras, que, no século XIX, mais facilmente descaracterizaram a fisionomia
física e humana da nação mística e patriarcalista em prol da nova europeização:
Aliás, a vitória do Ocidente sobre o Oriente no
Brasil foi menos fácil e mais lenta, em certos meios, ou com
relação a certos estilos de vida, do que parece à primeira
vista ter sido. Não só o palanquim resistiu em alguns meios,
longamente, à carruagem ou ao carro de cavalo, a porcelana
da China à européia, a fazenda da Índia à inglesa ou à
francesa, o xale ou capote do Oriente ao véu europeu de ir à
missa e ao chapéu de senhora, inglês ou francês, de ir às
festas profanas. A própria vitória do vidro de janela de casa
e de carruagem sobre o muxarabi, a gelosia, a rótula, a
cortina de seda ou a “esteira da Índia” foi lenta, em grande
parte do Brasil. Na verdade só em relação com os sobrados
ricos do Rio de Janeiro parece ter sido fulminante.145

Em que pesem as críticas ao que pode ser lido como conservador ou
saudosista na análise freyreana, sua defesa do caráter aglutinador e mestiço da
nacionalidade em formação dos primeiros séculos permite que se compreenda de
forma menos negativa o legado colonial e, por conseqüência, a presença do Oriente
na cultura luso-brasileira. Ao identificar na culinária enriquecida e nas sinuosidades e
curvas da arte dos mulatos o mesmo princípio de originalidade que identificara na
escultura rústica de Aleijadinho — “com uma técnica meio-européia, meio-asiática
ou meio-africana”—, o autor abre caminho para tratar de “um sentido já
brasileiramente mestiço da vida e da natureza”, caracterizado “pelo trópico e pela
mistura de ingredientes”.
Tais considerações dialogam com a vertente de obras e autores que se
detiveram a interpretar o país, sistematizadas no esforço historiográfico de Carlos
Guilherme Mota.146 Preocupado em esclarecer os fundamentos ideológicos das
formulações sobre a cultura — brasileira, nacional, popular ou de massa — de 1933
a 1974, o pesquisador faz uma série de ressalvas à utilização por Gilberto Freyre da
ideologia de uma classe social informando a noção de cultura brasileira. Mota
identifica no pernambucano um filho da elite aristocratizante que vinha perdendo
poder em 30. Moldada por sua origem de classe, a visão de Freyre atribui valor
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demasiadamente positivo à ação do senhoriato colonizador através de mitos como o
da democracia racial e o do luso-tropicalismo. O historiador, a partir da análise do
método de Freyre, condena suas estratégias no sentido de indefinir e relativizar,
impedindo a busca do real sentido da colonização e da história das relações de
dominação no Brasil, ou eliminando as possibilidades de caracterização efetiva tanto
do senhoriato dominante como dos setores dominados.
Na verdade, ficam eliminadas, em seu discurso, as
contradições reais do processo histórico-social, as classes e
os estamentos em seus dinamismos específicos e seus
conflitos e desajustamentos no sistema social global. Do
ponto
de
vista
interpretativo-metodológico,
o
encaminhamento é hábil, de vez que opera sistematicamente
com pares antagônicos para... esvaziar a contradição.
Apesar de trabalhar com duas categorias sociais bem
definidas — os senhores e os escravos — não são as classes
ou as raças que comandam o processo: a tarefa, com
freqüência, não se desenvolve no sentido de precisar, de
definir contornos sociais, mas de imprecisá-los, de matizar a
regra geral em tantos exemplos quantos sejam necessários,
justamente para indefinir os contornos dos grupos sociais.147

Além dessa crítica ao esvaziamento operado pelo autor, Mota observa
que o recurso a fontes da esfera popular não significa, por si só, que o produto final
seja popular, posto que a elaboração que se faz dessas fontes surge angulada através
da perspectiva do senhoriato que, em crise, liberaliza-se. O pesquisador destaca,
ainda, um elemento revelador, qual seja, a mudança na orientação política desse
membro da oligarquia nordestina, que, de uma posição progressista, adotará, em
meados de 50 e 60, posturas próximas à direita, com elogios tanto ao governo militar
quanto à atuação da Igreja na contenção moral dos costumes.
A postura de Carlos Guilherme revela a preocupação com a
universalização de discursos que, escamoteando sua natureza conservadora,
pretendem absolutizar o conceito de cultura em brasileira, nacional, popular ou de
massa, numa impossível universalização, sem considerar os aspectos ideológicos
implicados em cada situação. Com um ponto de vista diverso, numa análise a
respeito do pensamento dos ensaístas no modernismo brasileiro, Mariza Veloso e
Angélica Madeira destacam a importância da proposta modernista de redescobrir o
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passado nacional no intuito de viabilizar a invenção do futuro, para o que sugerem
uma leitura

crítica e contemporânea de obras como a de Freyre, despida dos

preconceitos mais recorrentes:
A riqueza de sugestões contidas em Casa grande &
senzala leva-nos a considerar pertinente analisar hoje a
cultura brasileira por meio das manifestações de uma moral
escravista, que supõe relações sociais hierarquizadas,
clânicas. Essa dimensão revela o caráter familiar e privado,
ainda presente na cultura brasileira. Como uma
conseqüência da nossa formação histórica, indica que os
grupos sociais criam normas particulares de interação e
relações com outros grupos e dão como um suposto a
legitimidade pública e universal de normas construídas de
forma particular e privada. Daí a dificuldade de a cultura
brasileira normatizar e universalizar as normas jurídicolegais.148

Num mesmo sentido, as autoras atualizam a contribuição do clássico
de Sérgio Buarque de Holanda, lembrando que a discussão sobre a identidade
continua pertinente, em que pesem as dificuldades em percebê-la como uma
totalidade dada a mundialização dos padrões culturais:
a ideologia da identidade se coloca hoje à sociedade em um
sentido ambivalente: suporte tanto de posições retrógradas e
xenófobas quanto de afirmação de direitos para as culturas
não-hegemônicas, no momento das redefinições póscoloniais.149

Não é por acaso que, conforme explicam as autoras, as explicações
sobre as instituições, os valores e as idéias que constituem a nação nesse texto
seguem elucidativas:
O passado colonial brasileiro ainda não se liquidou.
Essa interpretação da colonização, cordialmente qualificada
por Sérgio Buarque de desleixada e predatória, corrói um
pouco mais o que restava do verniz de civilização. Este é um
processo lento para ser revertido em um único século, pois
diz respeito a valores. Liquidar a herança rural, o
familialismo, as sobrevivências do autoritarismo patriarcal e
escravocrata, responsabilizar as elites por esse fosso
existente entre as classes sociais, fosso que se aprofunda a
148
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cada dia, são propostas implícitas em Raízes do Brasil.
A falta de padrões absolutos e de normas
imperativas constitui a base da flexibilidade e da tolerância
de nossos comportamentos. Porém, em momentos de
crispação e penúria, a ausência de regras e normas pode
reverter a tolerância em violência, a flexibilidade em rigidez,
e a cordialidade em truculência.150

Mesmo concordando com Carlos Guilherme Mota no sentido de que
há um pressuposto ideológico na tentativa de inúmeros intelectuais em definir uma
cultura que se pense brasileira, ou que represente o nacional, o popular ou a massa, o
que torna perigoso qualquer generalização, é possível sustentar que segue válida, ao
menos, a inquietação a respeito do passado nacional e das perplexidades em torno
das imagens que vêm sendo construídas a seu respeito. Ao comentar as
interpenetrações de culto e cultura no processo colonizador, Alfredo Bosi o entende
como um processo essencialmente dialético, de contrastes, motivo pelo qual
questiona se tanto Freyre, em sua defesa da libido do branco, “antes falocrática do
que democrática”, quanto Holanda, com os exemplos de adaptação do colonizador ao
colonizado, não estariam favorecendo um jogo inconsciente e muitas vezes ingênuo
de comparações que necessariamente favoreçam o nosso colonizador.151 Nesse
sentido, Bosi passa a analisar casos em que as duas culturas dialogam, provocando,
em alguns momentos, a “reinvenção” dos padrões transplantados em face da nova
realidade, numa luta que é material e cultural ao mesmo tempo: logo, é política152.
Salientando o aspecto eminentemente mestiço de uma cultura que, desde o século
XVI, gestou-se em meio a um povo pobre e dominado, Bosi demonstra como suas
formas significantes têm um sentido comum no culto, na devoção, que atualizam na
comunidade o sentimento da própria existência e da própria identidade, convivendo
com a cultura letrada sem maiores perdas.
onde há povo, quer dizer, onde há vida popular
razoavelmente articulada e estável (Simone Weil diria
enraizada), haverá sempre uma cultura tradicional, tanto
material quanto simbólica, com um mínimo de
espontaneidade, coerência e sentimento, se não consciência,
da sua identidade. Essa cultura, basicamente oral, absorve, a
seu modo e nos seus limites, noções e valores de outras
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faixas da sociedade, quer por meio da Igreja e do Estado
(desde os tempos coloniais), quer por meio da escola, da
propaganda, das múltiplas agências da indústria cultural;
mas, assim fazendo, não se destrói definitivamente, como
temem os saudosistas e almejam os modernizadores: apenas
deixa que algumas das coisas e alguns símbolos mudem de
aparência.153

Num sentido que, possivelmente, conduz a intelectualidade brasileira
a um olhar menos angustiado sobre as contradições inerentes a um país que passou
boa parte de sua história imerso no dilema da condição colonial, Bosi aponta uma
revalorização do “dominado” a partir da leitura das vanguardas do século XX.
Foi preciso esperar até o primeiro quartel do século
XX, quando as pontas de lança da inteligência européia, em
um momento de forte autocrítica do imperialismo ocidental,
repensaram a arte popular, o estilo do barroco americano e
as culturas africanas para que recebessem um olhar de
simpatia as formações simbólicas do homem colonizado. A
antropologia anti-racista de Franz Boas, que aqui chega
pelas mãos de G. Freyre, as vanguardas parisienses das artes
plásticas incluindo a valorização do art nègre, e pouco
depois a releitura dos barrocos feita pela estilística alemã e
espanhola: eis algumas vertentes críticas, entre si díspares,
que contribuíram para despertar um sentimento novo nas
elites intelectuais da América latina. Um sentimento que,
embora pudesse confundir-se em alguns aspectos com o
nacionalismo, então na pauta dos países ex-coloniais, na
verdade transcendia esse quadro de ideologia militante
enquanto se voltava para as potencialidades universais da
arte e da religião. Daí a convergência feliz de
cosmopolitismo e enraizamento nas manifestações de
vanguarda desses anos de renascimento latino-americano e
afro-antilhano.154

A preocupação do crítico em mostrar a interpenetração dialética das
variadas culturas, revitalizada pela vanguarda modernista européia, traz à tona uma
mudança de perspectiva na análise dos objetos oriundos ou do veio popular ou da
realidade colonial. Num Post-Scriptum acrescentado quando da publicação da obra,
Bosi atualiza a interpretação recém-exposta com observações concernentes ao
conceito de desintegração, decorrência das teorias sobre o que se vem chamando de
pós-modernidade.
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Considerando as mudanças radicais operadas nessa era de pesada
automação e informatização, o autor insere os objetos culturais num contexto que
pende para o que é fragmentado, descentrado, informe, mutante e volátil, em que
tudo parece ter perdido o sentido: a história, a política, a memória, a vida humana.
Julgando existir nas letras nacionais uma tradição de crítica às compulsões miméticas
desde fins do século XIX, Bosi explica que idéias trazidas de fora atingem, nesse
Brasil pós anos 70, distintas correlações, de forma que coexistem tanto os que
resistem, negando-se a pagar um indevido “preço do progresso”, quanto os
consumidores ávidos de toda introdução de hábitos, modas e signos importados a
qualquer custo. O crítico conclui, voltando à questão da cultura popular, que, mesmo
tendo assistido às crescentes dificuldades de enraizamento dada a desagregação
própria da crise moderna — ou pós-moderna —, permanece como um espaço
possível de resistência à coisificação e à anomia:
Há, portanto, os que vêem o pobre cada vez mais
atado ao processo consumista em curso, dando por
agonizante a identidade da cultura arcaico-popular. E há os
que percebem nesta uma rede simbólica dúctil, vivaz e
resistente à coisificação das relações humanas operada pela
universalização da mercadoria.
Registro aqui apenas mais uma formulação perplexa
da renascente questão da cultura popular. A sua relevância
no contexto atual de crise da modernidade convencional não
é pequena.155

Com estes argumentos que, em linhas gerais, resumem a defesa da
cultura brasileira como híbrida não apenas no pensamento freyreano, resta
estabelecer a ligação com a obra machadiana. Esta, ao contrário do que vem sendo
tratado, costuma, pela presença de referências clássicas, ter sua universalidade
destacada, motivo pelo qual tornou-se um marco na literatura nacional, como
assegura José Guilherme Merquior:
A grandeza de Machado foi ter posto os instrumentos de
expressão forjados no primeiro Oitocentos — a língua
literária elaborada por Alencar — a serviço do
aprofundamento filosófico da nossa visão poética, em
sintonia com a vocação mais íntima de toda a literatura do
Ocidente. Foi com Machado de Assis que a literatura
brasileira entrou em diálogo com as vozes decisivas da
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literatura ocidental.156

A longa digressão, que iniciou com os ensaios interpretativos sobre o
Brasil de Holanda e Freyre e prosseguiu até a reflexão de Alfredo Bosi, justifica-se à
medida que se percebe a intenção precípua deste estudo do conto de Machado de
Assis: observar como as variadas dicções, do culto ao popular, são contempladas por
esse autor. A dinâmica da interpenetração das culturas, segundo a entendeu Bosi, é
remascente da condição colonial, mas sobrevive a ela, de forma que, mesmo num
escritor tido como elitista — algo que vem sendo revisto neste estudo -, as tensões
culturais ganham espaço e adquirem contornos próprios. Se a sociedade machadiana
estava distante da crise da modernidade, não o estava da situação de paradoxo frente
às duas ordens, a da modernização liberal, em desacordo com a da permanência do
arcaísmo da herança escravista e patriarcal.
Não se trata, além disso, de contestar algo que tantas vezes foi
mencionado na vasta fortuna crítica a respeito da obra machadiana, com o
estabelecimento de vínculos deste escritor com as mais variadas vertentes do
pensamento e da cultura ocidentais, a ponto de ser considerado um “clássico” em
língua portuguesa. A partir do que até o momento foi constatado, obteve-se a
convicção de que, não obstante seu “ocidentalismo”, Machado de Assis preencheu
sua obra com elementos de diversas origens. Mesmo que não se possa classificar o
carioca como defensor da cultura popular, num sentido antropológico que não existia
à época do escritor, ou de quaisquer regionalismos ou nacionalismos vãos, o fato é
que, num discurso pouco eloqüente, o velho “bruxo do Cosme Velho” demonstra um
olhar muito particular para com este país e sua gente. E o faz quando, precisamente,
percorre marcas e desvãos da tradição textual sobre o país desde Cabral.
Registrando costumes e modos de vida caprichosos e contraditórios,
procura captar a especificidade local sem abrir mão de uma linguagem moderna.
Situações representadas pela vasta galeria de personagens machadianas sugerem que
o passado colonial não está morto, atentando para a história como cenário de ruína,
mesmo nos textos em que predomina uma situação de estranheza radical. Apesar da
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predominância de membros das classes mais elevadas, sobram referências para o
complexo caudal formador da nacionalidade. Os contos somam expedientes que
lembram a história das religiões, episódios bíblicos, confluência de culturas distintas
numa base social multiracial. A forma de aproximar-se do país elege uma estratégia
miúda, a demonstrar a recorrência de temas, projetos e obsessões. Se não faz do
elogio às camadas populares eixo de sua ficção, o autor mostra, distante da sugestão
de uma panacéia nacional, como certos elementos da cultura de extração popular
presidem a imagem que pode vir a constituir-se. Falar de costumes, crenças e
superstições tem a ver com uma busca minúscula da intimidade, percebendo o que
insiste em assombrar a alma nacional.
É como se uma vertente subterrânea estabelecesse uma comunicação
de dois sentidos, rompendo limites de classes sociais a mostrar um círculo vicioso. À
tendência epidermicamente mais cosmopolita das camadas superiores da sociedade
funde-se o espírito autêntico das camadas populares, que, pela sua própria trajetória,
tendem a manter o passado através de hábitos, costumes e práticas que são ora
rejeitados, ora incorporados — mesmo que à revelia ou inconscientemente — pelas
primeiras. Ainda que não racionalizada, a opção machadiana por personagens
viciosas, imersas numa atmosfera precariamente analítica e caracterizadas por
práticas de fundo místico ou religioso, revela um passado insepulto, trágico em sua
repetição, promissor em seu inacabamento. É assim que, sem grandes esforços,
identificam-se personagens acometidas de atitudes expressivas de um legado que
retrocede aos tempos coloniais, quando se imputavam à terra descoberta e a seus
habitantes males antes imaginários que concretos, distorcidos que foram pelos
preconceitos de que se falou anteriormente.
A incidência do discurso religioso faz pensar na impossibilidade de
um projeto racional civilizador pleno nestas paragens, uma espécie de índice da
precariedade em formar a nação em tais bases. O discreto e polido escritor
fluminense pode não ter ambicionado tanto; contudo, proliferam nos contos padres e
sacristãos, bem como citações bíblicas ou mitológicas. Mais do que isso, há textos
indeterminados no tempo e no espaço, muitas vezes calcados em situações
fantásticas ou alegóricas ou na mistura de dicções — do absurdo ao farsesco. Ainda

206

que predominem personagens de classes abastadas, outras classes sociais interagem,
principalmente

na

demonstração

da

maleabilidade

das

fronteiras

e

dos

comportamentos, que ultrapassam, por vezes, éticas grupais, manifestação da
maleabilidade de suas fronteiras.
Assim, tendo como base a tradição sobre os pecados em terras
tropicais e o discurso preconceituoso e detrator que procede desde — mas não só - os
primeiros cronistas, objetivou-se analisar os contos machadianos como um painel dos
vícios nacionais, a saber, como uma triste repetição de estereótipos e preconceitos
que fazem com que a nação não seja capaz de completar seu destino ou conquistar
sua imagem. Pensar-se de acordo com critérios alheios gera a incômoda sensação de
inferioridade, que, de longa data, vem sobredeterminando interpretações sobre o
“caráter” brasileiro. Sem cair na vertigem do país cordial de heróis carnavalescos,
pode-se buscar no “clássico” machadiano os traços do passado que permanecem a
fim de compreender o possível destino para o Brasil. O eixo desta leitura está na
metamorfose de situações e conceitos fundidos na figura-síntese da melancolia, esta
concebida como uma espécie de “pecado mor” na galeria dos viciosos e patológicos
nacionais.
De início, é impossível tratar desse tema sem aludir à sua relação com
o mal e com a morte. Também são seus correlatos os sentimentos de medo, culpa,
remorso, angústia, penitência. Embora a maior sofisticação desse conceito deva ser
atribuída ao pensamento cristão (que distingue os pecados entre mortais e veniais), o
conceito é bastante anterior. Conforme explica o historiador Jacques Le Goff, entre
os povos ‘primitivos’, o pecado aparecia essencialmente como a violação de um tabu
ou a falta a uma regra de culto 157, ou ainda como uma contaminação, uma doença
ou um malefício, algo que está fora de seu lugar, de forma que deveria ser transferido
a outros através de rituais como o do bode expiatório (essas concepções serão
posteriormente incorporadas pelo cristianismo, principalmente na Idade Média,
através das idéias de que Cristo transfere para si os pecados humanos e de que o
pecado é algo contagioso). No pensamento grego, Le Goff descreve a passagem do
período homérico ao arcaico como sendo a de uma “civilização da vergonha” para
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uma “civilização da culpa”, prevendo as seguintes fases: a fúria de viver conduz à
hybris; o pecado impune pode ser expiado pela descendência ou em outra vida; e o
temor da contaminação (o miasma) avoluma-se paralelamente à expansão da
correlata necessidade de purificação ritual, a catharsis. Como a própria evolução da
tragédia, que no conturbado século V atinge seu apogeu, o sentimento de culpa
arcaico transforma-se, então, no sentimento do pecado, em virtude da
“interiorização” da consciência. Conforme a explicação do historiador, embora o
conceito de pecado apareça tanto no Velho como no Novo Testamento, por vezes em
relação direta com o pecado de Adão e com a tendência para o mal existente no
homem,
A grande inovação introduzida na história da ideia de pecado
foi o conceito de pecado original. O termo ‘pecado original’
foi criado por santo Agostinho, provavelmente em 397, para
designar o estado de pecado em que o homem vive, em
consequência da sua origem, enquanto membro de uma raça
pecadora; posteriormente, o termo alargou-se ao pecado de
Adão, primeiro pai da humanidade.158

Os debates em torno da idéia de pecado, envolvendo teorias como a da
predestinação e a da penitência, conduzem ao que o autor chama de “barbarização”
deste conceito, que
traduz-se também na constituição de uma lista de pecados
particularmente graves que acarretam a danação do pecador,
morto sem penitência; donde o nome de pecados capitais ou
mortais, cujo número, após alguma hesitação, se fixou em
sete: soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, cupidez, ou
gula, e luxúria. (...) Esta lista requer duas observações: a
primeira é que estes pecados são, na verdade, vícios e, no
fundo, o cristianismo medieval confunde um estado (o vício)
com um acto (o pecado), enquanto os antigos tinham
distinguido cuidadosamente entre o pecado (pecatum) e o
vício (vicium), sendo este uma disposição permanente para o
mal, muito mais grave que aquele. A segunda observação
refere-se ao facto de o clero da Idade Média até ao século
VIII ter procurado estabelecer uma hierarquia entre os
pecados capitais: o orgulho era, em geral, classificado como
o mais grave dos pecados, concepção derivada da cultura
antiga e da identificação da soberba com a hybris dos
Gregos. Com o aparecimento do feudalismo, o orgulho foi
considerado um pecado típico dos nobres e dos cavaleiros e,
por isso, manteve seu lugar. Em contrapartida, no século
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XIII, a cupidez (avaritia) começa a suplantar a soberba: os
burgueses, com o seu dinheiro e os seus vícios, passavam a
ocupar o primeiro lugar.159

Como se pode constatar, a predominância de um determinado pecado
é um indicador das condições da sociedade em determinada época, visto que põe em
evidência as constantes na mentalidade e no comportamento. Segundo a exposição
do historiador, durante a Idade Média, o conceito de pecado segue oscilando entre
posturas mais pessimistas, que o dão como irremediável, e outras que analisam as
noções de ignorância do pecador, de qualidade e quantidade dos pecados - daí
alguns, os veniais, serem passíveis de expiação no Purgatório - ou de influência da
contrição, o que teria sido instituído a partir de um esforço de interiorização. Em fins
do medievo, há uma recrudescência na Igreja da obsessão pelo pecado, que provoca
mais medo do que nunca, sobretudo em relação à luxúria e à blasfêmia. Teorias
contemporâneas como as da psicanálise ampliam a problemática discutindo, por
exemplo, a extensão do conceito de pecado do nível individual ao coletivo, ou a
necessidade de que a humanidade se liberte da culpabilidade mórbida e da falsa
moral incutidas na idéia do pecado interior a fim de que possam ser observadas as
mudanças radicais ocorridas na concepção do homem, de sua liberdade e de sua
relação com o mundo.
Em outro estudo de Jacques Le Goff160, buscou-se mais uma
contribuição para o entendimento da problemática concernente à complexificação do
conceito de pecado quando do surgimento do conceito de Purgatório na teologia
cristã, em meados do século XII. O autor explica, de início, a espacialização do
pensamento no sentido alto-baixo pelo cristianismo, tornando simultâneas a
geografia do além e do aqui.
Outra decorrência dessa transformação foi o estabelecimento de que
crer no Purgatório é crer na imortalidade e na ressurreição, ou ainda, de que este
propicia um julgamento duplo, o primeiro no momento da morte e o segundo no final
dos tempos. Com o estabelecimento desse lugar de perdão para os pecados veniais,
criou-se um espaço intermédio, uma ordem terceira, mediana, o que se
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compatibilizava com realidades sociais e mentais da Idade Média. Mais uma
observação nesse sentido diz respeito à intencionalidade de sua criação. Assim como
o domínio sobre a morte era um acréscimo de poder para os vivos — seja para os
familiares, com ingerência nos testamentos e no pagamento de sufrágios, seja para a
Igreja, sobrepondo o foro da Igreja ao de Deus —, a crença no Purgatório impôs-se,
no entender de Le Goff, não apenas como dogma, mas como contribuição da tradição
popular (não no sentido de cultura de massas mas no sentido eficaz de cultura
folclórica específica), o que denota a abertura da Igreja, neste século, a tradições que
ela mesma ignorara ou escondera durante a Alta Idade Média. Dante teria sido,
segundo o historiador, o homem de gênio que, apesar da condição laica, melhor
exprimiu o que foi o Purgatório enquanto lugar para os homens da época.
Se este fora o contexto de criação do Purgatório, no detalhamento da
sua lógica, o historiador avança na configuração do imaginário e das relações
político-sociais implicadas, entre elas a demanda sobre os pecados. A preocupação
com os mortos em relação aos vivos possui importante papel nesse contexto, de
forma que o além pode corrigir as desigualdades deste mundo, ou ainda a
intervenção de parentes e amigos ou o mérito do defunto podem reduzir as penas das
almas eleitas a serem salvas durante a purgação de seus delitos. Isso ocorre na época
em que também a justiça terrena evolui: surge o direito canônico ao lado da
preocupação de reis e do clero em serem justos. Importava, assim, incentivar o
sentimento de misericórdia paralelamente ao de justiça (como se pode deduzir da
exposição de Le Goff, a instituição do Purgatório continha um germe de
humanização, dilatando a possibilidade de perdão mesmo quando especifica a
natureza dos pecados, divididos em veniais e mortais). Como conseqüências, tem-se
um acréscimo na noção de responsabilidade penal e uma interiorização da vida moral
que leva a práticas penitenciais, entre elas a da confissão dos pecados leves (veniais),
que surge nesse contexto.
As preocupações em torno da definição da quantidade e da qualidade
dos pecados passíveis de condenar uma alma revestem-se, para o historiador, da
observação das mudanças nos quadros mentais com que se classificam e se
categorizam os pecadores e os lugares do além. Quanto às categorias de pecadores,
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parte-se das quatro de Agostinho (inteiramente bons, inteiramente maus,
medianamente bons, medianamente maus) para apenas três, unindo bem e mal na
categoria de medianos. Esse processo atende a uma tendência que responde ao fim da
predominância, desde a Alta Idade Média, de esquemas binários (Deus e Satanás,
clero e laicos, poderosos e pobres, virtudes e vícios). Esse modelo cede espaço, desde
o ano mil, para esquemas pluralistas, muitas vezes herdados da Antigüidade grecoromana, que pareciam ultrapassar os esquemas dualistas (como os modelos do século
XII construídos sobre o número sete: sete sacramentos, sete pecados capitais, sete
dons do Espírito Santo). Contudo, conforme destaca o francês, a principal tendência
era substituir esquemas binários por esquemas ternários, o que enfraquecia as
oposições brutais de categorias e entrava em harmonia com um dado sociológico em
função do surgimento de uma camada intermediária entre os grandes (laicos e
proprietários) e os pequenos (trabalhadores rurais e urbanos). Outro aspecto apontado
pelo autor é que a mobilidade entre os pólos é variável em cada esquema: a
mobilidade só se mantém entre Inferno e Purgatório, pois o Paraíso continuava
franqueado a poucos, ao passo que, no caso da sociedade, às camadas médias
franqueava-se a aliança inclinando-se para um ou outro pólo.
Além dessa modalidade ternária, a invenção do Purgatório, segundo o
estudo em questão, opera diversificadas mutações nos hábitos de pensamento. Ligada
aos progressos da aritmética e das matemáticas, instala-se a contabilidade do além:
antes havia eternidade ou a espera indeterminada, então passou-se a relacionar os
sufrágios pagos neste mundo e a sensação psicológica da duração da estada no
Purgatório. Da mesma maneira, modificam-se a cartografia terrestre e o próprio
cômputo do tempo terreno com a dimensão do espaço e do tempo do além. Por fim,
pressentem-se dois movimentos de fundo que explicam o nascimento do Purgatório,
o enfraquecimento de um importante lugar-comum da Alta Idade Média, o desprezo
pelo mundo, e um aumento na preocupação com a morte. Sobre o primeiro, Le Goff
explica que, não sendo mais satisfatório o par Inferno-Paraíso para responder às
interrogações da sociedade, o período entre a morte individual e o julgamento
coletivo torna-se objeto de importantes reflexões, de forma que textos como o
Apocalipse já não convencem, sendo substituídos por outros que enfatizam a
humanidade e a doçura de Cristo. Quanto ao segundo aspecto, a morte é cada vez
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menos uma fronteira, com o Purgatório tornando-se um anexo da terra e prolongando
o tempo da vida e da memória. O incremento dos sufrágios e dos testamentos
comprovam as novas solidariedades entre vivos e mortos, favorecendo a emergência
do indivíduo.
Estas últimas decorrências do nascimento do Purgatório, ainda que
relativas ao ambiente medieval, podem ser úteis no exame do significado das
preocupações com vícios e virtudes nos contos de Machado de Assis. Observou-se
que a cada época compete a eleição do “pecado” que melhor exemplifica o embate
(sempre dinâmico) dos elementos da fé e das circunstâncias históricas e sociais. Da
mesma forma, a criação do espaço intermédio abre espaço para uma relativização de
princípios, uma vez que abole a lógica binária em seu excessivo rigor. Como
correlata dessa relativização, tem-se a ampliação das possibilidades individuais à
medida que o espaço da penitência a ser purgada pode garantir o perdão a um
número maior de eleitos. Se o surgimento desse espaço intermédio possui
implicações não só teológicas como também sociológicas e mentais, estabelecendo
uma mediação entre os domínios de bem e mal, vida e morte, inferno e paraíso, cabe
perguntar qual o sentido de temas e episódios condizentes ao universo das religiões e
até da linguagem bíblica na obra do escritor carioca.
É de se esperar que uma equivalente diluição de fronteiras aproxime
os domínios do mistério aos da criação literária como uma forma de refletir sobre a
fisionomia deste país, à semelhança do que vinha ocorrendo nos domínios de relato
de viagens, de crônicas, ensaios e pesquisas de artistas, geógrafos, historiadores,
religiosos e outros que tais. Dessa forma, Machado de Assis estaria inserido numa
tradição de longa data nas letras nacionais, reiterada nas ênfases sobre os vícios e
virtudes proeminentes no imaginário que se estabeleceu desde o período colonial,
incrementado, à época do escritor, pelos discursos de fundo racista e determinista,
então legitimados por doutrinas provenientes das ciências naturais. A relevância do
assunto expressa-se na continuidade, no século XX, da ênfase na redescoberta do
caráter nacional, manifesta, principalmente, nas pesquisas sobre a dinâmica da
cultura e das religiões populares. No caso da literatura machadiana, a opção pelo viés
dos temas religiosos contempla o intuito de situar a forma como este escritor
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conseguiu comunicar-se com seus leitores, sejam eles de classes abastadas, sejam
eles apenas parcamente alfabetizados, todos consumidores de almanaques e folhetins
do final do século passado, ainda que pese o analfabetismo que grassava. Tal
vinculação não é considerada menos universal que a que vem sendo exaustivamente
demonstrada pela crítica a respeito das influências ou das releituras de autores e
formas clássicos na obra machadiana. Universalismo e localismo encontram-se
paralelos nessa demonstração inequívoca do olhar do escritor sobre a fecunda
impressão que a religiosidade híbrida deste povo imprimiu às suas manifestações
culturais. Dessa maneira, citações, estruturas e temas que parodiam a linguagem das
escrituras, preocupações típicas do universo das religiões, fragmentos da fortuna de
textos sobre os malefícios nacionais funcionam como uma fissura no texto do
desencantado escritor, uma espécie de corpo estranho à atmosfera tida como
predominantemente elegante e austera.
Na conhecida classificação dos sete pecados encontrou-se a forma de
abordar a problemática que funde religião e cultura nessa obra, ela mesma a sugerir a
importância e as modulações que cada um adquire. Pode-se, inicialmente, afirmar
que todos os assim chamados sete pecados capitais encontram-se representados,
existindo, obviamente, alguns pouco destacados e outros explorados com maior
insistência. No entanto, na reconstituição que o ficcionista faz desses elementos
teológicos, toma vulto a imaginação criadora que não se submete aos dogmas. Pelo
contrário, problematiza e distorce verdades que se pretendem absolutas no sentido de
constituir uma espécie de “galeria moral dos viciosos brasileiros” (a nacionalidade
importa na medida em que o ponto de vista procede de situações particulares,
determinadas no tempo e no espaço, ainda quando fazem uso de elementos milenares
e tradicionais). Usa-se o termo viciosos considerando que o caso da maioria das
personagens envolve peculiaridades inerentes à constituição dos seres, e não atos
isolados. Como explicou Le Goff, existe uma confusão no emprego dos termos vício
e pecado, herança do cristianismo medieval. No interesse deste estudo, embora na
divisão dos tópicos sejam arrolados os sete pecados capitais, espera-se chegar à
confirmação de que cada pecado engloba espécies de caracteres doentes (seguindo a
concepção antiga de que o pecado pode ser comparado a uma doença), sendo que a
moléstia mais amplamente disseminada vem a ser a melancolia, a qual está imbricada
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com os dois vícios que adquirem, na contística machadiana, aspectos de inércia e
ausência de mudança, a preguiça e a inveja, conforme se pretende explicar a seguir.

3.2.1 A ira
No caso da ira, há dois exemplos típicos. O primeiro encontra-se em
“Na Arca” (PA), cujo subtítulo é, por si só, esclarecedor: “Três capítulos inéditos do
Gênesis”. Com a menção ao primeiro livro das Escrituras, que busca as origens do
povo eleito, é explicitada a intertextualidade. O texto traz à tona as figuras de Noé e
seus filhos, que foram escolhidos para sobreviver ao dilúvio e dar continuidade às
espécies após a punição que se abateu sobre os demais. A forma do texto, inusual,
consiste em três capítulos, intitulados A, B e C, cada qual com cerca de vinte
parágrafos identificados por números e iniciados por um travessão, o que dá a
impressão de serem diálogos, mas não o são, já que há intervenções de um narrador
intruso entre as falas. O último parágrafo em cada capítulo, como um estribilho,
repete “A arca, porém, boiava sobre as águas do abismo”, com uma pequena —
porém fundamental — diferença no terceiro e último capítulo, onde lê-se um
ameaçador “A arca, porém, continuava a boiar sobre as águas do abismo”. O tom de
ameaça, entretanto, só pode ser compreendido a partir do conteúdo dos capítulos.
Trata-se de um diálogo entre os filhos de Noé em que estes, questionando a futura
posse das terras após o dilúvio, entram em luta corporal, revelando, assim, a
permanência dos males que ocasionaram a punição da humanidade pecadora.
Sentimentos típicos dos relatos bíblicos são recuperados. A certa
altura o narrador comenta que os irmãos, lembrando a história de Caim, que matou
seu irmão Abel, tinham os olhos do tamanho de figos e cor de brasa, e olhavam-se
cheios de cólera e desprezo (p.304). Mais adiante, Sem avança sobre Jafé dizendo
Para te castigar a soberba e lavar a tua iniqüidade (p.305). Como resposta, Jafé,
imitando o silvo da serpente e com voz irada, luta com o irmão e o chama de gatuno
(p.305). Em outros momentos do texto são repetidos com insistência os termos ira,
raiva, ódio. Ora, leitor atento da Bíblia, Machado parodia o léxico e acentua a
atmosfera belicosa do Velho Testamento, acrescentando, porém, o travo da
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melancólica ironia, posto que a declaração final, onde acentua que a arca “continuava
a boiar”, lança uma turva possibilidade: deixará a nave de boiar para salvar tal
estirpe humana? Do narrador ou de Deus, a dúvida permanece no final em aberto.
Em “O Enfermeiro” (VH) surge uma dupla de irados, embora de graus
diferentes. O narrador chama-se Procópio. Por estar enfarado de copiar citações
latinas e fórmulas eclesiásticas (p.529), visto que, como acontece com outras
personagens machadianas, não possuía vocação verdadeira para estudar teologia,
aceita deixar a corte a fim de ser enfermeiro de um coronel numa vila do interior.
Descobre pelo vigário local, responsável pelo convite, que o doente já “quebrara a
cara” de dois enfermeiros. Disposto a cultivar “caridade e mansidão”, virtudes
compatíveis com a mensagem do cristianismo primitivo, depara-se com um paciente
de feições duras e riso maligno que, de imediato, lhe pergunta se ele era gatuno
(p.529). Após a primeira semana de paz, tem início um convívio difícil. O coronel
mostra-se bravio, mau e rabugento, distribuindo igualmente injúrias e bengaladas
com lapsos de sossego e brandura (p.530) cada vez mais breves. O enfermeiro relata
ter quase perdido sua dose de piedade, que se transformara num “fermento de ódio e
aversão”. Como no conto anterior, são enfatizados conceitos importantes da teologia
cristã, sejam positivos (a piedade) ou negativos (ódio e aversão), todos fartamente
exemplificados nas fábulas bíblicas.
O resultado dessa guerra miúda concretiza-se durante um acesso de
raiva do coronel, quando este é estrangulado por Procópio. O crime passa
despercebido, uma vez que é diagnosticado um aneurisma como causa do óbito.
Entre remorsos, o enfermeiro recebe a notícia de que o coronel lhe declarara seu
herdeiro universal. A consciência atormentada, que chega a pensar em doar toda a
herança, é, aos poucos, seduzida pela “graça” que lhe chegara fortuitamente, à
semelhança de uma bem-aventurança divina, e, com modestas doações, considera-se
quite com a vida. Nesse caso, ambos os participantes pecam por serem irados;
contudo, Procópio é ainda recompensado pelo seu excesso, como expressa a moral
contida no final do conto: Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão
consolados (p.535). Com esse dito Machado repete uma expressão utilizada com
freqüência nas Escrituras.
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É o caso, por exemplo, dos Salmos - textos de exaltação e de louvor,
escritos para serem cantados, cuja autoria é atribuída, em sua maioria, a Davi —, o
primeiro deles começa com “Bem-aventurado”. Considerado o livro predileto do
Velho Testamento por vários leitores, inclusive por Cristo, que o menciona inúmeras
vezes, é o mais citado no Novo Testamento161. Mateus, Lucas e João retomam as
bem-aventuranças nos seus Evangelhos. No entanto, são notórios a beleza e o
detalhamento da narrativa de Mateus sobre o episódio do Sermão da Montanha. No
Capítulo 5:1-12, segundo a mensagem do Messias, são felizes os desesperançados, os
que sofrem, os humildes, os deprimidos de espírito, os intimamente puros, os de
ânimo pacífico e os perseguidos. Se, na sua origem, a expressão quer indicar
ensinamentos para o povo eleito manter-se confiante em Deus mesmo nas
adversidades, na ficção machadiana o conteúdo é subvertido. Os beneficiários, neste
caso, são criaturas indignas da recompensa espiritual, posto que sua virtude está em
possuir bens materiais - o oposto, aliás, da mensagem da caridade do cristianismo,
que ensina a simplicidade e a capacidade de dividir, e não a de acumular, como faz
Procópio.
A experiência do enfermeiro provoca uma inquietante relativização do
seu crime, pois, de um lado, não sendo humilde, puro, deprimido ou de ânimo
pacífico, não mereceria a bem-aventurança; de outro, o fato de ser perseguido por
uma criatura odiosa e a não-intencionalidade do ato podem amenizar a gravidade de
seu delito. No entanto, o que faz calar sua consciência é a posse de dinheiro.
Conforme o próprio narrador-personagem, foi feita uma “emenda” ao “divino sermão
da montanha”, daí o resultado de sua bem-aventurança consistir numa moral cínica e
materialista.
O conteúdo corrosivo do texto vem à tona, principalmente, se o leitor
é capaz de recuperar a correspondente versão bíblica, optando, assim, pela chave de
leitura do texto como uma paródia ao ensinamento religioso. De qualquer maneira, a
insistência nos termos ódio, culpa, piedade, ira, crime e castigo incidem no eixo desta
investigação sobre a pertinência em reconhecer a presença do léxico e do imaginário
dos pecados nessa literatura que, não sendo de reverência, incita o leitor a buscar
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suas fontes. Mais do que isso, sugerem a reflexão sobre a insistente presença dos
comportamentos violentos numa sociedade que, pelo decalque ufanista, costuma ser
caracterizada como paradisíaca e alegre, contrária a desenlaces abruptos, imagem
que será problematizada num momento posterior deste estudo, quando será debatida
a natureza melancólica da nação brasileira.

3.2.2 A gula
A incidência da gula é menos clara, embora, sob algumas mediações,
esse tema possa atingir um espectro mais significativo. Como era costume na alta
sociedade, em muitas circunstâncias o espaço doméstico tornava-se fundamental. Era
o local de nascimentos e velórios, cenário de conchavos políticos e de romances
lícitos ou ilícitos. Chás, cafés, almoços e jantares eram pretextos para a viabilização
tanto de negócios como de casamentos. Escravos e criados, de um lado, e figuras
eclesiásticas, de outro, eram personagens assíduas desse palco, embora seu papel
fosse, via de regra, secundário. Tal é o quadro inicial em “Dona Benedita” (PA).
Esse conto, como explicita o subtítulo “um retrato”, concentra-se no exame de um
caráter peculiar, no caso, o de uma senhora de quarenta e tantos anos, que vem a ser
a própria D. Benedita. O relato principia com o episódio do seu aniversário. Pela
preciosidade na captação da cena, cabe a transcrição nas palavras do narrador:
A alegria dos convivas, a excelência do jantar, certas
negociações matrimoniais incumbidas ao Cônego Roxo, aqui
presente, e das quais se falará mais abaixo, as boas
qualidades da dona da casa, tudo isso dá à festa um caráter
íntimo e feliz. O cônego levanta-se para trinchar o peru. D.
Benedita acatava esse uso nacional das casas modestas de
confiar o peru a um dos convivas, em vez de o fazer retalhar
fora da mesa por mãos servis, e o cônego era o pianista
daquelas ocasiões solenes. Ninguém conhecia melhor a
anatomia do animal, nem sabia operar com mais presteza.
Talvez, - e este fenômeno fica para os entendidos, - talvez a
circunstância do canonicato aumentasse ao trinchante, no
espírito dos convivas, uma certa soma de prestígio, que ele
não teria, por exemplo, se fosse um simples estudante de
matemáticas, ou um amanuense de secretaria. Mas, por outro
lado, um estudante ou um amanuense, sem a lição do longo
uso, poderia dispor da arte consumada do cônego? É outra
questão importante.
Venhamos, porém, aos demais convivas, que estão
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parados, conversando; reina o burburinho próprio dos
estômagos meio regalados, o riso da natureza que caminha
para a repleção; é um instante de repouso. (p.308)

A intervenção do narrador junto ao leitor é intensa no sentido de
aproximá-lo da cena. Seus comentários incidem, nesse fragmento, sobre a figura do
cônego, e o resultado vem a ser um retrato um tanto depreciativo de seu papel no
convívio social. Isso pode ser verificado na associação de sua figura com a
habilidade em seccionar a anatomia do animal a ser devorado.
Se, por um lado, essa competência quase artística é comparada à do
pianista e favorecida pelo respeito que a figura religiosa impunha ao grupo, por
outro, a insinuação de que era resultado de “um longo uso” leva a crer que a vida de
um cônego era abastada, repleta de rega-bofes festivos. Ainda considerando a
circunstância de estarem todos à mesa, pode-se aludir ao significado ritual que a
comida assume, basta lembrar episódios bíblicos como a Última Ceia ou os milagres
de Cristo envolvendo alimentos e festas, ou ainda a tradição arcaica de tratar com
fartura os convidados ou hóspedes, representada exemplarmente nos relatos do
Odisseu ou das narrativas folclóricas e populares. Contudo, o parágrafo final da
citação acima é particularmente revelador a respeito da gula. Da mesma forma que a
luxúria (ou lascívia), a gula envolve a satisfação corporal. Ao mencionar que reinava
“o riso da natureza que caminha para a repleção”, o narrador alude ao prazer dos
corpos saciados, resultado da continuidade da ceia.
A história evolui por outros caminhos (no caso, a ênfase é o caráter
entediado e veleitário da protagonista), mas o que se pretende destacar diante do
exposto é o caráter social envolvido nesse episódio de gula, ora coletiva, ora
pertinente a um determinado grupo, no caso, o dos religiosos. Como se sabe, para
vários místicos a sublimação do desejo sexual acaba sendo compensada em
mensagens alusivas ao paladar, ao gozo obtido pelos “manjares divinos”, alimentos
de almas e corpos ardentes.162 Sendo assim, a associação do cônego ao prazer
162

Como exemplo desta inclinação, tem-se os versos da mística espanhola Santa Teresa de Ávila
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propiciado pelos alimentos pode traduzir tanto uma crítica à postura pouco modesta
do clero, como uma lembrança de que o prazer corporal existe sob várias formas,
embora a sexualidade seja interdita aos religiosos.163 Pode, ainda, retomar um tipo de
comportamento manifesto desde os primórdios da colonização, com a utilização do
espaço de igrejas ou conventos e da atmosfera religiosa para a sedução e a
transgressão:
A Igreja, expressão da sacralidade oficial, abrigava toda a
sorte de enlaces sexuais e casos de paixão, dos namoros e
flertes na missa dominical às seduções ad turpia nos
confessionários; dos enlaces eróticos em capelas de engenho
aos deleites no claustro dos conventos ou na vida
pretensamente austera dos recolhimentos. Por outro lado, os
matagais da terra brasílica, fronteira aberta aos
expansionismos, foram refúgio banal de amantes, que ali
buscavam desviar-se dos múltiplos olhares indiscretos.
Olhares que o estilo das casas, devassadas como a
colonização, não permitia evitar. Em ambos os casos, porém
- e a igreja e o mato exprimem situações-limite -, o público
cedia lugar ao privado ou, como já disse antes, o uso da
sexualidade andava longe da privacidade e podia divorciarse, mais ainda, da domesticidade.164

Na análise com viés antropológico de Gilberto Freyre, como se
observou anteriormente, o catolicismo português, originalmente maleável e plástico
dada a assimilação de rituais pagãos, adquiriu contornos mais lúbricos em sua
instalação no Brasil, onde, além de fator de unidade territorial, a fé agrega-se à
simbologia da fertilidade da terra e da exuberância dos alimentos, também eles frutos
da mestiçagem:
Mas o resíduo pagão característico, trouxera-o de Portugal o
colonizador branco no seu cristianismo lírico, festivo, de
procissões alegres com as figuras de Baco, Nossa Senhora
163

A esse respeito, pode-se comentar a recente compilação realizada por Ana Miranda, intitulada Que
seja em segredo: textos freiráticos séculos XVII e XVIII. Na introdução à obra, a pesquisadora explica
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erotismo reprimido e o demônio da tentação, espécie de mal encarnado. A vasta produção era de
autoria de padres e freiras e de seus amantes, que, usando de subterfúgios, penetravam nos claustros.
Essa farta produção textual comprova um fenômeno comum tanto em Portugal como no Brasil, o do
“gosto sensual do mundo, na dimensão profunda dos que têm seus pensamentos e apetites numa
mesma região de prazer e dor”. MIRANDA, Ana (org.). Que seja em segredo.Rio de Janeiro: Dantes,
1998.
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Brasil, 1). p.261-262.
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fugindo para o Egito, Mercúrio, Apolo, o Menino Deus, os
doze Apóstolos, sátiros, ninfas, anjos, patriarcas, reis e
imperadores dos ofícios; e só no fim o Santíssimo
Sacramento. Não foram menos faustosas nem menos pagãs
as grandes procissões no Brasil colonial.(...)
Um catolicismo ascético, ortodoxo, entravando a
liberdade aos sentidos e aos instintos de geração teria
impedido Portugal de abarcar meio mundo com as pernas.
As sobrevivências pagãs no cristianismo português
desempenharam assim papel importante na política
imperialista. As sobrevivências pagãs e as tendências para a
poligamia desenvolvidas ao contato quente e voluptuoso
com os mouros.
A culinária portuguesa, tanto quanto o hagiológio,
recorda nos velhos nomes de quitutes e gulodices, nas
formas e ornamentos meio fálicos de bolos e doces, na
codimentação picante, como que afrodisíaca, dos guisados,
cozidos e molhos, a vibração erótica, a tensão procriadora
que Portugal precisou de manter na sua época intensa de
imperialismo colonizador. Na culinária colonial brasileira
surpreendem-se iguais estímulos ao amor e à fecundidade.165

O Brasil oitocentista, mais especificamente o da transição do império
para a república, apresentava outros contornos; não se pode, contudo, negar a
continuidade na insidiosa participação dos religiosos na vida privada das famílias,
bem como a sutil insinuação de Machado a respeito da ligação dos membros da
Igreja com as dimensões do erotismo e da carnalidade, seja nas metáforas do gozo
alimentar, seja nas articulações amorosas, como ocorrerá neste mesmo conto, quando
o cônego Roxo é chamado para intermediar possíveis casamentos para a filha de D.
Benedita. O quadro recém-descrito representa com fidelidade as mudanças operadas
no Brasil após a chegada da Corte portuguesa, de acordo com o estudo de Jurandir
Freire Costa sobre o papel da medicina higienista na remodelação dos costumes e da
moral em meados do século XIX. Em substituição à família colonial, que recebia
pouco “em privado”, restringindo sua sociabilidade ao comparecimento a festejos
públicos, em especial aos religiosos,
Numa sociedade que se secularizava rapidamente, as
ocasiões de encontro prescrito pelo calendário religioso não
só começam a diminuir como não conseguiam acompanhar
as exigências de contatos sociais provocados pelo
dinamismo econômico. As festas privadas tornavam-se uma
necessidade. Nelas criavam-se condições de relacionamento
favoráveis aos interesses econômicos e políticos de quem as
promovia. Nas reuniões “burguesas” estreitavam-se alianças
165
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políticas, organizavam-se conspirações econômicas,
tramavam-se sabotagens fiscais, estimulavam-se intrigas
contra os concorrentes, etc... A recepção adquiriu a função
de veículo informal na disputa pelo poder. Muitas festas
organizadas nos “salões do Segundo reinado” serviram a
este propósito.
Ao lado destes objetivos, a recepção, paralelamente,
enquadrou-se na estratégia de enriquecimento da aristocracia
empobrecida ou de enobrecimento da “burguesia”
endinheirada. Tradicionalmente, uma das formas de
aquisição de riqueza e prestígio dos senhores era a aliança
entre famílias, através do casamento. Na Colônia, a
rusticidade de costumes e a escassez de famílias ricas que se
relacionavam entre si converteu o casamento num
procedimento simples, executado sem maiores preâmbulos.
O patriarca escolhia o parceiro dos filhos nas poucas
famílias que conhecia e comunicava sua decisão aos
interessados que, habitualmente, aceitavam-na sem
relutância.
A diferenciação social iniciada no período joanino
complicou sobremodo essa situação. A oferta de bons
partidos aumentou e a disputa por eles ganhou uma
complexidade notável. (...)
Essas táticas de poder, como conseqüência,
ampliaram significativamente a margem de liberdade e
expressão das particularidades pessoais. A sedução do futuro
cônjuge estava em relação direta com os encantos do
sedutor. O jogo social mudava as regras. Passou a existir
lugar para o imprevisível.166

No conto em questão, acontecimentos posteriores — jantares
oferecidos por D.Benedita a pretendentes à mão de sua filha — exemplificam, sem
sombra de dúvida, a utilização das recepções privadas para arranjos de variadas
ordens. Atestam também a maleabilidade deles, à medida que a jovem Eulália saberá
manipular as circunstâncias (por conhecer a inconstância da mãe) em proveito
próprio, obtendo o casamento com o cônjuge desejado. Entretanto, destaca-se a
manutenção, mesmo nesse período pós-colonial, da presença do religioso nos
eventos privados, numa inequívoca demonstração da sua adaptação à nova ordem
econômica e social. Dois outros contos trazem contribuições nesse sentido.
Em “O Diplomático” (VH), os ditames do convívio privado ilustram
a utilização do espaço doméstico como palco de jogos e interesses. Numa ocasião em
que lêem o livro de sortes em plena noite de São João, constata-se a presença do
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interesse pelo mistério numa reunião social, o que, se não chega a surpreender,
demonstra a presença das crendices, supostamente restritas às camadas populares,
disfarçadas nas fórmulas de etiqueta social. O centro do enredo está nas débeis
tentativas de Rangel para conquistar a jovem filha dos anfitriões, D. Joaninha. Não
parece casual, portanto, a lembrança de um dos santos mais populares no Brasil,
como também o fora na Península Ibérica, de onde os portugueses trouxeram a
tradição do culto ao santo casamenteiro, conforme a exposição do estudioso do
folclore Luis da Câmara Cascudo.
Pregador de alta moral, áspero, intolerante, ascético, São
João é festejado com as alegrias de um deus amável e
dionisíaco, com farta alimentação, músicas, danças, bebidas
e uma marcada tendência sexual nas comemorações
populares, adivinhações para casamento, banhos coletivos
pela madrugada, prognósticos de futuro, anúncio da morte
no curso do ano próximo. O santo, segundo a tradição,
adormece durante o dia que lhe é dedicado tão ruidosamente
pelo povo, através dos séculos e países. Se ele estiver
acordado, vendo o clarão das fogueiras acesas em sua honra,
não resistirá ao desejo de descer do céu, para acompanhar a
oblação, e o mundo acabará pelo fogo.167

Como convém a uma divindade, violência e beleza alternam-se nos
cultos joaninos, denunciando a plástica da imaginação popular e a adaptação do
antigo com o novo. Dessa maneira festiva e multifacetada, reúnem-se parentes e
amigos, arde uma fogueira no quintal, assam-se as batatas do costume e tiram-se
sortes (p.535). Como parte da dinâmica que conjuga elementos díspares como
crenças e normas de convivência social, à leitura da sorte, alguns pretextam
indiferença, quando, na verdade, alimentam furtivas superstições.
É o caso de certa dama quarentona, há muito desejosa de um marido,
descrita pelo narrador como daquelas criaturas indulgentes e mansas, que parecem
ter nascido para divertir os outros (p.535). D. Felismina, que jogara os dados com ar
de complacência incrédula (p.535), após a leitura da sorte, sorriu com desdém, mas
interiormente esperançada (p.536). Ainda antes da ceia, entre conversas, inicia-se
um jogo de prendas. Mesmo que tais jogos sejam considerados apenas instrumentos
que, somados a outros, permitem a manutenção da frivolidade e da buliçosa
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efervescência da vida social burguesa, sua sobrevivência em tal contexto constitui
um elo a aproximar a vida dos salões e a das zonas suburbanas.
O cerne da narrativa está menos na dinâmica dos contratos sociais do
que na exposição de um caráter excessivamente débil, o do “diplomático” Rangel,
incapacitado de tomar as atitudes necessárias para algo acontecer em sua vida feita
de devaneio, indolência e afetação (p.542). Tanto é assim que, em poucos meses, um
jovem que ingressara no grupo nessa promissora noite de São João torna-se marido
da cobiçada Joaninha, repetindo, para Rangel, o esquema de inação responsável pelo
acúmulo de projetos não-realizados em sua vida. Essa problemática será
convenientemente tratada na seção a respeito da preguiça, vício de que tal
personagem é vítima.
Um derradeiro exemplar da gula coletiva encontra-se no conto “Adão
e Eva” (VH). A começar pelo título, que remete às Escrituras, instala-se uma certa
estranheza na delimitação espaço-temporal do relato, expressa nas primeiras linhas:
Uma senhora de engenho, na Bahia, pelos anos de mil setecentos e tantos, tendo
algumas pessoas íntimas à mesa, anunciou a um dos convivas, grande lambareiro,
um certo doce particular (p.525). Nem a vastidão do atemporal, nem a precisão de
ano no calendário: Machado traz à luz uma cena colonial do Setecentos, num
ambiente de engenho nordestino, pano de fundo incomum em sua ficção. Mais uma
vez, a comida ocupa o centro das atenções, servindo de motivo para os encontros
sociais, realizados, conforme explanação anterior de Jurandir Freira Costa, no espaço
doméstico da casa grande. Considerando o desenvolvimento da ação, talvez não seja
casual o fato de apenas a senhora do engenho, D. Leonor, estar ocupando o papel de
anfitriã (sugerindo um modesto matriarcalismo). A propósito de uma discussão sobre
a natureza da curiosidade como masculina ou feminina, insere-se a pergunta sobre a
responsabilidade da perda do paraíso, se de Adão ou de Eva. Com esse pano de
fundo, são apresentados os protagonistas, identificados menos por seus atributos
individuais do que por seus papéis sociais. Trata-se, como de costume em situações
como esta, de um eclesiástico, o carmelita Frei Bento, e, menos típico, de um juiz-defora, Sr. Veloso. Aparecem, apenas uma vez, a fala de João Barbosa, identificado
como mestre-de-campo, e a de um coletivo, “as senhoras” presentes. Consultados a
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respeito da polêmica questão, cada um assume postura peculiar. O carmelita, entre
um sorriso, exime-se do pleito dizendo que “toca viola”, ou seja, alude à sua
habilidade no conhecimento musical, assim referida pelo narrador: era insigne na
viola e na harpa, não menos que na teologia (p.525). Além de superficialidade, posto
que tangiversa a discussão, a resposta do religioso denota um caráter afeito à chalaça,
visto que menciona a predileção pela pândega, no que, sintomaticamente, reúne o
erudito (a harpa) ao popular (a viola). Em contraste, o juiz-de-fora, que até então não
se manifestara, revela um estranho ponto de vista:
Consultado, o juiz-de-fora respondeu que não havia matéria
para opinião; porque as cousas no paraíso terrestre
passaram-se de modo diferente do que está contado no
primeiro livro do Pentateuco, que é apócrifo. Espanto geral,
riso do carmelita, que conhecia o juiz-de-fora como um dos
mais piedosos sujeitos da cidade, e sabia que era também
jovial e inventivo, e até amigo da pulha, uma vez que fosse
curial e delicada; nas cousas graves, era gravíssimo. (p.525)

Lembrando a precariedade dos aparelhos responsáveis pela justiça e
pela ordem pública no Brasil colônia, a posição do referido juiz, seguramente mais
culto ou, pelo menos, mais poderoso que a maioria da população, tornava suas
palavras uma espécie de referência para os demais. Sendo assim, é compreensível
que a reação entre os convivas seja de espanto. Menos compreensível é a reação do
padre, que, numa frase, reforça sua confiança na pertinência da fala do magistrado,
mas, em seguida, como já fizera antes, desvia o assunto pedindo que o Sr. Veloso
trate de outros livros. A insistência do religioso em evitar a polêmica sobre o texto
bíblico contribui para aumentar o impasse, como se, de fato, houvesse algo
misterioso. Além de levantar a dúvida sobre a veracidade da história narrada no
Gênesis, o juiz brinda os presentes com uma devastadora versão sobre a criação, na
qual o Diabo é o autor de tudo quanto existe — pelo menos, de tudo que é maléfico
—, restando a Deus corrigir ou atenuar a obra, a fim de que ao próprio mal não
ficasse a desesperança da salvação ou do benefício (p.525). De acordo com esse
sistema, o primeiro cria as trevas, o segundo, a luz; no dia seguinte, o primeiro cria
as tempestades e os furacões, o segundo, as brisas da tarde, e, de forma semelhante,
seguem os restantes dias da criação até o sexto, quando é criado o homem e, logo
depois, a mulher, com “ruins instintos”, como convém às criações do “Tinhoso”,
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complementados pela alma, que Deus infundiu-lhes com um sopro, e por
“sentimentos nobres, puros e grandes”. A misericórdia divina fez mais ainda, criando
um jardim de delícias para que dele desfrutasse o casal, à exceção da árvore
portadora da ciência do Bem e do Mal (p.526).
Até aqui, o estranhamento do relato concentra-se na dinâmica da
complementação, em que a primeira porção do que é criado é negativa, sendo
necessária outra parcela, positiva, correspondente à visão tradicional do Velho
Testamento. Esta lógica binária indica que o cosmos padece de uma imperfeição
original, o que, de antemão, contraria a plenitude da obra divina no Gênesis, à
medida que o mal é criado até mesmo antes do bem. A bizarra narrativa, todavia, vai
mais além, sugerindo uma inusitada versão para o surgimento dos pecados.
Adão e Eva ouviram submissos; e ficando sós,
olharam um para o outro, admirados; não pareciam os
mesmos. Eva, antes que Deus lhe infundisse os bons
sentimentos, cogitava de armar um laço a Adão, e Adão
tinha ímpetos de espancá-la. Agora, porém, embebiam-se na
contemplação um do outro, ou na vista da natureza, que era
esplêndida. Nunca até então viram ares tão puros, nem águas
tão frescas, nem flores tão lindas e cheirosas, nem o sol tinha
para nenhuma outra parte as mesmas torrentes de claridade.
E dando as mãos percorreram tudo, a rir muito, nos
primeiros dias, porque até então não sabiam rir. Não tinham
a sensação do tempo. Não sentiam o peso da ociosidade;
viviam da contemplação. De tarde iam ver morrer o sol e
nascer a lua, e contar as estrelas, e raramente chegavam a
mil, dava-lhes o sono e dormiam como anjos. (p.526)

Na seqüência, de acordo com a narração de Veloso, o Tinhoso, danado
por não poder ir ao paraíso por tudo lhe ser avesso em tais paragens, presenteia uma
serpente com o dom da fala e lhe ordena convencer os habitantes do paraíso a
comerem o fruto da árvore proibida a fim de conhecer o segredo da vida, ao que a
serpente responde, com inusitada autonomia, que escolhe Eva como alvo da tentação.
E assim o faz, prometendo-lhe conhecimento, poder e importância, citando, para tal,
atributos de mulheres paradigmáticas, fossem elas pagãs, como Cleópatra e Safo, ou
cristãs, como Débora e Maria de Nazaré. Eva desdenha das promessas, no que é
seguida por Adão, que chega em seguida e confirma que nada valia a perda do
paraíso, nem a ciência, nem o poder, nenhuma outra ilusão da terra (p.528). Mais
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surpreendente ainda do que a negativa de Adão e Eva são suas conseqüências. O
casal é conduzido por um arcanjo para o paraíso celestial, estabelecendo a terra por
eles abandonada e as criaturas que nela habitam como propriedades do Diabo,
segundo informam os anjos que os recebem:
— Entrai, entrai. A terra que deixastes, fica entregue às
obras do Tinhoso, aos animais ferozes e maléficos, às
plantas daninhas e peçonhentas, ao ar impuro, à vida dos
pântanos. Reinará nela a serpente que rasteja, babuja e
morde, nenhuma criatura igual a vós porá entre tanta
abominação a nota da esperança e da piedade. (p.528)

As implicações dessa versão não são modestas. Pode-se, em primeiro
lugar, ler uma desvirtuação profunda a respeito do capítulo da Queda, uma vez que
Adão e Eva teriam, desde o princípio, conhecido tanto o mal quanto o bem e, do
mesmo modo, a criação não é entendida como imaculada, mas como uma obra
imperfeita, potencialmente boa e má, discussão que, conforme desenvolvimento
anterior, inquietou gerações de teólogos e fiéis cristãos. Observando tal perfil, tornase mais significativa a recusa do casal em comer do fruto proibido, já que ambos
eram feitos tanto de bondade quanto de maldade. Visto de outro modo, talvez por
isso mesmo torne-se plausível o irreverente desfecho. Por conhecerem os dois lados,
os seres sentiam-se completos, sua natureza saciada não ansiava pelo proibido, visto
que tanto o bem quanto o mal lhe eram familiares. Por essa razão, não sentiam culpa,
dormiam, assim, como anjos, não sentiam o peso do tempo e podiam dedicar-se à
ociosidade e à contemplação. Isso é o oposto do resultado da civilização prometéica,
que, segundo a explicação de Merquior, anteriormente desenvolvida, estava fadada à
perda da individualidade devido à predominância, na sociedade tecnológica, do
sistema social sobre o sujeito, ou seja, quanto mais o homem domina a ciência, mais
parece perder a si mesmo.
O final do texto atenua a gravidade do relato do Sr. Veloso, como se
pode observar:
Tendo acabado de falar, o juiz-de-fora estendeu o prato
a D. Leonor para que lhe desse mais doce, enquanto os
outros convivas olhavam uns para os outros, embasbacados;
em vez de explicação, ouviam uma narração enigmática, ou,
pelo menos, sem sentido aparente. D. Leonor foi a primeira
que falou:
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— Bem dizia eu que o Sr. Veloso estava logrando a
gente. Não foi isso que lhe pedimos, nem nada disso
aconteceu, não é, Frei Bento?
Lá saberá o Sr. Juiz, respondeu o carmelita sorrindo.
E o juiz-de-fora, levando à boca uma colher de doce:
— Pensando bem, creio que nada disso aconteceu; mas
também, D. Leonor, se tivesse acontecido, não estaríamos
aqui saboreando este doce, que está, na verdade, uma coisa
primorosa. É ainda aquela sua antiga doceira de Itapagipe?
(p.528)

Como sói acontecer, Machado elabora de tal forma o discurso que a
interpretação oscila de um pólo a outro. No início do texto, o narrador informara a
respeito do Sr. Veloso que o mesmo era jovial e inventivo, até amigo da pulha, mas
que também era grave nas coisas graves, como convém a um homem piedoso. Ora, a
ambigüidade dessa apresentação faz com que o leitor, de um lado, não tome a
narrativa a sério, interpretando-a como uma demonstração da jovialidade deste
amante da diversão. Contudo, o ar circunspecto que o juiz propositadamente mantém
durante a conversa — agregado ao peso de seu cargo — faz alusão à sua presumida
gravidade. Logo, de outro lado, o leitor pergunta-se a respeito da seriedade do que foi
narrado, cujas implicações podem ser desastrosas para os ouvintes, possivelmente
tementes às leis da fé cristã. Como agravante disso, tem-se a igualmente ambígua
atuação do religioso, permanentemente em atitude de riso, via de regra reafirmando a
procedência do que pudesse vir da boca do juiz, e apenas raramente oferecendo
tímidos protestos à sua fala. No final do texto, frente à inquisidora angústia dos
presentes, expressa na fala da anfitriã, mais uma vez o frei passa a responsabilidade
do discurso para o juiz, que conclui, como de costume, tangenciando o tema. Usa da
modalidade da dúvida (“creio”) para, convenientemente, deixar no ar a funesta
possibilidade de que tudo o que fora narrado era verdadeiro. Entretanto, em seguida
traz um argumento lógico: se fora verdade — e, por conseqüência, a terra fosse o
reino do Tinhoso —, não estariam ali tendo prazer em saborear o famoso doce. O
derradeiro comentário, indagando a respeito da autoria da delícia posta à mesa,
restitui, supostamente, a conversa ao terreno da amenidade, com o que se volta à
questão inicial, da gula coletiva.
Mesmo que o final permaneça em aberto, tende-se a acreditar que,
para a manutenção do bem-estar, o assombroso relato deva ser esquecido. Assim, um
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sentido para o texto está na sugestão de que as mais absurdas ou mais dolorosas
revelações tendem, no contexto brasileiro, a ser diluídas na abolição dos conflitos —
no caso, isso metaforiza-se no retorno de todos a seu prato de doce e à certeza de que
o texto bíblico é verdadeiro e sua interpretação unívoca. Outra decorrência é mais
ousada, sugerindo que o escritor carioca, através do sátiro juiz, quis provocar o senso
comum a respeito não só de sua fé, mas de suas certezas. Se o relato adquiriu
autoridade na boca de um juiz, é plausível questionar-se a respeito do papel do
homem no universo e de sua relação com o Deus onipotente, ou ainda perguntar onde
se encontram a origem do pecado e os limites de Bem e de Mal. O relato do juiz tira
o peso do pecado original da condição humana, ao mesmo tempo em que dá a
entender que a terra é o reino do mal. Parece igualmente insuportável ao homem verse inserido nessa perspectiva que o confina à imanência, sem esperança ou piedade.
Contudo, a simbólica de pântano, lugar de mistura entre terra e água,
de seres híbridos e de permanentes metamorfoses, propicia um sentido de mudança
nesse entorno de maldade e pestilência. O pântano é lugar de vida escondida, sua
estagnação disfarça a gestação de novos seres como se fosse um Gênesis diverso do
precedente. O original estabelecia, além da Criação da vida, as genealogias do povo
escolhido, que passa por várias provas a fim de atestar sua obediência ao único Deus
e sua luta para evitar o mal. Se o capítulo do Gênesis machadiano desse início ao
livro sagrado da teologia hebraica, imagina-se que sua continuidade fica ameaçada,
afinal, Adão e Eva, eternizados no paraíso, não tiveram descendência, e a terra,
desprovida de seres humanos, permanece idêntica a si mesma com a exclusividade da
maldade. Não parece ter muito sentido essa separação, nem as histórias das
Escrituras seriam viáveis, uma vez que a luta entre bem e mal estaria, por princípio,
descartada, não havendo necessidade de afirmar uma fé ou um povo em detrimento
de outros. Enfim, pode-se concluir que Machado de Assis estava a indicar a
necessidade da complementação dos opostos na manutenção de qualquer sistema,
seja o da teologia, seja o da cultura, seja o da história. Abolir o mal vem a dar no
mesmo que abolir o bem: nega-se a possibilidade da existência humana eticamente
orientada. É como se o escritor projetasse, não sem certo humor, a situação do ser
humano sem transcendência, em que tanto o mal quanto o bem são percebidos como
absolutos e o mundo, como absurdo.
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Cabe, neste momento, retomar a análise de Bernard Sichère a respeito
das metamorfoses do mal em sua historicidade. Para este autor, com o Purgatório, em
fins do período medieval, surgiram novas formas de subjetivação do mal, alheias ao
“mistério de iniqüidade”, pautado na idéia de Juízo Final, ou na dramaturgia da fé
explicitada nos episódios das cruzadas ou de suplícios e exorcismos, herdeiros da
escatologia cristã. Em fins do Renascimento, a pintura de Bruegel vem ilustrar,
segundo essa perspectiva, o nascimento de um sujeito moderno, que decide afrontar
o enigma do mal num mundo sem transcendência, o que assemelha-se à situação
criada no conto “Adão e Eva”.
aquí nos encontramos ante una interrogación sobre el mal
que sitúa en su centro únicamente al hombre, no la bella
forma del hombre, ícono de Dios, sino al hombre con toda su
impotencia, su miseria y con su locura. Este mundo está loco
y no hay otro mundo; eso es lo que parece decirnos Bruegel
cuando, con una mezcla de mofa y de compasión, nos
presenta a sus cinco mendigos lisiados o cuando al borde de
la zanja nos muestra la grotesca cadena de los ciegos de ojos
blancos. Dios se ha retirado y en su lugar, en un ponto
invisible de la tela, está el artista que pinta; si este mundo es
malo, el pintor mismo queda salvado en cierto modo por su
obra que introduce un orden y una belleza, a pesar de todo,
en medio de lo que es desorden, desdicha y locura... tal vez
sea ésta la lección más secreta que nos llega desde aquella
época. 168

A abordagem licensiosa com que Machado subverte o texto canônico
oferece um quadro da situação do homem moderno perante o mal. O artista que fixa
os espaços da impotência humana, como ocorreu na reação angustiada dos
convidados de D. Leonor à visão de uma terra imersa na maldade, insere a finitude
radical deste mundo no único contraponto possível — no caso, a ficção —, que
permite contar histórias e parodiar o estabelecido numa outra abordagem. Num passo
adiante, Sichère investiga o ateísmo na literatura de Sade, que colocou o mal no
negro coração do sujeito: en la médula de todo deseo hay una parte atroz que es la
del goce ‘inhumano’, así como en la médula del vínculo social hay una virtualidad
criminal169, e, na mesma direção, identifica em Goya a repetição dessa fixação da
obscenidade do real (exorcizada, desta vez, pela pintura):
168
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Goya, lo mismo que Sade, objeta la razón de la Ilustración
de la que sin embargo está muy cerca; esa razón presenta un
reverso que se da en el despliegue de las atrocidades de la
guerra napoleónica, pero que al mismo tiempo exhibe la
convicción de que existe una ferocidad de siempre, una parte
nocturna del corazón humano que pide nuevos exorcismos.
La pintura es uno de esos exorcismos en la medida que
representa a la vez una protesta y una sublimación.170

Está-se, nesses casos, no terreno do homem demasiado homem,
imerso em sua contingência frente a um mal de dentro e de fora, passível de
exorcismo — ou de sublimação — pela arte, única força capaz de preservar a
consciência imersa na banalidade do mal nos tempos modernos. Voltando ao caso
machadiano, entre o susto e o riso, talvez a opção dos ouvintes do caso do Sr. Veloso
seja pela acomodação risonha, enxergando na história uma brincadeira. Mesmo
assim, paira no leitor a impressão de que não lhe resta outra postura a não ser
defrontar-se com sua solidão em um mundo diabólico, que pode estar mimetizado
dentro de si mesmo. Situado perante um mundo que se lhe configura absurdo, o
homem moderno não tem como ignorar a face da brutalidade perversa de sua própria
espécie.

3.2.3 A luxúria
Muito próximo ao vício da gula está a luxúria. Um caso claro aparece
no conto “Entre santos” (VH), em que um padre relata uma “aventura
extraordinária”, qual seja, santos tomam corpo e descem dos nichos de uma Igreja,
quando passam a dissecar o caráter de seus devotos. Numa inversão de perspectiva,
alguns desses mediadores da divindade cogitam a descrença nos homens em função
de uma maldade cada vez mais evidente. Um dos exemplos dados é o de uma
adúltera tomada pela luxúria, assim apresentada pelo santo de sua devoção:
Vinha pedir-me que lhe limpasse o coração da lepra da
luxúria. Brigara ontem mesmo com o namorado, que a
injuriou torpemente, e passou a noite em lágrimas. De
manhã, determinou abandoná-lo e veio buscar aqui a força
precisa para sair das garras do demônio. Começou rezando
bem, cordialmente; mas pouco a pouco vi que o pensamento
170
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a ia deixando para remontar aos primeiros deleites. As
palavras, paralelamente, iam ficando sem vida. Já a oração
era morna, depois fria, depois inconsciente; os lábios, afeitos
à reza, iam rezando; mas a alma, que eu espiava cá de cima,
essa já não estava aqui, estava com o outro. Afinal
persignou-se, levantou-se e saiu sem pedir nada. (p.486)

Ao religioso que escutava esse e outros relatos parece assustador que
os santos, para ele “terríveis psicólogos”, pudessem penetrar a alma e a vida dos
fiéis (p.485), descobrindo, como no caso acima, as mutações que sofrem os
pensamentos e as sensações humanos. Semelhante à gula, a luxúria manifesta-se
intensamente através de aspectos sensoriais. É assim que a reza torna-se morna, em
seguida fria, ao passo que o corpo já não é mais movido pela fé e a alma desloca-se
em direção ao amante, tomada do calor trazido pela lembrança dos “primeiros
deleites”.
É interessante observar que Machado associa a luxuriosa ao demônio,
o que remete a uma questão delicada a respeito dessa figura do mal. Luther Link,
através do estudo de representações pictóricas do Diabo, explica que há
descontinuidades e até contradições na sua imagem nas mais diversas tradições,
sendo importante para definir até mesmo o que é Deus. Um aspecto a considerar
nessa figura que encarna o mal diz respeito ao pecado que a caracteriza. Segundo
Link, na Bíblia não há referências a isso, mas em inúmeras encenações de mistérios
e, a partir de santo Agostinho, o pecado foi o orgulho; entretanto, um livro que
remonta a cerca de 300 a.C., tido como sagrado para muitos dos primeiros padres da
Igreja, o Enoque, foi excluído do cânone bíblico por teólogos que julgaram
inaceitáveis algumas de suas seções. Ainda segundo Link, uma delas faria alusão ao
que já fora indicado no capítulo 6 do Gênesis, a respeito de um tempo em que filhas
dos homens uniram-se a filhos de Deus e deram-lhes filhos. Tal episódio foi
interpretado com equívocos:
Os autores judeus interpretaram “filhos de Deus” como
filhos de príncipes e nobres. Alguns cristãos, entre eles santo
Agostinho, julgaram que a expressão significava homens
piedosos que são espiritualmente os filhos de Deus. Tanto os
autores judeus como os cristãos evitaram o significado
óbvio: que alguma barreira entre os filhos de Deus e os
filhos dos homens foi rompida, não por vontade divina mas
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por desejo sexual.171

Em Enoque, a história completa é relatada, e, por mais de três séculos
de ensinamento cristão, antes que o livro fosse considerado herético, padres como
Justino, Clemente de Alexandria e Tertuliano pregaram que o pecado do Diabo não
foi o orgulho, mas a concupiscência, e que demônios e diabos foram criados a partir
da união sexual entre anjos lúbricos e mulheres. Sem correr o risco de afirmar que
Machado conhecesse essa versão, pode-se explorar o fato de que, na imaginação do
escritor, a figura feminina apareça ligada à do demônio por causa da luxúria, que, de
tão intensa, faz a viciosa contumaz esquecer o pedido de perdão, motivo pelo qual
abandona a igreja sem nada pedir e disposta a pecar novamente. O mais curioso é
que esse é o único texto do corpus em que o demônio aparece associado a um ser
humano pecador, no caso, uma mulher, o que reforça certa linha de interpretação da
doutrina cristã mencionada anteriormente, a qual reserva à mulher o papel de fonte
dos males e dos pecados. Como exemplo dessa constante no imaginário ocidental
pode-se citar o episódio bíblico da Queda de Adão e Eva, que são expulsos do
Paraíso por terem comido do fruto proibido. A sugestão da ação partiu de Eva, que é
envolvida pela malícia da serpente enviada pelo demônio. A ênfase no culto à
Virgem Maria, em fins da Idade Média, é representativa da intenção da Igreja em
reverter um imaginário que ela mesma encarregara-se de perpetuar, o que atribui à
mulher os contornos de bruxa ou demônio corruptor de homens frágeis. A opção por
uma luxuriosa (em vez de um luxurioso) reincidente talvez indique a intuição do
escritor carioca do quão forte é essa associação entre a mulher e a devassidão sexual.
Todavia, a ênfase do conto recai sobre o próximo pecador, que é um avarento, cujo
vício revela-se muito mais obscuro (esse caso será analisado mais adiante), indicando
que a alma da mulher pode ser salva com muito mais facilidade.
Em “Singular ocorrência” (HSD), novamente uma figura feminina
protagoniza um episódio luxurioso. No entanto, as circunstâncias que envolvem o ato
dessa mulher são ambivalentes. Numa conversa de dois homens, é recuperada a vida
pregressa de uma dama trajando luto que entrava numa igreja. O que a conhecera
explica que, por amor a um amigo seu, Andrade, a referida senhora, Marocas,
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quando jovem, abandona sua vida como cortesã de luxo. O fato singular envolvendo
o casal de amantes diz respeito a um episódio de traição inexplicável. Para
acompanhar a família numa festa , Andrade ausenta-se dois dias da cidade e da casa
de Marocas, por ele mantida. Por casualidade, vem a descobrir que, nesse intervalo,
Marocas busca na rua um rapaz ignóbil e entrega-se a ele. Após um breve
rompimento, os dois reconciliam-se e mantêm sua relação até a morte de Andrade. A
partir desse momento, Marocas adota a postura de uma casta viúva. Para o ouvinte
do caso, fora a “nostalgia da lama” que fizera Marocas trair, apesar de possuir uma
relação apaixonada e sincera, o que o interlocutor nega, afirmando que ela nunca
tivera amantes tão reles como o último. Sugere que ela o fez por achar improvável
que um homem tão distinto das relações pessoais de Andrade pudesse um dia vir a
ter contato com ele e revelar o fato, sendo, assim, traída pelo acaso, que é um deus e
um diabo ao mesmo tempo (p.395). Embora negue a lama, o homem que relata os
eventos sugere, dessa maneira, que Marocas cedeu ao seu desejo insaciável e traiu
certa de não ser descoberta.
No entanto, para o leitor, torna-se incongruente uma definição como
esta. Como uma ressalva, o próprio narrador observa o comportamento discreto, a
nobreza dos gestos da protagonista desse episódio extravagante. Uma frase por ele
citada abre a possibilidade de indicar que o ato de Marocas não foi movido por
lascívia. Quando informada da ausência de Andrade, Marocas comenta, com
ressentimento evidente, que passaria a noite de São João jantando com um retrato, o
de Andrade. Cabe lembrar que, na cultura luso-brasileira, o culto aos santos assume
um caráter marcante: São João é comumente associado aos pedidos de casamento, às
promessas envolvendo amores impossíveis. A mágoa de ser abandonada nesse dia
pode ser a explicação nada racional, outrossim passional, do gesto violento de ferir o
amante que se ausentara, entregando-se a outro. A aceitar-se a ira colossal da mulher
desprezada como a

motivação oculta do fato, lançam-se meios tons sobre sua

misteriosa conduta. Semelhante a outros textos do autor, o feminino é abordado de
forma a acentuar as ambigüidades e as sombras abissais de criaturas em perpétua
mutação, profundas e violentas em suas paixões, ocasionando a perplexidade nos
homens, como os dois que travam a conversação.
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Nem anjo nem demônio, a mulher permanece um abismo. Uma
possibilidade de entender o comportamento dessa personagem procede dos
argumentos de um texto clássico, Medéia, de Eurípedes. Tem-se aí a caracterização
da mulher dominada pela violência de suas paixões que acaba por sacrificar os
próprios filhos em nome da vingança sobre o esposo que a abandonara. As
dissimulações, as idas e vindas e o grau assombroso de conflito íntimo da
personagem acrescentam um elemento incomum ao gênero trágico, de forma que,
conforme assinala Junito de Souza Brandão,
ficou bem claro que a dicotomia trágica não é mais deus e
homem, mas que ambos residem no íntimo do ser humano.
Em Eurípides, Moira foi substituída por Eros.
(...) Medéia não é apenas a esposa sanguinária e vingativa,
mas uma figura que personifica as forças cegas e irracionais
da natureza.172

Com essa substituição, Eurípides insere o monstruoso dentro do ser
humano, que abandona a tirania do destino pela tirania do amor desenfreado,
pulsionado pela violência dos elementos naturais. Por serem também os deuses
desprovidos de lógica, Medéia, após cometer o assassinato, ao invés de ser punida
pelos elementos naturais que ela conspurcou, é salva pelo carro de fogo enviado pelo
Sol, segundo a leitura de Kitto:
Eles [os deuses] existem; negar a existência de Afrodite será
o mesmo que negar a do tempo atmosférico; mas não são
razoáveis e podem fazer pouco de nós. (...) O carro mágico é
um vislumbre terrível de algo que veremos em toda a força
em As Bacantes, a existência de um universo cujos poderes
não podemos compreender nem dominar — apenas tomar
parte dele. 173

Tendo como base esse perfil, Marocas pertence à linhagem das
mulheres apaixonadas, capazes de gestos extremos que evocam a incapacidade
humana em compreender o universo e suas leis. Por essa razão, seu perfil trágico não
comporta o olhar do senso comum, mais acostumado a dramas burlescos ou ao
confinamento da mulher marginalizada à trivialidade (por isso Marocas opta por
travestir-se de dama de modos austeros em trajes negros de viúva). A radicalidade de
172
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gestos irracionais e hediondos constitui uma afronta intolerável tanto à mediania
quanto à soberba das classes bem estabelecidas.
Em “Um homem célebre” (VH), o tema da luxúria é revestido de uma
dupla dimensão, visto que diz respeito ao plano individual e ao coletivo. O
protagonista, Pestana, é um compositor torturado pelo próprio talento. Incentivado
pelo padre que o educara — o qual, segundo os ociosos, era o próprio pai de
Pestana (p.498) —, dedica sua vida à música. Seu talento, entretanto, acaba por
tornar-se um insuportável incômodo. Enquanto o músico, inspirado nas velhas obras
clássicas (p.499), almejava a perfeição de um Beethoven, de um Mozart, sua
genialidade estava limitada a um gênero em moda na época, a polca. Essa inclinação
adquire contornos trágicos, pois a alma do artista envergonhava-se de render culto a
uma musa por ele considerada vulgar e, mais grave, associada ao pecado:
as suas composições davam-lhe um ar de ironia e
perversidade. Ele sentia a cadência dos passos, adivinhava
os movimentos, porventura lúbricos, a que obrigava alguma
daquelas composições. (p.502)

Embora as polcas lhe rendessem fama e dinheiro, Pestana horrorizavase com sua banalidade decadente. Mais do que isso, quanto maior a obsessão pelas
composições nobres, mais a “música fácil” brotava espontânea como uma espécie de
maldição, a ponto de desejar o seu fim: As polcas que vão para o inferno fazer
dançar o diabo (p. 500). Na imaginação do artista, a sensualidade dançante do estilo
assumia uma conotação maligna. O mal, nesse caso, equivale à frivolidade e ao
erotismo que permeavam a vida na alta sociedade, diametralmente opostos ao
sublime ambicionado por Pestana. Tem-se, portanto, a moral individual, calcada num
desejo impossível de absoluto, versus a moral coletiva, expressão do erotismo latente
de uma sociedade permissiva, onde tudo acomoda-se à conveniência da última polca,
tão efêmera quanto os valores por ela expressos. Se a polca pode ser asssociada a um
comportamento luxurioso e, por essa razão, demoníaco, tal é a feição da sociedade
que a elege como espelho, denunciada na indiferenciação da doutrina política
agraciada com as polcas de ocasião.
A última ocorrência desse vício a ser mencionada encontra-se no
conto “A causa secreta” (VH). Machado reúne, na patologia da personagem
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Fortunato, o prazer e a dor. A estranha personalidade é paulatinamente revelada pelo
narrador que, no início, mostra um sujeito ávido por participar de situações
dramáticas. A curiosidade pelos lances dolorosos evolui para um sadismo explícito,
configurado, assim, na relação entre os três protagonistas, que formavam um nãoconsumado triângulo amoroso: Fortunato, Garcia e Maria Luísa. O primeiro, casado
com a referida dama, convida o segundo a fundar uma casa de saúde. No decorrer da
convivência, Garcia, apresentado como possuidor da faculdade de decifrar os
homens, de decompor os caracteres (p.514), apaixona-se por Maria Luísa. Como que
anestesiado, Garcia assiste impassível ao progressivo horror que Fortunato imprime
sobre a frágil mulher em virtude do aprofundamento de seus estudos de anatomia e
fisiologia em animais. A lenta agonia de um rato, decepado e chamuscado por um
lascivo Fortunato, constitui o episódio revelador da personalidade sádica:
E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita, alguma
coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas,
Fortunato cortou a terceira pata ao rato, e fez pela terceira
vez o mesmo movimento até a chama. O miserável estorciase, guinchando, ensanguentado, chamuscado, e não acabava
de morrer. Garcia desviou os olhos, depois voltou-os
novamente, e estendeu a mão para impedir que o suplício
continuasse, mas não chegou a fazê-lo, porque o diabo do
homem impunha medo, com toda aquela serenidade radiosa
da fisionomia. (...)
Garcia, defronte, conseguia dominar a repugnância do
espetáculo para fixar a cara do homem. Nem raiva, nem
ódio; tão-somente um vasto prazer, quieto e profundo, como
daria a outro a audição de uma bela sonata ou a vista de uma
estátua divina, alguma cousa parecida com a pura sensação
estética. (p.516-517)

No velório da esposa, Fortunato tem mais um momento de gozo
perverso, propiciado, involuntariamente, por Garcia. Num choro convulso, enquanto
beijava o rosto da falecida, Garcia traz à tona o amor calado, e Fortunato, à porta,
onde ficara, saboreou tranqüilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito
longa, deliciosamente longa (p.519). Desses elementos destacam-se algumas
implicações. Pode-se, sob certo aspecto, questionar por que, sendo um analista de
caracteres, Garcia não evita a destruição da mulher amada, já que de antemão
percebera a doentia vinculação entre o voluptuoso sadismo de Fortunato e o
resignado masoquismo de Maria Luísa. É possível especular que ele também sentisse
um certo prazer em observar personalidades tão complexas quanto doentes, o que o
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tornava uma espécie de voyeur, que assiste paralisado à lenta agonia da amada. No
trecho em que é descrita a tortura do animal, algumas referências às percepções
sensoriais provocam a associação entre a lascívia e a gula, como no emprego das
expressões “alma satisfeita” e “delícia íntima”. Da mesma forma, o gozo corporal é
aproximado de uma ascese espiritual semelhante às experiências dos místicos, daí a
menção a “sensações supremas” e “serenidade radiosa da fisionomia”. Iluminação
grotesca, por certo, mas equivalente, conforme observação do narrador, a alguma
cousa parecida com a pura sensação estética (p.517), perversa epifania para que os
domínios da religião e da arte convergem.
Outra leitura possível para esse conto remete ao âmbito da cultura,
principalmente através das já mencionadas análises de Gilberto Freyre e Paulo Prado,
que associam certos traços como a sexualidade e o autoritarismo ou a luxúria, a
cobiça e a tristeza entre os componentes da cultura brasileira. Esteta do hediondo,
Fortunato celebra, assim, uma idéia recorrente desde o imaginário de descobridores
até o campo conceitual de estudiosos a respeito da formação cultural do país. De
acordo com essa perspectiva, miséria e opulência, prazer e dor, santidade e pecado,
dominador e dominado encontram-se inextrincavelmente ligados por uma complexa
teia de sensações. Nesse sentido, um terceiro elemento pode ser acrescido no exame
de como esses conceitos antitéticos aproximam-se e confundem-se na ficção
machadiana. Em vários textos do autor, personagens e situações revelam a descrença
no modelo científico em voga no oitocentos, baseado em pressupostos evolucionistas
e positivistas. Um dos exemplos mais comumente referidos envolve o conto “O
Alienista” (PA), no qual os estreitos limites entre razão e loucura são radicalmente
deslocados a ponto de a racionalidade ser pensada em outras bases.
O caso que interessa desenvolver nesse momento, porém, procede de
“Conto alexandrino” (HSD). Ambientada numa helenizada Alexandria, a história
envolve dois filósofos, Stroibus e Pítias, que cultivavam especialmente a metafísica,
mas conheciam a física, a química, a medicina e a música; um deles, Stroibus,
chegara a ser excelente anatomista (p.411). Abandonam Chipre, onde eram
ridicularizados, esperando encontrar espaço para desenvolver uma nova doutrina na
cidade egípcia, que era grave como a íbis pousada numa só pata, pensativa como a
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esfinge, circunspecta como as múmias, dura como as pirâmides; não tinha tempo
nem maneira de rir (p.412). Apesar de suas dúvidas, Pítias aceita auxiliar Stroibus a
comprovar sua teoria, segundo a qual os deuses puseram nos bichos da terra, da
água e do ar a essência de todos os sentimentos e capacidades humanas (p.411).
Para tanto, decidem iniciar as experiências escalpelando ratos a fim de descobrir a
origem do vício do furto. Eles próprios beberiam o sangue dos animais e, caso
viessem a manifestar comportamento de ladrões, o sucesso da teoria seria
comprovado. Aqui se encontra a semelhança com o perverso Fortunato: os ratos
deveriam ser mortos lentamente e sua agonia observada com minúcia. Extasiados
com as experiências, por vezes os cientistas-filósofos dizimavam um grande número
de animais a fim de confirmar detalhes, muitos dos quais irrelevantes, como a cor
exata da retina do rato agonizante, ilustrando o delírio que os dominava. A notícia de
tal morticínio chegou a gerar protestos de alguns filósofos, aos quais o grave
Stroibus” retrucava que “a verdade valia todos os ratos do universo (p.414).
Essa afirmação e os acontecimentos que vêm a seguir inserem a
perspectiva irônica do narrador, que vai sugerindo, com clareza cada vez maior, o
absurdo da situação. É assim que os dois sábios tornam-se larápios, primeiro um
roubando a idéia do outro, e, finalmente, ambos roubando com volúpia raridades da
biblioteca organizada por Ptolomeu. Mais um vício, desta vez a inveja dos outros
filósofos, fez com que os roubos fossem descobertos. Condenados à morte, os dois
cipriotas são requisitados pelo anatomista Herófilo, que, com sarcasmo, repete a
máxima de Stroibus sobre a ciência, substituindo, contudo, os ratos pelos homens na
sua versão particular:
As prisões egípcias estão cheias de criminosos, e os
criminosos ocupam, na escala humana, um grau muito
inferior. Já não são cidadãos, nem mesmo se podem dizer
homens, porque a razão e a virtude, que são os dois
principais característicos humanos, eles os perderam,
infringindo a lei e a moral. Além disso, uma vez que têm de
expiar a morte e seus crimes, não é justo que prestem algum
serviço à verdade e à ciência? A verdade é imortal; ela vale
não só todos os ratos, como todos os delinqüentes do
universo. (p.415)

A onipotência da verdade absoluta, exposta cruamente por Stroibus,
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volta-se contra o cientista mesmo, que passa a sofrer a intolerância que perpetrara
sobre os animais, vindo a ser escalpelado vivo, “fibra por fibra”, em nome do estudo
do vício do roubo. Se uma forma de vida pode ser violada, todas podem sê-lo.
Machado vem reiterar à memória o perigo dessa aceitação, visto que fascismos e
barbáries ao longo da história têm utilizado e seguem utilizando argumentos
igualmente autoritários para justificar violações e mortes. Entre o sarcasmo e a
melancolia, situa-se o tom final do texto, que, semelhante a uma fábula, reserva para
os animais a moral da história:
Diziam os alexandrinos que os ratos celebraram esse caso
aflitivo e doloroso com danças e festas, a que convidaram
alguns cães, rolas, pavões e outros animais ameaçados de
igual destino, e outrossim, que nenhum dos convidados
aceitou o convite, por sugestão de um cachorro, que lhes
disse melancolicamente: - “Século virá em que a mesma
cousa nos aconteça”. Ao que retorquiu um rato: “Mas até lá,
riamos”. (p.417)

O cão, talvez pela sua familiaridade com o convívio doméstico e, por
conseqüência, com a humanidade, manifesta uma visão melancólica do devir
histórico, segundo a qual a relatividade de tudo permite que os pólos da equação
venham a inverter-se, o algoz tornando-se a vítima. Mais afeito à animosidade com
os homens, o rato prefere a sutil vingança — bem como o prazer dela oriundo —,
representada pela possibilidade de, ao menos por um tempo, rir do seu carrasco,
ainda que reconheça a transitoriedade de sua condição. Cabe retomar, nesse
momento, a comparação com “A causa secreta”. Tem-se em ambos os contos a
opção pelo rato nos episódios de tortura envolvendo homens vinculados à ciência,
principalmente à anatomia. Uma hipótese razoável é a de que esse animal costuma
ser escolhido para a realização de experimentos científicos. Entretanto, para
Fortunato o rato vem a ser um objeto de prazer, que lhe permite exercitar num
organismo vivo o que consegue provocar apenas do ponto de vista emocional em
seres humanos. Stroibus tem uma paixão obsessiva pela ciência, em nome da qual
tudo pode ser justificado. Essa onipotência volta-se contra ele à medida que vem a
ser violado em nome da causa maior que antes defendera, a verdade da ciência. A
escolha do rato (entre outros animais) deve-se à opção de Stroibus pelo vício do
roubo, simbolicamente associado a este animal, sendo, portanto, circunstancial ao
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problema que ele pretende estudar. Enquanto Fortunato não é punido pelo seu
comportamento, Stroibus vê a situação inverter-se, assumindo o lugar do rato. Nesse
caso, porém, mais do que a Stroibus, a desfaçatez pertence àquele modelo de ciência,
que, ao invés de ser punido, tende a perpetuar-se, dada a constatação melancólica do
cachorro de que o que muda são as vítimas. Sendo assim, pode-se constatar que, nos
dois contextos, o comportamento perverso é tolerado pela coletividade, ainda que,
convém ressaltar, o sarcasmo resultante permita enxergar nessa tolerância o
problema estrutural dessas sociedades doentias.
Numa época em que a história e o pensamento humano eram
explicados a partir de analogias com as ciências naturais, nada mais apropriado do
que a utilização pelo escritor carioca desse universo a fim de criticá-lo, corroendo
suas bases e apontando seus desvarios absolutistas. O que não significa que as
ciências físicas não possam contribuir para os estudos de ciências humanas, como faz
o pesquisador contemporâneo Konrad Lorenz,

que, a partir da observação dos

animais e da vida dos instintos, explica fenômenos da cultura humana. Sem tomar a
evolução como um critério absoluto, utiliza mecanismos instintivos para explicar
comportamentos sociais. Um deles, que é a capacidade de autodestruição da
humanidade, é explicado pelo descompasso entre o alto grau de desenvolvimento
material e o incomparavelmente mais lento processo natural:
O pensamento conceptual e a palavra modificaram toda a
evolução do homem, porque produziram qualquer coisa de
equivalente à hereditariedade dos caracteres adquiridos.
Esquecemos um pouco que o verbo “herdar”, muito antes de
ter um significado biológico, tinha um significado jurídico.
Se um homem inventa, por exemplo, o arco e as flechas, não
é apenas a sua descendência, mas toda a comunidade, que
herda o conhecimento e a utilização dessas armas e que as
possui de modo tão seguro como um órgão que cresce no seu
corpo. E a sua perda assemelha-se em tudo à regressão de
um órgão que tem o mesmo valor para sua sobrevivência.
Assim se pode desenrolar, no decurso de uma ou duas
gerações, um processo de adaptação ecológica que, na
evolução normal, sem o concurso do pensamento
conceptual, teria levado um tempo de escala totalmente
diferente, bem maior. Não é de admirar, na verdade, que a
evolução dos instintos sociais e, o que é mais importante
ainda, das inibições sociais não tenha podido caminhar a par
do rápido desenvolvimento que o acréscimo da cultura
transmitida por tradição, e sobretudo o da civilização
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material, impôs à sociedade humana.
Os mecanismos do comportamento instintivo não
estavam evidentemente à altura de defrontar as novas
condições inevitavelmente criadas pela cultura desde o seu
aparecimento.174

Sem, obviamente, negar a necessidade do pensamento conceitual, o
cientista salienta o preço que se paga pela sofisticação da vida. Outros fatores
complexificaram a relação entre o mundo dos instintos e a tradição cultural, a saber o
aumento na facilidade de executar um crime e sua impunidade emocional, bem como
o desrespeito a costumes alheios ou a costumes próprios ainda indispensáveis num
sistema de regras. A respeito do primeiro, o pesquisador afirma que
A distância a que as armas de fogo são eficazes tornou-se
suficientemente grande para que o acto de disparar esteja ao
abrigo das situações estimulantes que, de outro modo,
activariam suas inibições contra o crime. As camadas
emocionais profundas da pessoa não apenas registram o
facto de que o gesto de apoiar o gatilho faz estilhaçar as
entranhas de outro ser humano. Nenhum homem normal iria
algum dia à caça aos coelhos por prazer se tivesse de matar
os animais com os dentes e as unhas e atingisse assim a
realização completa daquilo que na realidade faz.
O mesmo princípio se aplica, numa medida ainda
maior, ao uso das armas modernas telecomandadas. O
homem que carrega no botão está completamente protegido
contra as conseqüências perceptíveis do seu acto; não pode
vê-las nem ouvi-las. Portanto, pode agir impunemente,
mesmo que seja dotado de imaginação. Só isto consegue
explicar que pessoas que não são piores que as outras e que
nem sequer dariam uma bofetada numa criança malcriada se
tivessem mostrado perfeitamente capazes de lançar
foguetões contra cidades adormecidas ou as regassem com
bombas de napalm, entregando assim centenas de milhar de
crianças a uma horrível morte nas chamas.175

Sobre a vulnerabilidade de todo sistema de ritos e normas sociais diz o
seguinte:
A interacção equilibrada entre todas as normas particulares
do comportamento social que caracterizam um povo explica
por que razão é geralmente muito perigoso misturar culturas
diferentes. Para matar uma cultura, basta por vezes pô-la em
contacto com outra, sobretudo se esta última é mais
evoluída, o que é geralmente válido para a cultura duma
nação vencedora. As pessoas do lado vencido têm então
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tendência de olhar de alto tudo o que outrora lhes fora
sagrado e macaquear os costumes que julgam superiores.
Dado que o sistema das normas e ritos sociais próprios de
uma cultura está sempre adaptado sob muitos aspectos às
condições particulares do meio, a aceitação incondicional de
costumes estranhos arrasta quase sempre uma má adaptação.
A história colonial oferece numerosos exemplos de que isto
não apenas destruiu culturas, mas povos e raças.176

Com tais constatações, Lorenz procura explicar a agressividade tendo
como referência os instintos que, como se pode observar, sofrem influências dos
costumes e da tecnologia. A sofisticação tecnológica e a assimetria de sistemas
culturais em contato conduzem a aberrações morais. Intuindo essa vinculação,
Machado de Assis recorre a personagens em situações de extrema animalidade, em
que, sob a austera máscara de respeitáveis médicos ou cientistas, os impulsos
destrutivos carecem de qualquer moral disciplinadora. Sob esse prisma, as atitudes
destrutivas de Fortunato e de Stroibus constituem exemplos de inadaptações
estruturais. A legitimação de crimes em nome da verdade pode ser lida como normal
numa cultura que recebeu rapidamente demais estímulos e informações com os quais
não pôde acomodar-se razoavelmente, o que parece ter sido a realidade no final do
oitocentos, dominada pelo ritmo vertiginoso do progresso material e das conquistas
da ciência e da técnica. Essa situação é diagnosticada com clareza num panorama
europeu e norte-americano, conforme o estudo de Malcolm Bradbury.
A visão romântica de uma natureza benevolente e divinizada
fora subvertida pelo crescimento das grandes cidades e pela
massificação das populações; e as velhas certezas cristãs
foram minadas pelo espírito das novas idéias. Em todos os
campos — nas expectativas sociais, na consciência
científica, nos valores religiosos e morais — haviam
ocorrido
transformações
fundamentais.
No
ano
revolucionário de 1848, quando a maior parte da Europa
vivia o tumulto dos novos movimentos de libertação e o
mapa do continente modificava-se, Marx e Engels lançaram
seu Manifesto comunista, que anunciava o surgimento do
novo proletariado industrial, desafiava a burguesia agora
estabelecida, e — mais importante ainda — afirmava uma
visão revolucionária, secular e materialista da história e das
expectativas humanas. Em 1859, Charles Darwin, em A
origem das espécies, propôs uma teoria da evolução para o
próprio mundo natural, questionando a concepção cristã da
criação em seu âmago.
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Estas novas idéias sociológicas e científicas, essas
visões racionalistas da natureza e da história, contestavam a
visão teocêntrica e romântica. Elas inauguravam uma nova
era de experimentação, em que se aceleravam as descobertas
morais e filosóficas, médicas e tecnológicas, enquanto uma
nova consciência da tarefa da inteligência se desenvolvia.177

Sob o viés da crise da cultura ocidental, José Guilherme Merquior
também alerta a respeito do desequilíbrio entre o cérebro e a mão na sociedade
industrial.
o homem é, como se sabe, um prematuro; o gênero humano
é uma espécie que teria sido muito provavelmente
exterminada se o privilégio da faculdade de comunicação
simbólica, de transmissão cultural, não lhe tivesse valido. E
sua singularidade no contexto biológico decorre
precisamente de que, ao passo lento da evolução biológica,
nele se soma o ritmo muito mais rápido da evolução cultural,
capaz de interferir com a primeira. Aristóteles, mente
biológica entre todas, já definia o homem como “genus”
histórico, isto é, perfactível somente com as gerações futuras
— logo, permanentemente inacabado. No entanto, histórico
ou não, o homem carece de manter-se em harmonia com as
exigências de seu equipamento genético e seu equilíbrio
fisiológico. Seu desempenho vital depende desse acordo.
Há, porém, indícios de que esse acordo está sendo
violado. O renomado paleontólogo André Leroi-Gourhan
(Le Geste et la Parole) tem chamado a atenção para a
hipertrofia da função cerebral que caracteriza a sociedade
industrial. Durante milênios, a civilização repousou numa
partilha de funções entre o cérebro e os membros. (...) No
horizonte da automação, a classe cerebral tende a confundirse com o conjunto da sociedade. O velho equilíbrio entre o
cérebro e a mão parece prestes a romper-se.178

Preocupado com o predomínio da barbárie e do inumano no século
XX, George Steiner identifica no século XIX um lastro residual de energias
negativas que engendrou fantasias de destruição iminente, concretizadas no século
posterior: um ennui [tédio, frustração] corrosivo é tanto um elemento da cultura do
século XIX quanto o era o otimismo dinâmico do positivista179. Na visão do ensaísta,
a mediocridade da vida burguesa, a desumanização e a alienação de homens e
mulheres nas linhas de montagem das fábricas e a percepção da cidade como um
177
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inferno indiferente e asfixiante culminam numa perigosa “nostalgia pelo desastre”:
A conjunção do extremo dinamismo técnico-econômico com
larga medida de imobilismo social imposto, conjunção sobre
a qual foi construído um século de civilização liberal
burguesa, preparou uma mistura explosiva. Provocou na vida
da arte e da inteligência certas respostas específicas e, no fim
das contas, destrutivas. Estas, segundo me parece,
constituem o significado do romantismo. É a partir delas que
crescerá a nostalgia pelo desastre.180

Esse intenso grau de frustração acumulada no Oitocentos encontra
certa equivalência no contexto brasileiro. Nesse caso, entretanto, além do
desequilíbrio na assimilação das transformações, subjaz o sentimento de
inferioridade reiterado no país desde a fase colonial, dadas as dificuldades em
conviver com a precariedade das instituições e com os efeitos da miscigenação racial,
insistentemente interpretados como nocivos à “civilização”. Na alegoria do
historiador José Murilo de Carvalho, por ocasião do seu ocaso, o Império brasileiro
explicitou o “teatro de sombras” de viés cômico representado na política local:
A especificidade do sistema imperial em relação a outros
sistemas e a outras monarquias provinha da complicação
adicional trazida pela dubiedade das idéias e das instituições.
Não só era teatro a política: era teatro de sombras. Os atores
perdiam a noção exata do papel de cada um. Cada um
projetava sobre os outros suas expectativas de poder, seus
fantasmas. (...)
Dos quatro modos [de Frye], o romance, a tragédia, a
comédia e a sátira, o que parece melhor se adequar ao
sistema imperial é mesmo a comédia. A comédia admite o
conflito, gira em torno dele, mas permite a reconciliação
final, embora parcial, dos homens entre si e com as
circunstâncias, reconciliação feita em geral em clima festivo.
Os admiradores de Pedro II, brasileiros e estrangeiros,
certamente acrescentariam um lado romântico à comédia
imperial, atribuindo ao imperador o papel do herói que
vence o mal por suas virtudes.
O final do Império foi digno de uma grande comédia no
sentido aqui empregado. Pois o Império terminou com o
monumental baile da Ilha Fiscal, realizado a menos de um
mês da Proclamação da República. Oferecida aos oficiais
chilenos, a festa foi uma grande confraternização do elenco,
esquecidos todos dos conflitos de véspera. Lá estavam os
anfitriões liberais e os convidados conservadores; lá estavam
o rei e sua Corte; lá estavam os barões já em parte
compatibilizados com a abolição em virtude dos grandes
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empréstimos recebidos. (...) O povo, naturalmente, estava
fora do baile, como estivera fora na Proclamação da
Independência e estaria na Proclamação da República. Era
espectador. Mas fala em favor da Monarquia não ter sido ele
totalmente esquecido: no Largo do paço, em frente à Ilha
Fiscal, uma banda da polícia em farda de gala tocava
fandangos e lundus para divertimento da multidão dos que
não tinham acesso à festa da elite.181

A ambivalência das relações políticas e sociais, que mascara os
conflitos com o ritual orgíaco da festa, repete-se, ainda segundo José Murilo, na
dificuldade que a população demonstrou em assimilar o imaginário republicano e
seus símbolos, prevalecendo traços identificáveis com formas arcaicas de
religiosidade popular:
A República brasileira, à diferença de seu modelo francês, e
também do modelo americano, não possuía suficiente
densidade popular para refazer o imaginário nacional. Suas
raízes eram escassas, profundas apenas em setores reduzidos
da população, nas camadas educadas e urbanas. O grosso da
nação era-lhe alheio, se não hostil. Sua proclamação por
iniciativa militar também não contribuiu para popularizá-la.
O esforço de recriar o imaginário caía no vazio, quando não
encontrava resistência ou se prestava ao ridículo.
Só quando se voltou para tradições culturais mais
profundas, às vezes alheias à sua imagem, é que conseguiu
algum êxito no esforço de se popularizar. Foi quando apelou
à Independência e à religião, no caso de Tiradentes; aos
símbolos monárquicos, no caso da bandeira; à tradição
cívica, no caso do hino. Eram freqüentes as queixas dos
republicanos em relação à falta de capacidade do novo
regime de gerar entusiasmos. Em maio de 1890, um deles
escrevia na Revista Illustrada que, seis meses passados
desde a proclamação, não havia moeda republicana, não se
ouvia a Marselhesa nem o hino da proclamação, quase não
se via a nova bandeira. Os símbolos monárquicos,
continuava, ainda se viam em quase todos os edifícios
públicos. O articulista apelava ao governo para que se
esforçasse mais por despertar o entusiasmo das almas, por
meio desses poderosos instrumentos de propaganda.182

A sabedoria popular desses episódios é evidente. Ao ignorar o
supostamente “novo”, quando se recusa a abrir mão de seus símbolos tradicionais, a
arraia miúda revela, consciente ou inconscientemente, a percepção de sua exclusão
181
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do teatro da política. Para um povo que, na virada do século XIX, percebe a si
mesmo com estranheza, desnudando enormes dificuldades em enfrentar o espelho
que devolve a imagem da escravidão, da intolerância, da corrupção e da sensação de
atraso endêmico, a perversidade torna-se uma espécie de contingência. A
sobreposição de prazer e dor no sadismo de Fortunato, assim como os desvarios
luxuriosos de Stroibus, constituem, sobremaneira, os sintomas de uma nação em
equilíbrio precário, onde a desordem acaba igualando-se à lei, quando não a
subvertendo. Costumes antagônicos não só coexistem, mas também podem ser
alterados sem grandes dramas, o que é resumido pela melancólica dicção do cachorro
ao final de “Conto alexandrino”: “Século virá em que a mesma cousa nos aconteça”.
O diabólico modo de ser das criaturas machadianas constitui o caminho viável de
conduzir a alma brasileira ao encontro de si mesma, tão grave quanto patética em sua
violência estrutural, algo que o pensamento finissecular, com sua “nostalgia do
desastre”, tendia a acentuar.

3.2.4 A avareza
Menos enredados em suas aparições encontram-se os exemplos de
personagens acometidas pelos dois vícios possivelmente mais afinados entre si no
que se refere às suas possibilidades de se tornarem cômicos: a avareza e a soberba. O
velho senhor Falcão, de “Anedota pecuniária” (HSD), encaixa-se com perfeição no
perfil do avarento risível. A obviedade parte do título, alusivo, em primeiro lugar, à
banalidade cotidiana própria da anedota, e, em segundo, à natureza dos fatos
relatados, no caso, relativos a transações monetárias. A descrição da figura é, por si
só, jocosa:
Se eu disser que este homem vendeu uma sobrinha, não me
hão de crer; se descer a definir o preço, dez contos de réis,
voltar-me-ão as costas com desprezo e indignação.
Entretanto, basta ver esse olhar felino, estes dois beiços,
mestres de cálculo, que, ainda fechados, parecem estar
contando alguma cousa, para adivinhar logo que a feição
capital do nosso homem é a voracidade do lucro.
Entendamo-nos: ele faz arte pela arte, não ama o dinheiro
pelo que ele pode dar, mas pelo que é em si mesmo!
Ninguém lhe vá falar dos regalos da vida. Não tem cama
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fofa, nem mesa fina, nem carruagem, nem comenda. Não se
ganha dinheiro para esbanjá-lo, dizia ele. Vivia de migalhas;
tudo que amontoa é para a contemplação. Vai muitas vezes à
burra, que está na alcova de dormir, com o único fim de
fartar os olhos nos rolos de ouro e maços de títulos. Outras
vezes, por um requinte de erotismo pecuniário, contempla-os
só de memória. (p.429)

A presença do narrador é evidente, seja antecipando e comentando
fatos, seja estabelecendo a interlocução com o leitor, de forma a acentuar a oralidade
e a trivialidade da anedota. Desde os traços físicos (olhar felino, beiços salientes) até
os psicológicos (o prazer voraz na simples contemplação da fortuna pessoal), Falcão
constitui uma figura animalesca, desproporcional em suas formas e em seus afetos.
Como costuma ocorrer nas farsas e no cômico baixo, o exagero caricatural de certos
detalhes e a ignorância a respeito de sua condição tornam a personagem cômica. Em
seu comportamento vicioso, lambe notas com os olhos, tem sonhos fantásticos com
moedas, aceita o casamento da primeira sobrinha com o amigo que lhe pagou o
prejuízo num mau negócio, ou, ainda, é ardilosamente estimulado em sua cobiça a
fim de que mais tarde, presenteado com uma coleção de moedas, concordasse com o
casamento da segunda sobrinha. Tais procedimentos põem a nu as deficiências e as
mazelas do caráter de Falcão, dando origem a uma criatura risível, desprovida de
grandeza moral. Considerando o final feliz da personagem, que ganha a cobiçada
coleção de moedas do pretendente da sobrinha, o narrador do conto comenta o
seguinte:
Não, senhor, eram verdadeiras [as moedas]. Era mais moral
que, para castigo do nosso homem, fossem falsas; mas, ai de
mim! Eu não sou Sêneca, não passo de um Suetônio que
contaria dez vezes a morte de César se ele ressuscitasse dez
vezes, pois não tornaria à vida, senão para tornar ao império
(p.436).

Esse comentário permite várias interpretações. Quanto ao seu estilo,
afirma não se afinar com o do poeta-filósofo latino Sêneca (4 a.C.? - 65 d.C.), que se
notabilizou por suas tragédias. Estas, apesar de inspiradas no modelo grego,
possuíam originalidade, tanto é que influenciaram a literatura dramática posterior a
partir do Renascimento. Ao contrário, revela ter afinidade com o historiador —
também latino — Suetônio (69? - 141?), cuja obra, tida por alguns como ingênua,
embora repleta de informações sobre a Roma antiga, possui mais traços de biografia
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do que de história. Sendo assim, a natureza do relato tenderia, num primeiro
momento, para o terreno não-ficcional, dada a menção a Suetônio. Considerando,
porém, que o historiador latino estava mais preocupado com a observação da vida
das pessoas, sem grandes vôos interpretativos, essa parece ser a ênfase escolhida pelo
narrador. Num nível mais profundo de análise, pode-se subentender, ainda, que o
aspecto elevado da tragédia, gênero preferencial de Sêneca, distanciava-se da opção
por situações farsescas ou de crítica social em que o mundo é posto às avessas. Tal
vem a ser o caso de “Anedota pecuniária”, em que a baixeza da personagem — no
caso, o excesso de cobiça de Falcão - resulta num efeito cômico.
O segundo caso possui, igualmente, uma conotação cômica. No já
referido “Entre santos” (VH), santos descem dos altares de um igreja e discutem a
precariedade dos homens. O único a defender a humanidade pecadora é o conhecido
indulgente S. Francisco de Sales, que relata o curioso caso de um devoto seu,
renomado usurário e avarento, coincidentemente chamado de Sales (o que
expressava a tradição católica de batizar o recém-nascido com o nome do santo
homenageado no dia do nascimento). A esse respeito, cabe lembrar, conforme
observa Sérgio Buarque de Holanda, ser próprio deste santo a ênfase nas virtudes
obtidas a partir de almas inicialmente hostis à vida devota:
São Francisco de Sales se contenta com evocar o modelo da
pequenina abelha que, vivendo e mantendo-se de um
alimento muito amargo, como são as flores do tomilho, dele
tira, no entanto, o mais doce mel. Assim também a virtude
que se exerce no amargor das mais vis, baixas e miseráveis
tribulações será de todas a mais excelente. E como se a
abelha, apesar de inseto ínfimo no aspecto e tamanho, ainda
se pudesse vangloriar de altíssimos brasões, glorificada que
fora, não só pelos teólogos cristãos como pelos poetas do
paganismo, a começar por Virgílio, não hesita a piedade
salesiana em propor modelos de animais deselegantes, de
feição rude e grosseira, de sorte que, mortificando a vaidade
de suas leitoras, valessem, no entanto, como introdução à
vida devota.183

De procedimentos idênticos a Falcão, de “Anedota pecuniária”, o
avarento Sales leva uma vida sórdida — come para não morrer, pouco e ruim
(p.487) — e compraz-se em contemplar o dinheiro acumulado, que guarda num
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armário de ferro, fechado a sete chaves. Ainda assim, o santo lamenta o preconceito
público a respeito de Sales, que se torna motivo de escárnio quando sua mulher
adoece gravemente e ele é tomado de aflição, sentimento de que todos duvidam. A
fim de convencer os colegas de santidade de que o amor de Sales era verdadeiro,
apesar de tosco — uma flor descorada e sem cheiro, mas flor (p.488) —, o
incansável santo passa a detalhar a ida do devoto à igreja com o objetivo de
interceder pela vida da esposa. Dominado pela doentia avareza, Sales não consegue
prometer uma vela em troca da cura, tão longo era o descostume de dar alguma
coisa (p.489), o que o faz ter uma alucinação:
No ar, diante dos olhos, recortava-se-lhe a perna de cera, e
logo a moeda que ela havia de custar. A perna desapareceu,
mas ficou a moeda, redonda, luzidia, amarela, ouro puro,
completamente ouro, melhor que o dos castiçais do meu
altar, apenas dourados. Para onde quer que virasse os olhos,
via a moeda, girando, girando, girando. (p.489)

As palavras do santo revelam sua inclinação em perdoar, em penetrar
no âmago do vício alheio e entender-lhe as motivações mais escusas, mesmo quando
percebe que a avareza sugeria à mente de Sales uma troca imoral, posto que
conveniente à sua extremada usura:
Aqui o demônio da avareza sugeria-lhe uma transação nova,
uma troca de espécie, dizendo-lhe que o valor da oração era
superfino e muito mais excelso que o das obras terrenas. E o
Sales, curvo, contrito, com as mãos postas, o olhar submisso,
desamparado, resignado, pedia-me que lhe salvasse a
mulher. Que lhe salvasse a mulher, e prometia-me trezentos,
— não menos, — trezentos padre-nossos e trezentas avemarias. E repetia enfático: trezentos, trezentas, trezentos...
Foi subindo, chegou a quinhentos, a mil padre-nossos e mil
ave-marias. Não via esta soma escrita por letras do alfabeto,
mas em algarismos, como se ficasse assim mais viva, mais
exata, e a obrigação maior, e maior também a sedução.
(p.490)

A palavra “sedução” é esclarecedora nesse contexto. Embora não
fosse inocente a respeito das intenções profanas de Sales, que tenta enganá-lo
trocando a perna de cera por um número polpudo de orações, o fato é que o santo
deixa-se seduzir, ou por soberba (já que o fiel tinha o mesmo nome), ou por cobiça,
no que mimetizava o devoto (afinal, a quantidade de orações era, de fato, assombrosa
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e constituía um generoso presente, ainda que sem custos para o penitente) ou, mais
provável, por sua particular tendência em tratar de almas vis, em que a fé só se
estabelecia a muito duras penas. Seja qual for a razão misteriosa do santo, como
resultado de sua defesa ilimitada, ele mesmo vem a ser tomado como motivo de
escárnio pelos demais:
E os outros santos riram efetivamente, não daquele riso
descomposto dos deuses de Homero, quando viram o coxo
Vulcano servir à mesa, mas de um riso modesto, tranqüilo,
beato e católico. (p.490)

O notório excesso de indulgência ou de vaidade de S. Francisco Sales
impede que ele condene a debilidade das intenções do fiel; os demais, todavia, não
manifestam a mesma compaixão com o pecador nem com o colega, tanto é que
escarnecem de ambos. O cômico procede, dessa forma, da deformidade no caráter do
santo e do vicioso, o primeiro indulgente (ou orgulhoso) demais e o segundo
avarento demais. O conselho de santos demasiadamente críticos pode ser lido como
uma caricatura da intolerância da fé que eles representam, mais especificamente da
ênfase nos aspectos da queda — o humano está imerso no pecado original —, em vez
da lembrança dos pressupostos de fraternidade e de justiça social provenientes dos
primórdios do cristianismo. Pode, ainda, ser uma referência à mutilação implicada
na passagem de um modelo politeísta, de deuses identificados com o cosmo e com os
elementos naturais, para o modelo da culpa e do Deus único. Nesse sentido, o seu
riso “modesto, tranqüilo, beato e católico”, situado em contraponto com o
“descomposto” riso dos deuses pagãos, dá a entender que, enquanto o riso pagão é
perturbador, o riso católico tende a apaziguar conflitos.184
184

Observe-se, a respeito, o seguinte trecho da Ilíada, no final do Canto I:
Hera, de braços luzentes, sorriu ao lhe ouvir tais palavras;
e, sorridente, aceitou logo a taça que o filho lhe dava.
Pela direita começa a deitar para os deuses presentes
o doce néctar, que a ponto retira de grande cratera.
Em gargalhada infinita rebentam os deuses beatos
ao perceberem Hefesto solícito, assim, pela sala.
(HOMERO. Ilíada. Trad. Carlos Alberto Nunes. São Paulo: Tecnoprint, s.d. p.56.)
O trecho acima transcrito recupera o momento em que Hefesto (o Vulcano dos latinos, citado por
Machado), acalma a desconfiança da mãe, Hera, lembrando que, em outro momento, quando tentara
defendê-la, fora castigado pela ira de Zeus, que o empurra das alturas celestiais. Os demais deuses
riem, portanto, lembrando desse episódio ao verem o mesmo Hefesto, coxo, novamente “solícito” ao
lado da impetuosa mãe, causadora de sua deformidade. Também riem de sua aparência, que contrasta
com sua habilidade como artífice. A gargalhada infinita constitui atributo exclusivo dos deuses.
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A contraposição recém-exposta encontra paralelo na crítica histórica
de Northrop Frye, 185 desenvolvida a partir dos modos da ficção (que pode ser trágica
ou cômica) e dos modos temáticos: interessa, nesse momento, apenas o primeiro
caso. O autor parte do segundo capítulo da Poética, em que Aristóteles aborda as
diferenças causadas nas obras ficcionais pelas diferentes posições das personagens:
se superior em condição aos outros homens ou em seu meio, o herói é um ser divino,
e a estória sobre ele será um mito; se superior em grau aos outros homens e seu meio,
é o típico herói romanesco, cujas ações são maravilhosas, mas é identificado como
um ser humano, sendo próprio das lendas e dos contos populares; se superior em
grau aos outros homens, mas não a seu meio natural e social, o herói é um líder,
fazendo-se presente no modo imitativo elevado, da maior parte da epopéia e da
tragédia (fundamentalmente, era o herói que Aristóteles tinha em mente); não sendo
superior aos outros homens e a seu meio, é um representante da humanidade comum,
o herói do modo imitativo baixo, da maior parte da comédia e da ficção realista; por
fim, se inferior em poder ou inteligência a outros homens e a seu meio, de modo que
se tem a sensação de olhar de cima uma cena de escravidão, malogro ou absurdez, o
herói pertence ao modo irônico. Frye observa ainda que, considerando esse rol, a
ficção européia dos últimos quinze séculos vem descendo seu centro de gravidade
lista abaixo, predominando nos últimos cem anos o modo irônico na ficção mais
séria, sendo o mesmo observado na literatura clássica: onde a religião é mitológica e
politeísta, os deuses confundem-se com os homens e dificilmente separaram-se as
faixas mítica, romanesca e imitativa elevada; onde a religião é teológica e acentua a
separação das naturezas divina e humana, o romanesco isola-se mais claramente: os
modos imitativo baixo e irônico mal se iniciaram com a sátira romana. Em seguida, o
ensaísta contempla as cinco épocas da literatura ocidental a partir de uma distinção
geral entre as ficções nas quais o herói isola-se de sua sociedade (trágicas), e ficções
em que ele incorpora-se a ela (cômicas). Ora, considerando-se a contística
machadiana em estudo, ela confirma a tendência contemporânea na opção pelo modo
irônico, tanto nas ficções trágicas quanto nas cômicas, o que será comprovado a
seguir. Convém antes explicar que, a respeito das primeiras, Frye parte da
conceituação da ironia para, em seguida, especificá-la no seu sentido trágico:
185
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O escritor de ficção irônica, portanto, censura-se e, como Sócrates,
finge não saber nada, mesmo que é irônico. A objetividade completa
e a supressão de todos os julgamentos morais explícitos são
essenciais a este método. Assim a compaixão e o medo não se
suscitam na arte irônica: refletem-se da arte para o leitor. Quando
buscamos isolar o irônico, enquanto irônico, descobrimos que parece
ser simplesmente a atitude do poeta como tal, a construção serena de
uma forma literária, com todos os elementos assertivos, implícitos ou
expressos, eliminados. A ironia, enquanto modo, nasceu do imitativo
baixo; toma a vida exatamente como a encontra. Mas o ironista
fabula sem moralizar, e não tem objetivo, a não ser seu assunto.(...)
(...) A tragédia é inteligível porque sua catástrofe se relaciona
plausivelmente com a situação. A ironia isola da situação trágica o
senso de arbitrariedade de ter a vítima sido infeliz, escolhida ao acaso
ou por sina, e de não merecer o que lhe acontece, mais do que
qualquer outra pessoa. Se há uma razão para escolhê-la para a
catástrofe, é uma razão inadequada, e suscita mais objeções do que
responde.186

Repetindo o que se afirmara anteriormente, a condenação da dupla
santo e devoto Sales carece de justificativa, na medida em que todos apresentam
debilidades. Os santos mostram-se intolerantes e sarcásticos, pouco afeitos à piedade
e à caridade, assim como os homens, de maneira geral, lhes parecem
irremediavelmente perdidos, de modo a suscitar dúvidas sobre a justeza das
catástrofes que acometem as vítimas. Por fim, o autor explica como, na literatura
moderna, a ironia trágica acaba por retornar ao mito:
Assim o incongruente e o inevitável, que se combinam na
tragédia, separam-se nos pólos opostos da ironia. Num pólo
está a inevitável ironia da vida humana. O que acontece,
digamos, ao herói do Processo de Kafka não é o resultado
do que ele tenha feito, mas o fim do que ele é, um ser
“demasiado humano”. O arquétipo do inevitavelmente
irônico é Adão, natureza humana sob sentença de morte. No
outro pólo está a incongruente ironia da vida humana, na
qual todas as tentativas para transferir a culpa a uma vítima
dão a essa vítima algo da dignidade da inocência. O
arquétipo do incongruentemente irônico é Cristo, a vítima
inocente de todo, excluída da sociedade humana. A meio
caminho entre os dois fica a figura básica da tragédia, que é
humana, e contudo de uma dimensão heróica, que amiúde
encerra em si a sugestão de divindade. Seu arquétipo é
Prometeu, o titã imortal rejeitado pelos deuses por favorecer
os homens. O Livro de Jó não é uma tragédia do tipo da de
Prometeu, mas uma ironia trágica na qual a dialética da
natureza divina e humana se consuma. Justificando-se como
uma vítima de Deus, Jó tenta fazer-se uma figura prometéia,
186
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mas não consegue.
Essas referências podem ajudar a explicar algo, que de
outro modo talvez constituísse um fato enigmático, sobre a
literatura moderna. A ironia descende do imitativo baixo:
começa com o realismo e a observação imparcial. Mas, ao
fazer isso, move-se firmemente em direção ao mito, e
contornos obscuros de cerimônias sacrificiais e deuses
agonizantes começam a reaparecer nela. Os nossos cinco
modos evidentemente caminham num círculo.187

Retornando, pois, ao conto “Entre santos” com base nos critérios da
crítica dos modos da ficção, a perspectiva irônica do texto combina-se com a
dimensão trágica do vicioso Sales. Segundo o relato de S. Francisco Sales, o devoto é
tomado de um conflito atroz em relação à iminente morte da mulher e à necessidade
de ofertar uma “perna de cera” ao santo de sua devoção.
A mesquinhez do homem faz com que ele seja dominado pelo pavor
de gastar e, em sua consciência delirante, oferece uma quantidade enorme de orações
em troca da miserável vela. Sales torna-se, assim, o herói trágico, que, como seu
santo protetor, acaba por ser isolado de sua sociedade, e isso poderia ser percebido
como plausível na situação dada. A ironia, contudo, faz com que surjam objeções a
tal exclusão, uma vez que a vítima desnuda o absurdo inerente ao homem
demasiadamente humano, o qual nem o santo nem a consciência ambivalente
permitem ignorar. Deveria estar claro ao conselho de santos que Sales, assim como
Adão, está marcado pela morte, e os contorcionismos mentais e morais revelados
pelo seu intermediário divino comprovam sua inevitável condição irônica.
Se ao homem é inevitável a ironia, ao São Francisco de Sales a
situação beira o incongruente. No seu papel de intermediário entre o divino e o
humano, este outro Sales é ridicularizado pelos seus pares e comparado a uma
divindade pagã, Vulcano, que apresenta uma deformidade física, pois é coxo, e que,
da mesma forma, penaliza-se com uma criatura meio humana, meio divina (no caso,
com Prometeu, quando Hermes ordena-lhe que acorrente o titã no Cáucaso, segundo
a versão de Ésquilo). Por analogia, Sales seria como Vulcano, posto que lhe falta a
“perna de cera” negada pelo fiel avarento ou, dito de outra forma, ele seria coxo do
ponto de vista moral, se é que se pode assim dizer, visto que é capaz de tolerar a
187
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barganha do fiel. Mas, iniqüidade por iniqüidade, talvez a maior de todas traduza-se
na mensagem cifrada que Machado de Assis legou com a comparação dos dois risos,
o católico e o pagão. Os deuses pagãos possuem o riso descomposto, porque, como
os humanos, são passíveis de paixões e mesquinharias, mas, por estarem acima
destes ou dos deuses disformes como Vulcano, podem rir de suas mazelas. Os santos
católicos, criados para tornar menos dura e mais plástica a fé monoteísta, assumem
um riso conciliador e, como tal, perigoso, uma vez que escamoteia e acomoda aquilo
que por definição deveria fazer vir à tona.
Considerando, ainda segundo Frye, que o tema do cômico é a
integração do herói na sociedade, pode-se pensar que algumas das categorias da
comédia irônica encaixam-se no exame do potencial desagregador da sociedade
brasileira. Uma maneira de obter esse efeito está em como considerar o herói no
sentido de que este, por vezes, pode também ser vítima de uma coletividade. Na
Comédia Antiga, assim como na tragédia que lhe foi contemporânea, ocorre a
mistura do heróico e do irônico, de forma que uma das situações descritas pelo
crítico oferece um viés de leitura para o conto em questão neste momento. São
Francisco de Sales serve de chacota a seus pares por causa da indiscreta benevolência
com o pecador em conflito; este, por sua vez, torna-se ridículo em sua avareza
caricata. Inimigos do coletivo que, inusitadamente, procedem do interior da
sociedade, os dois Sales são também suas vítimas, despertando a ironia cômica
verdadeira ou sátira, a qual permite escarnecer dos próprios observadores do drama
cômico:
Nota-se uma tendência recorrente, por parte da comédia
irônica, de ridicularizar e xingar uma audiência que se
presume esteja ansiando por sentimento, por solenidade e
pela vitória da fidelidade e dos padrões morais vigentes.188

Tal julga-se ser o caso de “Entre santos”. Em vez de expurgar o
inimigo ou de eleger um bode expiatório para provocar a simpatia da platéia,
Machado aposta na leitura oblíqua, provocando o leitor afeito ao padrão moral
dominante. Este é levado a aderir ao riso católico, que exclui a dupla devoto-santo,
cuja insólita cumplicidade permanece incompreensível. A ignorância sobre si mesmo
188
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e a superficialidade das ações constituem o preço (bastante alto, diga-se de
passagem) pago por uma parcela da sociedade que se encastelou numa retórica e
numa plástica grandiloqüentes, inibindo, dessa forma, sua capacidade de reconhecer
as ambivalências e as incertezas da condição humana ou de relacionar-se com o
sobrenatural.
Recuperando algo da trajetória da Igreja católica neste país desde suas
origens, pode-se interpretar a tranqüilidade desse riso como uma alegoria dos
horrores e violências realizados em nome da fé ou por ela consentidos num silêncio
cúmplice. A começar pelo genocídio do indígena, violado no corpo e na alma ao
perder sua civilização em nome de uma fé e de uma lei que lhe foram impostas. Nas
palavras de Gilberto Freyre, se a fase extrativista inicial da colônia permitiu ao índio
permanecer em seu ambiente físico e moral,
O açúcar matou o índio. Para livrar o indígena da tirania do
engenho é que o missionário o segregou em aldeias. Outro
processo, embora menos violento e mais sutil, de extermínio
da raça indígena no Brasil: a sua preservação em salmoura,
mas não já a sua vida própria e autônoma189.

A tolerância ao regime da escravidão, em nome, dessa vez, da
promessa da vida eterna aos escravos, igualmente expõe a dubiedade entre a teologia
cristã e as práticas de seus representantes seculares. Também segundo Freyre, foi
ao calor da catequese católica — de um catolicismo, é certo,
que para atrair os índios já se opulentara de novas cores e até
de imitações, pelos padres, das gatimonhas dos pajés — que
se amoleceram nos africanos, vindos de áreas fetichistas, os
traços mais duros e grossos da cultura nativa. A catequese
era a primeira fervura que sofria a massa de negros, antes de
integrar-se na civilização oficialmente cristã aqui formada
com elementos tão diversos. Esses elementos, a Igreja
quebrou-lhes a força ou a dureza, sem destruir-lhes toda a
potencialidade.190

Machado está a indicar, segundo essa leitura do papel do catolicismo
189
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no Brasil, que o país é vitimado tanto pela superficialidade de seu riso como pela
ambigüidade de sua fé. Embora o demoníaco e o grotesco estejam presentes em
variados elementos da cultura, existe a tendência a dissolver os conflitos e a encobrir
crimes em nome da manutenção de uma ordem de fachada, como fazem os santos
católicos: apostam na venalidade dos homens, mas resolvem o caso de Sales, onde os
limites da fé e do vício são radicalmente postos em xeque, com um riso conciliador.
Da mesma forma, o avarento Falcão trocara a sobrinha pela coleção de moedas,
permitindo o final feliz da realidade bufa.

3.2.5 A soberba
O segundo vício tratado com perspectiva cômica vem a ser a soberba.
Atributo de vasto contingente de deuses olímpicos, sendo, inclusive, a causa da
tragédia de Prometeu — e, por extensão, dos homens em seu desejo pelo fogo divino
—, a soberba confunde-se com o orgulho. Em “Um Apólogo” (VH), a
intencionalidade moral explícita da forma do apólogo facilita a compreensão deste
conto, que desde o título denuncia a retórica antiga, apesar da indeterminação
mantida pelo precavido artigo indeterminado: trata-se apenas de um apólogo,
supostamente um entre tantos, não comprometido com qualquer pretensão de
originalidade. A situação do diálogo pertence ao reino do fantástico, como costuma
acontecer, haja vista que seus participantes são dois objetos de tamanho ínfimo,
agulha e linha, próprios ao uso doméstico ou profissional — no caso, de uma
modista. No caso, os instrumentos de trabalho são animados a fim de dar espaço à
discussão sobre a importância de cada um numa atividade de natureza coletiva.
Subjaz à problemática instalada — quem seria o mais importante na execução das
tarefas — a quase que perpétua indagação humana sobre temas como solidariedade,
individualismo, vaidade, aparência versus essência. Neste apólogo, o leitor é levado a
concluir, junto com a agulha, que existem aqueles que se aproveitam do esforço
alheio para atingir maior prestígio social. A inicial indisposição para a conversa por
parte da linha, tachada de “orgulhosa”, e o posterior silêncio frente aos argumentos
pretensiosos da agulha, que se vangloria de abrir os caminhos para a outra, a quem
estava reservado um papel subalterno, reverte no sarcasmo da derradeira “estocada”
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da linha, após o término do vestido:
— Ora, agora, diga-me, quem é que vai ao baile, no corpo da
baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é
que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você
volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio
das mucamas? Vamos, diga lá. (p.556)

Revelando-se, ambas, imersas no pecado da soberba, cabe, todavia,
apenas a uma delas o deleite da vitória, restando à outra o amargo da derrota e da
humilhação. A uma terceira personagem, o alfinete, precocemente desencantado das
ilusões que a agulha recém perdera, resta o travo da melancolia. Ora, a desafortunada
agulha é punida por sua soberba com a apoteose da linha no corpo da baronesa. Mais
lúcida, apesar da aparência enrolada, e com ar de pouco caso, a linha parece saber a
sorte que lhe cabe, exercendo, ao final, com prazer o papel de espezinhar sobre a
oponente derrotada. Pelo antagonismo gerado, entende-se que alguém seja punido, e
o excesso de orgulho, bem como a punição resultante, tornam a ingênua agulha a
típica personagem aparvalhada. Ri-se, assim, de sua estupidez a respeito do fato de
que está sendo usada, elemento fundamental para o herói cômico: ignorância sobre
sua natureza. No entanto, se ambas pecaram com sua soberba, como aceitar
passivamente a vitória tranqüila da linha e a ausência de punição para ela? É como se
a ironia dessa situação servisse para lembrar sobre a contingência das diferenças
sociais, da qual o apólogo é uma alegoria. A uns, muitas vezes sem mérito, estavam
destinados o brilho e o poder; a outros, a escuridão e a miséria, numa leitura
tragicômica da vida em sociedade.
De maneira semelhante, os conflitos de classe propiciam um riso
embotado em “O caso da vara” (PR). O jovem Damião foge ao seminário buscando
refúgio na casa de Sinhá Rita, viúva “querida” de seu padrinho, João Carneiro, que o
levara ao seminário. Intuindo que as relações entre Sinhá Rita e o padrinho pudessem
lhe ser úteis, visto que o padrinho lhe parecia um moleirão sem vontade (p.577),
busca o auxílio desta senhora. De fato, ao saber de sua intempestiva fuga por não ter
vocação, inicialmente, a viúva contesta a atitude; todavia, o rapaz toca na mola
mestra de seu caráter ao mencionar a dificuldade em convencer o padrinho de
qualquer coisa:
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— Meu padrinho? Esse é ainda pior que papai; não me
atende, duvido que atenda a ninguém ...
— Não atende? Interrompeu Sinhá Rita ferida em seus brios.
Ora, eu lhe mostro se atende ou não ... (p.578)

Estimulada em seu ponto nevrálgico, o orgulho, a referida senhora
manda chamar João Carneiro para interceder pelo rapaz. Aliviado, enquanto esperava
pelo padrinho e pela decisão sobre seu futuro, Damião, sabendo da personalidade
patusca e alegre da dama, utiliza seu dom em fazer chistes e conta anedotas. Aqui
ocorre o incidente revelador dos conflitos de classe. A conversa era travada na sala
da residência, onde mocinhas, da casa e de fora, eram ensinadas a fazer rendas e
bordados. Numa das anedotas, uma criada de Sinhá Rita, esquecida do trabalho, solta
uma risada, o que lhe custaria caro:
— Lucrécia, olha a vara!
A pequena baixou a cabeça, aparando o golpe, mas o
golpe não veio. Era uma advertência; se à noitinha a tarefa
não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo do
costume. Damião olhou para a pequena; era uma negrinha,
magricela, um frangalho de nada, com uma cicatriz na testa
e uma queimadura na mão esquerda. Contava onze anos.
Damião reparou que tossia, mas para dentro, surdamente, a
fim de não interromper a conversação. Teve pena da
negrinha, e resolveu apadrinhá-la, se não acabasse a tarefa.
Sinhá Rita não lhe negaria o perdão ... Demais, ela rira por
achar-lhe graça; a culpa era sua, se há culpa em ter chiste.
(p.579)

Sem perder a contundência com a peculiar discrição, que foi
confundida como absenteísmo por alguns, o escritor carioca insere os sinais
perversos da herança escravocrata no comportamento discricionário da patroa, cujas
atitudes revelam a dificuldade em mudar a mentalidade senhorial mesmo após a
Abolição — que era, então, episódio recente, considerando a data de publicação do
volume de contos —, e nas pequenas fissuras visíveis da violência — a cicatriz na
testa e a queimadura na mão esquerda. Menos visível, provavelmente mais dolorosa,
é a tosse para dentro, alegoria da liberdade recalcada e da tortura psicológica
infligida aos descendentes dos que foram escravos nesse país, fossem eles negros,
índios, mazombos ou caboclos. O doentio dessa relação foi explicitado anteriormente
neste estudo através da análise de Gilberto Freyre191, que identifica, na sociedade
brasileira, a permanência do “sadismo de mando”, herdeiro de uma sociedade
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colonial, depois escravista e oligárquica, cujo sistema imprimiu na cultura nacional
um comportamento que insiste em manifestar-se. Se não é exercido mais entre
colonos e índios, senhores e escravos, filho do senhor e moleque de engenho, senhor
e escrava, sinhá e mucama, adquire outros contornos onde o sadismo continua a
regrar as relações sociais.
O desenrolar dos acontecimentos enfatiza a soberba de Sinhá Rita,
manifesta ora com declarações imperativas — Ande, Senhor João Carneiro, seu
afilhado não volta para o seminário, digo-lhe que não volta ... (p.580), ora com
ameaças reveladoras da sua relação pouco lícita com João Carneiro — após saber da
reação irada do pai do rapaz perante o padrinho: Joãozinho, ou você salva o moço, ou
nunca mais nos vemos (p.581).
O motor da defesa inflamada em nome de Damião, aparentemente
desproporcional ao envolvimento de Sinhá Rita com o jovem, que ela mal conhecia,
pode ser encontrado na soberba que toma a viciosa personagem, de forma que ela
não conhece limites para afirmar seu poder de sedução ou de mando sobre os outros:
Hão de ver para quanto presto! Não, que eu não sou de brincadeiras! (p.582). A
necessidade de afirmação dessa representante da classe dominante é respaldada na
explicação de José Guilherme Merquior, que analisa no cristianismo um potencial
deflagrador da soberba.
Seria naturalmente uma violência qualificar de puramente
ressentida a ética da ascese cristã; mas ela é pelo menos,
enquanto contrária ao reconhecimento da importância
ontológica dos indivíduos (enquanto igualitarismo da
Culpa), um foco potencial de ressentimento. Em
conseqüência, em certa medida, a hegemonia da moral cristã
preparou a insegurança medular que aflige o homem
moderno. O burguês inseguro, que só pela agressividade
vela a própria insegurança (como o puritano a ocultava na
soberba do gnóstico rigorista), parece ter herdado sua
carência de auto-estima do cristão tradicional.192

Conforme explicou-se anteriormente, é problemática a afirmação de
que a dinâmica burguesa se tivesse instalado plenamente na sociedade brasileira de
fins do Oitocentos, como o comprova a manutenção da ideologia senhorial nas
192
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relações entre as classes e entre as raças no conto em questão. Contudo, depreeendese do relato que o comportamento de Sinhá Rita era compatível com as expectativas
da época, que tolerava o autoritarismo tanto do ponto de vista social quanto do ponto
de vista religioso. Além da sua origem de classe, a formação cristã aumentava na
sinhá a necessidade de vingar em alguém — evidentemente, em alguém mais fraco
— sua moral recalcada, sua anulação perante o estigma do Pecado Original. Escrava
da opinião da sociedade, Sinhá Rita assume a causa do seminarista como uma guerra
da qual ela, sem sombra de dúvida, sairia vitoriosa, talvez mais do que Damião. Tal
possibilidade explica-se na forma como Machado constrói a cena derradeira, na qual,
ainda incerto sobre seu destino, Damião fracassa em sua promessa de proteger
Lucrécia, que não terminara o bordado, tornando-se, assim, cúmplice de seu algoz, a
orgulhosa Sinhá Rita:
— Me acuda, meu sinhô moço!
Sinhá Rita, com a cara em fogo e os olhos esbugalhados,
instava pela vara, sem largar a negrinha, agora presa de um
acesso de tosse. Damião sentiu-se compungido; mas ele
precisava tanto sair do seminário! Chegou à marquesa,
pegou na vara e entregou-a a Sinhá Rita. (p.582)

Coadunam-se, nessa cena, a bestialidade da senhora, inflexível em sua
prepotência, e a debilidade do rapaz, que, pressionado em seus interesses, omite-se
de prestar solidariedade à mocinha. Não é preciso comentário algum do narrador
sobre o teor da cena, que fala por si só, apenas cabe-lhe o parco comentário em
defesa de Damião, que, apesar de compungido, entrega o intrumento de tortura. Se o
riso era proibido a Lucrécia, não o era a doentia tosse, sintoma da doença geral de
que ela constitui uma denúncia nada discreta.
O terceiro caso de soberba está em “Pai contra mãe” (RCV), que,
junto ao recém-analisado, trata do problema da escravidão, embora, em nenhum dos
casos, o tom seja panfletário ou excessivamente circunscrito. Na superfície, como
atestam as primeiras linhas, o conto aborda “ofícios e aparelhos” que o fim da
escravidão teria posto em desuso. Sobre os últimos, o narrador menciona o ferro ao
pescoço, o ferro ao pé e a máscara de folha-de-flandres. Vale a transcrição do trecho
para que se perceba o tom intencionalmente ameno, como que concordante com a
lógica persuasiva do sistema exposto:
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A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos,
por lhes tapar a boca. Tinha só três buracos, dous para ver,
um para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um
cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar,
porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles
tiravam com que matar a sede, e aí ficavam dous pecados
extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca
tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se
alcança sem o grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros
as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas. Mas não
cuidemos de máscaras.
O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões.
Imaginai uma coleira grossa, com a haste grossa também à
direita ou à esquerda, até ao alto da cabeça e fechada atrás
com chave. Pesava, naturalmente, mas era menos castigo
que sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse,
mostrava um reincidente, e com pouco era pegado.
Há meio século, os escravos fugiam com freqüência.
Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia
ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam
de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida;
havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo
dono não era mau; além disso, o sentimento da propriedade
modera a ação, porque o dinheiro também dói. A fuga
repetia-se, entretanto.(...)
Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro
a quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com
os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o
tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação.
Quando não vinha a quantia, vinha a promessa (...)
Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo.
(p.659)

Antes de abordar o enredo específico deste conto, que contrapõe um
homem que aderiu ao ofício mencionado e uma escrava fugida, convém observar
com minúcia o trecho acima transcrito. Chama a atenção o tom aliciante (apenas
pretensamente ameno) com que o narrador inicia o relato, como se descrevesse
ofícios e aparelhos comuns, tais como o ofício de carpinteiro ou uma balança para
pesar alimentos num boteco qualquer. Se não se abstém de considerar a crueldade do
sistema ou de algum senhor, aponta justificativas para tanto: a ordem social e
humana não se alcança sem o grotesco e o cruel, ou, assim como havia senhores que
batiam nos escravos fujões, havia os que apenas repreendiam. Tanta compreensão
não impede certos leitores de perceber em que ocasiões o discurso trai sua intenção.
Há uma incongruência visível na afirmação determinista de que, porque bebiam, os
escravos furtavam; além do mais, a máscara não só impedia o vício, senão ainda
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incapacitava o sujeito de beber e de comer qualquer coisa sem a sanção alheia. A
lembrança de que “dinheiro também dói” torna mais claras as intenções irônicas do
texto, revelando o motivo mais premente das ações dos senhores — a ganância (e
não a benevolência) impedia o dano sobre o valioso bem, o corpo do escravo. São
igualmente problemáticas as afirmações “nem todos gostavam da escravidão” e “nem
todos gostavam de apanhar pancada”, considerando que a história deste país registra
inúmeras rebeliões, fugas e quilombos como alternativas ao cativeiro e que muitos
ex-escravos que optaram por continuar com os antigos donos ao final da escravidão o
fizeram pela imensa dificuldade em conquistar um espaço numa incipiente sociedade
liberal e burguesa, em que imperavam a miséria e a desigualdade.
Uma das explicações para a disseminação de discursos de fundo
racista no segundo Oitocentos encontra-se no discurso da ciência. Segundo o estudo
de Jurandir Freire Costa, Ordem médica e norma familiar, a intervenção dos médicos
higienistas deu-se, inicialmente, no sentido de abolir certos comportamentos
coloniais considerados insalubres, como a inexistência de contato social ou a nefasta
arquitetura, marcada por ambientes escuros e pouco ventilados. Ao tornar as casas e
os hábitos familiares compatíveis com as regras da higiene e do convívio social
burguês, os médicos tornavam as famílias dependentes de uma ideologia ambígua,
que tanto incentivou o convívio social como, posteriormente, impôs o retorno à
intimidade do lar burguês com a ameaça da dissipação moral na vida dos salões.
Nesse contexto, os escravos eram um dos elementos utilizados pelos higienistas na
instalação de um ambiente de pânico e de hostilidade frente aos múltiplos miasmas
prestes a atacar os indivíduos e suas famílias. Baseado em teses da faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro de fins do XIX, Jurandir expõe o teor desses discursos:
Alinhado junto com “miasmas”, “insetos”, “maus ares” e
maus hábitos, o escravo tornou-se o veneno que a família
absorvia, acreditando alimentar-se. A medicina apresentavao como fonte de doenças orgânicas: “... entre as escravas,
que além de serem em geral estúpidas, grosseiras e seu
moral extremamente viciado, o seu organismo é, de
ordinário, a sede de grande cópia de moléstias, bem como a
sífilis e a diatese escrofulosa, o linfatismo”. Também como
produtor de defeitos morais: “O escravo gera a preguiça, a
indolência, a soberba, a vaidade e a tirania do seu senhor”. A
escravidão, ao lado disso, era tida como causa de

262

prostituição: “A escravidão portanto dos negros e seu
avultado número são as causas que figuram em primeiro
lugar na prostituição do Rio de Janeiro”. E não só de
prostituição, mas de inúmeros outros desregramentos morais
e sexuais: “Os negros estúpidos e broncos por natureza e
educação, desconhecendo o sentimento do pudor e da
castidade, e dotados de um temperamento erótico e
conseqüentemente muito libidinoso, são neste estado
lançados no seio de nossas famílias como verdadeiros
autômatos de nossa vontade, o nosso fac totum, sobretudo os
do sexo feminino”. Os escravos, finalmente, eram acusados
de corromper os lares, seduzindo os senhores, de praticarem
o aborto e o infanticídio e de não pertencerem à humanidade
por não “poderem ter amor, pátria, família e amigos”.193

O enfoque deste autor, embora direcionado para as transformações na
intimidade, é claro na condenação dos efeitos resultantes da ação da medicina
higienista, que, por sua vez, assumia função ideológica de controle não só dos corpos
mas também da moral em sociedade. Numa linha de investigação semelhante, Sidney
Chalhoub analisa as implicações de fatos polêmicos relacionados às políticas de
saúde pública em fins do período imperial e início do republicano. Sob os
argumentos de serem um ambiente insalubre e foco de enfermidades, o poder público
carioca determinava a destruição dos cortiços situados na área central do Rio de
Janeiro. Chalhoub destaca, porém, que à crença na racionalidade administrativa
agregava-se um componente discriminatório, em que “classes pobres” eram
associadas a “classes perigosas” e também “classes viciosas”:
Desta forma, o indivíduo que não consegue acumular, que
vive na pobreza, torna-se imediatamente suspeito de não ser
um bom trabalhador. Finalmente, e como o maior vício
possível em um ser humano é o não-trabalho, a ociosidade,
segue-se que aos pobres falta a virtude social mais essencial;
em cidadãos nos quais não abunda a virtude, grassam os
vícios 194.

Outro aspecto dessa suspeição generalizada sobre tal parcela da
população era explicado pela expressiva presença de negros nos cortiços, muitos
deles fugidos ou ali exercendo atividades de subsistência paralelamente ao serviço
aos senhores, o que constituía, segundo Chalhoub, um foco potencial de rebelião, já
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que se formavam laços de solidariedade entre os habitantes e alimentava-se o sonho
de comprar a alforria, o que parecia altamente perigoso aos olhos do poder. As
epidemias constituíam, igualmente, motivos para a tomada de atitudes violentas e
discriminatórias, uma vez que colocavam entraves aos processos econômicos em
andamento. Assim, Chalhoub mostra como a cólera estava associada ao passado
colonial e aos negros, suas vítimas preferenciais, enquanto a febre amarela atacava os
indivíduos de cor branca, principalmente os imigrantes europeus trazidos em massa
pelos políticos da Corte e pelos fazendeiros do café a fim de viabilizar o que eles
entendiam como sendo o progresso e a civilização do Brasil.
Conforme nos aproximamos do fim do século XIX, torna-se
cada vez mais óbvio que o pensamento médico e as políticas
de saúde pública no Brasil estavam profundamente
informados por uma ideologia racial bastante precisa: ao
menos no Rio de Janeiro e em São Paulo, tratava-se de
promover o ideal de embranquecimento da população.
Todos os esforços e recursos foram dirigidos à febre
amarela, enquanto doenças como a tuberculose e a varíola,
ambas normalmente associadas a mestiços e pobreza, eram
quase completamente negligenciadas.195

Sobre o conflito ocorrido em 1904, que ficou conhecido como
“Revolta da Vacina”, Chalhoub percorre os estudos de historiadores sobre o assunto,
que tendem a interpretar o episódio como estopim de tensões mais amplas,
concernentes, principalmente, à reação popular às políticas públicas. Propondo-se a
abordar aspectos ainda não estudados, traça uma história do serviço de vacinação
desde os tempos de D. João VI e incursiona pelas concepções africanas e afrobrasileiras sobre doença e cura. Sobre o primeiro aspecto, o historiador destaca a
antigüidade das técnicas de variolização, em que se inocula o pus variólico em
pessoas sãs a fim de obter sua imunidade, e observa os conflitos despertados na
população dada a inoperância dos agentes sanitários e à dificuldade em fazer com
que as pessoas se sujeitassem à vacinação braço a braço e à freqüência necessária. O
segundo aspecto investigado mostra que as rebeliões implicavam, no caso de alguns
grupos negros, o choque cultural entre a postura racionalista e racista dos órgãos
públicos e o ponto-de-vista religioso, que atribuía à moléstia causas sobrenaturais.
Após comentar a falta de “conservantismo” nas práticas religiosas dos escravos no
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Rio, que facultava a formação de novos grupos religiosos e novos rituais, símbolos,
crenças e mitos, inclusive incorporando santos católicos e orixás de candomblé,
Chalhoub acrescenta a possibilidade de ler o conflito da varíola como resultado de
choques entre tradições culturais distintas:
Não era apenas a crença mais geral numa etiologia
sobrenatural das doenças que unia as religiões afrobrasileiras e o catolicismo popular na Corte imperial. Já
vimos que entre daomeanos, iorubanos e bakongo uma
epidemia de varíola era um castigo que funcionava como
purificação dos males de uma comunidade; a tentativa de
obstaculizar a marcha natural das bexigas seria então um
convite a mais devastação e morte.196

Como se pode concluir, forçar a população de origem africana a aderir
às campanhas de vacinação vem a ser mais uma das violências impostas a essa
população, pois, além de escravizar seus corpos, pretendiam escravizar suas almas,
impedindo a manifestação de superstições ou de práticas de cura próprias de sua
concepção religiosa. Nesse ponto chega-se a uma conclusão importante para o estudo
do conto machadiano. O aparente conformismo do narrador-cronista de “Pai contra
mãe” rasga a máscara da “modernização” conservadora, fazendo implodir o cínico
arsenal de preconceito das camadas altas da sociedade brasileira. Em seu afã de
impedir o acesso de outros grupos aos direitos compatíveis com a cidadania, o que
poderia, com sorte, tornar este país uma nação, os grupos dirigentes optam por varrer
o lixo para baixo do tapete, ou seja, intencionam limpar a cidade de sua podridão
material destruindo os cortiços e assemelhados, assim como lutam pelo
branqueamento da população trazendo imigrantes europeus e induzindo à morte a
população negra ou mestiça, ora por omissão, ora por doença, ora pela miséria em
alta escala. A morbidez dos miasmas, contudo, logo revela-se generalizada, e a
proliferação de favelas e de violência, bem como a manutenção de curandeirismos e
superstições, confirmam a impossibilidade de isolar as doenças e os vícios com o
muro da higiene e da moral burguesa. O historiador contribui para a compreensão
desse quadro ao explicitar o modelo que, mais do que urbanístico ou médico, é
ideológico, comprometido com a barbárie cometida contra enorme contingente de
população que vai sendo estigmatizada e violada, seja pela sua cor, seja pela sua fé,
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seja pelas suas enfermidades.
Subjacentes a esse pano de fundo tipicamente oitocentista, situam-se
antigas questões concernentes à abundância de vícios e pecados na terra brasileira.
Como ocorrera antes com os indígenas, imputavam-se ao negro escravizado os vícios
estruturais dessa sociedade, manifestos desde a descoberta, ligados tanto à satisfação
dos prazeres carnais (bebidas, manjares, temperaturas e paisagem paradisíacos,
aliados a uma exploração sensórea e a uma sexualidade desenfreada e licensiosa),
como à precária ordem institucional e moral. Entre o real e o fantástico dividiam-se
muitos dos homens do Renascimento que, em meados do século XVI, chegaram ao
Novo Mundo. Segundo Sérgio Buarque de Holanda, eram indivíduos impregnados
de lastros do medieval — mistério, culpa, heroísmo cavaleiresco, sensação de
precariedade e finitude — que o humanismo não arrefecera e que foram transpostos
para a possibilidade de plenitude num Paraíso terreno, palpável e aprazível como a
América veio a revelar-se:
Colombo, sem dissuadir-se de que atingira pelo Ocidente as
partes do Oriente, julgou-se em otro mundo ao avistar a
costa do Pária, onde tudo lhe dizia estar a caminho do
verdadeiro Paraíso Terreal.
Ganha com isso o seu significado pleno aquela expressão
“Novo Mundo”, que o próprio descobridor esteve na
iminência de empregar (...) Novo, não só porque, ignorado,
até então, das gentes da Europa e ausente da geografia de
Ptolomeu, fora “novamente” encontrado, mas porque parecia
o mundo renovar-se ali, e regenerar-se, vestido de verde
imutável, banhado numa perene primavera, alheio à
variedade e aos rigores das estações, como se estivesse
verdadeiramente restituído à glória dos dias da Criação.
(...)
Nessa mesma idéia, embora não passasse em geral de
vago pressentimento, e mal formulado, irá articular-se o
misto de cobiça, piedosa devoção e imaginação desvairada,
que domina quase sempre o ânimo dos conquistadores,
mormente dos conquistadores das Índias de Castela. Não
deveria então realçar-se tão vivamente como hoje o que
pudesse haver de estranhamente contraditório nessa mescla
de motivos sagrados e profanos, já que se confundiam,
então, mais facilmente, e não raro se deixavam permutar
entre si os alvos constantes da ambição e os da religião,
tingindo-se uns e outros, muitas vezes, das cores da fantasia.
Já sabemos, de fato, como o mesmo precioso metal de que se
enfeita a vaidade humana não deixava de traduzir para os
homens, em termos terrestres, um resplendor quase divino, e
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que, servindo para adornar altares e dourar templos inteiros,
havia no seu brilho como que a sagrada auréola da fé.197

O estilo perturbadoramente “ameno” do cronista criado por Machado
de Assis afigura-se, dessa forma, congênere ao do cronista e ao do viajante que
vivenciaram essa fusão de sobrenatural e material definida por Sérgio Buarque.
Contudo, como lembra o ensaísta, se o aspecto paradisíaco atendia a uma demanda
do europeu seiscentista, da mesma forma, elementos menos nobres — entre eles os
pecados, que pareciam ter ficado num outro tempo e num outro lugar — vieram
também a fazer parte do cotidiano do dito “Novo Mundo”. Em detrimento de vícios
menos comuns nessas paragens, agregam-se à mencionada cobiça a luxúria e a
preguiça, atributos, via de regra, reservados aos indígenas, aos negros e a seus
descendentes, e, coadjuvantes dessas, o roubo e seus derivados: prevaricação, usura,
falsidade, engano, estes últimos implicados no conto machadiano.
Pode-se rastrear alguns textos, literários ou não, que atestam a
obsessão pela anormalidade viciosa nas terras brasílicas. Um exemplo contundente
são os relatos de confissões obtidas na Bahia por uma comissão do Santo Ofício que,
de 1591 a 1595, instalou um Tribunal da Inquisição na colônia. Estimulando
desagregação social e familiar, delações e corrupções em vários níveis, são
publicados o Edital da Fé e o Monitório da Inquisição, os quais, segundo constatação
de Ronaldo Vainfas, confundiram e influenciaram os relatos prestados à comissão:
as confissões da visitação inquisitorial eram completamente
distintas da confissão sacramental que se fazia em
confessionário. Nas últimas tratava-se de um sacramento no
qual o fiel narrava seus pecados e recebia a absolvição em
troca de penitências espirituais; nas primeiras tratava-se de
contar erros de fé, enganos conscientes de doutrina ou de
comportamento que configuravam crimes, delitos passíveis
de pena secular, inclusive a morte na fogueira. A confissão
sacramental, numa palavra, tratava de pecados; a confissão
inquisitorial, equivalente a uma prova judiciária, tratava de
heresias.198

Em busca de casos de judaísmo ou de outras fés que não a católica, de
feitiçaria, sodomia, heresia indígena, a vetusta instituição provocou relatos
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contraditórios e desagregadores; prendeu, soltou e matou pessoas com arbitrariedade
notória — basta observar, nos relatos, a força do poder econômico ou da procedência
reinol nas decisões. Há inúmeros testemunhos sobre homens que confessam terem
cometido o pecado da sodomia, mas que o fizeram “sem saber que era pecado”.
Repetem-se os de mulheres que foram denunciadas ou se auto-denunciaram por
terem atitudes que eram próprias da fé judaica, o que elas afirmavam desconhecer até
lerem o documento do Santo Ofício. É espantoso o último caso, assim introduzido,
como de praxe: “Confissão de Domingos Fernandes Nobre, de alcunha Tamacaúna,
mestiço, cristão-velho, no tempo da graça do Recôncavo, no último dia dela [da
comissão], em 11 de fevereiro de 1592”. O declarante afirma ter vivido como gentio
dos dezoito até os trinta e seis anos (no momento da confissão tinha quarenta e seis).
Na sua prosa peculiar, em parte preservada pelo relatório, descreve que a cada ida
para o “sertão” de Pernambuco ou da Bahia, a pretexto de buscar gentios para o
trabalho nas cidades ou de conquistar o ouro, “pecava da carne” por adotar como
mulheres as gentias, com as quais teve filhos gentios, e por usar dos usos e costumes
dos gentios (pintar o corpo com o pó vermelho do urucum, fumar o seu tabaco,
enfeitar-se com penas, dançar e cantar na língua gentílica). Chama atenção o fato de
que, cada vez em que se repetiam os “pecados”, Domingos criava uma justificativa:
tomara tais atitudes para adquirir vantagens com os “gentios”, sobreviver nas
batalhas travadas ou aprender coisas sobre eles. A partir de seu relato, fica-se
sabendo de um episódio insólito da história nacional, o de índios que, numa espécie
de paródia carnavalesca, mimetizam os rituais católicos num lugar do sertão,
acobertados por um nobre português:
Confessou que haverá cinco ou seis anos pouco mais ou
menos que, no sertão desta cidade, se alevantou entre os
gentios uma erronia e abusão a que eles chamavam
Santidade, e tinham um gentio a que chamavam papa, o qual
dizia ser deus, e a outros chamavam santos, e uma gentia
chamavam mãe de Deus, e a outras chamavam santas, e
faziam entre si batismos com candeias acesas, lançando água
pelas cabeças dos batizados, e punham-lhes nomes a seu
modo, os quais batismos fazia o dito chamado papa, autor e
inventor da dita erronia e abusão, o qual se chamava Antônio
e era do gentio deste Brasil, e se criou em casa dos padres da
Companhia de Jesus no tempo que eles tinham aldeias em
Tinharé, capitania dos Ilhéus, donde ele fugiu para o

268

sertão.199

Segundo observações em notas do organizador, Domingos foi
processado pelo visitador e “grandemente repreendido”, tendo recebido penitências
espirituais, pena pecuniária de 5 mil réis e a proibição de voltar ao sertão (aliás, o
conceito de sertão empregado nos escritos revela-se bastante elástico). Seu
depoimento ilustra um processo de natureza bastante peculiar: o índio devolve ao
branco a fé que lhe fora imposta, porém travestida de sua maneira de interpretar o
mundo natural e sobrenatural. Essa apropriação criativa e profanizadora instiga o
olhar contemporâneo, afeito a variados processos culturais e artísticos semelhantes,
muitas vezes enquadrados no rol de antropofagias.
Outra fonte exemplar da mistura de dicções e culturas é proveniente
da poesia de Gregório de Matos Guerra. Sintomaticamente, este autor possui um
poema intitulado “Aos Vícios”, em que sintetiza no roubo, na hipocrisia e na
ignorância os males mais comuns desta terra, singularizados na Bahia setecentista e
seus habitantes. De maneira semelhante, no mote do poema “Define sua cidade”,
afirma com a habitual verve escatológica e corrosiva que
De dous ff se compõe
esta cidade a meu ver
um furtar, outro foder.200

Em Gregório, aos jogos formais e conceituais do pensamento pósrenascentista agrega-se o gosto pela tradição lusa da sátira e do mal-dizer, que beira o
vulgar e o escabroso, tudo isso utilizado para combater aqueles que esse membro da
nobreza arruinada elegeu como culpados: os mestiços enriquecidos, corruptores de
valores e de costumes, os clérigos e as freiras devassos e libertinos, os colonos
violentos e degenerados, o povo ignorante e supersticioso, as negras e mulatas
lúbricas. Tantos desafetos não foram suficientes para evitar que o poeta freqüentasse
os mais variados espaços da vida local da época, antes do degredo em Angola.
Palácios, tribunais, conventos, claustros, mercados e prostíbulos receberam tanto
seus passos como seus versos.
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Menos conhecido, o frei Miguel do Sacramento Lopes Gama publica
na Recife do período regencial (1831-1840) o jornal O Carapuceiro. Em que pese o
tom conservador de alguns de seus artigos, sua observação bem humorada dos
costumes torna sua obra precioso manancial para os estudos da vida privada do
período, visto que imprimiu, como observa Evaldo Cabral de Mello, um meio-termo
tanto na política quanto nos costumes:
Se, por um lado, o nosso autor ataca ferozmente a
importação de modas européias ou nossa velha mania de
macaquear o estrangeiro, que no seu tempo não era tão velha
assim, por outro lado ele não poupa os usos e abusos do
patriarcalismo rural e da escravidão.201

São dignas de nota várias de suas crônicas, tanto no que preservam do
cotidiano, como no que reproduzem a obsessiva inquietação com o universo dos
vícios e dos pecados nas terras brasileiras. O trecho seguinte une política e
comportamento em perfeita simbiose:
São esses impostores os que mais choram pelas barbas
abaixo, dizendo que os liberais querem dar cabo da santa
religião de seus pais. Olhando-se, porém, para as suas ações,
vê-se claramente que eles de religião nada têm sólido, e o
que lhes falta dos preceitos essenciais querem suprir com
rosários, contas bentas, beijos em registros, novenas
cantaroladas, romarias e outras práticas sensíveis, que sendo
muito louváveis, quando assentam sobre o desempenho de
toda a moral evangélica, são obras mortas para quem vive
em pecado, e mais parecem irrisão do que piedade.
Tal é a religião prática da maior parte da gente do povo.
Eles bem viam as escandalosas ladroeiras da corte do rei,
bem observavam e alguns sofriam os rigorosos tributos,
impostos pelo mesmo rei, não para pagar à tropa, que vivia
rota e mendiga, não para sustentar os funcionários públicos,
de cujos mesquinhos honorários nenhum se podia manter,
mas para cevar o luxo asiático dos seus áulicos e aduladores.
Eles bem observaram a desmarcada rapina dos ministros,
que entrando nos lugares pobres como Job saíam ricos e
faustosos como Cressos. Eles bem viram reis e príncipes
desordenadamente sensuais tirando mulheres a seus maridos,
e, já enfastiados de ter filhos em todas as classes, ei-los fazer
nas freiras, talvez para saírem mais açucarados e
delicadinhos. Eles bem conhecem, pois estão vendo muitas
vezes em si mesmos, que há muitíssimos realistas ladrões,
mentirosos, amancebados, adúlteros, assassinos, borrachos,
201
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facinorosos etc. etc.202

Ao passo que manifesta uma incompreensão sobre os mecanismos da
religiosidade popular — colocando-os no mesmo nível dos falsos fiéis, interessados
mais em causas seculares —, Lopes Gama solta o verbo ferino na explicitação do
mau exemplo dos representantes do poder, previsíveis na devastação do que é
público pelo luxo e pela lascívia desenfreados e indômitos. Mais ambivalente é sua
leitura de outro vício recorrente no imaginário de muitos intérpretes e observadores
desta nação, a preguiça, também identificada com o ócio, que, no entanto, não é, para
o autor de O Carapuceiro, exclusiva de populares ou de raças marginalizadas, de
forma que vários de seus leitores poderiam, nos termos do cronista, “vestir a
carapuça” ao ler a crônica “Vadiismo”, da qual foi extraído o fragmento que segue:
Eu conheço mulherzinha que na linguagem econômica é só
consumidora; porque come abundantemente, veste com
luxo, e não se emprega no mais pequeno trabalho. Fica-lhe a
quartinha a dez passos de distância, e se tem sede, há de
chamar a pretinha para lhe trazer água, porque a senhora está
repimpada em um canapé e incomodar-se-ia se se erguesse.
O sapato que lhe caia do pé há de ser apanhado pela escrava
etc. etc.
O vadiismo pois é o maior flagelo do nosso Brasil, cuja
fertilidade concorre grandemente para a ociosidade. Aqui a
natureza prodigaliza os seus dons. Aqui facilmente se
encontra com que matar a fome; e por isso grande parte da
nossa população vive na calaçaria e entrega-se
conseguintemente a todos os vícios. Aqui finalmente uma
não pequena parte da gente livre e da liberta entende que o
trabalho só é próprio do escravo, e em conseqüência
despreza-se tudo quanto é serviço corporal. Diz-se
geralmente que temos muita falta de população. É uma
verdade em respeito à extensão do nosso território, mas não
é este o nosso maior mal, porém sim o viver na ociosidade
uma crescida porção dessa mesma gente que temos. A alma
humana é de uma atividade prodigiosa. Se não ocupamos o
pensamento em coisas úteis, ela vagueará em objetos fúteis e
dará alimento às paixões criminosas, e daqui o nunca
desmentido prolóquio “que a ociosidade é a mãe de todos os
vícios”. 203

Ainda que fazendo uso de um tom determinista, antecipando, de certa
forma, os racismos embutidos nas teorias de branqueamento e de mestiçagem do
final do oitocentos, a denúncia entre sarcástica e apaixonada do frei exemplifica essa
202
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vertente que se vem esboçando a respeito do espaço que o imaginário cristão de
pecados e vícios, aliado principalmente a fatores científicos e político-sociais, ocupa
na cultura brasileira. Não é sem razão, portanto, que Machado, ao mencionar a
atribuição dos vícios da bebida e do roubo aos escravos, está dialogando com uma
tradição de longa data, que teria frutos bem mais sistemáticos com os estudos das
gerações que se propuseram, notadamente a partir da primeira metade do século XX,
a refletir sobre a formação desse país, dirigindo-se, então, para os terrenos da
antropologia, da economia, da política, da história. O que não exclui, de forma
alguma, exemplos contundentes da literatura contemporânea ou daquela um pouco
posterior à machadiana, que geraram seus modelos de representação dos vícios
nacionais: os ambíguos mestiços do sertão de Canudos, o indolente Jeca Tatu, o
industrioso Policarpo Quaresma, o “preguiçoso” mas enérgico Macunaíma, o
simpático

mentiroso

Romualdo,

de

Simões

Lopes

Neto,

os

insólitos

marginais/marginalizados das crônicas de João do Rio.
Findo o percurso, resta explicitar a problemática da soberba em “Pai
contra mãe”. O vicioso, pelo menos do ponto de vista etimológico, contradiz sua
alma turva. Cândido Neves é seu nome, Candinho seu apelido. A considerar o nome,
a semântica sugere atributos de clareza, ingenuidade. O afetivo diminutivo enternece
ainda mais a natureza do sujeito em questão. Tudo isso vem a ser problematizado
pelas atitudes da personagem. O ofício de pegar escravos fugidos lhe veio após uma
extensa lista de tentativas frustradas de adquirir profissão: Tinha um defeito grave
esse homem, carecia de estabilidade; é o que ele chamava caiporismo (p.660).
Nas palavras do narrador, o emprego numa tipografia foi abandonado
pelo tempo demasiado para aprender bem o ofício e pela possibilidade de ganhos
modestos (o que denota sua ambição); a carreira no comércio parecia boa, mas feria
seu orgulho atender e servir a todos. Um pouco de cada pecadilho poderia justificar a
errância; a explicação, contudo, talvez seja mais complexa, indicada, mais uma vez,
pela fala do narrador:
Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo; a
pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para
outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de servir
também, ainda que por outra via, davam impulso ao homem
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que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem.
(p.660)

A

oposição

rigidez/maleabilidade,

ordem/desordem

pode

ser

transformada numa chave de leitura do caráter desse homem. Beirando a
imoralidade, aquele que se chama Cândido Neves, por duas vezes afinado com a
idéia de suavidade, acabará por revelar-se seu antípoda. Incomodado em ser servil no
emprego no comércio ou em ganhar pouco, dado, inclusive, o desprestígio que o
trabalho desfrutava na sociedade brasileira, minada pelas doenças da escravidão e da
desigualdade, o espírito orgulhoso preferia o nada, a inconstância sossegada, autonomeada de caiporismo. Mas não era algo alheio ao sujeito, era seu desejo assim
permanecer, eternamente em busca de algo imponderável, caso a necessidade
premente — o nascimento do filho para breve — não o forçasse a responder à
cobrança da tia da mulher, que o acusava de não ter emprego certo (p.662). O
movimento do caipora, entretanto, deu-se por motivação vaga:
Candinho quisera efetivamente fazer outra cousa, não pela
razão do conselho, mas por simples gosto de trocar de ofício;
seria um modo de mudar de pele ou de pessoa. O pior é que
não achava à mão negócio que aprendesse depressa (p.663).

O ofício encontrado — capturar escravos fugidos — era, como
Candinho, instável, sujeito a altos e baixos, a enganos e insucessos. A situação atinge
seu limite com o despejo da casa alugada e a exigência da tia da recém-mãe de que o
menino fosse entregue à Roda dos enjeitados, o que, no seu argumento racional,
porém cruel para os jovens pais, significaria, ao menos, poupá-lo da fome e de
privações.
A compulsão quase atávica de Candinho faz ecoar os argumentos do
antropólogo-historiador Manoel Bomfim, que soube, na virada do século passado,
pensar o Brasil com premissas que fossem oriundas da realidade por ele observada.
No caso do texto América Latina: males de origem, o autor parte das ciências
biológicas para explicar, sem determinismos, os efeitos de parasita do sistema
colonial sobre a vida mental, econômica, política e social dos latino-americanos.
Tendo como base o trabalho escravo, consolidou-se um sistema parasitário,
O senhor extorquindo o trabalho ao escravo, o padre, o fisco
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e a chusma dos subparasitas, extorquindo ao colono o que
ele roubara ao índio e ao negro. Trabalhar, produzir, só o
escravo o fazia. Não havia indústria, não havia pequena
lavoura. 204

Assim, como explica Bomfim, o trabalho passou a ser considerado,
cada vez mais, “coisa vil, infamante”, além de estimular a ociosidade das metrópoles
ibéricas, para onde ia toda a riqueza produzida nas colônias. Essa noção iria
sobreviver à própria instituição colonial, que compreendia “três tipos de gentes,
nitidamente distintas”:
um mundo de escravos, degradados, que só conheciam da
vida o açoite e o tronco; um mundo de ignorantes, vivendo
do trabalho dos escravos; e, finalmente, uma população de
miseráveis, que germinou entre uma e outra, vivendo sem
necessidades, como o selvagem primitivo, ignorante como
ele, imprevidente, descuidosa, apática, nula - era a massa
popular. (...) Em verdade, essa massa popular não
trabalhava, e ainda hoje trabalha mal. Não trabalhava, então,
porque não sabia trabalhar para si, e porque - é natural e
humano - não queria, nem tinha necessidade de ir fazer-se
escrava.205

Componente dessa informe “massa popular”, Candinho espelha o
estigma que o trabalho representava em pleno final do oitocentos, quando, supunhase, as mudanças operadas desde a vinda da corte portuguesa em 1808 até os
antecedentes dos episódios “modernizadores” — República, Abolição — pudessem
ter alterado profundamente a ojeriza ao trabalho.
O desfecho da trama revela-se ainda mais sintomático das doenças
morais desse país. Não por casualidade, enquanto dirigia-se com o filho ao colo em
direção à Roda, decidiu tomar a Rua da Ajuda até o Largo da Ajuda, lugar em que
um farmacêutico mencionara ter atendido a “escrava fujona”. Parece que, apenas
para ele, a ajuda veio na hora certa e na forma de um vulto de mulher, que veio a ser
aquela que tanto procurava. Tendo o filho entregue aos cuidados do mesmo
farmacêutico, captura a mulher, que lhe implora a liberdade, revelando que estava
grávida. Com o esforço que fizera para não ser devolvida ao senhor, a escrava acaba
por abortar no corredor da casa, assistida por um senhor aflito e por um impassível
204
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Candinho. De volta ao quarto de empréstimo com a recompensa em dinheiro no
bolso e o filho nos braços, Cândido Neves escuta de tia Mônica palavras idênticas às
que ele mesmo dirigira à escrava, condenando-a por seus próprios males: “Quem lhe
manda fazer filhos e fugir depois?” (p.666) Inconscientes dos motivos que faziam
uma pessoa buscar alternativas à escravidão ou mesmo da possibilidade de que o
senhor houvesse, através da violência típica da classe patriarcal, engravidado a
escrava, esses membros da “massa popular” ignoram sua trágica semelhança com a
mulata. A instabilidade de suas vidas e a ausência de espaços dignos na sociedade os
tornam também vítimas; contudo, bastava-lhes adotar o ponto de vista do senhor,
munir-se de uma corda e disciplinar, como algozes, os sinais mais evidentes da
atrocidade do regime escravocrata. Candinho, em sua soberba, talvez acreditasse
estar servindo para ordenar a desordem; no entanto, a guerra era travada entre iguais
— o pai contra a mãe —, em nome de uma ordem e de um progresso que estavam
longe de serem atingidos, tanto é que, beijando o filho, entre lágrimas, verdadeiras,
abençoava a fuga e não se lhe dava do aborto (p.667). O resultado de uma sociedade
cindida, cruel e pouco afeita ao estabelecimento de relações solidárias e orgânicas
será sentido pelo filho de Candinho e seus descendentes — se estes não tiverem antes
o mesmo destino do feto da escrava.

3.2.6 A preguiça
A linha de interpretação desta última personagem viciosa, Candinho,
aproxima-se do que se pretende discutir a respeito dos últimos dois pecados, a
preguiça e a inveja. Estes encontram-se ligados por uma idéia comum de inércia, de
lentidão de ações, a qual tende a conduzir a um estado melancólico, entendido como
um vício estrutural arraigado na cultura brasileira. A primeira ocorrência de
personagem preguiçoso é proveniente de uma situação incomum em se tratando deste
mal. Em “Missa do galo” (PR), desenrola-se uma inusitada relação entre um jovem
do interior fluminense, que assume a narração em primeira pessoa, e a mulher de um
parente distante. Era noite de Natal e todos dormiam, exceto o rapaz, que esperava
acordado para assistir à tradicional missa do galo na corte. Conceição, a mulher a que
se fez referência, sai de sua alcova e inicia uma longa conversa com o rapaz. Após
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informar o leitor que o marido a traía e ela resignara-se, o narrador-personagem
assim a caracteriza:
Chamavam-lhe “a santa”, e fazia jus ao título, tão facilmente
suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um
temperamento moderado, sem extremos, nem grandes
lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava
para maometana; aceitaria um harém, com as aparências
salvas. Deus me perdoe, se a julgo mal. Tudo nela era
atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito
nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não
dizia mal de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar; pode
ser até que não soubesse amar. (p.606)

Contrariando esse quadro, Conceição irá revelar-se ao rapaz de um
modo enigmático e sutilmente fascinante. De início, os assuntos eram repetitivos,
reforçando a imagem de passividade; no entanto, os gestos lentos acabam por
envolver o jovem junto a uma estranha vivacidade que brotava daquela mulher ante
as débeis tentativas do rapaz de retirar-se para a missa. Começou com a pergunta
sobre almas de outro mundo, intercalada por trivialidades sobre leituras românticas comuns a ambos —, até a conversa fluir sobre sonhos e pesadelos. De início, a
enigmática mulher parecia-lhe sonolenta:
Havia também umas pausas. Duas outras vezes, pareceume que a ouvia dormir; mas os olhos, cerrados por um
instante, abriam-se logo sem sono nem fadiga, como se ela
os houvesse fechado para ver melhor. Uma dessas vezes
creio que se deu por mim embebido na sua pessoa, e lembrame que os tornou a fechar, não sei se apressada ou
vagarosamente. Há impressões dessa noite, que me
aparecem truncadas ou confusas. Contradigo-me, atrapalhome. Uma das que tenho frescas é que, em certa ocasião, ela,
que era apenas simpática, ficou linda, lindíssima. (p.610)

Entre amenidades e sedução, a letargia vai tomando conta do rapaz,
como que enfeitiçado pela surpreendente mulher:
A idéia do oratório trouxe-me a da missa, lembrou-me
que podia ser tarde e quis dizê-lo. Penso que cheguei a abrir
a boca, mas logo a fechei para ouvir o que ela contava, com
doçura, com graça, com tal moleza que trazia preguiça à
minha alma e fazia esquecer a missa e a igreja. Falava de
suas devoções de menina e moça. Em seguida referia umas
anedotas de baile, uns casos de passeio, reminiscências de
Paquetá, tudo de mistura, quase sem interrupção. (...)
(...)
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Concordei, para dizer alguma coisa, para sair da espécie
de sono magnético, ou o que quer que me tolhia a língua e os
sentidos. Queria e não queria acabar a conversação; fazia
esforço para arredar os olhos dela, e arredava-os por um
sentimento de respeito; mas a idéia de parecer que era um
aborrecimento, quando não era, levava-me os olhos outra
vez para Conceição. A conversa ia morrendo. Na rua, o
silêncio era completo.
Chegamos a ficar por algum tempo — não posso dizer
quanto, — inteiramente calados. O rumor único e escasso,
era um roer de camundongo no gabinete, que me acordou
daquela espécie de sonolência; quis falar dele, mas não achei
modo. Conceição parecia estar devaneando. Subitamente,
ouvi uma pancada na janela, do lado de fora, e uma voz que
bradava: “Missa do galo! Missa do galo!” (p.610-611)

A preguiça dos protagonistas assume, nesse caso, uma conotação
positiva, posto que implica um processo de sedução. Para a mulher, os movimentos
lentos eram um desdobramento da sensualidade adormecida, que escolheu as horas
mortas que antecedem a tradicional celebração e um jovem inexperiente para seu
desabrochar. Para o rapaz, o torpor desconhecido vem a ser o do corpo que descobre
a ante-sala do prazer, o estado embriagante daquele que deseja, embora nem saiba
com clareza que deseja. A modificação operada passa por esse amadurecimento, por
essa iniciação dos sentidos, de forma que a figura “atenuada e passiva” acaba por
revelar-se erótica aos olhos do rapaz. Trata-se, contudo, de um erotismo de duplo
sentido, à medida que seduziam não só os gestos do corpo lânguido e então
iluminado, mas também a vivacidade de espírito da narradora Conceição e sua alma
sequiosa de devaneio, afinal, deixar-se enlanguecer constitui um exercício do mais
fino erotismo.
Em dois outros contextos, é veiculada uma concepção sarcástica do
referido vício. No conto “A Cartomante” (VH), comentando a intenção do autor das
cartas anônimas que ameaçava denunciar o amor adúltero de Rita e Camilo, a dita
senhora, para acalmar a si e ao amante, formula o raciocínio de que não seria “a
advertência da virtude, mas o despeito de algum pretendente” o responsável pelas
ameaças, posto que a virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel; só o
interesse é ativo e próspero (p.480). Em “Marcha fúnebre” (RCV), o Deputado
Cordovil, face à morte de um inimigo seu, passa a questionar a veracidade da
declarada piedade humana de alguns. A seu respeito, o narrador onisciente comenta
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que
Cordovil não ia nas águas desse amigo [que em oração
prometia perdoar e outras tantas coisas que, na realidade,
eram apenas promessas vãs, destinadas a não serem
cumpridas]; perdoava deveras. Que entrasse no perdão um
tantinho de preguiça, é possível, sem aliás ser evidente.
Preguiça amamenta muita virtude. Sempre é alguma cousa
minguar força à ação do mal. (p.681)

O sarcasmo de tal conceito de preguiça está no fato de atribuir as
presumidas virtudes menos ao caráter positivo dos sujeitos que à interferência do
vício, que atenuaria as possíveis ações nefastas de cada um. O mais grave dessa
concepção, todavia, talvez seja a conseqüente implicação ética. As pessoas agem
menos por convicção positiva do que deixam de agir por energia inercial, que as
impede de praticar o mal. Trata-se, assim, de um mal em potência, à espera da
situação em que o movimento conduza a pessoa à ação maléfica, apenas adiada pela
preguiça. Sem recorrer à filosofia ou à teologia para esclarecer esse impasse sobre a
ética, a menção a Dante nesse momento pode ser justificada lembrando-se ser
Machado um declarado leitor de sua obra universal, A Divina Comédia, a qual
permite refletir sobre o papel primordial que esse vício ocupa na ficção machadiana.
No Inferno dantesco há nove Círculos; nenhum deles, contudo,
contempla a preguiça de forma clara, como ocorre com outros pecados. Por exemplo,
nessa ordem, do primeiro ao sexto Círculo, encontram-se crianças sem batismo e
pagãos, luxuriosos, gulosos, avaros, iracundos e heréticos. No sétimo, há três grupos
de violentos; no oitavo, dez grupos de fraudulentos; finalmente, no nono Círculo,
quatro grupos de traidores. Considerando que a cada Círculo o mergulho na
verticalidade dos domínios demoníacos é mais árduo e os castigos mais atrozes, no
vestíbulo do Inferno — antes, portanto, do primeiro Círculo —, estavam almas dos
tíbios, covardes e indecisos, que não podem ser acolhidos nem no céu, pois o
manchariam, nem no inferno, posto que não são punidos por faltas graves
específicas, mas por seu caráter indolente. Dante e Virgílio escutavam seus lamentos
e ruídos em meio a um nevoeiro, assim percebidos pelo poeta:
Era o grupo dos tíbios, miserando,
que ao próprio Deus como aos seus oponentes
de modo igual andaram agravando.
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Vegetam como os sáurios indolentes;
eu os via desnudos, aguilhoados
por vespas e por moscas renitentes.
Tinham de sangue os rostos salpicados,
que lhes caía ao peito e aos pés também,
pasto, no chão, dos vermes enojados.206

Esse grupo de pecadores padece por sua inação, de forma que,
paradoxalmente, não fazendo coisa alguma ofenderam a Deus e ao Diabo, sendo-lhes
vedada a possibilidade de todas as demais almas: encontrar um lugar, seja para a
punição eterna, seja para a purgação em busca da pureza da alma, nos diversos
círculos de Inferno, Purgatório e Paraíso, conforme a teologia dantesca. Seguindo de
acordo com o padrão dos demais níveis, em que cada pecado é punido com um
castigo apropriado à sua especificidade, os indecisos são punidos com as picadas de
moscas e vespas, as quais provocam movimentos e reações a lembrar a mobilidade
evitada durante a vida terrena. Repetindo o padrão infernal, porém no sentido
inverso, visto que a cada nível acima a subida torna-se menos difícil, encontram-se,
no Ante-Purgatório, além dos mortos com violência e dos reis mundanos, os
negligentes, indolentes e omissos, assinalados pelo poeta como sendo almas “lassas,
pela indolência dominadas”, de modos tardos e palavra escassa.207 Antes de
adentrarem o Purgatório, deveriam ali permanecer em estéril imobilidade tempo
idêntico à duração de suas vidas. Os sete giros do Purgatório repetem a natureza dos
pecados capitais, à exceção da preguiça, metamorfoseada, no quarto nível, nos
omissos à fé e à caridade, cuja pena é mover-se continuamente a fim de se redimirem
da acídia que os dominara em vida. Mais uma vez a preguiça é substituída por vícios
a ela associados, respeitando, nesse caso, às intenções do criador do poema. A
respeito desse critério, o crítico Hans Robert Curtius destaca a opção do autor por
representar pessoas de todas as classes e condições, em que à herança da Antigüidade
e da Idade Média soma-se a intervenção da história a ele contemporânea,
relacionando história e transcendência, passado e presente. Mais ainda, destaca o
valor simbólico antes contido nos números que no tipo de pecadores:
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A divisão das personagens da Comédia em grupos faz
lembrar as formas sociais corporativas da Idade Média
unicamente naquelas categorias que correspondem à ordem
natural das almas, conforme seu valor e qualidade. Onde
essa disposição é pervertida, como no Inferno, torna-se
necessário apresentar um outro princípio de distribuição e
agrupamento: a classificação (aristotélica) dos pecados e
pecadores, que pode combinar-se com a enumeração de
figuras exemplares de um vício. Dante acrescenta, no
entanto, algo de seu: segundo as possibilidades, a cada classe
ele associa um número simbólico de pecadores. Não se dá a
devida atenção a esse fato porque o simbolismo numérico é
algo do qual só conhecemos algumas particularidades
rudimentares.208

No que diz respeito à categorização do Purgatório de Dante, Jacques
Le Goff identifica neste autor a conclusão sublime para a lenta génese do
Purgatório,209 à medida que complementa o dogma com sua sensibilidade e sua
imaginação. A perspectiva dantesca sobre as ligações entre o mundo terreno e o do
além tornam-se evidentes através dos arranjos encontrados na Divina Comédia.
Conforme explica Le Goff, apesar da tendência dos teólogos do século XIII em
desconsiderar os limbos, adotando o sistema dos três lugares, Dante opta por manter
os limbos, um para os antigos sábios e os patriarcas, outro para as crianças do mundo
cristão mortas sem batismo, o que é ilustrativo tanto de seu reconhecimento pelos
grandes espíritos pagãos (a escolha de Virgílio como guia o demonstra de forma
cabal), como de sua estreita ortodoxia cristã. Do primeiro grupo, foram resgatados
por Cristo os que viveram sob a antiga lei (os patriarcas), restando aos pagãos e às
criancinhas habitar um nobre castelo no ponto mais alto dos infernos, ao nível do
primeiro círculo. O historiador aponta ainda a qualidade da visão de Dante, que teria
sido capaz de unir teologia e cosmogonia, bem como de expor o papel de
intermediário ativo do Purgatório, orientado numa lógica ascencional, da terra ao
céu, sendo perfeita, então, a escolha da montanha entre as várias imagens geográficas
que o imaginário do além oferecia há séculos.
Além da menção de Curtius a respeito do caráter simbólico dos
números, Le Goff faz importantes considerações sobre o significado dos pecados na
208
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obra do florentino. Primeiramente, explica a contradição em relação à teologia, pois
são localizados pecados capitais no Purgatório, repetindo o esquema dos infernos,
quando o poeta sabia que apenas os pecados leves (veniais) eram passíveis de ser
purgados:
no essencial, purgam-se nas sete cornijas os sete pecados
capitais tal como no inferno. Dante, sempre consciente da
lógica profunda do Purgatório, vê nele um inferno
temporário que lembra os tormentos infernais merecidos
pelos mesmos pecados mas também eles cometidos de
maneira menos grave, seja porque foram parcialmente
apagados pelo arrependimento e a penitência, seja porque
foram menos inveterados do que os dos condenados, seja
porque somente em parte mancharam uma vida animada
pelo amor de Deus em tudo o resto.210

Em segundo lugar, Le Goff atenta para a curiosa distribuição dos
pecados no Purgatório, tomando como base a explicação de Virgílio a Dante a
respeito da lista das infrações ao amor:
As três primeiras formas da transformação do amor
do bem em amor do mal são as três espécies de ódio ao
próximo, ou antes o amor do mal do próximo (‘l mal che
s’ama à del prossimo). São a vontade de o humilhar, a
impossibilidade de suportar a sua superioridade, o desejo de
se vingar de qualquer ofensa. Os três primeiros pecados
capitais são pois: o orgulho, a inveja e a cólera (XVII, 112123).
Há, por outro lado, três formas de um outro amor:
“que se dirige para o bem mas segundo uma corrupção da
ordem” (XVII, 125 e ss.). Virgílio deixa a Dante o cuidado
de descobrir, na seqüência da sua ascensão, as três formas
desse amor corrupto. São elas a avareza, a gula e a luxúria.
No centro do sistema inscreve-se o relaxamento do
amor, o amor tíbio, o amor “lento” (lento amore). É o
pecado que se expia a meia altura da montanha: essa
indolência, esse aborrecimento da vida nascido no meio
monástico, a que se chama em latim accedia (de onde o
italiano accidia) de que se purgam os “tristes” (tristi) da
quarta cornija.
Verifica-se que esta lista dos sete pecados capitais é
também uma lista hierárquica, pois elevando-se de cornija
em cornija as almas progridem. Também aqui Dante se
mostra tradicionalista e inovador simultaneamente.
Tradicionalista porque põe à cabeça dos pecados o orgulho,
quando no século XIII a avareza o suplantara. Inovador
porque considera mais graves os pecados cometidos contra o
210
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próximo, o orgulho, a inveja, a cólera, do que os pecados da
carne cometidos em grande parte contra o próprio, a avareza,
a gula, a luxúria.211

A longa citação explica-se pela relevância de suas implicações. Dante
já demonstrara a predominância da imaginação poética sobre os ditames da fé
quando criara, às suas expensas, um Purgatório bastante peculiar, onde desfilam
pecadores de acordo com os sete pecados capitais, mesmo que isso invalidasse a
restrição teológica, que entende como passíveis de perdão apenas os pecados veniais.
Quando da hierarquização dos pecados capitais, Le Goff apontou no que Dante
inovou e no que conservou a tradição, considerando a gravidade imputada a cada um
deles. Aqui se tem a feliz coincidência entre a perspectiva dantesca e a machadiana.
Através de uma lógica paradoxal, Dante põe na boca de Virgílio o entendimento do
bem e do mal a partir de uma tipologia do amor: um é amor do mal alheio, outro é
amor corruptor da ordem e, por fim, o último é o amor tíbio, ou o amor lento.
Segundo essa perspectiva, os mais graves são aqueles exercidos sobre os outros,
enquanto os mais amenos, além de serem um desvio da ordem — e não sua negação
pura e simples —, são, via de regra, dirigidos para o próprio pecador. Pode-se extrair
uma decorrência bastante simples a partir dessa gradação. O mal amplia sua
magnitude quando seu potencial adquire contornos coletivos, extrapolando o âmbito
individual. Considerando a conturbada situação da Itália do Quatrocentos,
mergulhada em rivalidades e disputas (entre regiões, entre famílias, entre facções da
Igreja) e em busca de afirmação nacional, é de supor que Dante visse no corpo social
o sintoma mais evidente dos males de seu tempo. Indo mais além, exatamente no
meio do sistema do Purgatório dantesco, encontra-se um pecado de especial
significado, o amor tíbio ou lento, associado a um malefício originário da vida
monástica, a acídia, que possui uma natureza híbrida, pois alia ausência de
movimentos e indolência, elementos próprios da fisiologia dos corpos, a um
sentimento, a tristeza. Num paralelo evidente, o Purgatório está para o sistema
teológico cristão assim como a preguiça está para a poética cósmico-teológica de
Dante Alighieri. Se o ponto médio exerceu um papel fundamental para a posterior
evolução do pensamento, abrindo espaço para uma indispensável humanização e
reduzindo os antagonismos dos sistemas binários, deduz-se que este pecado, em seu
211
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isolamento e em sua peculiar natureza, provoca um saudável desequilíbrio do ponto
de vista de uma leitura moderna, não contaminada pelas convições religiosas de que
Dante era tributário. A caracterização dos penitentes do quarto círculo provoca um
certo desconforto, porque, se uns e outros são punidos por exercerem atitudes lesivas
a outrem ou a si mesmos, os preguiçosos, de antemão, são tristes, não tendo obtido
qualquer prazer de seu pecado. Com efeito, parece paradoxal uma punição em
ausência, quer dizer, aceita-se, apenas muito precariamente, que o ritmo lento ou que
a inação sejam pecados. A apropriação do quadro referencial dos pecados na
interpretação do conto machadiano propicia um ângulo de visão inovador para essa
questão.
A retomada do escritor florentino só faz sentido aqui como ilustrativa
das formas com que escritores recriam, pela linguagem, o mundo. Para além da
teologia ou da cosmovisão medieval, tem-se na Divina Comédia a imaginação do
homem que forjou o universo à sua maneira e o misterioso fascínio que faz com que
esse universo privado continue a provocar seus leitores. Considerando a
intertextualidade sugerida entre as duas obras, assim que os preguiçosos de um e de
outro dialogam, constituem-se os elos de uma rede nutrida de tradição e de
renovação. Sem a mesma vocação de Dante para encontrar a eternidade num presente
configurado como estável — dada a cristalização das esferas infernais e celestiais —
ou numa forma monumental, a literatura machadiana, situada na instabilidade
moderna, faz uso de elementos teológicos com fins diversos. Dessa forma, é preciso
ressignificar o modo como a imaginação dantesca insere os preguiçosos numa
espécie de sem-lugar, enquadrando-os, de forma problemática, no terreno da ética,
posto que não fica clara a natureza de seus erros. Instala-se um incômodo vazio,
como se faltasse um fundo conceitual com a finalidade de dar conta da problemática
implicada nesses seres antes feitos de ausências e de negações do que de ações
passíveis de impingir-se a culpa ou a punição. No caso do escritor brasileiro, a inação
de que são tomados os indolentes integra-se num lastro residual de incongruências
indicadoras de aspectos da formação cultural deste país. Integra-se, igualmente, no
questionamento a respeito da precariedade em demarcar o limite entre bem e mal, ou,
num sentido mais provocativo ainda, no questionamento da existência desses limites.
Não será por outra razão que os demais casos de personagens preguiçosas conduzem
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a questões dessa natureza.
Em “Anedota do cabriolet” (RCV) e “O Lapso” (HSD), observam-se
casos de enquadramento tangencial do vício. No primeiro, a pretexto de pontificar
sobre a rápida passagem do cabriolet como veículo de praça ou particular no Rio de
Janeiro, o narrador insere o episódio de um veículo desses que é utilizado para
chamar um vigário a fim de que este desse a extrema-unção a dois moribundos. O
desenrolar dos fatos é o mote para que se revele a exótica personalidade de João das
Mercês, o sacristão que acompanhou o dito vigário. Embora não deixasse de agir, o
fazia mecanicamente, pois seu motor era a vida alheia:
A grande memória de João das Mercês guardava todas as
coisas, máximas e mínimas, com tal nitidez que pareciam da
véspera, e tão completas que nem o próprio objeto delas era
capaz de as repetir iguais. Sabia-as como o padre-nosso, isto
é, sem pensar nas palavras; ele rezava tal qual comia,
mastigando a oração, que lhe saía dos queixos sem sentir.
(...) Tal era com as vidas alheias; amava sabê-las,
pesquisava-as, decorava-as e nunca mais lhe saíam da
memória.
Na paróquia todos lhe queriam bem, porque ele não
enredava nem maldizia. Tinha o amor da arte pela arte. (...)
Assim é que enchia as horas vagas, que eram muitas. (p.717)

Sua vida particular era um vazio, que cumpria ser preenchido com as
histórias dos outros. Os atos da fé, associados à sua profissão, eram executados tão
instintivamente quanto os atos mais triviais como a mastigação de alimentos. A
considerar o comentário do narrador, seu demasiado ócio era o propulsor da vocação
para a auto-anulação. Assim como fingira piedade e discrição ao prestar o serviço de
extrema-unção junto ao vigário, João das Mercês, paradoxalmente, revela-se ágil ao
visitar a família onde estava o casal de moribundos até que, por insistência, descobre
sua história. A misteriosa febre do jovem casal que estava prestes a casar resultara da
descoberta de que eram meio-irmãos, o que fez com que tentassem fugir. A volúpia
impulsiona o fofoqueiro João a continuar sua investigação até concluir que o
cabriolet que buscara a ele e ao vigário era o mesmo da fuga do casal, que acabou
falecendo. A João das Mercês restava o prazer de agregar mais uma página a seu
anedotário, passando a história adiante pouco após o enterro dos envolvidos.
Indolente para com sua profissão e para consigo mesmo, o sacristão era uma criatura
destituída de substância, sua vida eram as vidas alheias, recontadas e rememoradas
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ao infinito. Ocioso, suas ações resumiam-se a iniciativas para viver o que não lhe
pertencia através da narrativa de outras vidas que não a sua.
O segundo caso possui um ângulo mais restritivo. O protagonista do
conto é possuído de estranha moléstia que o faz esquecer de pagar seus devedores,
motivo pelo qual um médico holandês de singular nome, Dr. Jeremias Halma, é
contatado pelos credores a fim de “curar” o sujeito, já que, como ocorre em outros
contos do autor, os atos anormais são encarados como uma patologia clínica. A
atmosfera do texto problematiza o culto do espírito cientificista do Oitocentos. Mais
do que isso, no sentido que vem sendo indicado até aqui, a doença faz lembrar a
tradição luso-brasileira ao tratar do tema do roubo, associado, tradicionalmente, à
irrefreável cobiça despertada pelas riquezas nativas abundantes. A este respeito, há
um intrigante relato que veio a público no século XVIII, Arte de furtar, dedicado ao
rei português D. João IV e de autoria desconhecida (embora houvesse indicação,
contestada por alguns, de que o autor fosse Padre Antonio Vieira). Numa prosa
corrosiva, a retórica barroca propicia uma rica caracterização dos diversos tipos de
roubos possíveis, elencados em metonímia através das unhas, que podem ser, por
exemplo, tímidas, corteses, políticas, mimosas, bentas, fartas, invisíveis, ridículas.
Na dedicatória ao rei, o autor esclarece sua intenção de ser um espelho a revelar os
ladrões e suas artes, auxiliando Sua Majestade na tarefa de puni-los:
andam todos disfarçados; mas será fácil dar-lhes alcance, se
o dermos a suas máscaras, que são as artes de que usam.
Destas faço aqui praça e lhas descubro todas, mostrando
seus enganos como em espelho e minhas verdades como em
teatro, para fazer de tudo um mostrador certíssimo das horas,
momentos e pontos em que a gazua destes piratas faz seu
ofício. Não ensina ladrões o meu discurso, ainda que se
intitula Arte de furtar; ensina só a conhecê-los, para os
evitar.212

A opção pelo tema pode ser justificada pela observação, no decorrer
dos relatos, da disseminação da ladroagem por todos os espaços, do Reino de
Portugal às colônias ultramarinas, das classes abastadas à arraia miúda, sendo visível,
porém, a intenção do autor em fazer com que o regente tomasse medidas sérias para
evitar o que nas entrelinhas está expresso, a decadência moral e financeira do
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império português. Parece estranho — ou nem tanto — a insistência de um texto
incisivo como este em preservar as propriedades e privilégios da Igreja,
principalmente de sua ferramenta mais importante da época, o Tribunal do Santo
Ofício, como será visto a seguir. Por ora, cabe exemplificar alguns dos casos de
rapinagem.
Após explicar a longa tradição da referida arte, dando para tal
exemplos das Escrituras, da cultura greco-romana ou de outros países europeus, o
texto restringe seu foco ao império lusitano. No capítulo “Como os maiores ladrões
são os que têm por ofício livrar-nos de outros ladrões”, membros do aparelho
administrativo e da Justiça são descritos como corruptos:
Têm obrigação os meirinhos e alcaides de tomarem
as armas defesas, prenderem os que acharem de noite e
darem cumprimento aos mandatos de prisões e execuções
que se lhes encarregam. Dissimulam e passam por tudo, pelo
dobrão e pela pataca que lhes metem na bolsa, e seguem-se
daí mortes, roubos e perdas intoleráveis.213

O mal dissemina-se, igualmente, nas relações comerciais;
Não há furto sem malícia nem pecado sem malícia, donde se
colhe que, se o furto é pecaminoso, também há-de ser
malicioso. E, porque em tudo há mais e menos, poremos
aqui os de maior malícia. Por tais tenho os que escondem e
represam o pão, para que não se veja abundância e apareça a
carestia e suba o preço. O mesmo fazem os mercadores com
sedas e panos. Mostram-vos só uma peça, da cor ou lote que
buscais, e juram-vos por esta alma, pondo a mão nos botões
da roupeta, que não há, em toda a Rua Nova, mas que este
retalho. E, assim, vo-lo talham pelo preço que querem e, em
gastando aquele, aparece logo outro, e outro cento deles,
como ramo da Sibila de Enéias, que quanto mais nele
cortavam mais renascia, cada vez mais formoso.214

O excerto acima serve como exemplo da vivacidade da descrição do
autor — pode-se enxergar o sujeito batendo ao peito em solene juramento —, bem
como do complemento ilustrativo trazido pela sua erudição, que busca na cultura
clássica elemento de comparação. Se estes primeiros casos remetem a figuras pouco
relevantes na esfera do poder, os próximos demonstram a preocupação com a má
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administração nos negócios lusitanos. Sob o título “Os que furtam com unhas
ignorantes”, o autor revolta-se com as imperícias e a desonestidade no ambiente da
elite administrativa:
é propriedade da ignorância que, por mais que se esconda,
não pode muito tempo estar oculta. Como sucedeu na
Alfândega do Porto, por descuido do provedor e incúria dos
seus ministros, que a balança em que se punham os pesos
tinha menos duas arrobas direitos pelo peso, se falsificou, de
maneira que a em que se punham os pesos tinham menos
duas arrobas que a outra em que se punham as caixas e
fardos, sem se dar fé deste delírio, senão depois de el-rei
perder muitas mil arrobas nos seus direitos. Isto de balanças
deve andar sempre muito vigiado, e não excluo daqui a Casa
da Moeda.215

É de fácil observação que o texto sugere um aumento na fiscalização,
posto não haver coisa ou pessoa alguma em que se possa confiar, no que, mais uma
vez, assume-se como porta-voz do rei. Já os que “furtam com unhas temidas”
encontram-se tanto entre os franceses e holandeses, famosos por suas invasões de
colônias portuguesas, como entre os fidalgos lusos:
Ao ladrão mostram-se os dentes e não o coração. E bem se
vê que, quanto mais buscamos estas nações [Inglaterra e
Holanda] com embaixadas e concertos, tanto mais insolentes
e desarrazoadas se mostram, pagando com descortesia e
ladroíces nossos primores, porque lhes cheiram estes a
covardia, e consideram-se temidos e blasonam. Se eles não
nos mandam a nós embaixadores — sendo piratas e canalha
do inferno —, porque lhos havemos nós de mandar a ele,
que somos reino de Deus e senhores do mundo?(...)
(...) E prouvera a Deus que tiveram os fidalgos portugueses
estômago para fazerem outra bolsa só para a Índia, pois é
empresa sua; e ser-lhes-á fácil se puserem nela só o que
gastam em vaidades e o que perdem na tábua do jogo e dão a
rameiras e consomem na cura dos males com que estas lhes
pagam — e ficariam eles de ganho, e o nosso reino sem
tantas perdas, temido e venerado. Deus, sobretudo.216

Estes fragmentos espelham a índole nacionalista e moralista que
impregna as páginas de Arte de furtar. Segundo esta versão, apesar de todos seus
vícios, Portugal permanece auto-imbuído da missão de dominar o mundo e de
espalhar a fé aos quatro cantos, o que, evidentemente, ecoa nos textos proféticos ou
215
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no sermonário de Vieira, um sabido defensor da idéia do Quinto Império. Um dado
possivelmente elucidativo sobre a procedência deste texto encontra-se na pouco
discreta defesa dos interesses da Igreja católica e de seu tentáculo mais poderoso, à
época ainda atuante, o Tribunal do Santo Ofício. Sob o título de “Dos que furtam
com unhas bentas”, poder-se-ia supor que se encontram casos de prelados corruptos.
Contrariando o esperado, relatam-se episódios de populares que fazem
uso do sagrado para remediar sua vida, seja através de esmolas, Sê-lo-ão mil
esmolas, pelo menos, que cada dia vemos pedir, com capa de piedade e
misericórida, para pobres, para missas e irmandades, as quais vão arder na mesa do
jogo ou da gula217, seja através de práticas de curandeirismo: Também em mulheres
há exemplos de unhas bentas notáveis. Inumeráveis são as que professam
benzedeiras e têm mais de ciganas que de beatas.218 Não contente em dirigir ao
populacho suas palavras ferinas, o autor, no próximo capítulo, sugestivamente
intitulado “Responde-se aos que chamam visco ao fisco”, assume a defesa da
propriedade do Santo Tribunal sobre tudo que for confiscado de hereges e corruptos:
Seria Portugal uma charneca brava de maldades, seria uma
sentina de vícios, seria uma Babilônia de erros, se o Santo
Ofício não vigiara as maldades, não castigara os vícios e não
extinguira os erros. É Portugal um promontório comum de
todas as nações. Nele entram e saem continuamente todos os
hereges do mundo sem que os vícios das nações nos danem,
sem que os erros das heresias nos peguem. Não há reino,
nem província na cristandade, que se possa gabar de intacto
nessa parte. Só Portugal persevera ileso. A quem se deve tão
gloriosa fortuna? Ao Santo ofício, que tudo atalha, vedando
livros, açamando seitas, castigando erros, melhorando tudo.
E vendo os reis sereníssimos de Portugal a importância de
tão grande serviço, como a Deus e à República fazem tão
fiéis ministros, não fizeram muito em lhes largarem todo o
Fisco à sua disposição.219

Um texto satírico não seria mais preciso em, exagerando os poderes
do dito Tribunal, ridicularizar suas práticas, bem como sua declarada influência sobre
Portugal. Contudo, ainda que o texto, em sua totalidade, mostre um tom impiedoso
quase generalizado, os inúmeros achaques moralistas e o ultranacionalismo fazem
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acreditar que, de fato, o texto mal encobre uma ideologia favorável à manutenção dos
desmandos da Inquisição lusitana, quanto mais se considerar a sabida fraqueza do
monarca referido, D.João IV, suscetível às mais variadas influências. De qualquer
maneira, tal texto foi trazido à discussão por inserir uma vertente de reflexão, nascida
ainda em Portugal, sobre um dos vícios que com mais freqüência é referido quando
se trata das realidades coloniais, a cobiça. Se em terras européias o problema
incomodava, por isso a repetição do jargão teológico e alusivo a pecados e heresias,
quanto mais nas terras de além-mar, ditas como “sem fé, nem lei, nem rei”. É assim
que podem ser destacados textos como o famoso Sermão “Os Ladrões”, de Padre
Antonio Vieira, ou a já mencionada veia satírica do poeta Gregório de Matos Guerra,
que faz uso, com facilidade, do vulgar e do grotesco a fim de pôr em cena os vícios
coloniais, espetáculo que a “triste Bahia” lhe oferecia a mãos cheias. Um pouco
depois, com a ganância desenfreada deslocada para as paisagens da serra das Minas
Gerais, Tomás Antônio Gonzaga escreve as Cartas Chilenas, panfleto corrosivo
sobre os desmandos dos reinóis responsáveis menos pela administração do que pela
exploração dos minérios e das terras brasileiras. Não é surpreendente, então, que
Machado faça alusão a essa vertente das letras luso-brasileiras, de forma a lembrar
como esse passado não estava sepultado; ao contrário, suas marcas faziam-se visíveis
ainda em fins do Segundo Reinado e mesmo na República.
No caso em questão, o narrador antecipa-se ao leitor problematizando
as intenções de seu relato, que versava sobre um caso banal apenas na aparência, até
porque situações como essa abundavam em crônicas e registros de costumes durante
o período colonial; logo, deveriam ser lidas como sintomáticas a respeito de
elementos fundamentais da vida brasileira.
Realmente, não valia a pena dar-se ninguém à tarefa de
escrever algumas laudas de papel para dizer que houve, nos
fins do século passado, um homem que, por velhacaria ou
desleixo, deixava de pagar aos credores. A tradição afirma
que este nosso concidadão era exato em todas as cousas,
pontual nas obrigações mais vulgares, severo e até
meticuloso. (p.375)

Contrariando tais índices, Tomé Gonçalves não pagava suas dívidas,
que eram inúmeras. Certa ocasião, enquanto assistiam à passagem de uma procissão
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na qual estava um contrito Tomé Gonçalves em trajes de uma ordem religiosa, um
grupo de devedores planeja recuperar o dinheiro surrupiado. Nesse momento, entra o
curioso doutor holandês, que lança uma semente de discórdia no grupo ao perguntar
por que motivo conspiravam contra um homem doente (p.376), sem esclarecer
qualquer coisa. Perplexos com a revelação, os credores discutem se deveriam
procurar o médico como último recurso para recuperar o dinheiro perdido. Tendo
vencido o grupo que apoiava tal consulta, o conciliábulo dissolveu-se na patuscada
(p.377), o que provocou o irônico comentário do narrador a respeito da inconstância
de tudo: Terpsícore bracejou e perneou diante deles as suas graças jucundas, e tanto
bastou para que alguns esquecessem a úlcera secreta que os roía. Eheu! fugaces ...
Nem mesmo a dor é constante (p.377). Cabe destacar, a respeito desse trecho, a
menção a um sentimento da ordem da moralidade — a ira dos credores —, que
recebe um tratamento da ordem fisiológica, transformando a úlcera numa alegoria do
desconforto pelo não-recebimento dos créditos.
Na seqüência, o grupo designado procura o Dr. Jeremias, que,
afirmando ter tratado anteriormente de casos semelhantes, esclarece que Tomé
Gonçalves estava acometido de uma moléstia especial, o chamado “lapso de
memória”, o qual tirou-lhe da cabeça a idéia de pagar. O absurdo da situação é
evidente, podendo ser compreendido exclusivamente como uma referência irônica ao
antigo hábito de ignorar a moralidade por essas terras sem lei. Ante o temor de pagar
pelos serviços do médico e mais uma vez não receber o retorno, o líder dos credores,
Mata-Sapateiro, percebe o ponto fraco do doutor e, arrolando as misérias e o trabalho
árduo do grupo, consegue estimular sua piedade extremada, que isenta o serviço de
pagamento. É assim que, concomitante à aplicação de uma droga, Jeremias leva o
doente às lojas dos devedores, faz com que ele assista dezenas de vezes às ações de
comprar e pagar, até que Tomé Gonçalves passa a pagar os credores. Embora
agradecidos — e então mais ricos —, ninguém, nem Tomé, lembra de pagar o
médico que, por sua vez, envergonha-se de agir em causa própria. O final do conto
contrasta um rico — e ativo — Mata, “ex-sapateiro”, e um miserável e melancólico
Dr. Halma, ciente de seu paradoxo pessoal: Grande homem, mas pobre-diabo
(p.380).
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Observando-se o nome do médico, o pré-nome remete ao profeta das
Escrituras, citado, não por acaso, na epígrafe do conto. Sua pregação foi marcada
pela dor, cabendo-lhe sugerir ao povo hebreu, como outros fizeram antes, que
abandonasse a idolatria e os costumes hediondos a fim de não sucumbir — desta vez,
ao jugo da Babilônia. Surdos aos lamentos dolorosos do profeta, assistem à agonia de
Jerusalém e são submetidos ao cativeiro. Da mesma forma que o profeta bíblico, o
homônimo holandês é fadado a ser grande — posto que compreende o que é vedado
a outros —, mas não consegue evitar sua ruína pessoal. O sobrenome, de outra parte,
vem a ser o índice mais ostensivo da provocação machadiana em relação ao
paradigma oitocentista, de índole marcadamente cientificista. Se as ciências naturais
dominavam o plano das idéias, a habilidade do curioso médico estabelece um desvio,
já que a terapêutica e mesmo a doença pertencem aos domínios da alma e da ética,
tornando inócua a consulta ao campo da fisiologia. Cumpre-lhe realizar a anatomia
do caráter vicioso, que, nesse caso, esquece de pagar pois havia um vazio em seu
sistema conceitual, que apagara a idéia e, por conseqüência, a ação, de pagar.
Ora, tal estratagema constitui, como ocorrera antes com o curioso
comportamento de João das Mercês, um indicativo do verdadeiro problema, a
trivialidade com que o mal é abordado pelo coletivo doente. Menos um princípio
ativo que o resultado de preguiça, a perversidade parece atenuada pelos atos
falhados, arrevezados em sua tortuosa natureza. Tal desfaçatez é ilustrativa de uma
sociedade acostumada a considerar a moralidade uma ausência, uma atenuação de
princípios, quando tudo, então, passa a ser aceito como norma, e o sistema, como
algo construído para corrompê-la ou até mesmo ignorá-la. A corrosão nasce com o
valor, que, desde a origem, está marcado pelos sinais da morte.
Algo dessa postura permanece em outras quatro personagens
incapacitadas de agir, Maria Regina, de “Trio em Lá Menor” (VH), Dona Benedita,
do conto homônimo (PA), Mariana, de “Capítulo dos chapéus” (HSD) e Rangel, de
“O Diplomático” (VH). A primeira, qualificada de “esquisita” e “desmiolada”, é
apresentada pelo narrador desde o início como uma moça que não consegue escolher
entre dois homens que a cortejam por padecer do mal de uma imaginação adusta e
cobiçosa, insaciável principalmente, avessa à realidade, sobrepondo às cousas da
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vida outras de si mesmas (sic); daí curiosidades irremediáveis (p.519). Por essa
razão, a cada visita de um dos dois a jovem devaneia sobre o que sobra e falta neles,
como se montasse à revelia uma terceira figura que, não sendo um nem outro, só
existe (na forma perfeita, completa) em seus devaneios. Através de um sonho, vemlhe a derradeira revelação a respeito de seu destino, que ela insiste em ignorar:
Sonhou que morria, que a alma dela, levada aos ares, voava
na direção de uma bela estrela dupla. O astro desdobrou-se,
e ela voou para uma das duas porções; não achou ali a
sensação primitiva e despenhou-se para outra; igual
resultado, igual regresso, e ei-la a andar de uma para outra
das duas estrelas separadas. (p.525)

A inaptidão em fazer uma escolha adquire contornos mais graves em
“Dona Benedita”, cujo subtítulo, “um retrato”, é bastante esclarecedor a respeito da
ênfase do texto sobre a conformação de um perfil, de um caráter. Sua indefinição
evidencia-se, de início, na postura em relação ao afastamento do marido, enviado ao
Pará a trabalho. O narrador insinua que o dito homem tinha outra família e que não
retornaria ao Rio de Janeiro. Ao marido ausente D. Benedita dedicava a mesma
inconstância. Evitava refletir sobre sua ausência injustificada, ameaçava várias vezes
ir para o Norte reencontrá-lo, o que jamais faria. Sua aparência e gestos, de antemão,
denotam o caráter veleitário:
Os olhos são vulgares, mas têm uma expressão bonachã. A
boca é daquelas que, ainda não sorrindo, são risonhas, e tem
esta outra particularidade, que é uma boca sem remorsos
nem saudades: podia dizer sem desejos (...) Toda essa
cabeça, que não entusiasma, nem repele, assenta sobre um
corpo antes alto do que baixo, e não magro nem gordo, mas
fornido na proporção da estatura. Para que falar-lhe das
mãos? Há de admirá-las logo, ao travar da pena e do papel,
com os dedos afilados e vadios, dous deles ornados de cinco
ou seis anéis.
Creio que é bastante ver o modo por que ela compõe as
rendas e os babadinhos do roupão para compreender que é
uma senhora pichosa, amiga do arranjo das cousas e de si
mesma. Noto que rasgou agora o babadinho do punho
esquerdo, mas é porque, sendo também impaciente, não
podia mais “com a vida deste diabo”. (...) Em todo o caso, a
cólera durou pouco mais de meio minuto, D. Benedita foi à
caixinha de costura para dar um ponto no rasgão, e
contentou-se com um alfinete. (p.311)

A minúcia com que o narrador procede à descrição dos gestos da
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referida dama contribui para a compreensão de seu modus vivendi. Assim como a
aparência destacava a mediania e a carência de expressividade, a existência era
pautada em irrelevâncias, em trejeitos tão inconstantes e vazios quanto a natureza de
sua condição. O contraste de sua personalidade com a da filha, Eulália, mantém a
tensão no enredo, que, desde o início, com o banquete liderado pelo Cônego Roxo
(que foi motivo de análise do vício da gula), gira em torno da intenção de casar a
jovem. A história desenvolve-se em torno de uma amizade recente de D. Benedita
com D. Maria dos Anjos, esta visivelmente interessada em unir Eulália a seu filho,
Leandrinho. Percebendo o plano, a jovem, posto que apaixonada por um jovem
oficial da marinha, arma-se de tristeza, que não era a dos débeis ou dos indecisos;
era a tristeza dos resolutos (p.312), e de sábia paciência, convicta de que a nova
afeição da mãe, então extremada, em pouco se desvaneceria. E assim foi. No dia do
encontro em que deveria ser oficializado o consórcio, D. Benedita amanhece disposta
a encarar uma filha rebelde, mas a encontra alegre; isso lhe deu tédio, que, somado a
uma enxaqueca, fez D. Benedita substituir a efusividade dos parcos encontros
anteriores por modos frios, secos, ou quase secos (p.317). Em contraste com a mãe,
Eulália portou-se com docilidade durante o jantar na casa do Leandrinho, como que
antecipando o fastio da mãe, já esquecida da idéia do casamento:
D. Benedita, à janela, olhava a noite, entre as estrelas e os
lampiões de gás, com a imaginação vagabunda, inquieta,
roída de saudades e desejos. O dia tinha-lhe saído mal, desde
manhã. D. Benedita confessava, naquela intimidade da alma
consigo mesma, que o jantar de D. Maria dos Anjos não
prestara para nada, e que a própria amiga não estava
provavelmente nos seus dias de costume. Tinha saudades,
não sabia bem de que, e desejos, que ignorava. De quando
em quando, bocejava ao modo arrastado dos que caem de
sono; mas se alguma coisa tinha era fastio, - fastio,
impaciência, curiosidade. (...)
Ei-la que se consola da grande cidade fluminense, da
similitude dos dias, da escassez das cousas, da persistência
das caras, da mesma fixidez das modas, que era um dos seus
árduos problemas: — por que é que as modas hão de durar
mais de quinze dias?
— Vou, não há que ver, vou ao Pará, disse ela a meia-voz.
(p.318)

Entediada com a monotonia da vida burguesa, por natureza alheada de
qualquer atividade produtiva no que diz respeito ao universo feminino, a instável
senhora decide visitar o marido; a filha, acostumada com a volubilidade da mãe, que
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era capaz de ler três livros ao mesmo tempo, obedece às suas orientações, prepara
malas e assiste a alguns adiamentos. Isso até que, estrategicamente, Eulália decide
agir a seu favor, apresentando novas amizades à mãe e introduzindo, dessa maneira,
o jovem amado no circuito de suas relações. Com as novidades, D. Benedita desiste
da viagem e ganha um genro, tomada da dispersão habitual:
Ela ia de um lado para outro, ora a pé, ora de carro, fizesse
chuva ou sol. Não se detinha no mesmo objeto muito tempo;
a semana do enxoval não era a do preparo da festa, nem a
das visitas; alternava as cousas, voltava atrás, com certa
confusão, é verdade. Mas aí estava a filha para suprir as
faltas, corrigir os defeitos, cercear as demasias, tudo com a
sua habilidade natural. (p.321)

Após o casamento, o marido morre; mais tarde, nasce-lhe um neto e a
filha muda-se para o Norte. D. Benedita segue com o conhecido torpor, que inúmeros
pretendentes não são capazes de eliminar. Como Maria Regina de “Trio em lá
menor”, D. Benedita, em um devaneio, tem seu destino fátuo revelado, sem, todavia,
compreendê-lo:
— Casarei? não casarei?
Uma noite, volvendo D. Benedita a este problema, à
janela da casa de Botafogo, para onde se mudara desde
alguns meses, viu um singular espetáculo. Primeiramente
uma claridade opaca, espécie de luz coada por um vidro
fosco, vestia o espaço da enseada, fronteiro à janela. Nesse
quadro apareceu-lhe uma figura vaga e transparente, trajada
de névoas, toucada de reflexos, sem contornos definidos,
porque morriam todos no ar. A figura veio até ao peitoril da
janela de D. Benedita; e de um gesto sonolento, com uma
voz de criança, disse-lhe estas palavras sem sentido:
— Casa... não casarás... se casas... casarás... não casarás... e
casas... casando...
D. Benedita ficou aterrada, sem poder mexer-se; mas
ainda teve a força de perguntar à figura quem era. A figura
achou um princípio de riso, mas perdeu-o logo; depois,
respondeu que era a fada que presidira o nascimento de D.
Benedita: Meu nome é Veleidade, concluiu; e, como um
suspiro, dispersou-se na noite e no silêncio. (p.322-3)

Tal fada, contrariando a semântica positiva usualmente atribuída a
esse ser imaginário, decreta antes uma maldição a D. Benedita. Aquela que, no
nome, carrega o significado de bendita, bem-aventurada, acaba por ser condenada a
padecer de uma moléstia que, se não é grave em certos aspectos, determina-lhe uma
vida esvaziada de sentido e imersa em fatuidades. O agir inconstante transforma a
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existência numa série de projetos inacabados, abortados antes mesmo de seu
nascimento.
Mariana, de “Capítulo dos chapéus”, ensaia uma tentativa de escapar à
inércia; contudo, seu projeto, como era de esperar, não vinga. Numa manhã singular,
a mulher tida como passiva, meiga, de uma plasticidade de encomenda, capaz de
usar com a mesma divina indiferença tanto um diadema régio como uma touca
(p.402), implica com o chapéu do marido. Conrado, acostumado “às exigências
monótonas da mulher”, cujos hábitos mentais seguiam a mesma uniformidade
(p.402) de seus papéis, sempre em desordem, ou de suas leituras, sempre as mesmas,
reage ao voluntarismo da mulher com irritação, seguida de sarcasmo. Na verdade, a
reação inusitada de Mariana devia-se a um comentário feito pelo seu pai, que em
visita na noite anterior criticara o dito chapéu, para ele uma abominação. O que
começara para Mariana como uma leve implicância, cuja origem estava, inclusive,
num comentário alheio, assume ares de rebelião de Eva (p.404). Para dar
continuidade à guerra conjugal recém iniciada, procura a amiga Sofia, dada a
prazeres mundanos como passeios e flertes com outros chapéus bonitos e graves
(p.405), fazendo uso da identificação da pessoa com o objeto, como ironicamente
sugerira Conrado. A Rua do Ouvidor e a multidão de chapéus que se sucediam
provocaram em Mariana a conhecida sensação de atordoamento que a tomava em
tais ocasiões, quando lastimava a falta da uniformidade e da placidez, que eram o
fundo de seu caráter e de sua vida (p.406).
O tumulto contemplado pela janela do consultório, a conversa com
um antigo namorado na sala de espera e a interminável visita à Câmara dos
Deputados levam Mariana à exasperação e ao tédio, de forma que se põe a recordar
sua casa, tão quieta, com todas as cousas nos seus lugares, metódicas, respeitosas
umas com as outras (p.409). Decide suportar com docilidade hipócrita a impaciência
e a zanga, até que Sofia concorda em partirem. Mariana levava a alma doente dos
encontrões, vertiginosa da diversidade de cousas e pessoas (p.410), de modo que lhe
faz bem encontrar a casa silenciosa e em ordem; a monotonia lhe parece deliciosa.
Quis refletir sobre os últimos acontecimentos, considerando uma bobagem a teima
com o marido, mas a alma espreguiçava-se toda naquela uniformidade caseira
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(p.410). Não chega a ser surpreendente sua reação à chegada do marido, que portava
um chapéu novo, atendendo ao capricho da mulher. Esta, no entanto, chocada com a
novidade, pede-lhe que volte a usar o antigo. Assim como fora volúvel ao pedir ao
marido que trocasse o chapéu que o acompanhava desde longa data, Mariana revela o
tédio que faz parte de sua existência e a melancolia que provoca a necessidade de
fixar-se nos mesmos objetos de sempre, incapacitada de agir em sua preguiça moral.
Idêntico mal também pode ser diagnosticado em homens. Tal é o caso
de Rangel, de “O Diplomático”, fadado ao devaneio e à falência de seus projetos.
Seu perfil, desde o início, é claramente delineado pelos comentários do narrador. O
presente da diegese mostra uma cena festiva numa noite de São João —
sintomaticamente, propícia aos deslindes casamenteiros, segundo a tradição —, em
que o protagonista busca formas de declarar seu amor à filha dos anfitriões, Joaninha.
Sua dificuldade em revelar a intenção vai sendo, paulatinamente, desenhada com as
indicações de sua natureza problemática. No emprego, era subalterno; na vida social,
era “invejoso”, copiando os modos e os trajes alheios — evidentemente, os de estirpe
“superior”—; no amor, a “comichão de grandezas” explica a prolongada solteirice
até os quarenta anos, quando, mais uma vez, choca-se a prodigiosa imaginação — De
imaginação fazia tudo, raptava mulheres e destruía cidades (p.536) — com a índole
lazarenta — Cá fora, porém, todas as suas proezas eram fábulas. Na realidade, era
pacato e discreto (p.536). Nessa mesma noite, um dos convidados costumeiros
introduz no grupo um rapaz, Queirós, que, além de belo, vem a revelar-se o antípoda
de Rangel. A parca liderança que este exercia sobre o grupo de convivas é ameaçada
pelo esfuziante jovem que, em poucas horas, comanda a cena. Nas palavras do
narrador, todo ele era ação (p.538), interagindo na grupo com familiaridade e
animação contagiantes.
Teso na cadeira, o Rangel estava atônito. Donde
vinha esse furacão? E o furacão ia soprando, levando o
chapéu dos homens, e despenteando as moças, que riam de
contentes: Queirós daqui, Queirós dali, Queirós de todos os
lados. Rangel passou da estupefação à mortificação. Era o
cetro que lhe caía das mãos. Não olhava para o outro, não se
ria do que ele dizia, e respondia-lhe seco. Interiormente,
mordia-se e mandava-o ao diabo, chamava-o bobo alegre,
que fazia rir e agradava, porque nas noites de festa tudo é
festa. (...)
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Rangel, assim como sonhava os bens, assim também
as vinganças. De cabeça, espatifou o Queirós; depois,
cogitou a possibilidade de um desastre qualquer, uma dor
bastava, mas cousa forte, que levasse dali aquele intruso.
Nenhuma dor, nada; o diabo parecia cada vez mais lépido, e
toda a sala fascinada por ele. A própria Joaninha, tão
acanhada, vibrava nas mãos de Queirós, como as outras
moças; e todos, homens e mulheres, pareciam empenhados
em servi-lo. (p.539)

A indisfarçada proximidade do narrador com o ponto de vista de
Rangel revela-se nos termos com que descreve o intruso, apontado como um furacão
e como um diabo. De fato, a malícia ativa do rapaz constitui um vigoroso contraste
com a lentidão prudente de Rangel, que vem a assistir, como era de esperar, o
enamoramento de Joaninha e Queirós: bastou a este uma noite para dar cabo do que
Rangel há tempos tangenciava.
Custava-lhe entender que uma só noite, algumas horas
bastassem a ligar assim duas criaturas; mas era a verdade
clara e viva dos modos de ambos, dos olhos, das palavras,
dos risos, e até da saudade com que se despediram de
manhã.
Saiu tonto. Uma só noite, algumas horas apenas! Em
casa, aonde chegou tarde, deitou-se na cama, não para
dormir, mas para romper em soluços. Só consigo, foi-se-lhe
o aparelho da afetação, e já não era o diplomático, era o
energúmeno, que rolava na cama, bradando, chorando como
uma criança, infeliz deveras, por este triste amor do outono.
O pobre-diabo, feito de devaneio, indolência e afetação, era,
em substância, tão desgraçado como Otelo, e teve um
desfecho mais cruel.
Otelo mata Desdêmona; o nosso namorado, em
quem ninguém pressentira nunca a paixão encoberta, serviu
de testemunha ao Queirós, quando este se casou com
Joaninha, seis meses depois.
Nem os acontecimentos, nem os anos lhe mudaram a
índole. Quando rompeu a guerra do Paraguai, teve idéia
muitas vezes de alistar-se como oficial de voluntários; não
fez nunca; mas é certo que ganhou algumas batalhas e
acabou brigadeiro. (p.541-542)

O infortúnio de Rangel, como antecipa o comentário do narrador, é
mais trágico do que o impingido à ciumenta personagem shakespeariana, Otelo. Este
ativamente persegue seu destino cruel, matando a mulher amada. Nem o amor,
sequer a vingança, são capazes de subtrair Rangel às amarras que o impedem de
transformar o devaneio em atitude. Sua tragicidade não se resolve, uma vez que seu
destino não se cumpre, ou melhor, a ausência de mudança acaba sendo seu funesto
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porvir. Como Dom Quixote, estava condenado a debater-se com moinhos de vento.
Burlesco herói moderno, o cavaleiro andante desloca-se para lugar algum, às voltas
com sua própria infelicidade.
Estes procedimentos podem ser explicados do ponto de vista
sociológico. A investigação de Jurandir Freire Costa220 examina, a partir de um
recorte sobre as mudanças na vida doméstica, a interferência de discursos como o da
medicina higienista, em meados do século XIX, no controle dos corpos e das mentes
pelo código burguês, então incipiente no país. Com base em relatórios, depoimentos
e estudos sobre a vida colonial e imperial, Jurandir contrasta a dinâmica da casa
colonial com a da casa burguesa. Em virtude de seu caráter de unidade de produção e
consumo, a casa colonial constituía-se num mundo à parte, cabendo à mulher o seu
gerenciamento. Apesar de sua importância social, muitos associam o desleixo no
vestir e na forma física dessas senhoras — freqüentemente gordas e precocemente
envelhecidas —, bem como o hábito de sentar-se para distribuir e executar as tarefas,
com uma falsa indolência. Com o aburguesamento de seus valores, a família
modifica não só as relações com o espaço doméstico, mas ainda com as relações
interpessoais.
A solidariedade da família colonial inibia, portanto,
a individualidade. A convivência em casa não se voltava
para o estímulo, decifração e satisfação das particularidades
individuais. A ausência de intimidade paralisava este
movimento que, só posteriormente, no instante em que a
família teve que recorrer à criatividade individual para
impor-se ao meio, será retomado e desenvolvido.
Curiosamente, este instante surge quando a família,
assaltada por dispositivos normalizadores como a higiene,
abre a casa ao convívio social. Daí em diante ela vai
enriquecer sua intimidade, como a casa, seus utensílios e os
sujeitos, suas individualidades.221

Outra decorrência dessa mudança diz respeito à divulgação das teorias
dos miasmas pela medicina higienista, que condenava a atmosfera de clausura,
escuridão e parca ventilação das casas coloniais, bem como seus efeitos sobre as
vítimas preferenciais desse foco de insalubridade, as mulheres e as crianças, de
forma que se alteraram profundamente o papel da mulher ou mesmo a estrutura
220
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familiar.
A mulher colonial tornou-se, com a urbanização,
uma anacronia. A penetração do capitalismo industrial
europeu no Brasil dinamizou a vida social e, como já
observamos, a vida privada. As “enclausuradas nas alcovas”
tornaram-se “antifuncionais”. A corte requeria a “mulher de
salão”, a “mulher da rua”. Os grandes negócios e o pequeno
comércio exigiam uma e outra, respectivamente.222

As exigências do discurso higienista, entretanto, segundo Jurandir
Freire Costa, mostraram-se ambivalentes, sobretudo na condução da moral e dos
hábitos do público feminino.
Os médicos faziam um jogo duplo: por um lado, mostravam
o mundo como fascinante; por outro, como perverso.
Procuravam demonstrar que para abordá-lo era preciso
prudência, mas, sobretudo, ciência. A imoralidade e o
sofrimento espreitavam os incautos, prontos a tragá-los. A
cidade burguesa que, através da higiene, ia sendo saneada de
pestes e epidemias, via-se agora, através da mesma higiene,
contaminada por uma infinidade de misérias morais.
A moda era um destes focos higiênicos de infecção
moral da sociedade. O amor à moda transtornava as
mulheres, tornando-as relapsas e irresponsáveis. Entregues a
sonos e devaneios românticos só pensavam em satisfazer
seus volúveis prazeres. Esqueciam-se, assim, que o dever
fundamental da mulher era a conservação de sua saúde e da
saúde de seus filhos.223

É nítido o caráter ideológico da conduta desses profissionais da saúde,
interessados tanto na disciplina do corpo como no controle moral da sociedade. A
volúpia normativa amparava-se numa pretensa autoridade extraída da aura da
ciência, o que conduziu a inevitáveis exageros, como a disseminação dos apectos
mórbidos e o desequilíbrio familiar às custas de uma interferência cada vez maior da
disciplina médica sobre a família que, mais uma vez, enclusurou-se no espaço
doméstico.
Progressivamente, a família reenclausurava-se. Mas,
desta vez, incorporando à sua intimidade a presença médica.
Este fator distinguia o recente enclausuramento de seu
congênere colonial. A plataforma em que se ergueu o
“intimismo” doméstico era diferente das razões que
determinavam o confinamento da família antiga. Na
222
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Colônia, a família temia o mundo, mas sentia-se a (sic)
vontade no interior da casa. Em sua fase higiênica, já não
podia dispor dessa tranqüilidade. Tudo em seu interior era
fonte de corrupção física e moral: a insalubridade, os
escravos, o vestuário, etc. À solicitação mórbida externa
somava-se, agora, a interna. A retração da família tornou-se
bifronte. Miasmas de dentro e de fora contraíam-na
incessantemente. Os vícios do mundo e as doenças da casa
estreitavam o espaço do convívio sentimental e físico
permitidos.224

Além da índole moralista do discurso dos sanitaristas, a coerção nele
presente elevava-se ao nível das moléstias psicológicas:
O psiquismo deixava de ser habitado pela grosseira
dicotomia do mal e do bem, da graça e do pecado, de Deus e
do diabo. A alma higiênica era incomensuravelmente mais
fina que a alma colonial. Diluía-se em infinitos mistérios,
anseios
indizíveis,
lembranças
evanescentes;
em
movimentos frágeis, balbuciantes que se desfaziam quando
tocados. Ou, inversamente, em monstros abissais, em
instintos perversos, em paixões desordenadas que
compunham o painel das “anomalias psicológicas”. O
literato não ousava abordá-la; o leigo ignorava tudo dela. 225

O perigo óbvio dessa influência estava na insistência nos aspectos
patológicos. Com o afã de disciplinar, todos pareciam colocar-se contra todos,
denunciando desvios ou taras numa cruzada moral de nítido caráter excludente e
individualista, como explica Jurandir:
Cada indivíduo passou a querer desempenhar melhor que o
outro, através de seu corpo e de sua moral, a função de
legítimo herdeiro e guardião da saúde da humanidade.
Humanidade evidentemente assimilada à burguesia, primeira
classe histórica a pretender impor universalmente seus
valores. Humanidade que não poderia ter sido concebida no
seio do poder aristocrático, que sempre lutou por isolar a
camada de sangue azul das demais camadas sociais.
Humanidade, enfim, que no caso brasileiro surgia um tanto
mais grotesca e caricata quanto pretendia estabelecer sua
suposta universalidade sobre uma imensa maioria de negros
e mestiços escravos mantidos fora dela, no reino da
animalidade.226

A partir da contribuição da pesquisa de Jurandir, pode-se observar sob
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o prisma da sociologia a repetição de comportamentos veleitários como os de Maria
Regina, Dona Benedita e Rangel. Segundo se observou, a intimização da vida
burguesa atende a um novo isolamento da família e da mulher. A desleixada e
confinada senhora de engenho, ao menos, tinha uma utilidade premente na
administração do espaço doméstico, enquanto a mulher burguesa, em seus papéis
sociais, tem reiterado seu destino de bibelô, mero apêndice de negócios e de
interesses patrimoniais. Se o discurso higienista tanto lançou a mulher à rua e aos
salões como, posteriormente, a confinou aos padrões da saúde familiar, a literatura
machadiana oferece outra perspectiva para examinar a vida em sociedade. No
entender da análise que vem sendo realizada a partir do ângulo dos vícios nacionais,
o escritor carioca escapa à mera adesão ao discurso das patologias cientificistas. Não
só ironiza as pretensões da ciência (como fica explícito em contos como “O
Alienista”), mas também retoma a dinâmica do discurso religioso — que fora
substituído pela dinâmica da psicologização dos conflitos íntimos — para, à sua
maneira, relacionar moralidade e patologias contumazes da realidade brasílica. Dessa
forma, soma a dinâmica da vida burguesa ao lastro de rusticidade colonial.
Nessa medida, as personagens em questão podem ser lidas como
exemplares da vanidade da vida burguesa em sociedade, sujeita ao ócio — já que o
trabalho era feito por outros — e à imitação precária de idéias alheias, como a crítica
a respeito da obra de Machado de Assis vem pontuando há algum tempo. Podem ser
interpretadas, ainda, de outro viés — no caso, como exteriorizações do vício da
preguiça. Nesse sentido, a parca funcionalidade dessas criaturas em suas rotinas é
contrabalançada por uma intensa vida contemplativa. Sua patologia não tem a ver
com desvios morais à precária ética higienista-burguesa — não seriam, portanto,
mulheres histéricas ou volúveis à espera da última moda, ou homens acometidos de
devassidões —, mas, outrossim, criaturas com vícios histórica e cronicamente
observáveis na cultura nacional.
Convém, nesse ponto, aproximar as personagens anteriormente citadas
a Clara, a protagonista do conto “Trina e una”, único neste estudo que, não tendo
sido publicado nos volumes selecionados pelo próprio autor, veio a público
recentemente, em versão integral, na antologia organizada por John Gledson, que se
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concentra na produção de 1858 a 1907. Essa personagem é considerada, nas palavras
do organizador, negativa, uma vez que padece de um componente inercial em seu
caráter, que pode ser diretamente relacionado ao problema aqui abordado, a preguiça.
A respeito dessa tendência, o pesquisador estabelece a seguinte classificação das
heroínas:
Ou são frívolas, como Sofia, que “namorava a torto e a
direito, por uma necessidade natural, um costume de
solteira”, ou como Mariana, “uma criatura passiva, meiga,
pacífica, de uma plasticidade de encomenda, capaz de usar
com a mesma indiferença tanto um diadema régio como uma
touca”. Há um número surpreendente de personagens desse
segundo tipo. Uma das mais reveladoras, tão negativa que
até pode parecer irreal, é Clara, heroína de “Trina e una”.
Outra, famosa, é Conceição, em “Missa do galo”. Mas
Conceição não é necessariamente tão passiva e monótona
como o narrador imagina; a frase final do conto (“Ouvi mais
tarde que se casara com o escrevente juramentado do
marido”) está magnificamente colocada para nos fazer
perceber o quanto este narrador deixa de ver.227

O argumento de Gledson vai ao encontro do que vem sendo
desenvolvido até o momento sobre as criaturas acometidas desse comportamento
vicioso, porém passível de gradações, como a que se observa no contraponto entre a
sedutora Conceição, que investe no despertar da sensualidade amortecida pela rotina
medíocre, e a incorrigível Benedita, dramaticamente entregue à vanidade. Em Clara a
indiferença atinge um grau exacerbado. Sua bizarra condição faz com que o narrador
do conto preocupe-se, desde as primeiras linhas, em explicar o que vem a ser essa
mulher que tem em si três, simultaneamente una e trina.
Está sentada numa loja, à rua da Quitanda, ao pé do balcão,
onde há cinco ou seis caixas de rendas abertas e derramadas.
Não escolhe nada, espera que o caixeiro lhe traga mais
renda, e olha para fora, para as pedras da rua, não para as
pessoas que passam. Veste de preto, e o busto fica-lhe bem,
assim comprimido na sade, e ornado de rendas finas e
vidrilhos. Abana-se por distração; talvez olhe também por
distração. Mas, seja ou não assim, abana-se e olha. Uma ou
outra vez, recolhe a vista para dentro da loja, e percorre os
demais balcões onde se acham senhoras que também
escolhem, conversam e compram; mas é difícil ver nos
227
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movimentos da dama a menor sombra de interesse ou
curiosidade. Os olhos vão de um lado a outro, e a cabeça
atrás deles, sem ânimo nem vida, e depois aos desenhos do
leque. Ela examina bem os desenhos, como se fossem novos,
levanta-os, desce-os, fecha as varetas uma por uma, torna a
abri-las, fecha-as de todo e bate com o leque no joelho. Que
o leitor se não enfastie com tais minúcias; não há aí uma só
palavra que não seja necessária. 228

Legítimo exemplar da mulher burguesa que se lança ao espaço da rua,
Clara entrega-se com naturalidade à rotina de compras e contatos sociais. Essa
naturalidade acaba contaminando-se pela excessiva desimportância de suas ações.
Mede-se a vacuidade de sua existência pela minuciosa descrição das lentas,
repetitivas e tediosas atitudes para com o que a cerca, sejam objetos ou pessoas.
Consciente dos novos tempos, em que é notório o incremento do público leitor com o
desenvolvimento da imprensa escrita e o aceleração da vida urbana, o narrador
machadiano provoca os mais afoitos, antecipando ser necessário o ritmo lento da
escrita. Com esse artifício, os sintomas da patologia da jovem dama são reiterados no
decorrer do relato. A propósito da rotineira visita à loja de rendas, tem-se a menção
explícita à preguiça, A senhora pega das novas rendas, examina-as com vagar, quase
digo com preguiça229, e a seus derivados, manifestos no movimento oscilante e
ocioso dos olhos, Ou de cansados, ou por outro motivo, fecham-se agora, não para
dormir ou cochilar, pode ser que para refletir, pode ser que para coisa nenhuma230,
a ponto de se tornarem índices de desvario,
A verdade é que tem o rolo enfiado no dedo, o leque fechado
na mão, o chapelinho de sol em pé, com a mão sobre o cabo,
prestes a sair, mas sem sair. Os olhos é que tornam à rua, às
pedras, fixos como uma idéia de doido”231.

O mesmo aborrecimento manifesta em casa, quando descobre algo
novo observando o conhecido papel que forrava a parede do quarto: Margaridas
pintadas em papel. Ao mesmo tempo que reparava nas pinturas, ia-se sentindo bem,
espreguiçando-se moralmente, e mergulhando na atonia do espírito232. Se é difícil a
228
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Clara sair dos lugares que lhe servem de refúgio enquanto nada faz além de olhar,
parece-lhe impossível tomar uma decisão, como a de casar-se novamente, pois era
uma jovem viúva. Será pela insistência que Matias, amigo da família, acaba
conseguindo que Clara aceite Severiano. Este, tendo observado as maneiras
reticentes da dama, “tão seca! tão fria!”, decide voltar ao norte. Antes disso, Matias
visita Clara expondo-lhe os sentimentos do amigo. Enfastiada com a insistência, a
dama tenta um último argumento — não mudaria da corte, por isso recusava o
pretendente —, ao que Matias retruca:
— De maneira que, se ele aqui ficasse, a senhora casava?
— Casava, respondeu Clara olhando distraidamente para os
pingentes do lustre.

A resposta distraída botou Clara a perder, conduzindo-a, sem vontade,
a um casamento que, como o marido veio a perceber, em nada alterou a moléstia da
mulher:
nem ela o amava, nem lhe tinha ódio, nem amava a outro. A
verdade única e verdadeira é que ela era um modelo acabado
de inércia moral; e, casou para acabar com a importunação
do Matias. Casaria com o diabo, se fosse necessário.
Severiano conheceu isso mesmo com o tempo. Uma vez
casada, Clara ficou sendo o que sempre fora, capaz de gastar
duas horas numa loja, quatro num canapé, vinte numa cama
com o pensamento em coisa nenhuma.233

O mal de criaturas como essa, tomadas por uma sonolência que as
incapacita de agir responsavelmente encontra equivalência na tradição que se vem
esboçando neste estudo a respeito das formas de pensar o Brasil. Os efeitos dessa
postura são tão graves quanto é elevado seu grau de alienação. Não há
responsabilidade ativa sobre as escolhas realizadas, de forma que bem e mal acabam
diluídos numa perversa apatia. Tendo sido a terra e os habitantes nativos revelados
ao mundo sob os olhos de uma mente povoada de medievalismo obscurantista que o
humanismo renascentista não logrou demover, era fácil atribuir ao desconhecido
tanto as cores do paraíso como as do inferno, apimentadas nos vícios da luxúria, da
preguiça e da cobiça, ou mistificadas nos atributos da tristeza e da melancolia.
Metamorfoseados com o passar do tempo, esses atributos adquirem
233
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contornos ilustrativos da crônica indiferenciação da sociedade brasileira, em que os
extremos tendem a confundir-se e as mudanças a revelar-se inócuas, substituindo o
conflito explícito pelas miragens da cordialidade, do jeitinho, da malandragem e de
uma auto-proclamada tolerância. Os vícios mencionados coincidem, em tese, com a
postura centrada no eu, distante de uma atitude que considere a alteridade, quanto
mais a coletividade. Neste aspecto, diferem dos vícios da ira e da inveja.
Depositando sua satisfação em outros, os portadores destes vícios são marcados pelo
potencial destrutivo; todavia, esses atributos estão estranhamente ausentes das
interpretações mais conhecidas sobre o caráter brasileiro, como se a história nacional
não contemplasse episódios de rebeldia e de antagonismos viscerais.

3.2.7 A inveja
O último vício da galeria de pecadores nacionais vem a ser a inveja, a
qual, ainda que mencionada de passagem em diversas situações na contística de
Machado, configura-se, com a devida clareza, num único e complexo caso. Não
poderia ser de outra forma, considerando que este pecado, por sua própria natureza,
costuma ser ocultado ou travestido com outra indumentária, a ponto de se falar em
inveja boa e inveja má. A satisfação do invejoso não está propriamente no sujeito,
que desfrutaria de prazeres ou sensações proibidas, mas no desejo de possuir algo
que outros possuem ou simplesmente no desconforto por constatar que alguém
usufrui de algo; incomoda ao invejoso, em suma, a plenitude ou a superioridade de
alguém além de si próprio.234 Nesse sentido, assemelha-se ao comportamento do
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preguiçoso, porque ambos partilham a condição de vacuidade, de uma falta em si
mesmos, mais do que uma culpabilidade ativa.
A menção ao vício em questão aparece de forma episódica em
algumas situações. As mulheres são as protagonistas desse malefício em “Uma
senhora” e “Primas de Sapucaia” (ambos de HSD). A protagonista do primeiro, D.
Camila, insistia em não envelhecer, no que era auxiliada pelos magníficos dotes
naturais. Nas palavras do narrador,
Nenhum defeito, pois, exceto o de retardar os anos; mas
é isso um defeito? Há, não me lembra em que página da
Escritura, naturalmente nos Profetas, uma comparação dos
dias com as águas de um rio que não voltam mais. D. Camila
queria fazer uma represa para seu uso. No tumulto dessa
marcha contínua entre o nascimento e a morte, ela apegavase à ilusão da estabilidade. Só lhe podia exigir que não fosse
ridícula, e não o era. Dir-me-á o leitor que a beleza vive de si
mesma, e que a preocupação do calendário mostra que essa
senhora vivia principalmente com os olhos na opinião. É
verdade; mas como quer que vivam as mulheres de nosso
tempo? (p.424)

Como de deduz do fragmento acima, o problema da referida senhora
era coletivo, um traço da vida burguesa incipiente no Brasil oitocentista, moldado
pelas aparências. Contudo, o represamento dos anos vai ser medido pela preocupação
com a iminência de um fio de cabelo branco entre as fartas mechas negras, que
encontra em Ernestina, filha de D.Camila, uma metáfora. Condescendente com a
dama apenas na superfície, o narrador deixa entrever no afastamento dos
pretendentes da filha a nem tão oculta intenção de evitar o sinal drástico do tempo,
que seria tornar-se avó. No dia em que descobre o primeiro cabelinho branco,
D.Camila explicita seu sentimento de inveja em relação à filha:
D.Camila teve um sobressalto de pudor, e
instintivamente voltou para a filha o lado que não tinha o fio
branco. Nunca a achou tão graciosa e lépida. Fitou-a com
saudade. Fitou-a também com inveja, e, para abafar este
sentimento mau, pegou no bilhete de camarote. Era para
aquela mesma noite. Uma idéia expele outra; D.Camila
anteviu-se no meio das luzes e das gentes, e depressa
levantou o coração. Ficando só, tornou a olhar para o
espelho, e corajosamente arrancou o cabelinho branco, e
deitou-o à chácara. (p.427-8)
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Observa-se a referência à malignidade do sentimento da inveja, que a
mãe tenta ocultar de si mesma. Se a filha era o cabelinho mais contundente, que não
podia ser arrancado mas adiado, cumpria destruir o sinal mais frágil, passível de
eliminação. Entretanto, vieram outros pretendentes e outros cabelinhos nas têmporas
(todos arrancados). Com a inevitabilidade de um genro e de um posterior neto,
D.Camila opta, não sem sofrimento, por adaptar-se à situação. Assim como arrancara
o primeiro cabelinho para esquecer os maus sentimentos e brilhar no teatro, a avó
acostuma-se com a idéia do neto e, quando este nasce, descobre uma forma de
continuar arrancando os incômodos cabelinhos exteriores à sua pessoa:
Era o neto. Ela, porém, ia tão apertadinha, tão cuidadosa
da criança, tão a miúdo, tão sem outra senhora, que antes
parecia mãe do que avó; e muita gente pensava que era mãe.
Que tal fosse a intenção de D.Camila não o juro eu (“Não
jurarás”, MAT. V, 34). Tão-somente digo que nenhuma
outra mãe seria mais desvelada do que D.Camila com o neto;
atribuírem-lhe um simples filho era a cousa mais verossímil
do mundo. (p.429)

Sendo a dissimulação um dos atributos mais característicos da inveja,
entende-se que a personagem esconda de si mesma as suas intenções, tal é o esforço
que faz para represar o envelhecimento cortando todos os cabelinhos, da cabeça ou
do mundo, que possam denunciar o inevitável, no que é auxiliada pela cumplicidade
ambígua do narrador, que, no entanto, evita confirmar seus juízos. A referência à
passagem bíblica atesta a impossibilidade de conhecer a verdade a respeito das
motivações recônditas. O fragmento das escrituras pertence ao famoso Sermão da
Montanha, em que o evangelista Mateus reproduz os ensinamentos de Jesus, que
define como verdade o que está escondido no coração humano, ao invés do que se
observa nos atos externos. D.Camila persiste na escuridão dos sentimentos
inconfessáveis, posto que a dama não se rende, metamorfoseando inveja e vaidade
em sentimentos mais palatáveis ao consumo externo, a devoção de mãe e,
posteriormente, a de avó. O mais hediondo neste caso é a possibilidade de inverter-se
o sentido das ações, transformando o movimento funesto — porque egóico e
narcísico— em suposta benevolência. Nesse sentido, a atitude da personagem serve
como paradigma de comportamentos comuns, em que boas ações, com freqüência,
ocultam intenções perversas e servem apenas para atender o desejo de
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reconhecimento social sobre virtudes duvidosas em sua origem.
O comportamento do invejoso de “Primas de Sapucaia” é um pouco
diferente. O protagonista é um rapaz que lamenta profundamente o fato de estar com
as primas do interior no momento em que reencontra uma dama com quem trocara
olhares ardentes em outra ocasião. As primas impediram-no de perseguir a incógnita
mulher. Obcecado com a figura, imagina-lhe um nome, uma vida a dois escondidos
do marido, posto que ele assim fantasiou. Quis o destino que voltasse a encontrá-la,
nesta ocasião como mulher de um amigo, Oliveira, que, por sua vez, a roubara do
marido. Como o amigo evita convidá-lo a sua casa em Petrópolis, o jovem pensa ser
ciúme e confessa sentir inveja de sua suposta felicidade: mas a idéia de que a paixão
dela não seria menor que a dele, o quadro desse casal que fazia uma só alma e
pessoa, excitou em mim todos os nervos da inveja (p.422). Nas outras vezes em que o
encontrou, ainda em Petrópolis, percebeu um ar taciturno, até mesmo de desgosto, o
que lhe provocou sentimentos doentios, derivados da inveja:
Imaginei que eram efeitos da aventura, e, como não estou
aqui para empulhar ninguém, acrescento que tive uma
sensação de prazer. Durou pouco; era o demônio que trago
em mim, e costuma fazer desses esgares de saltimbanco.
Mas castiguei-o depressa, e pus no lugar dele o anjo, que
também uso, e que se compadeceu do pobre rapaz, qualquer
que fosse o motivo da tristeza. (p.422)

Ao contrário de D.Camila, o rapaz tem consciência do sentimento
torpe e, sem disfarçá-lo, trata de condenar suas intercorrências. Isso não o impede,
porém, de ratificar o que foi observado anteriormente, no caso, o caráter dissimulado
deste vício, revelado indiretamente na sua declaração “não estou aqui para empulhar
ninguém”. Tem-se aí, exposta com clareza, a condição do invejoso, que se satisfaz
com a desgraça daquele que lhe provocara o sentimento mórbido que não pode ser
demonstrado. O desfecho do conto mostra um Oliveira mortificado por uma mulher
cruel e desonesta, da qual não é capaz de libertar-se. Com a descoberta das
aterradoras circunstâncias envolvendo o desafortunado amigo, o narrador sente-se
aliviado pela fortuita interferência das primas, que o impediu de perseguir a perversa
mulher e de tornar-se, assim,

sua vítima. As primas passam de infortúnio a

benefício, e a inveja perde sua motivação, pois o ser invejado vem a revelar-se um
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pobre-diabo e o motivo desencadeador da inveja, um monstro.
Como elemento ilustrativo, cabe recuperar a caracterização do
segundo terraço do Purgatório dantesco, onde se encontram os invejosos. O muro e o
piso confundiam-se na cor acinzentada e triste, enquanto espíritos angélicos voavam
acima dos poetas, que ouviam suas palavras lembrando episódios de bondade e
caridade, o que havia faltado aos invejosos. Nas palavras esclarecedoras de Virgílio,
Aqui se pune inteira
da inveja a culpa, e pois é natural
que do amor os flagele a voz ligeira.
Com seu contrário se detém o mal:
Seguirás escutando este concerto,
Até ao passo do perdão final.235

Além se serem forçados a ouvir exemplos das virtudes que ignoraram
na vida terrena, os invejosos, também eles confundidos com a paisagem em túnicas
cinzentas e tristes, tinham as pálpebras cerradas por arames, como se, cegos,
ficassem impedidos de invejar o que os outros possuem. Pode-se observar que os
olhos tapados simbolizam o vetor principal desse pecado, no caso, o olhar maléfico
que se dirige sobre os outros ou sobre suas posses. Esses atributos serão incorporados
na representação machadiana, conforme análise a seguir.
Em “Conto alexandrino” (HSD), a inveja é o princípio ativo que
propicia a descoberta do roubo realizado por Stroibus e Pítias, os cientistas de Chipre
que tornam a si mesmos cobaias de seu experimento a respeito do vício do roubo.
Como larápios espertos, posto que herdaram esse atributo dos ratos (que eles antes
esquartejaram e cujo sangue beberam), desfalcavam a biblioteca de Ptolomeu sem
deixar vestígios, até que filósofos invejosos descobrem seus furtos. Disputando com
os sábios chipriotas o prestígio local, os filósofos nativos, porque estavam
envenenados pela inveja, enxergam o que o restante da população, por não se sentir
diretamente lesada, evitava reconhecer. Nesse caso, o resultado da ação dos
invejosos é menos nefasto que nos exemplos anteriores, ainda que sua motivação
continue sendo escusa.

235

ALIGHIERI, Dante. Op. Cit. p.120. v.2
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O caso mais detalhado, crucial para este estudo, encontra-se em
Nicolau, personagem central de “Verba testamentária” (PA). O conto tem como
epígrafe um curioso fragmento de testamento, no qual o autor declara como sua
última vontade que seu caixão seja feito por um determinado artesão, cuja fama não
era das melhores. O estranho pedido passa a ser compreendido à medida que
transcorre o relato da vida do seu autor, uma das maiores curiosidades mórbidas
deste século (p.358). Na explicação do narrador, tratava-se de uma “patologia”, que
convinha detalhar:
esse menino não é um produto são, não é um organismo
perfeito. Ao contrário, desde os mais tenros anos, manifestou
por atos reiterados que há nele algum vício interior, alguma
falha orgânica. Não se pode explicar de outro modo a
obstinação com que ele corre a destruir os brinquedos dos
outros meninos, não digo os que são iguais aos dele, ou
ainda inferiores, mas os que são melhores ou mais ricos.
Menos ainda se compreende que, nos casos em que o
brinquedo é único, ou somente raro, o jovem Nicolau
console a vítima com dous ou três pontapés; nunca menos de
um. Tudo isso é obscuro. (p.358)

A mórbida moléstia transforma a vida de Nicolau num constante
suplício. Os brinquedos e as roupas dos outros meninos não escapavam de suas
investidas, bem como as caras bonitas, que eram, invariavelmente, “arranhadas,
conspurcadas”. A tentativa de um professor de castigá-lo com a palmatória piorou a
situação, trazendo novos sintomas e novas vítimas:
obrigado a conter-se, a engolir o impulso, padecia dobrado,
fazia-se mais lívido, com reflexos de verde bronze; em
certos casos, era compelido a voltar os olhos ou fechá-los,
para não arrebentar, dizia ele. Por outro lado, se deixou de
perseguir os mais graciosos ou melhor adornados, não
perdoou aos que se mostravam mais adiantados no estudo;
espancava-os, tirava-lhes os livros, e lançava-os fora, nas
praias ou no mangue. Rixas, sangue, ódios, tais eram os
frutos da vida, para ele, além das dores cruéis que padecia, e
que a família teimava em não entender. Se acrescentarmos
que ele não pode estudar nada seguidamente, mas a troncos,
e mal, como os vagabundos comem, nada fixo, nada
metódico, teremos algumas das dolorosas conseqüências do
fato mórbido, oculto e desconhecido. (p.359-60)

Na vida adulta os sintomas ampliam-se ainda mais, chegando a
padecer uma dor violenta, tão violenta, que o obrigava às vezes a trincar o beiço até
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deitar sangue. Tinha ocasiões de cambalear; outras de escorrer-lhe pelo canto da boca
um fio quase imperceptível de espuma (p.360). Além das oscilações de humor,
quando intercalava, no tratamento aos escravos ou aos cães, a ira e o amor dócil, em
certa ocasião, não é capaz de encarar um ministro:
Teimou, seis ou oito vezes, em levantar os olhos, e da única
em que o conseguiu, fizeram-se-lhe tão vesgos, que não via
ninguém, ou só uma sombra, um vulto, que lhe doía nas
pupilas, ao mesmo tempo que a face ia ficando verde”
(p.360).

Conforme explica o narrador, tendo um certo conhecimento empírico
do mal e do paliativo (p.361), Nicolau procura cercar-se de amigos antipáticos,
vulgares e ínfimos, posto que amava as naturezas subalternas. Não parece ser sem
ironia que, como político, ainda que com sofrimento, conseguisse tolerar os discursos
de seus pares — não seriam eles passíveis de inveja? A essa altura, o cunhado
formula uma teoria sobre a moléstia:
era um verme no baço, que se nutria da dor do paciente, isto
é, de uma secreção especial, produzida pela vista de alguns
fatos, situações ou pessoas. A questão era matar o verme;
mas, não conhecendo nenhuma substância química própria a
destruí-lo, restava o recurso de obstar à secreção, cuja
ausência daria igual resultado. Portanto, urgia casar o
Nicolau, com alguma moça bonita e prendada, separá-lo do
povoado, metê-lo em alguma fazenda, para onde levaria a
melhor baixela, os melhores trastes, os mais reles amigos,
etc. (p.361)

Nem a reclusão numa fazenda, nem o casamento com uma esbelta
noiva, nem os elogios por jornal ou ao vivo evitaram que o mal retornasse, posto que
os fartos elogios à mulher pareciam-lhe “ociosos e excessivos”, de forma que a
impaciência trouxe-lhe de volta a fatal secreção. Sem poder encarar a mulher, essa
vem a falecer, conduzindo Nicolau de volta ao Rio de Janeiro e à política, quando
continua a optar pelas posturas de oposição, o mesmo fazendo em relação ao teatro,
quando elege atores nacionais, como João Caetano, em contraste com o entusiasmo
fluminense pelos italianos, ou em relação à literatura, quando a unanimidade e o
entusiasmo em torno dos aplausos ao Gonçalves Dias, por exemplo, deram-lhe idéia
de um povo trivial e de mau gosto (p.363). Os passos seguintes em sua derrocada são
o desleixo com que passa a tratar sua figura, buscando alfaiates e barbeiros ínfimos,

311

ou demitindo o cozinheiro que era elogiado em excesso pelos seus convidados, de
forma que passa seus últimos dias solitário, vivendo constantemente verde, irritado,
olhos vesgos, padecendo consigo ainda muito mais do que fazia padecer aos outros
(p.364). Nesse contexto doentio, entende-se a opção pelo pior dos caixões do Rio de
Janeiro para ser sua derradeira morada. Com a patologia de Nicolau, espera-se fechar
o roteiro percorrido até o momento, investigando o modo como Machado, ao
apropriar-se da retórica e da concepção teológica sobre os pecados capitais, inseriu
esses dados na representação de dilemas cruciais da cultura brasileira. Como uma
síntese desse processo, instala-se, considerando o que se expôs até aqui, a
possibilidade de identificar na melancolia a expressão mais completa dos vícios
nacionais, derivados tanto da leitura desenhada há séculos por um imaginário
tortuoso e estrangeiro como da dificuldade dos brasileiros em se defrontarem com
uma imagem e uma interpretação menos distanciada de si mesmos.

4 MELANCOLIA À BRASILEIRA:
O INFERNO AO RÉS-DO-CHÃO

Vai mal? Acho que vai e sofro. Porém sofrimento jamais
perturbou felicidade, penso muito nos meus sofrimentos de
brasileiro, e eles fazem parte da minha felicidade no mundo.
Que eu tivesse que escolher uma pátria de certo não escolhia
o Brasil não, eu homem sem pátria graças a Deus. Tenho
vergonha de ser brasileiro... Mas estou satisfeito de viver no
Brasil... O Brasil é feio mas gostoso. (Mário de Andrade – O
turista aprendiz)

Em certa passagem do Apocalipse, um dos livros mais surpreendentes
e fantásticos da Bíblia, a ameaçadora ira do Deus dos hebreus dirige-se para o anjo
da igreja de Laodicéia, acusada de tibieza em sua fé: Conheço as tuas obras, sei que
não és frio nem quente; oxalá foras frio ou quente. Mas, porque és morno, nem frio
nem quente, começarei a vomitar-te de minha boca (Apocalipse, cap. 3, versículos
15-16). O réu não é acusado de burlar um princípio moral; antes o contrário, sua
falha é decorrente de uma quase ausência, manifesta na mornidão de suas atitudes e,
por conseqüência, de sua fé. De acordo com a lógica divina, tão grave quanto agir
mal é abster-se da ação fruto de empenho e convicção. Pode-se recordar, a título de
ilustração, que o contrário também já fora afirmado, através de doutrinas como o
epicurismo, que perseguiu o ideal da mediania como artifício para evitar males como
o fanatismo, a superstição e o medo da morte, trazidos, em grande parte, pela
religião. Segundo o que se afirmou anteriormente sobre a lógica da teologia do
cristianismo medieval, conforme a figuração proporcionada pelo esquema da Divina
Comédia, a idéia de indefinição preserva-se na localização da preguiça — ou da
acídia medieval —, inserida exatamente na metade dos Círculos do Purgatório ou,
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ainda, metamorfoseada nos tíbios e omissos situados nos limites de Inferno e
Purgatório, ou seja, num incômodo sem lugar.
Tal ambigüidade dá a entender um tanto da imponderabilidade do
conceito, principalmente no que se refere ao aspecto de sua punição. Percebe-se, pelo
menos à primeira vista, como sendo paradoxal a lógica da culpabilidade desse tipo de
pecador indolente, visto que leva a entender o mal como uma ausência. Não agindo,
sobre quem se opera o dano, que, aliás, não é concretamente perceptível? Não
agindo, não haveria intenção; logo, haveria culpa? E, como decorrência, haveria a
tristeza do cristão entregue ao estigma do pecado e à angústia da salvação? Seja
como for, na terrível dicção apocalíptica, a mensagem é clara: é repulsivo ser morno.
Nesse ponto, volta-se à galeria dos viciosos encontrados no conto machadiano. Os
dois últimos pecados, não sem intenção, constituem o eixo interpretativo que diz
respeito à mornidão recém mencionada. Não é à toa que os preguiçosos formam o
grupo mais numeroso nesta análise. Nem vem a ser à toa a opção de considerar, em
último lugar, a inveja, vício relacionado ao anterior no que diz respeito à fatuidade
das ações, na verdade, inações. Ao aproximar preguiçosos e invejosos, resta
esclarecer em que medida os referidos temperamentos prestam-se a explicar
mecanismos coletivos próprios da cultura brasileira. Neste país, o preço de não agir,
em muitos casos, resulta tremendamente alto, na forma de uma violência eloqüente e
desenfreada.
De acordo com observações anteriores, a atribuição de patologias
físicas costuma, em se tratando da ficção machadiana, equivaler a situações
representativas das moléstias morais da sociedade brasileira. Tome-se o caso de
Nicolau. De acordo com a pesquisa de Jurandir Freire Costa a respeito dos
desdobramentos da ótica higienista sobre a conduta burguesa,
A higiene, inicialmente, excitou a atenção dos indivíduos
para com suas próprias particularidades físicas e morais com
o propósito explícito de combater a doença. A teoria da
inter-relação entre o físico e o moral permitia essa oscilação
do olhar do corpo ao sentimento. Toda lesão física repercutia
sobre a emoção e vice-versa.1

1

COSTA, Jurandir Freire. Op. Cit. p.142.
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A interpenetração de físico e moral evidencia-se nos males do
invejoso, cuja personalidade doentia provocava reações corporais, notadamente as
associadas ao aparelho digestivo. Aliás, a esse respeito, Costa, citando uma das teses
medicinais do período, distingue estados crônicos expansivos ou deprimentes, estes
últimos encontrados nas pessoas pusilânimes, que passam a sofrer de distúrbios
digestivos, secreções e excreções incômodas. Coincidentemente, o perfil recémdesenhado descreve a patologia de Nicolau, reconstituindo um traço da época,
marcada, simultaneamente, pela obsessão com a doença e a cura, e pela anatomia do
caráter humano.
Uma abordagem que vai da medicina à filosofia, adequada ao
problema exposto a partir da doença de Nicolau, em que se conjugam fisiologia e
comportamento, encontra-se no texto O Homem de Gênio e a Melancolia; o
Problema XXX, 1, de Aristóteles, motivador de uma série de releituras no decorrer
dos tempos. O filósofo indaga-se por que homens de exceção são tomados por
atitudes explicáveis a partir de certa mistura presente em sua natureza, a bile negra:
na natureza, espontaneamente, existe essa mistura de um tal
humor, a bile negra; é com efeito uma mistura do quente
com o frio. Porque a natureza é feita desses componentes. É
também porque a bile negra torna-se muito quente e muito
fria; porque a mesma coisa, por natureza, pode apresentar
esses dois estados.2

Dada essa característica variável da substância, também suas
manifestações oscilam. Conforme explica o filósofo,
A bile negra é fria por natureza, e, não estando na superfície,
quando ela se encontra no estado que acaba de ser descrito,
se ela é em excesso no corpo, produz apoplexias, torpores,
atimias, ou terrores, mas se ela é muito quente, ela está na
origem dos estados de eutimia acompanhados de cantos, de
acessos de loucura, e de erupções de úlceras e outros males
dessa espécie. Logo, entre a maioria das pessoas, nascida da
alimentação cotidiana, ela não modifica em nada seu caráter,
mas provoca apenas uma doença da bile negra. Mas quanto
aos que possuem, em sua natureza, uma tal mistura
constituída, eles apresentam espontaneamente caráteres de
todos os tipos, cada indivíduo diferindo segundo a mistura. 3

2

ARISTÓTELES. O homem de gênio e a melancolia; o problema XXX, 1.Rio de Janeiro: Lacerda,
1998. p.91.
3
Id. Ib. p.93.
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Existem, portanto, pessoas ocasionalmente acometidas de tal mal e
outras melancólicas por natureza. Tal variabilidade de comportamentos explica-se
pelo fato de que a mistura da bile negra, da mesma maneira que nas doenças torna
as pessoas inconstantes, da mesma maneira é, em si mesma, inconstante4. Outra
decorrência fundamental desse arrazoado é a ligação do melancólico com a bile
negra: porque a potência da bile negra é inconstante, inconstantes são os
melancólicos, do que deriva que todos os melancólicos são portanto seres de
exceção, e isso não por doença, mas por natureza5.
Segundo observa Jackie Pigeaud, na apresentação à edição consultada,
dada a freqüência com que este texto aristotélico é mencionado, convém precisar
certos aspectos, como a possibilidade aberta pelo texto de vincular loucura, criação e
genialidade à condição melancólica. Num primeiro momento, explica haver uma
distinção apenas de grau.
Pode-se ser dotado pela natureza para se modelar a si mesmo
e se fazer diferente; ou bem a loucura, ou seja, a saída de si
mesmo, torna-o apto àquilo que é justamente a alienação, o
fato de tornar-se outro. O ser dotado pode facilmente imitar;
o ser louco se projeta fora de si mesmo e pode então tomar
todas as posições dos outros, o que é uma outra maneira de
imitar. O outro, assim, em que se é tornado não é um nada,
mas um personagem. (...) Mais exatamente, o Problema nos
diz que o "bem-dotado" e o louco derivam de um mesmo
dado natural, o melancólico. Entre o ser bem dotado e o
louco não há mais alternativa; há apenas uma diferença de
grau.6

Por fim, Pigeaud posiciona-se claramente contra a equivalência — a
seu ver errônea — entre loucura e genialidade, embora admita a vinculação entre
criação e melancolia:
O melancólico é certamente um homem frágil porque
instável. Mas essa instabilidade lhe dá a possibilidade, como
diríamos agora, de se exprimir através de comportamentos
múltiplos. Isso quer dizer que a criação e a loucura seriam
dois estados necessariamente ligados? Seguramente não, e
todo o texto está aí para no-lo dizer. Existem certamente
casos extremos, como o de Marcus, o Siracusiano, que
valem a pena ser citados. Mas se a criação se prende à
mobilidade do melancólico, o caso limite do ekstasis não é
4

Id. Ib. p.97.
Id. Ib. p.105.
6
PIGEAUD, Jackie. Apresentação. In: ARISTÓTELES. Op.Cit. p.44-45.
5
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por certo uma condição necessária. A tradição, saída em
parte do Problema XXX, que faz de loucura e gênio um par
7
fatal é apenas uma leitura parcial desse texto.

Pigeaud esclarece sobre o cuidado em não tomar a figura do
melancólico como equivalente à de artista genial, desvirtuando a leitura do aspecto
que interessa neste momento, a saber, a semelhança entre o esforço aristotélico em
dar conta de dimensões físicas e comportamentais e a tendência da medicina
higienista do século XIX, referida anteriormente por Jurandir Costa, manifesta na
exposição das moléstias do corpo em simbiose com as do caráter.
Um outro ponto que permite dar seguimento à discussão sobre a
melancolia está no estudo de Raymond Klibansky, Erwin Panofsky e Fritz Saxl8,
mais precisamente, no capítulo dedicado ao exame da gravura Melencolia I de
Albrecht Dürer. Os autores estabelecem vínculos entre o gravurista alemão e as
tradições astrológica e dos humores, provenientes da Idade Média. Demonstram a
relação de Saturno, que rege os melancólicos, com a riqueza e avareza — daí as
chaves e a bolsa que guarda o tesouro, presentes na gravura, bem como identificam
na atitude de segurar a cabeça pendente mais um sinal do espírito pensativo do
melancólico, retocada pelo punho fechado — e não molemente pendente, como seria
de esperar —, a reforçar o gesto medieval do avarento.
Outro traço, não tão freqüente quanto os anteriores, consiste na
fisionomia ensombrecida do melancólico, a indicar esta característica negra de seu
temperamento. Nas ilustrações medievais do melancólico em relação aos quatro
temperamentos, distinguem-se dois grupos. No primeiro, através de figuras isoladas,
costumam aparecer as quatro estações ou as quatro idades humanas com relação aos
temperamentos nelas predominantes ou ainda aos trabalhos a elas específicos. A
configuração mais comum é a seguinte: a infância representa a fleuma, fria e úmida;
a juventude representa o sangue, quente e úmido; a idade madura representa a bile
amarela, quente e seca; e, finalmente, o declínio ou a senilidade representa a bile
negra, fria e seca. O segundo grupo, mais significativo, provém de ilustrações de
cenas grupais, que representam os temperamentos através de representações clássicas
7

Id. Ib. p.68.
KLIBANSKY, Raymond, PANOFSKY, Erwin & SAXL, Fritz. Saturne et la Mélancolie. Paris:
Gallimard, 1989. p.450-453.
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de estações e de trabalhos, oferecendo uma especulação moral ou um espelho dos
costumes, motivo pelo qual encenam-se os vícios e as virtudes. O temperamento
sangüíneo, em sua generosidade, mostra um homem estendendo sua bolsa a outro; o
colérico tem sua ira denunciada pelas agressões que desfere sobre sua mulher; o
fleumático é despertado de sua sonolência por um vizinho; e o melancólico desvia-se
com enjôo — ou com inveja — de um casal de amantes. Ao comentar a dificuldade
em diferenciar a indiferença do fleumático em relação ao tédio do melancólico,
ambos sonolentos, os autores constatam que, desde o século XVI, o melancólico que
dorme cede lugar ao trabalhador intelectual, restringindo-se o sono ao fleumático.
Para os pesquisadores, tais cenas não são mais que a imagem de vícios e virtudes,
isolados de seu contexto teológico e aplicados na ilustração profana dos
temperamentos, algo indissociável da nobre tradição da decoração clássica nas
catedrais góticas. Mais um item desse deslocamento da religião encontra-se no fato
de que a melancolia, durante o medievo, fora associada à acídia, pecado representado
nas ilustrações das grandes catedrais através da negligência do duplo dever de
trabalho e de prece, um caso de preguiça de espírito e de corpo, ou, mais
precisamente, de indolência9. A representação individualizada de certos pecados
interditos pela Igreja resulta, assim, num sentimento muito vivo da realidade, fruto da
secularização da moralidade medieval:
De la diversité des péchés humains, décrits avec tant de
détails mais seulement à titre d'avertissement, il émergeait
une diversité de caractéristiques humaines intéressantes
comme telles, sans plus. En ce sens, l'évolution de la série
scénique acquiert une signification presque symptomatique;
on pourrait citer bien d'autres exemples pour montrer que
nombre d'accomplissements surprenants du realisme
moderne peuvent être imputés au fait que la moralité
médiévale est devenue profane.10

Os autores observam também a possibilidade de Dürer ter sido
influenciado pelas imagens alegóricas das Artes Liberais, principalmente da Quinta,
a geometria, na medida em que os objetos de trabalho que jazem, inúteis, ao lado da
figura humana, dizem respeito a este ofício: o compasso, a serra, a esfera, o livro
aberto, tudo em consonância com a atitude contemplativa do melancólico, de forma

9
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que se aliam um ideal alegórico e uma faculdade mental criadora. Nesse ponto,
passam a ser apontados os aspectos que sugerem que Dürer imprimiu uma nova
significação à melancolia. A inação passa a ser vista não mais como a letargia do
preguiçoso nem como a inconsciência do sonolento, mas como a preocupação
obsedante do nervoso. Da mesma forma, sob este ponto de vista, o gesto do punho
cerrado e a fisionomia ensombrecida são lidos diferentemente. O punho fechado
segura a cabeça e funde-se à visada pensativa a fim de dar origem a uma atmosfera
de forte concentração em que se fundem luz e sombra e vida física e mental. Da
mesma forma, o contraste desse punho firme com a mão direita, amorfa e letárgica,
reforça a idéia de um ser perfeitamente racional dedicado ao trabalho criativo,
simultaneamente entregue à constatação de sentir-se incapaz de resolver seu
problema. Algo semelhante pode ser afirmado sobre o olhar fixo no vazio e no
distante, bastante distinto do olhar baixo atribuído ao melancólico ou ao herdeiro de
Saturno. Aquele parece cheio de mistério e expressão, iluminado por uma claridade
intensa, não provocada por causas naturais, mas projeção de um estado de espírito
incapaz tanto de rejeitar seus pensamentos obscuros como de conduzi-los à claridade.
Assim, o resultado é uma melancolia que afaga o triste sentimento de não haver
concluído coisa alguma.
Com base na concepção da obra do gravurista como essencial à
expressão de uma tragédia do humano, são explicados, ainda, alguns elementos
fundados numa dada herança cultural, mas portadores de um conteúdo nocional. O
primeiro desses motivos auxiliares é o cão, que aparece com freqüência em quadros
de sábios e profetas. A natureza deste animal o vincula à fidelidade às coisas, à
vigilância noturna, a uma sensibilidade passível de transformar-se em loucura e,
propriamente, à melancolia. Como antídotos à melancolia, são apontadas a vista de
uma marina e a coroa de plantas aquáticas sob a fronte da figura feminina, nítidos
contrapontos à secura melancólica. Seguem os motivos provenientes da geometria,
que, com seus atributos de medição — do tempo, do peso —, mas também de
reflexão, veio a ser considerada um ofício atribuído a Saturno à época do alemão, de
modo que este deu origem a uma nova unidade da fusão de Melancolia, Saturno e
Geometria.
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A partir, principalmente, de estudos de astronomia, chega-se à
vinculação do comportamento saturnino com as faculdades imaginativas e a
memória: são os que, pouco afeitos às atividades metafísicas, precisam tornar
visíveis no espaço suas noções. Tem-se, a essa altura, a definição da melancolia por
Dürer como artificial, a do artista que aplica a seu ofício uma ratio, um
conhecimento profundo da natureza e de seu trabalho, influência resultante das
viagens do artista à Itália renascentista e fonte de um conceito de arte prática. Como
derradeira contribuição, os autores atribuem um sentido ainda mais peculiar à
melancolia de Dürer. Com base, entre outros, nos estudos neoplatônicos de Ficino,
uma sombra sublime e sinistra acrescenta-se ao melancólico, tomado como ser de
inspiração espiritual, que parte das coisas corporais às incorporais, depois que cessa a
imaginação. É, igualmente, considerada a contribuição de Henri de Gand, que atenta
para a possibilidade de entender a melancolia como tendo uma forma racional e
imaginativa e, ainda, uma contemplativa. Com tal contribuição, os autores entendem
que a obra do alemão une opostos como o entusiasmo criador e o desgosto que aterra
numa mesma disposição. Esta, por sua vez, só pode ser entendida em evolução que
apenas uma seqüência de gravuras pudesse complementar: a uma fase imaginativa
seguiriam uma fase racional e outra contemplativa. Com a contribuição da Occulta
Philosophia de Agrippa de Nettesheim, em que princípios de magia são ordenados de
forma lógica, amplia-se a influência mística sobre o conceito de melancolia,
principalmente através do termo "furor". Causado pelo humor melancólico, o furor
passa a explicar atitudes de seres que, iluminados, aproximam-se do divino, seja
como poetas, profetas ou homens de ciência. Klibansky, Panofsky e Saxl concluem
observando que o próprio gravurista vem a revelar-se melancólico, assim se
representando em auto-retrato, e que, ao final da vida, doente, a inclinação mística
faz com que se imagine um Cristo sofredor, parecendo-lhe a obra Melencolia I
insuficiente para expressar a grandeza humana.
O percurso até aqui bem dá uma idéia da complexidade envolvida no
conceito de melancolia, que passa de conotações medicinais a resultados alegóricos e
místicos. Convém considerar mais uma formulação a esse respeito, desta vez a de
Walter Benjamin, localizada em sua análise do drama barroco alemão. O filósofo
associa a melancolia à fé luterana, que, baseada na doutrina da predestinação, que
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elegia os que seriam salvos de antemão, tornava inócuas as ações e, de certa maneira,
a própria vida humana. Como resultado, tem-se o luto, estado de espírito em que o
sentimento reanima o mundo vazio sob a forma de uma máscara, para obter da visão
desse mundo uma satisfação enigmática11. Sendo a melancolia propícia às naturezas
mais ricas, chega-se à afinidade entre luto e ostentação, confirmada na linguagem do
Barroco:
O interesse apaixonado pela pompa, nas "ações principais e
de Estado", era em parte uma tentativa de evadir-se dos
limites de uma piedosa domesticidade, e em parte, resultava
da tendência pela qual a meditação se sentia atraída pela
gravidade.12

Nesse sentido, assim como o fora na Renascença, no drama barroco o
Príncipe é o paradigma do melancólico, em sua atitude medrosa quando, sozinho,
situa-se em face da possibilidade de perder o cetro ou de descobrir-se tão miserável
quanto os demais. Benjamin busca na escola médica de Salerno a codificação
patológica do melancólico, descrito como invejoso, triste, avaro, ganancioso,
medroso, em função do excesso do elemento frio e seco em seu organismo, a bílis
negra, que, nessa teoria, estava ligada ao baço, pois o sangue grosso e seco que flui
desse órgão inibe o riso e provoca a hipocondria. Citando certa tradição filosófica,
comenta a estreita relação da melancolia com a loucura ou com os sonhos proféticos.
Das teorias astrológicas de fundo árabe destaca a doutrina das influências astrais
sobre o melancólico, mais precisamente de Saturno, que, desde a raiz mitológica de
Cronos, deus dos extremos, aparece sob um dualismo intenso: é assim que sua
influência torna as pessoas depressivas ou dominadas pelo êxtase, preguiçosas ou
pensativas, divinas ou bestiais, fixas à terra e à vida material ou dedicadas à alta
espiritualidade. Quanto aos símbolos, mencionando a gravura de Dürer, o filósofo
alemão cita o cão, animal cujo organismo é dominado pelo baço, que sucumbe à
raiva (hidrofobia) quando de seu mau funcionamento, e que, em sua simbologia
dupla, encarna tanto o aspecto sombrio da condição melancólica quanto, por seu faro
e sua tenacidade, permite constituir a imagem do investigador incansável e pensativo.
Menciona, igualmente, um dos pecados capitais, a acedia, ou inércia do coração,
comparável à melancolia do tirano. Sua indecisão é explicada pela influência
11
12
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saturnina, que torna os homens apáticos, indecisos e vagarosos, da mesma forma que
o cortesão é afetado pela infidelidade aos homens, contraposta à lealdade
contemplativa que dedica aos objetos. Ao final deste retrospecto, Benjamin
menciona Hamlet como o único drama barroco que supera as características
medievais da melancolia ao conferir um destino peculiar à personagem, qual seja, a
salvação nos moldes cristãos:
No drama barroco, somente Hamlet é espectador das graças
de Deus; mas o que elas representam para ele não lhe basta,
pois apenas seu próprio destino lhe interessa. Sua vida,
objeto do seu luto, aponta, antes de extinguir-se, para a
Providência cristã, em cujo regaço suas tristes imagens
passam a viver uma existência bem-aventurada. Só numa
vida como a desse Príncipe a melancolia pode dissolver-se,
confrontando-se consigo mesma. O resto é silêncio. (...) Só
nesse Príncipe a auto-absorção melancólica atinge o
cristianismo. O drama alemão não soube adquirir uma
verdadeira alma, nem despertar em seu interior a clara luz da
auto-compreensão.13

Hamlet só pode descansar depois de, tendo renunciado ao poder
secular e simulado sua loucura, utilizar de uma razão provida de ética na condução
de seu destino. Encontra, assim, uma beatitude, em certa medida, mística, quando
consegue agir e reabilitar a memória de seu pai e a sua própria ao fazer as falsidades
e traições virem à tona, restabelecendo a justiça. Subentende-se dessa leitura um
aspecto recorrente, a assimilação da tristeza do melancólico à natureza do
cristianismo. Conforme explica Sérgio Paulo Rouanet na "Apresentação" da edição
utilizada, a condição própria do Príncipe é o luto, dividido entre ser visto como tirano
ou como mártir:
Como tirano, está exposto à conspiração, ao atentado, ao
veneno. Como mártir, está condenado ao ascetismo e ao
sofrimento. A melancolia de Hamlet não é assim um traço
isolado. Ela é a própria condição do Príncipe. As hesitações
de Hamlet são típicas, em geral, do comportamento do
Príncipe. Ele hesita, porque está na fronteira de dois
mundos, porque sua condição em si é ambivalente. Ele é
criatura, sujeito à natureza, e soberano, cuja tarefa é subjugar
a natureza. O verdadeiro nome desta hesitação é acedia, a
sombria indolência da alma, traço mais geral da
sintomatologia melancólica.14

13
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Com base nesse retrospecto a respeito do conceito de melancolia,
pode-se retornar aos casos anteriormente analisados a respeito das personagens
vítimas da preguiça e da inveja. O último exemplo, o invejoso Nicolau, proporciona
a caracterização mais evidente do melancólico. Foi destacada previamente a
vinculação dos aspectos físicos com os correspondentes elementos do caráter, algo
que tanto a medicina higienista quanto a tese de Aristóteles destacam. Destarte, temse um sujeito que é apresentado como possuidor de uma bizarra moléstia que lhe
provoca reações físicas, tais como secreções estomacais, esgares fisionômicos e
sufocações, quando das ocasiões em que sua patologia é estimulada, a saber, nos
momentos em que é possuído pela inveja. Nestas ocasiões, a doença o faz agredir ou
até destruir o objeto de seu desejo, inevitavelmente propriedade ou qualidade alheias.
Outra decorrência do mal é a irrupção do furor, indicativo do comportamento do ser
de exceção, conforme mencionado anteriormente. Na hipótese do cunhado, Nicolau é
"doente do baço", o que, de imediato, remete às tradicionais referências, na tradição
sobre a melancolia, sobre este órgão como sede do sangue seco e frio, atributos dos
humores próprios do melancólico. A dor desse vicioso em momento algum é
escamoteada, em contraste com inúmeros casos de inveja dissimulada no convívio
social, tal é a dificuldade enfrentada por seus possuidores em admiti-la. Pior ainda,
com o tempo, a miséria da personagem faz com que os sintomas físicos tornem-se
mais graves, ao passo que as atitudes sofisticam-se ao ponto de Nicolau optar por
viver cercado por pessoas e objetos medíocres a fim de evitar a aparição da
patologia. De outra parte, o invejoso é vítima de atitudes contraditórias — num dia,
trata bem empregados e animais; no outro, repele-os com violência —, o que faz
referência à dualidade e à inconstância inerentes ao melancólico.
Sobre os preguiçosos paira, igualmente, a sombra maldita da
melancolia. Os exemplos mais contundentes são Dona Benedita, protagonista do
conto de mesmo nome, e Clara, de "Una e trina" (publicado na antologia organizada
por John Gledson), mas não se deve excluir um representante masculino, Rangel, de
"O diplomático" (VH). Este era tido como invejoso em seu convívio social. Sua
incapacidade em tomar atitudes explicava-se pela farta vida imaginativa, como
convém a um melancólico, já que de imaginação fazia tudo, quando, na vida real,
perdia suas miragens para sujeitos como Queirós, seu antípoda, posto que todo ele
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era ação. Feito de devaneio, indolência e afetação, Rangel padece da inação
melancólica, que faz com que seus projetos fracassem um a um. Quanto a Dona
Benedita, seu caráter, cujo estudo é explicitado como intenção do conto, concentra
atributos típicos do melancólico, a volubilidade e a instabilidade, explicadas na teoria
dos humores pela oscilação dos aspectos frio e quente, úmido e seco. A propósito, os
modos da personagem são caracterizados como frios, secos, ou quase secos. Da
mesma forma, seus gestos revelam seu fastio: bocejava como os que caem de sono, a
imaginação vagabunda a oscilar de um ponto vazio a outro. A atitude contemplativa,
uma das fases previstas para o melancólico, encontra-se subvertida pela imaginativa,
manifesta na atenção que não se detinha no mesmo objeto muito tempo. Clara, o
exemplo mais acabado da atitude inercial, tem nos olhos a síntese da expressividade
melancólica. Enquanto despendia horas na loja de tecidos, olha para fora, para as
pedras da rua, não para as pessoas que passam, ilustrando a atitude entre distraída e
concentrada do melancólico. Tais características são ressaltadas nos comentários do
narrador, que especula que Clara olhe, talvez, por distração, a cabeça sem ânimo nem
vida, examinando rendas com vagar, quase digo com preguiça. Chama atenção a
insistência, observada pelo narrador, com que a indolente personagem pousa os olhos
cansados, fixos como uma idéia de doido, sobre as pedras, elas também frias e secas.
À semelhança do que ocorrera com Dona Benedita, seus modos são assim percebidos
por Severiano, seu pretendente: Tão seca, tão fria!. O julgamento do narrador não é
menos preciso. Espreguiçando-se moralmente, anódina em suas decisões, sua vida
concentrava-se em atos vazios, expressão, esta sim, eloqüente de seu caráter: ela era
um modelo acabado de inércia moral. A confluência dos pecados em questão — a
inveja e a preguiça — com o desenho moral de criaturas imersas no cotidiano faz
lembrar um aspecto já abordado nos comentários ao significado da gravura de Dürer:
o de que semelhante vinculação, durante o medievo, significara a profanização da
ordem do sagrado. A partir de tal observação, é plausível indagar da possibilidade de
ler a presença de elementos teológicos nos contos de Machado como um índice
fundamental para o entendimento da sociedade brasileira, quer no intuito de pôr em
evidência a alma religiosa deste povo, quer no de refletir sobre a natureza própria do
cristianismo (substrato das demais manifestações religiosas), para alguns, uma crença
essencialmente melancólica.
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Em seu estudo sobre a alegoria barroca, Benjamin vincula a história à
teologia a fim de explicar a significação como um processo equivalente à obsessão
barroca por cenas de martírio e crueldade, muito especialmente no tocante à
decomposição do cadáver.
Se os personagens do drama barroco morrem, é porque
somente assim, como cadáveres, têm acesso à pátria
alegórica. Se eles são destruídos, não é para que acedam à
imortalidade, mas para que acedam à condição de cadáver.
(...) Do ponto de vista da morte, a vida é o processo de
produção do cadáver. Não somente com a perda dos
membros e com as transformações que se dão no corpo que
envelhece, mas com todos os demais processos de
eliminação e purificação, o cadáver vai se desprendendo do
corpo, pedaço por pedaço. Não é por acaso que são
exatamente as unhas e cabelos, cortados do corpo como algo
de morto, que continuam crescendo no cadáver.15

Tal é o pressuposto para que o filósofo atribua uma origem cristã à
alegoria. Se o ressurgimento de movimentos como o rosa-cruz, a alquimia e a
astrologia na Renascença, favorecidos pelos estudos neoplatônicos, demonstram
resíduos do paganismo no Ocidente, a dissolução do pantheon antigo, num sentido
inverso, é assimilada pelo cristianismo: Pode-se depreender daí que a exegese
alegórica apontava para duas direções: ela visava a circunscrever em termos
cristãos a verdadeira natureza (demoníaca) dos deuses antigos, e servia para a
piedosa mortificação da carne.16 Assim como a Igreja não conseguiu expulsar
sumariamente os deuses da memória dos fiéis quando, transformando seu culto em
atividade satânica, inseriu seu Deus pessoal, permaneceu mais um legado da
Antigüidade, a visão da transitoriedade das coisas, que só poderiam ser salvas para a
eternidade pela alegoria, que veio, por sua vez, a contemplar a culpa.
Pois foi absolutamente decisivo para esse modo de pensar
que não somente a transitoriedade, mas também a culpa se
instalassem visivelmente no reino dos ídolos, como no reino
dos corpos. As significações alegóricas estão proibidas, pela
culpa, de encontrar em si mesmas o sentido. A culpa é
imanente tanto ao contemplativo alegórico, que trai o mundo
por causa do saber, como aos próprios objetos de sua
contemplação. Essa concepção, fundada na doutrina da
queda da criatura, que arrasta consigo a natureza, constitui o
fermento do profundo alegorês ocidental, que se distingue da
15
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retórica oriental dessa forma de expressão. Por ser muda, a
natureza decaída é triste. Mas a inversão dessa frase vai mais
fundo na essência da alegoria: é a sua tristeza que a torna
muda.17

Interpretando o raciocínio benjaminiano, a perda do panteão antigo é
assimilada pelo alegorês, que impõe a mudez em face da vinculação da alegoria a um
saber que gera tristeza e culpa. Ao associar os deuses antigos a demônios malévolos,
o cristianismo acessa o alegorês como resistência a essa perda. Como se pode
depreender desse raciocínio, o conhecimento está na raiz dos males divinos e
humanos. Extrapolando o texto filosófico, pode-se acrescentar que Prometeu
mereceu a punição dos deuses por, roubando-lhes o fogo, propiciar que a
humanidade ultrapassasse o limite do saber a ela imputado. Adão e Eva são punidos
por provarem do fruto proibido, que lhes acessava o conhecimento do bem e do mal,
motivo revisitado no episódio do martírio de Cristo, que paga com sua porção mortal
os pecados da humanidade culpada. Na hermenêutica benjaminiana, com a
impossibilidade de extinguir os deuses pagãos, o cristianismo intui que os mesmos
precisavam ser assimilados, e o faz degradando-os através de sua aproximação com o
mal e com a magia. Dessa forma, eles também passam a ser vividos como culpados
— e, por essa razão, como tristes.
O resultado disso tudo está na vinculação do mal ao irrefreável desejo
de absoluto, que só pode terminar no riso estridente ou no vazio. Mostrando como a
alegoria renovou-se à época do drama barroco, Benjamin explica que à face do
alegorista é possível que o demônio surja da terra, em toda sua nudez e vitalidade,
revelando um sentido antes impenetrável:
Assim como a tristeza terrestre, também a alegria infernal
corresponde à alegoria, frustrada em seu anseio pelo triunfo
da matéria. Daí a jovialidade infernal do intrigante, seu
intelectualismo, o saber das significações, de que ele dispõe.
A criatura muda pode ter a esperança de salvar-se através
das coisas significadas. A astuta versatilidade do homem se
manifesta, e dando, na consciência de si, uma aspecto
humano ao elemento material, num cálculo depravado,
contrapõe ao alegorista o riso zombeteiro do inferno. Mas,
nesse riso, a mudez da matéria é vencida. Justamente no riso,
a matéria se espiritualiza de forma exuberante, distorcida de
modo altamente excêntrico. Ela se torna tão espiritual, que
vai muito além da linguagem. Ela quer chegar mais alto, e
17
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termina na gargalhada estridente. Por mais bestial que possa
ser o efeito externo dessa gargalhada, para a loucura interna
ela se torna consciente apenas como espiritualidade.18

Pela influência de Satã, a alegoria aspira a uma espiritualidade
absoluta, ainda que afastada do Sagrado. Essa formulação faz lembrar o conceito de
"cômico grotesco", formulado por Charles Baudelaire e utilizado em outro momento
deste estudo, em que apenas uma natureza decaída e triste é passível de chegar ao
riso iluminador da gargalhada satânica. No caso benjaminiano, só a materialização
terrena dessa consciência infernal, antes alijada, pode possibilitar o acesso da matéria
triste e muda à espiritualidade, a um sentido pleno. Contudo, essa plenitude é
assemelhada à morte; toda vez que, pelo mal, se tenta atingir o Absoluto, o resultado
é a contemplação da ruína e do vazio (e, como o autor mostrará a seguir, isto parece
insuportável).
O modo de existência mais autêntico do Mal é o saber, e não
a ação. Em conseqüência, a tentação física concebida em
termos meramente sensoriais, como a luxúria, a gula e a
preguiça, não constitui o fundamento único do Mal, e a
rigor, não constitui um fundamento final e preciso. Esse
reside, ao contrário, na miragem de uma espiritualidade
absoluta, isto é, sem Deus, associada à matéria como sua
contrapartida, e que só no Mal pode ser experimentada
concretamente. O estado de espírito que nele predomina é o
luto, que gera a alegoria, e constitui seu conteúdo. Do luto,
derivam três promessas satânicas originais, todas de natureza
espiritual. O drama barroco mostra continuamente sua
eficácia, ora na figura do tirano, ora na do intrigante. O que
seduz é a ilusão da liberdade, na investigação do proibido; a
ilusão da autonomia, no ato de segregar-se da comunidade
dos crentes; e a ilusão do infinito, no abismo vazio do Mal.
Pois é próprio da Virtude ter um fim à sua frente, um
modelo, isto é, Deus; e é próprio de toda depravação moverse numa jornada infinita, no interior do abismo. A teologia
do Mal pode portanto ser derivada muito mais diretamente
da queda de Satã, em que se confirmam esses temas, que das
advertências com que a doutrina da Igreja estigmatiza esse
caçador de Almas. A espiritualidade absoluta, visada por
Satã, destrói-se ao emancipar-se do Sagrado.19

O paradoxo dessa interpretação atinge seu ápice à medida que, ao
invés de anunciar o reino da alegoria como espaço vitorioso a partir do drama
barroco, Benjamin constata que, quando o mal aspira à totalidade, a alegoria morre,
18
19
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no sentido que descobre como sendo desconcertante viver no vazio, no precipício
sem fundo da meditação, de que apenas restam imagens.
Seria desconhecer a essência do alegórico separar o tesouro
de imagens em que se dá essa reviravolta a um mundo
sagrado e redimido, do outro, sinistro, que significa a morte
e o inferno. Pois nas visões induzidas pela embriaguez do
aniquilamento, nas quais tudo que é terreno desaba em
ruínas, o que se revela não é tanto o ideal da auto-absorção
alegórica, como seu limite.20

A alegoria, que primava pelo sentido fragmentário, acaba por buscar a
totalidade na Ressurreição:
a alegoria perde tudo o que tinha de mais inalienavelmente
seu: o saber secreto e privilegiado, a autocracia no reino das
coisas mortas, a imaginária infinitude de um mundo vazio
de esperança. Tudo isso morre com aquela última
reviravolta, na qual a imersão alegórica tem de abandonar a
derradeira fantasmagoria do objetivo, e inteiramente
entregue a seus próprios recursos, se reencontra, a sério,
debaixo do Céu, e não mais, ludicamente, no mundo
terrestre das coisas. É justamente essa a essência da imersão
alegórica: os últimos objetos em que ela acreditava
apropriar-se com mais segurança do rejeitado, se
transformam em alegorias, e essas alegorias preenchem e
negam o Nada em que eles se representam, assim como a
intenção, em vez de manter-se fiel até o fim à contemplação
das ossadas, refugia-se, desleamente, na Ressurreição.21

Ora, percebendo como insuportável o nada e seu próprio
esvaziamento, a alegoria volta-se para a ressurreição, afastando-se, assim, da cidade
das caveiras e da transitoriedade do mundo em ruínas. Entendido o mal como esse
insuportável vazio, ele torna-se subjetivo:
Os vícios absolutos, encarnados pelos tiranos e intrigantes,
são alegorias. Não têm existência real, e o que representam
só tem realidade sob o olhar subjetivo da melancolia; extinto
o olhar, seus produtos também se extinguem, porque só
anunciam a cegueira desse olhar.22

Segundo o filósofo, a considerar a Bíblia, tudo o que Deus fizera é
bom, de forma que
o saber do Mal não tem objeto. Não existe o Mal no mundo.
Ele surge no próprio homem, com a vontade de saber, ou
20
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antes, no julgamento. O saber do Bem, como saber, é
secundário. Ele resulta da prática. O saber do Mal, como
saber, é primário. Ele resulta da contemplação.23

De certa maneira, esse conceito ecoa na leitura realizada no capítulo
anterior, a respeito do conto "Adão e Eva" (VH). Neste, tem-se a narrativa da criação
do mundo com uma importante alteração: os "pais dos homens" não comem a maçã
proibida; logo, não conhecem o mal. Por esse motivo, recebem o Paraíso como
prêmio, deixando a terra entregue às feras e às espécies peçonhentas, local onde reina
Satã. Ora, com tal atitude, o mal deixa de existir para eles, mas permanece como
herança para os habitantes terrenos. Tem-se aí, pois, a desconfortável possibilidade
legada por Machado com este texto, em que subverte a escrita sagrada nomeando a
terra como lugar exclusivamente satânico. O mal não está, assim, nas criaturas, mas
no olhar — melancólico, por certo — com que o escritor provoca o leitor, instalando
nele o germe da dúvida e do terror sobre sua natureza: seria ela, afinal, benigna ou
maligna, miserável ou elevada?
Assim como Bentinho tenta atar as pontas de sua vida narrando Dom
Casmurro, é preciso refazer o caminho traçado até aqui, explicitando os elos entre as
teorias sobre a melancolia e a interpretação dos viciosos machadianos. Em especial,
dada a dificuldade oferecida na interpretação da escrita benjaminiana, também ela
fragmentária, obscura e alegórica, tornam-se, mais uma vez, úteis os comentários de
Sérgio Paulo Rouanet na já citada "Apresentação". Além de ressaltar que nos sujeitos
de alta linhagem resulta mais visível a fragilidade das criaturas, Rouanet destaca a
reversibilidade entre tirano e mártir, posto que o primeiro
é uma vítima da desproporção entre a dignidade desmedida
de sua condição hierárquica e a miséria de sua condição.
Inversamente, o mártir pode ser visto como um tirano, na
medida em que se comporta como um estóico, e exerce
sobre as paixões uma ditadura comparável à que o soberano
exerce sobre os súditos.24

Nesse sentido, para o drama barroco a história é espetáculo triste,
reside na imanência, e o próprio drama está a serviço dos enlutados, para quem a
vida aparece como privada de sentido último, de forma que a transcendência, quando

23
24

Id. Ib. p.256
ROUANET, Sergio Paulo. Apresentação. In: BENJAMIN, Walter. Op.Cit. p.30.

329

aparece, é como um jogo, e com isso se confirma como ilusória.25 Ainda conforme
Rouanet, fundada na figura da morte, a concepção barroca da história pôde penetrar
na forma do drama barroco, determinando sua estrutura, porque a linguagem desse
drama, a alegoria, estava em relação com o pensamento histórico do Barroco.26
Nessa etapa do trabalho, a explicação converge para o ponto em que
se parou com a formulação benjaminiana sobre a ilusão alegórica a respeito do mal,
tornado subjetivo. Rouanet esclarece o sentido daquela leitura teológica que, à
primeira vista, conduziu a interpretar o abismo do vazio como a capitulação da
alegoria à transcendência. Na verdade, o ensaísta esclarece que esse deslocamento da
alegoria é também ilusão, explodindo os limites do Barroco. Se parecia que, com a
subjetividade absoluta, o mal é criado e as coisas estão livres para se salvarem
verdadeiramente — na transcendência — desprezando a salvação profana que lhes
era oferecida pelo alegorista, Rouanet contrapõe que se as coisas se salvam em
Deus, é ainda no registro da alegoria. (...) Se a caveira é alegoria da morte, mas
também da ressurreição, também esta é apenas alegoria.27 A conclusão é que isso
ocorre porque o Barroco exclui a história messiânica, em que o tempo tenso admite a
possibilidade de a qualquer momento irromper o Messias, indo além dos seus limites
em direção a um tempo que extrai, pela violência, um fragmento de intemporalidade
do fluxo da história-destino, à semelhança do que Benjamin definiu para o
historiador dialético, que extrai do continuum da história linear um passado
oprimido. Com tal entendimento da história, Rouanet explica que Benjamin buscou
salvar o Barroco por sentir que o seu tempo presente a ele assemelhava-se em suas
ruínas, em sua morte, em sua melancolia:
O tirano e o mártir vivem entre nós. Diariamente assistimos
a lutos e massacres. O luto é nosso elemento. O Barroco está
em nós, e nós nele. Temos de salvá-lo, salvando-nos. Salvar
o Barroco e salvar-nos nele significa preservar sua
capacidade de ver na história "tudo que é prematuro, sofrido
e malogrado", pois só a esse preço podemos manter viva a
consciência do sofrimento.28
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No caso específico do Brasil, paga-se um preço demasiado alto pela
dificuldade em delimitar o espaço do mal. Este é muitas vezes depositado, por parte
da sociedade, na figura dos diversos segmentos marginais, corruptores da "ordem"
institucional — sempre lembrando que os inimigos mudam um tanto de acordo com
o período, vários grupos já tendo ocupado este posto. Por parte das religiões,
instituições a que compete, tradicionalmente, o discurso sobre o mal, há que
considerar a variedade de seus tipos. Na teologia cristã, como se constatou, houve, à
certa altura, um significativo esforço para tornar o mal visível através da figura
Diabo, fonte dos episódios fulcrais da narrativa sagrada sobre a Queda, o martírio e a
culpa e, posteriormente, dos embates dos teólogos a respeito dos conceitos de
pecados e vícios. Quanto ao processo de catequização no Brasil, o cristianismo
empenhou-se, no caso específico dos índios, em assimilar suas entidades malignas,
normalmente identificadas à natureza, deturpando-as ou fazendo-as convergir para a
figura diabólica. No caso dos escravos, estes mesmos aclimataram — de forma não
muito espontânea — sua fé de resíduos animistas e pagãos ao aspecto festivo e
plástico do catolicismo português. O esforço em demonstrar a insistência machadiana
em fazer uso de conceitos religiosos procede dessa necessidade de delimitação.
Ao citar passagens bíblicas ou parodiar episódios e personagens da
história divina, o escritor estabelece um vaso comunicante com dimensões profundas
da vida nacional. Acessa tanto o repertório de preconceitos e miragens disseminadas
e repetidas ao infinito sobre a natureza desse povo e desta terra, como um referencial
acessível a uma população que, mesmo semiletrada ou analfabeta, possui
familiaridade com as histórias e significados do Verbo divino, assimiladas e
reinterpretadas com a contribuição de outras religiões. Se a alma religiosa brasileira
pode auxiliar a entender esse país, a criação de personagens representativas dos
pecados capitais veio a constituir o foco com que se demarcou essa cultura. Irados,
gulosos, luxuriosos, avaros, orgulhosos, preguiçosos e invejosos revelam que o mal
está ao rés do chão. Imersos na concretude sensível de seus vícios, oferecem um
painel da moralidade brasílica. A opção pela melancolia como conceito central para
todos esses vícios conduz à problemática aludida por Walter Benjamin sobre a
possibilidade de nomear o mundo. À semelhança do que ocorrera com o drama
barroco alemão, a transcendência acaba por revelar-se ilusão no conto machadiano, e
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o sentido, por mostrar-se provisório. Tem-se uma situação paradoxal como resultado:
o escritor faz uso do discurso e dos conceitos da religião; contudo, coloca em dúvida
a possibilidade de que ocorra a redenção, assim como questiona os fundamentos da
racionalidade ocidental. O escritor sabe que não pode abrir mão desse referencial,
que lhe garante uma larga faixa de comunicabilidade com os leitores ao remeter,
provocativamente, a um longo processo de aculturação via discurso religioso. Ao
mesmo tempo, faz com que os leitores partilhem da experiência desolada, porém
essencialmente humana, da literatura, que faz a criatura defrontar-se com sua
mortalidade de forma menos artificial, recriando os sentidos religiosos de expiação e
salvação em outros patamares. Por isso, o riso, quando ocorre, é rouco, abafado,
imerso na radicalidade da insolência, que ecoa na ambivalência de sujeitos que,
incertos da aspiração ao transcendente, desvirtuam-no com certa inquietude blasfema
— não há sinal de salvação plena para todos num país com tão precária caridade. A
indefinição é satânica, gera criaturas melancólicas e viciosas, despidas que foram da
idealização a respeito da possibilidade de vencer o absurdo. Seu terror é humano,
demasiado humano, quando acendem uma vela a Deus e outra ao diabo, tão
candidamente como nas ocasiões em que consultam cartomantes, lêem sortes,
conversam com espíritos, recontam episódios bíblicos, cometem atrocidades ou
toleram a destruição e a impunidade.
A profusão de personagens marcadas pela incapacidade de agir ou
pela negatividade de suas ações revela sua vinculação com a melancolia e com o
luto, muitas vezes complementada por um riso agônico. Entre os indolentes, Rangel,
Benedita e Clara confirmam a vocação para o tédio: figuras principescas, ilustram a
sensaboria e a falta de sentido de sua existência. Enlutadas e frágeis, seu saber sobre
o mundo é fragmentado, mergulhadas que estão na fatuidade dos objetos. O riso
católico, precário em contraste com a infinita gargalhada dos deuses pagãos em
"Entre santos", é o mote para que a melancolia de São Francisco de Sales ilustre a
comunhão de santos e homens no vício e na culpa. A ambigüidade no riso do juiz de
"Adão e Eva" permite que se pense a humanidade como maléfica, entregue aos
domínios de Satã. A disseminação da loucura nos detentores do discurso científico
em "O Alienista" viabiliza que se cogite no furor insano — e melancólico — como
atributo da humanidade. A complementação de sadismo e masoquismo em "A causa
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secreta" faz pensar até que ponto estes comportamentos estão incorporados no
cotidiano deste país. A melancólica fala do cachorro ao final de "Conto alexandrino"
soa como desconfortável profecia a respeito da alternância dos atores na
disseminação da perversidade. Em "Pai contra mãe", a ignorância de Candinho sobre
seu destino e o de seu filho, sujeitos à mesma violência que ele imputara à escrava
fugida, faz lembrar a precária coesão social. O riso para dentro de Lucrécia em "O
caso da vara" ilustra a truculência e o interesse inerentes às relações sociais. A
patologia de Nicolau em "Verba testamentária" pode ser lida não apenas como luto
saturnino, mas também como resultado do culto do personalismo e da imprevidência
tributários, conforme Sérgio Buarque de Holanda, da herança ibérica sobre as raízes
deste país.
Como se pode depreender desta pequena amostragem, em Machado é
possível surpreender os crimes e os desastres nacionais através das atitudes das
personagens. Isto não equivale, porém, necessariamente, a afirmar que o autor tem
uma visão pessimista do mundo, do país ou do homem, como outros o fizeram. Sua
visão aproxima-se à das personagens: melancolia frente a uma história que precisa
ser recontada e recomposta em sua estrutura de mosaico. Já no Oitocentos era visível
a descontinuidade e a permanência nas mudanças realizadas pelos "grandes" fatos,
como ilustra o romance Esaú e Jacó, elucidativo quanto à capacidade nacional —
pelo menos dos que possuem algum poder — em mudar tabuletas para que tudo
permaneça como está. Nos contos, dada sua variedade, chega-se a uma maior
dificuldade em identificar momentos em que contextos históricos específicos
apareçam de maneira significativa.29 Predominam situações fantásticas ou, no
mínimo, incomuns, situadas em tempo e espaço longínquos ou indeterminados,
29
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envolvendo o reino animal ("A sereníssima república", "Conto alexandrino"),
espíritos erradios ("Uma visita de Alcebíades", "A segunda vida", "Entre santos",
"As academias de Sião") e bizarrices de variadas ordens, mesmo quando há
determinações espaço-temporais ("O lapso", "O anel de Polícrates", "Anedota
pecuniária", "Um erradio", "Singular ocorrência", "O espelho", "O Alienista") ou
quando são feitas indicações a textos tradicionais, quer sagrados, quer profanos ("O
sermão do Diabo", "Na arca", "Lágrimas de Xerxes"). Dada essa situação, a
alternativa mais plausível vem a ser a interpretação das atitudes individuais, como as
mencionadas no parágrafo anterior, como índices de situações coletivas, exemplares
enquanto sintomas da fragilidade das instituições e da própria incapacidade em lidar
com o passado e o presente da sociedade. Daí também o descompasso entre a visão
ora corrosiva, ora utópica sobre o passado nacional, conforme se pôde discutir em
outros momentos deste estudo, cujo resultado mais evidente manifesta-se na
impertinente tendência a situar num inatingível futuro o confronto da nação com seu
espelho. Embora não mencione nestes contos episódios "pouco lembrados" da
história nacional desde aquela época, como as sabidas rebeliões nativistas, as revoltas
dos escravos e do Brasil caboclo de Canudos, pretende-se que os viciosos até então
analisados sejam seus sinais. Como alegorias, manifestam as ruínas e as caveiras que
a história, a literatura, os governos e até mesmo a população nem sempre desejam
enxergar, optando, muitas vezes, pela miragem da alegria e do hedonismo tropicais.
Em contraponto, ler o Brasil a partir de critérios como perversidade, caiporismo,
indolência, vaidade e tantos outros vícios nada mais seria do que, sem a face do
derrotismo preconceituoso e elitista, "manter viva a consciência do sofrimento", nas
palavras de Rouanet.
Em um pequeno ensaio de 1981, José Guilherme Merquior alerta
sobre a influência, a seu ver excessiva e extemporânea, da filosofia da história de
Benjamin, calcada na idéia de catástrofe e no que ele entende ser a obscura verdade
do oprimido, sempre a contrapelo dos sentidos culturalmente estabelecidos.30 Tendo
em vista a denúncia do alemão do mundo moderno, que impõe identificações
homogeneizadoras, e certa vinculação de seu pensamento com o judaísmo,
30
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notadamente com o tempo concebido como exílio perpétuo, em que a eternidade não
é uma linha ou um fim, mas um instante revelador e salvador, fora do qual a história
torna-se destino e oprime como no Mito, Merquior explica o juízo de Benjamin
como fonte de um pensamento pessimista:
Não era por acaso que este cobria de sarcasmos o "bordel do
historicismo", ou censurava no alegorismo barroco
(genialmente anatomizado por ele numa tese doutoral
rejeitada pela universidade, sobre o drama religioso do
século XVII) a positivação cristã do horizonte da salvação.
O apocalipse não pode ser nem adiado, nem concretizado —
tal é a medula do catastrofismo visceral do nosso herói.31

Apontando ainda o que chama de quimera estética de Benjamin,
expressa na forma de um forte irracionalismo, e a sedução prolongada desse genuíno
"déplacé" e de sua história dos vencidos, mesmo quando suas bases — o marxismo, a
psicanálise e a arte moderna em suas versões mais radicais — encontram-se mais
vulneráveis, Merquior sugere a falência do potencial explicativo baseado na
perspectiva catastrofista:
Segundo Canetti nossa civilização assiste ao ocaso das
religiões de lamento (Klagereligionen), cuja função precípua
era domesticar os instintos gregários por meio da
autoculpabilização coletiva. Com o crepúsculo desses freios,
instala-se uma cultura em que todos se mostram capazes de
se
identificar
psicológica,
mesmo
que
não
confessionalmente, com a vítima sagrada. Todos se sentem
cristos em potencial — e o resultado não é exatamente a
diminuição da violência. É isso o que a ótica da "história dos
vencidos", convertida em drama cósmico libertário, tende a
esquecer. As coisas não eram tão claras quando o refinado
espírito de Benjamin confeccionou seu elixir de apocalipses
(etimologicamente: revelações redentoras); e de qualquer
modo sua circunstância continha razões de sobra para o
sentimento do sacrifício e do martírio. Nós, que não
experimentamos mais a história como uma tempestade
destruidora, é que não temos por que erigir a volúpia secreta
da catástrofe em ambiente mental. O apocalipse de Benjamin
era uma vivência situacionalmente motivada. Mas os
catastrofismos da atualidade não passam de retórica
irresponsável.32

Se é evidente que as circunstâncias de Benjamin tornam seus escritos
motivados e que vários de seus pressupostos e ojerizas podem ter envelhecido, não é
31
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menos verdadeiro o risco que se corre ao eliminar a possibilidade de se entender,
ainda hoje, a história como catástrofe, com as limitações e mediações que se façam
necessárias, ou mesmo de ignorar as possibilidades de ler a obra benjaminiana no
sentido de constelação, como o próprio autor definiu a respeito da representação das
idéias:
Como tal, a idéia pertence a uma esfera fundamentalmente
distinta daquela em que estão os objetos que ela apreende.
Por isso não podemos dizer, como critério para definir sua
forma de existência, que ela inclui as espécies. Porque não é
essa a sua tarefa. Sua significação pode ser ilustrada por uma
analogia. As idéias se relacionam com as coisas como as
constelações com as estrelas. O que quer dizer, antes de mais
nada, que as idéias não são nem os conceitos dessas coisas,
nem as suas leis. Elas não servem para o conhecimento dos
fenômenos, e estes não podem, de nenhum modo, servir
como critérios para a existência das idéias. (...) As idéias são
constelações intemporais, e na medida em que os elementos
são apreendidos como pontos nessas constelações, os
fenômenos são ao mesmo tempo divididos e salvos. (...) Elas
permanecem escuras, até que os fenômenos as reconheçam e
circundem. É função dos conceitos agrupar os fenômenos, e
a divisão que neles se opera graças à inteligência, com sua
capacidade de estabelecer distinções, é tanto mais
significativa quanto tal divisão consegue de um golpe dois
resultados: salvar os fenômenos e representar as idéias.33

Encontra respaldo nesta formulação, portanto, a leitura do fenômeno
representado pelos contos de Machado de Assis tendo como base as idéias levantadas
por Benjamin a partir do drama barroco alemão. São os fenômenos observados
nesses textos ficcionais — as estrelas da analogia benjaminiana — que levam a
recortar da constelação filosófica as idéias que permitem distingui-los, isto é, salválos. Tirar da escuridão as idéias do alemão não só ilustra sua intemporalidade como
confere maior visibilidade ao problema enfrentado nesta investigação, que se debruça
sobre o esforço árduo de revelar um sentido para as situações analisadas na ficção
machadiana sem pagar o preço de restringir o objeto. Ao contrário, procuram-se
todas as idéias que possam resgatar o sentido com que o adulto fundador da
Academia Brasileira de Letras, antigo menino do morro do Livramento, manteve-se,
inapelavelmente, ligado às questões mais viscerais de seu país e de seu povo,
traduzidas à sua maneira e fundidas na sua erudição de leitor voraz.
33
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Convém observar, de outra parte, o ângulo de que é proveniente o
comentário

de

Merquior.

Provavelmente

enfastiado

com

a

apropriação

indiscriminada das teorias benjaminianas, procura atentar para o seu limite. Ao citar
Canetti, elege um escritor também judeu e exilado pelo nazismo como Benjamin.
Para Canetti, no entanto, todas as religiões "fúnebres"
conhecem, desde a primeira metade do século XX, uma
impotência fundamental. A época é de paroxismo, tanto na
destruição quanto na produção. Os freios transcendentais se
afrouxam. Paradoxalmente, porém, a imagem do Deusmártir, secularizada, se socializou ao extremo: cada um se
sente de algum modo um Cristo, e essa tendência à
(auto)valorização do indivíduo é reforçada pelo primado
contemporâneo da economia de consumo, que faz da massa
guerreira um arcaísmo.34

Sua análise ilustra o drama do individualismo moderno e tende a
circunscrever o problema à realidade européia ou até à americana, as mesmas mais
diretamente envolvidas no pano de fundo que viabilizou as análises benjaminianas
(cultura de massa, imperialismo tecnológico, nazismo e guerra mundial) e,
possivelmente, as mesmas em que discursos como os que anulam a história ou
relativizam o pensamento sob os critérios da pós-modernidade originaram-se. Em
consonância com essa perspectiva, ignorando a peculiaridade sobre a natureza das
idéias como constelações, alhures pode-se perguntar se, à beira do terceiro milênio e
no Brasil, faz sentido utilizar Benjamin para ler um escritor deste país que escreveu
há cerca de um século, antes mesmo da época "catastrófica" vislumbrada pelo
filósofo alemão. Pode-se, ainda, aproveitando o comentário sobre Canetti,
problematizar se, em inúmeras manifestações coletivas brasileiras, muitas de fundo
religioso, não sobrevive o componente do lamento, em que se reza por um morto, ou
se espera coletivamente pelo milagre, como o que movia os beatos seguidores de
Antônio Conselheiro a sonhar com o mar no sertão. Como Machado bem ilustrou, na
cultura brasileira, a morte — individual e coletiva — é uma realidade muito palpável,
bem como seus sinais são evidentes. Pode-se acrescentar mais uma pergunta:
considerando a memória inconclusa a respeito dos povos pré-cabralinos ou dos
africanos trazidos para o Brasil, uma história de vencidos e vencedores não encontra
ainda saudável atualidade, pelo menos do ponto de vista dos descendentes dos
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indígenas e dos escravos, ainda que não deva constituir uma necessidade exclusiva
destes?
Sob esse prisma, a pesquisa de Eduardo Hoornaert35 a respeito da
história do Cristianismo no Brasil traz algumas contribuições interessantes. Sua
leitura conduz a interpretar o "cristianismo moreno ou mestiço" do Brasil fundado,
de um lado, a partir de um saber sobre a violência e, de outro, nas formas simbólicas
com que as classes oprimidas realizaram sua resistência. Após detalhar os processos
históricos envolvidos nos diferentes ciclos de evangelização no país, o autor aponta
seus efeitos devastadores sobre as culturas indígena e africana, ao mesmo tempo em
que destaca espaços de interferência subversiva, encontrados, por exemplo, na
natureza devocional de cultos de gente alijada ou deslocada da terra, às voltas com
santuários e romarias, que dramatizam as condições reais de vida, e na escolha do
modelo comunitário, em que uma série de práticas "morenizam" o imaginário cristão
no Brasil. Um dos traços mais radicais dessas respostas brasileiras à evangelização
encontra-se na "via peregrina" dos beatos, explícita na formação de comunidades
alternativas de produção e organização religiosa e social, a exemplo dos Mucker e de
Canudos, cabalmente eliminadas pelas forças da ordem e do poder instituídos.
A intolerância e a perversão social que permeiam as viciosas
personagens machadianas podem muito bem ser aproximadas desse fenômeno
religioso e cultural analisado por Hoornaert, acusando, com seu protesto e seu
sarcasmo, os crimes sobre a cultura, muitas vezes cometidos em nome da fé.
Obscuramente, talvez, as comunidades atingidas reajam à selvageria oficial
encontrando brechas, por vezes imbuídas de resíduos arcaicos, com que buscam
instaurar seus sentidos particulares, incompreensíveis em outros contextos. De certa
forma, não abrindo mão da referência aos mecanismos e conceitos religiosos, mesmo
quando acaba por indicar seus limites, Machado opta pela problematização do
humano a partir também desta dimensão. Isso ocorre, muito especialmente, quando
associa elementos de fundo religioso, como é o caso do martírio de Cristo e do fim
dos tempos em "Viver" (VH), com o registro da perversidade e da intolerância que
têm marcado os conflitos sociais no país, convergindo para o que Bernard Sichère
35
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explica como o ponto em que a literatura surge como forma de exorcizar nossos
demônios:
Me refería antes a un retorno de lo trágico y dije que a partir
de la época romántica, ese retorno ya no podía formularse de
manera dominante y exclusiva en el mensaje de la religión,
sino que se lo formulaba en la palabra de la literatura. Esta
no es una fuerza rival de la religión o una fuerza capaz de
reemplazarla, sino que se trata de una singular potencia
apropiada para "exorcizar a nuestros demonios" que pueblan
un mundo en el que la revelación cristiana ya no cumple la
función rectora y única en el destino de los individuos. El
lector habrá comprendido que asigno a este tipo de literatura
una fecundidad superior a la de la mayor parte de las otras
formas de expresión. Esa literatura no representa ni refleja
una realidad exterior a ella ni tampoco impone una verdad
privada que sea válida para un solo individuo: lo que el
escritor (o el artista) significa (antes que "representa") es ese
punto de convergencia imposible de decidir que hay entre el
ser de sujeto del escritor y las figuras de subjetividad que
atormentan a su comunidad.36

Depreende-se da passagem acima a limitação verificada no
pensamento cristão no que se refere ao retorno do trágico, que veio a ser assimilado
também pela literatura. A experiência literária partilha, a partir daí, da experiência
retificadora do humano, no sentido de dar conta da corrosividade do mal inerente à
sua condição. Ao estabelecer este vínculo significativo entre o escritor e sua
comunidade, Sichère enuncia que se pode encontrar no trabalho da arte e da literatura
o que se traduz como um exorcismo do mal e de suas patologias. Toma Dostoievski
como o autor que, no alvorecer do século XX, situa a crise do sujeito moderno frente
ao surgimento massivo do ateísmo e do nihilismo.
Ese sujeto moderno no está mecánicamente determinado por
el juego de las fuerzas sociales ni tampoco es él solo la clave
de su propio drama: se trata necesariamente de una figura
mixta e inconclusa, dependiente y al mismo tiempo abierta.
Que el novelista sea creyente (como Dostoievski) o no, lo
cierto es que considera que un sujeto no es un efecto sino
que es un campo de fuerzas y al propio tiempo una fuerza
imprevisible de libertad que justifica que se lo tenga o no por
culpable. En el corazón del hombre anida un mal radical y
ésta es la primera certeza: Memorias de la casa muerta
(mucho antes de quienes escribieron sobre el Gulag) expresa
esa evidencia paradójica de una inhumanidad presente en el
corazón del ser humano, la seguridad de un momento de
36
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horror que parece condenar tanto la ferocidad del criminal
extremo como del verdugo. Dostoievski es nuestro
contemporáneo, en primer lugar porque enuncia que la
cuestión de la ley es la cuestión última y que en ese sentido
uno, cristiano o no, no puede salirse de la figura del padre y
de las imágenes del asesinato del padre.37

Como se vê, a interpretação da crise da cultura passa pelos
significados e símbolos da religião. Dada a multiplicidade de vítimas e algozes, todos
viciosos em graus heterogêneos de patologia na galeria machadiana de personagens,
é conveniente o uso da interpretação sugerida por Sichère. Cristão ou não, o leitor
brasileiro reconhece nos distúrbios significados nos contos a encenação do mal
radical que vem da raiz, o assassinato do pai, ou seja, da ruptura em relação aos
princípios da lei e aos canais de sua transmissão, antes passíveis de rebelião e de
perdão. Intuindo a complexidade dessa situação, Machado insere a malignidade no
coração humano, mas, concomitantemente, faz eclodir as vozes caladas da
coletividade martirizada, numa sociedade em que a ordem vem a trocar de lugar com
a desordem, resultando em atrocidades disseminadas e em desagregação do corpo
social a ponto de o crime ser lugar comum, dependendo de quem o pratica e de quem
executa a lei. Um trágico exemplo desse martírio é lembrado por Francisco Foot
Hardman no ensaio "Tróia de Taipa: Canudos e os irracionais". Sua origem encontrase na repetição dos "crimes da nacionalidade":
Cem anos passados, aquele destino trágico, que
confrontou algozes e vítimas no maior "crime da
nacionalidade" perpretado, parece ter-se alastrado, como
maldição, para todo o território do país. (...)
Canudos revive na miséria absoluta dos sem-terra,
mas revive também, e sobretudo, na miséria urbana,
suburbana e metropolitana das imensas cidades que
concentram mais de 70% da população total do país. Nada
mais emblemático, a esse propósito, do que a terrível
migração do termo "favela", inicialmente um topônimo que
designava o Morro da Favela, em Canudos, onde se
amontoavam labirinticamente as habitações precaríssimas
dos sertanejos e, hoje, convertido num vocábulo de
significado genérico para as moradias miseráveis nos
maiores conglomerados urbanos.
A memória de Canudos condensa, também, no
imaginário coletivo, a esperança de salvação aqui na Terra,
disso advindo diversas representações de fundo mais ou
menos messiânico. As matrizes mais antigas remontam ao
utopismo romântico como recusa radical aos valores de troca
37
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do capitalismo. Há, pois, aí, na base, um forte sentimento
anticapitalista e de crítica não racionalizada ao espírito da
modernidade.38

O que antes, tomado de Sichère, nomeou-se como morte dos
princípios da autoridade e da ordem, traduz-se para o historiador no sintoma da
recusa não racionalizada aos valores da modernidade capitalista. A permanência de
Canudos mostra-se de forma hedionda no caso do índio Galdino, queimado vivo por
jovens bem nascidos de Brasília, motivo para que o autor reflita que pouco mudou
desde Canudos — e mesmo desde antes —, consolidando uma atitude padrão que
consiste em ignorar, até eliminar, os ditos "irracionais", impermeáveis à incorporação
pela precária civilização brasileira.
Mas agora Canudos arde aqui, na minha alma,
"como se fosse uma mão, fisicamente". Galdino Pataxó HãHã-Hãe também viera do coração da Bahia para a ilha da
fantasia republicana enfrentar pacificamente os poderes do
estado nacional que roubara sua terra e sua gente. Galdino
também fez esse salto mortal para entender o jogo da
civilização brasileira. Suas aventuras seriam trágicas.
Galdino não sabia direito o que se queria dizer com a frase
proverbial: "este é o país das brincadeiras". Não pode
reingressar na Pensão Vera. Suas "veredas de pé posto" de
povo andarilho desconhecem os meandros artificiosos do
asfalto das superquadras modernistas. Tinha só o abrigo de
um ponto de ônibus que jamais passaria.
Não adianta: os assassinos de todas as Canudos
continuarão alegando, sempre, a inocência plena dessa
barbárie civilizada. Por isso, quando essa tocha humana
iluminou a noite do Planalto Central, nenhum canto
guerreiro pagaria a pena. Cairia no silêncio. No silêncio
estúpido dos assassinos civilizados. Que cursam faculdades.
Que colecionam carros. Que pagam advogados caros. Que
detestam mendigos sujos nas ruas da capital federal.39

Consubstancia-se nessa lembrança a aceitação passiva do horror por
boa parte do coletivo brasileiro, doente, em seu silêncio criminoso, da mesma inação
que marcara Rangel, Benedita e Clara. Em nome desse retumbante silêncio, Galdino
e outros pagam o preço de um corpo social afeito a escamotear a catástrofe, por mais
que ela insista em repetir-se do sertão ao planalto central, da floresta aos pampas, da
metrópole ao povoado nas terras do sem-fim.
38
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A partir do que foi observado até aqui, pode-se convir que, a fim de
conferir visibilidade ao mal, Machado de Assis optou pelo viés da ética, ou seja, pela
exposição de situações em que o paradoxo da lei instala-se através da conduta
doentia das personagens. O mal evidencia-se, muitas vezes, na forma de
comportamentos interpretados à luz dos sentidos religiosos, mas seu significado
extrapola o individual na direção de males que têm repercussão na coletividade. Algo
como se, no convívio social, fossem traduzidos os mistérios e os impasses da fé,
havendo, assim, vítimas, algozes, martirizados, pecadores, beatos, massacres,
torturas, culpas.
Esse mal desencarnado não se reconhece enquanto figura oposta a
Deus ou ao bem, mas como sintoma de uma crise que pode ser da civilização, como
a entendeu George Steiner ao comentar o nihilismo e o tédio provenientes do século
XIX e os efeitos do monoteísmo na barbárie vivenciada no século XX. Segundo a
leitura de Otávio Velho, no contexto brasileiro, o mal tende a ter personalidade,
tende a ser visto como uma entidade exterior e não como uma questão internalizada
de responsabilidade moral, como uma questão de ética.40 Tal não é o caso da
perspectiva machadiana, como se vem observando.
A esse respeito, cabe examinar os poucos textos em que o mal é
corporificado na figura do Diabo. À semelhança de tantos outros contos do autor, "A
Igreja do Diabo" (HSD) principia num tempo longínquo, como o do mito ou o da
fábula: Conta um velho manuscrito beneditino que o Diabo, em certo dia, teve a
idéia de fundar uma igreja (p.369). O protagonista é nitidamente caracterizado em
conformidade com o cânone bíblico: alado e orgulhoso, o representante das
profundezas exaspera-se com o papel avulso que exercia desde séculos, decidindo-se
a garantir sua própria liturgia: missa, com vinho e pão à farta, as minhas prédicas,
bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico (p.369). Só lhe faltaria o
Cisma, posto que, enquanto outras religiões se dividem, a sua será única: Há muitos
modos de afirmar; há só um de negar tudo (p.369). Chegado ao infinito azul, o
Diabo entedia a multidão de anjos com sua proposta insolente ao Criador. Expõe a
curiosa teoria das franjas, com que explica a infidelidade da devoção humana ao
40
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bem. As virtudes são em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de
veludo rematasse em franjas de algodão (p.370), propondo-se, assim, a puxar todas
franjas para sua igreja. Irritado com os arremedos do desaforado, o Senhor acaba por
concordar com o desatino daquele que qualifica como velho retórico (p.370).
Disfarçado como beneditino, hábito de boa fama (p.371), o Diabo
põe-se à obra, invertendo a teologia divina a grandes golpes de eloqüência (p.372):
torna os vícios virtudes, incentiva à venalidade e ao individualismo — embora com
mais tolerância que a demonstrada por Deus, posto que não era exclusivista (p.372)
— a ponto de merecer até um livro da sabedoria, como fizeram os hebraicos,
segundo pesquisa de Karen Armstrong, anteriormente citada. De fato, o Diabo pensa
triunfar, tendo enchido sua igreja com as virtudes cuja capa de veludo acabava em
franja de algodão. Contudo, também ele vem a ser traído, quando percebe que seus
devotos, às ocultas ou nem tanto, praticavam as antigas virtudes:
Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente três ou
quatro vezes por ano, justamente em dias de preceito
católico; muitos avaros davam esmolas, à noite, ou nas ruas
mal povoadas; vários fraudulentos falavam, uma ou outra
vez, com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto
dissimulado, para fazer crer que estavam embaçando os
outros. (p.374)

Pasmado e trêmulo de raiva, o maléfico ruma ao céu para indagar, a
um Deus de complacência infinita, a causa secreta de tão singular fenômeno
(p.374). Obtém a seguinte resposta: Que queres tu, meu pobre Diabo? As capas de
algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão.
Que queres tu? É a eterna contradição humana. (p.374) De um lado, Deus irmana-se
ao Diabo na constatação da infidelidade e da inconstância da humanidade; de outro,
mostra-se superior, pelo menos num quesito: já tomara ciência do que chama de
"contradição humana", o que não quer dizer que não tenha sentido antes a mesma
decepção que no momento sentia o artífice do mal. Permanece em aberto se terá o
Diabo a mesma atitude complacente de Deus, impassível perante a imperfeição de
sua obra, evidente na corrupção dos fiéis. Só o perdão divino ou o sarcasmo profano
justificam tamanha benevolência resignada. Resta, por conseguinte, a constatação de
que também a virtude divina teria suas franjas de algodão, pois tolera o engano a fim
de manter intactos sua vaidade e o lustro de seu poder.
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De qualquer maneira, por trás dessa alegoria sobre a "eterna
contradição humana", destaca-se um sintoma importante a ser contemplado na
análise da representação do mal por Machado. A menção a veludo, material por
natureza majestoso, e a franjas, adereço meramente decorativo, por essa razão
supérfluo, autoriza a que se pense no quanto o gosto pela pompa expressa atitudes
típicas de culturas em que a aparência assume papel proeminente e no quanto esse
interesse resulta da afinidade entre a ostentação e o luto, à medida que conduz à autoabsorção melancólica, como foi desenvolvido na seção que antecede a esta.
Tome-se, nesse momento, o segundo conto em questão, "O Sermão do
Diabo" (PR). O narrador revela ser o texto um papel velho (p.647) que parece
autêntico. Trata-se de um pedaço do evangelho do Diabo, justamente um sermão da
montanha à maneira de S. Mateus (p.647). Sobre tal semelhança, pede às almas
católicas que não se apavorem citando Santo Agostinho, que dizia que a igreja do
Diabo imita a igreja de Deus (p.647). De fato, menos metafórico que o texto
anterior, este consiste quase que exclusivamente numa lista das "bem-aventuranças",
só que ao modo diabólico, com expressões ou motivos bíblicos alterados. É curioso o
fato de Machado ter posto o Diabo a pregar do alto do Corcovado, assumindo a
identificação com o que há de mais típico na paisagem carioca, metonímia, por sua
vez, da geografia brasileira. Da mesma forma, ao final o narrador revela que o
manuscrito lhe fora entregue pelo próprio Diabo ou por alguém em seu nome;
contudo, a descrição remete à caracterização conhecida a partir, principalmente, do
drama fáustico: Alto, magro, barbícula ao queixo, ar de Mefistófeles. Fiz-lhe uma
cruz com os dedos e ele sumiu-se. Apesar de tudo, não respondo pelo papel, nem
pelas doutrinas, nem pelos erros de cópia (p.649). Seria um texto despretensioso,
porém torna-se útil no sentido de que, assim como no anterior, as únicas ocasiões em
que o diabo aparece como figura — alada no primeiro e fáustico neste outro —, a
tônica é a mesma. Ambos os relatos empregam uma linguagem de natureza figurada,
a fim de subverter a imagem, ou o discurso da tradição. Há um quê de farsesco na
figura da malévola criatura, em que não transparece qualquer coisa sobrenatural, uma
vez que todas as suas ações obedecem às leis do humano e dos interesses mundanos.
Essa inofensiva figura do mal possui uma lógica risível e prosaica, como a que é
expressa na 14ª bem-aventurança: Ouvistes o que foi dito aos homens: Amai-vos uns
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aos outros. Pois eu digo-vos: Comei-vos uns aos outros, melhor é comer que ser
comido; o lombo alheio é muito mais nutritivo que o próprio (p.648). Nestes casos, o
mal aparece como adereço, como jogo de linguagem que implica plágio e ironia,
distante da compreensão anterior, em que se abordou o mal como a bestialidade
presente no mais fundo do coração humano ou como o princípio responsável por
certos dilemas crônicos da cultura brasileira, como o da inação frente à violência
disseminada, fato historicamente observado.
A ênfase na caracterização um tanto caricata do representante do mal
provoca um distanciamento crítico, posto que sua figura inspira antes o riso que o
temor, dada a ênfase na demonização da figura do mal pelo cristianismo em boa
parte de sua história. Da mesma forma, em termos de linguagem, a feição retórica
das falas do habitante das profundezas encontra eco no vazio ético da conduta
humana, cujos limites mostram-se difusos, excessivamente permeáveis e móveis.
Ora, tal situação desloca a malignidade da figura para o terreno da moralidade, das
motivações mais profundas da subjetividade, e nisso destoa da tendência observada
por Otávio Velho, provavelmente fundamentada na evidente recuperação da figura
do demônio pelas seitas evangélicas e que tais no presente século, ou ainda em certa
inclinação do brasileiro para o culto do personalismo, fenômeno observado pelo
historiador Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, conforme
desenvolvimento no capítulo três desta pesquisa. No seguimento de seu ensaio,
Velho explica que o problema da ética é visto como uma exigência das sociedades
modernas, e sobre isso haveria o complicador a respeito da inserção ou não do Brasil
na modernidade. Sua explicação, de certa forma, recupera o que Merquior apontara
sobre a saúde da cultura brasileira, a oferecer a perspectiva anárquica ao Ocidente em
crise. O Brasil teria sido constituído pela modernidade e continuaria parte dela
na medida em que ele é o lugar das fantasias e do
imaginário europeus, associados exatamente a essa idéia de
uma ausência do mal. É que nós de alguma maneira, dentro
desse quadro, fomos colocados em uma posição em que
temos de representar esse lugar no imaginário europeu, o da
ausência do mal. Seríamos, assim, o outro lado da
modernidade e não a sua negação.
Creio que existe grande identificação entre as nossas
"mazelas" e as imagens que desde sempre os europeus
produziram sobre as nossas plagas. Desde a Carta de
Caminha, quando fala das índias nuas, na sua inocência sem
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nenhuma noção de pecado; desde a idéia de que não existe
pecado debaixo do Equador. Essa idéia veio, via Antonil, do
começo da nossa civilização, e quem a estava enunciando
era o "europeu". O seu aproveitamento por Chico Buarque
apenas revela a sua atualidade, bem como a sua ambigüidade
originária: mazelas que são objeto de desejo.41

O comentário reitera

o mecanismo que se vem explicando neste

estudo, a saber, a longa construção de um imaginário sobre o Brasil desde seu
"achamento", pautada na conjugação de idéias utópicas — o mito do Paraíso terrestre
— com idéias detratoras — lugar de vícios, do Outro infernal. Tem-se destacado a
influência nefasta de tal arcabouço, que dificulta a conquista, pelo brasileiro, de uma
imagem menos difusa de si ao mirar-se no espelho das nações.
Sob este ângulo, ao reiterar que o pecado habita, sim, os trópicos,
Machado opera a desconstrução desse imaginário, grandemente enformado na
ideologia do cristianismo da Contra-Reforma. Contudo, o sentido do pecado não está
no lugar em que o depositaram, visto ser uma das facetas com que o escritor carioca
abordou o papel da religiosidade híbrida do brasileiro.
O mecanismo do espelhamento nas relações coloniais aparece com
clareza em, pelo menos, dois contos que dialogam com os relatos mirabolantes das
viagens pelo Oriente de Fernão Mendes Pinto em Peregrinação. Em apenas um dos
contos a referência é explícita. "O segredo do bonzo" (PA) tem como subtítulo
"capítulo inédito de Fernão Mendes Pinto". No capítulo 211 da Peregrinação, o
português narra a despedida do Padre Mestre Francisco, que fora recebido com
muitas honrarias na luxuosa habitação do rei de Bungo, uma das ilhas do então
misterioso reino do Japão. Como costuma acontecer nesses relatos, tudo é
superlativo: os números são grandiosos, os cenários riquíssimos, as multidões
gigantescas, os gestos e cerimônias complexos e faustosos.
A demasiada atenção dada aos portugueses pelo rei e a facilidade com
que o padre doutrinara alguns habitantes, estando prestes a converter o próprio
monarca, provocou a inveja e a ira dos sacerdotes locais, os bonzos. Enciumados e
pressionados pelos ensinamentos cristãos, que se colocavam em confronto com seus
preceitos e costumes, condenados por serem “viciosos”, os bonzos não só ameaçam o
41
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rei com pragas, como ofendem o religioso português com palavras curiosas e
agressivas: cão fedorento, & mais pobre q todos os pobres, piolhoso & que comia
perçobejos, & carne humana da gente morta q desenterraua de noite.42
Desesperados, buscam um renomado bonzo, Fucarandono, para que defendesse seus
deuses desafiando o padre a um embate teológico. Pelo relato de Fernão, a
assistência e o rei mostram-se satisfeitos com o desempenho do padre frente às
provocações, já que deixa o bonzo prostrado e confuso com seus argumentos. É
interessante notar que, na maioria das vezes, o narrador se exime de transcrever as
respostas do padre, embora seja detalhista o tempo todo em seus relatos e nas
próprias indagações do opositor, reiterando apenas que as réplicas eram claras e
vivas e que não cabem no estreito vaso do meu engenho.43
Dando continuidade ao tal capítulo, Machado imita a retórica e o
imaginário do português em seu texto: os locais continuam sendo chamados de
“gentios”, descreve com minúcia e até certo exagero diversos fatos, inventando uma
história de teor fantástico, como tantas daquelas contadas pelo lusitano. A fábula
machadiana, porém, é altamente alusiva a uma situação premente à época do escritor,
qual seja, a pretensão racionalista e positivista de explicar o mundo. A alusão fica
clara desde o início, quando o narrador, junto ao amigo Diogo Meireles, presencia
em plena Fuchéu, capital do referido reino, o discurso de um eloqüente homem da
terra (p.323) frente a uma multidão embasbacada. O orador, que se intitula
matemático, físico e filósofo (p.323), discorre sobre sua teoria a respeito da origem
dos grilos. A palestra termina em festa para o "cientista" e seus animados adeptos: E
todos se foram com ele ao alpendre de um mercador, onde lhe deram refrescos e lhe
fizeram muitas saudações e reverências, à maneira deste gentio, que é em extremo
obsequioso e cortesão (p.323). Como se pode concluir, a insistência na cortesia e na
pompa reproduz o que fora comentado antes sobre a recepção calorosa dos
portugueses pelo rei de Bungo no texto de Mendes Pinto.
Em seguida, o narrador e o amigo presenciam outra cena de igual teor,
em que o povo regala com obséquios o autor de festejada teoria sobre o princípio da
42
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vida futura, encontrada numa certa gota de sangue de vaca. Indecisos sobre a
natureza dos fatos presenciados, são abordados por um conhecido de Diogo, que,
antes de qualquer coisa, tece-lhe elogios na forma de epítetos nada modestos — luz
da verdade e sol do pensamento (p.324) —, no que, mais uma vez, percebe-se a
ênfase no ornamento, desta vez na linguagem. O nativo explica-lhes que,
possivelmente, os dois "sábios" estavam cumprindo uma nova doutrina que diziam
ser inventada por um bonzo de muito saber. Isso bastou para que os curiosos, no dia
seguinte, fossem à casa do referido bonzo, um ancião de cento e oito anos, mal visto
pelos demais colegas, enciumados com seu prestígio. Este expõe-lhes a doutrina, que
consistia na valorização do espetáculo, ou seja, entre a existência de algo na opinião
ou na realidade, a única necessária é a da opinião, não a da realidade, que é apenas
conveniente (p.325), um tema recorrente na obra machadiana. Os três saem dali
pomadistas e, de fato, às custas do esplendor prometido sobre qualidades
inexistentes, obtêm facilmente o sucesso desejado. Contudo, o narrador detalha a
experiência de Diogo, que lhe pareceu a mais engenhosa. Aproveitando de uma
moléstia que fazia inchar os narizes dos habitantes da cidade, Diogo, que era médico
e não conseguira convencer os doentes a extirparem o órgão disforme, resolve o
problema fazendo uso da teoria de Pomada. Anuncia sua descoberta a uma
assembléia assombrada que, mediante o tom "alto e convencido" de sua fala, acredita
no remédio, qual seja, a substituição do órgão doente por um nariz metafísico, isto é,
inacessível aos sentidos. Assim, após desnarigar com maestria os doentes, bastante
teatral, o português fingia retirar de uma caixa o órgão substituto, de modo que todos,
embora mutilados, acreditavam possuir um novo nariz.
Se o tema da essência versus a aparência não é novo, a interpretação
para o assunto dada por Vilma Arêas44 revela-se original. No ensaio "Mendes Pinto,
Camões & Machado: anotações de bordo", a autora destaca a possibilidade de filiar a
Peregrinação a variados gêneros, da crônica de viagens à sátira moral e religiosa. A
afinidade com Camões é, a seu ver, expressa no tom anti-épico com que, através de
um narrador deslizante, ambos oscilam entre a celebração e a crítica do português em
sua aventura marítima. Enfatizando a postura nada ingênua de Mendes Pinto, que
44

ARÊAS, Vilma. Mendes Pinto, Camões e Machado: anotações de bordo. Estudos Portugueses e
Africanos 11 (Campinas, 1988) 1-14.

348

não só parodia estilos como demonstra domínio técnico da narrativa, a autora destaca
nos seus escritos a mímese formal dos impasses e da duplicidade da ideologia dos
Descobrimentos, algo que Machado de Assis, a seu ver, percebeu de uma maneira
surpreendentemente justa. Com "O Segredo do Bonzo", o brasileiro mostra uma
leitura apurada das discretas indicações de Mendes Pinto quando este omite a
resposta do padre aos Bonzos, escapando, assim, ao óbvio, pois percebe que toda a
disputa, aparentemente religiosa, na verdade consistia numa luta pelo prestígio
social e favores reais45, transformando, assim, os bonzos em charlatões que
enriquecem às custas da crendice do povo e desmascarando a predominância da
opinião sobre a realidade das coisas. Nesse ponto, Vilma conclui com a sugestão
genial de que Machado, fora da esfera delicada da literatura, aponta as raízes
peninsulares de um dos traços de nosso rosto, que pode bem ser o 'nariz metafísico'
de “O Segredo do Bonzo”.46 A autora reforça tal argumento através da citação do
ensaísta português António Sérgio, que indicara como elementos dessas raízes o
gosto pelos artifícios, pelo espetáculo e pelo charlatanesco, em detrimento do que
pareça sólido, inteligente e construtivo. O "nariz metafísico" do conto só existe sob o
olhar do outro, metáfora do eixo cultural luso-brasileiro que tanto Mendes Pinto
quanto Machado intuíram, expresso na necessidade de pompa e no fascínio pelo
mirabolante, ambos incompatíveis com os esquemas rígidos ou excessivamente
racionais. O resultado dessa herança peninsular é um riso amargo, que conduz, com
freqüência, a um estado melancólico. Com essa releitura, Machado complexifica a
relação colonizador-colonizado , pois dialoga com o português que tensiona o
próprio projeto colonial, à medida que ilustra o quanto a "descoberta" do outro gerou
problemas não só na forma com que o português via o mundo, mas também na forma
com que o outro o via. O exagero na retórica constitui o emblema da grandiosidade e
da maravilha da civilização oriental, que projetou no europeu um complexo
sentimento face à diversidade de civilizações que, sob certos aspectos, o superavam e
o faziam reconhecer sua arrogância e mesquinhez. Tal reação não teria sido
observada no contato com o Americano, desde o início percebido como inferior.
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No caso brasileiro, desde a descoberta, o exótico dá visibilidade à
degeneração do olhar europeu, principalmente do olhar lusitano, que encarna nas
terras tropicais seus desejos utópicos e também seus vícios. Basta lembrar a
veemência com que cronistas e navegadores descrevem tanto a prodigiosa paisagem
quanto a — supostamente — corrupta sexualidade dos silvícolas. À luxúria
desenfreada, manifesta nas licenciosas relações entre as raças, soma-se a cobiça
também ilimitada do branco sobre uma terra prodigiosa e sobre uma civilização
pautada na propriedade coletiva. Com o mesmo preconceito etnocêntrico com que
fundaram a premissa de que os índios não tinham "nem fé, nem lei, nem rei", os
brancos acabaram por imputar ao índio, em sua resistência à aculturação e ao
trabalho escravo, a pecha de fleumáticos e melancólicos. Neste aspecto, manifesta-se
com nitidez o que Maria Leonor Carvalhão Buescu explica em "O exotismo ou a
'estética do diverso' na Literatura Portuguesa". Para a autora, na descoberta do
Mundo, pode-se, simultaneamente, descobrir o outro vendo a si mesmo no espelho;
pode-se, no entanto, chegar a uma visão diferencial ou mesmo à imposição da
própria imagem. É dessa forma que a autora explica a diferença entre o contato
ocorrido entre europeus e asiáticos e entre europeus e africanos ou europeus e
americanos.
Assim, se nestes últimos casos a situação aponta
para um frente a frente entre os "selvagens" e os
"civilizados" (...) em que o pressuposto é a incerteza de um
desconhecido total, a política da força e a fascinação de uma
cultura arcaica, pelo contrário, na relação incipiente — e
incoativa — com os Asiáticos, esse frente a frente, de certo
modo, inverte-se nos seus pressupostos: os Europeus serão,
em muitos casos, os menos civilizados; os mais pobres
(penso, por exemplo, em Fernão Mendes Pinto).47

Segundo tal leitura, Fernão Mendes Pinto não teria reservado para o
outro a diversidade, projetando em si mesmo o estranhamento: como português, viase mais bárbaro e menos grandioso que o asiático, entrando em conflito com sua
própria imagem. Ainda no que diz respeito à visão mítica do Oriente da parte de
Mendes Pinto, Álvaro Manuel Machado destaca que,
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por um lado, ela é precursora de um orientalismo exótico
predominantemente descritivo que será moda no século XIX
(até em Portugal, com Wenceslau de Moraes, como
veremos); e, por outro lado, ela conserva da raiz mítica
nacionalista, de que provêm as obras de João de Barros e de
Diogo do Couto, uma sempre renovada fascinação pela
descoberta do longínquo. Só que agora já não se trata, nem
de exaltar retoricamente esse longínquo (caso de João de
Barros) nem de dramaticamente lamentar sua perda (caso de
Diogo do Couto). Trata-se antes de o transformar em
alegoria ao serviço de crítica extremamente pessoal,
digamos mesmo de sátira, e, note-se bem, de sátira não só
dos portugueses no Oriente, mas também, de sátira de toda a
civilização ocidental.48

Se, para os portugueses, a mitificação do longínquo justifica-se em
função dos desastres históricos e das perdas subseqüentes, no caso brasileiro, a
mitificação nasce da projeção do olhar de um outro que deposita na terra virgem e na
selvageria de seus habitantes seus próprios mitos. Além desses mitos trazidos de
fora, vão surgindo mais alguns da parte dos brasileiros, desacostumados a se levarem
em consideração sem o fantasma das influências, da metrópole ou do outro,
percebido, inevitavelmente, como superior. Isso resultou num exotismo endógeno,
ou seja, na transformação de algo próximo e familiar em algo distante, como se o
olho do mesmo assimilasse a percepção do outro.
A sensação que o Oriente e suas gentes provocaram em Fernão
Mendes Pinto raramente repetiu-se no Brasil, onde o branco imputava à pujança da
natureza e às peculiaridades culturais do nativo aquilo que, via de regra, trazia de
obscuro dentro de si mesmo, como seus medos, seus delírios, seus vícios, suas
culpas, seus desejos. Um agravante desse fato encontra-se, por exemplo, na já citada
observação de estrangeiros que passavam pela Baía da Guanabara no período
colonial. Para tais observadores, os viciosos comportamentos tropicais não se
restringiam, como outrora, aos silvícolas ou aos escravos, tendo conquistado
igualmente os lusitanos:
A maioria desses homens é totalmente avessa ao trabalho,
preguiçosa e muito inclinada à volúpia. Nem mesmo padres
e monges estão isentos desses vícios. A luxúria,
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especialmente, tornou-se tão familiar entre eles que sequer
se dão ao trabalho de ocultá-la.49

O preço a pagar pela licenciosidade resultou tremendamente alto. Um
país que começara sob os auspícios da licenciosidade generalizada irá parecer, assim,
a muitos de seus intelectuais e artistas, fadado a uma trágica inconsistência, a um
atraso atávico, o que vem a cair sobre a alma nacional como uma maldição.
A virada do século XIX foi um período particularmente profícuo no
desenvolvimento de interpretações sobre o caráter nacional coladas a idéias
degenerativas de fundo cientificista e racista, expressas em uma anatomia do
passado, transformado em cadáver insepulto à constatação de uma desagradável
sobrevivência dos resíduos da chegada da dita civilização aos trópicos: o progresso
acarretou doenças, escravidão, permissividade e atrofia moral. Manoel Bomfim
denomina de "parasitismo" o processo pelo qual uma minoria vive às custas da
exploração da miséria, da ignorância e da crendice da vasta maioria. 50 O crítico
literário Araripe Júnior51, não obstante suas intuições geniais, estava preocupado com
o que chamou de "obnubilação mental", fenômeno que acometia os membros da raça
branca atrofiando suas qualidades originais pela incidência do que seriam os desvios
e males causados pelo contato com mestiços ou membros de outras raças nas terras
tropicais. Paulo Prado, em seu curioso Retrato do Brasil, afirma que se criou
pelo decurso dos séculos uma raça triste. A melancolia dos
abusos venéreos e a melancolia dos que vivem na idéia fixa
do enriquecimento — no absorto sem finalidade dessas
paixões insaciáveis — são vincos fundos na nossa psique
racial, paixões que não conhecem exceções no limitado viver
instintivo do homem 52.

Essa melancolia, embora atenuada, estaria em germe no colonizador
português, lembrado por Paulo Prado por sua saudade, presente no fado, a canção
que identifica a alma lusitana:
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O nosso próprio antepassado de Portugal, cantador de fados
saudosos, enamorado e positivo, é um ser alegre quando
comparado com o descendente tropical, vítima da doença, da
pálida indiferença e do vício da cachaça ... A poesia popular,
as lendas, a música, as danças, revelam a obsessão
melancólica que só desaparece com a preocupação amorosa
ou lasciva.53

Merece destaque o fato de o ensaísta ignorar a parcela com que o
colonizador branco contribuiu para que se instalasse na colônia esse processo
degenerativo, bem como ignorar a evidência de que perpassa seu discurso o
repertório particular da ideologia cristã sobre os pecados.
Retomando o que foi exposto anteriormente sobre o ensaísmo
brasileiro da época modernista, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre
mostram a necessidade de redescobrir o país examinando seu passado. O trabalho do
primeiro enfatiza tanto o caráter aventureiro, individualista e provisório que marcou
a colonização lusitana, semelhante à espanhola, quanto seus nefastos resultados sobre
a formação nacional. Sobre estes, não só a inclinação para o espetáculo da religião
como a permeabilidade nos costumes propiciaram um tipo de acomodação nas
relações sociais, a cordialidade, muitas vezes interpretada de forma equivocada.
Responsável pelo favorecimento entre iguais, a cordialidade explica com perfeição
certos aspectos cruéis do personalismo e da falta de senso de coesão na sociedade
brasileira.54 Num sentido diverso, a pesquisa de Freyre revela, além da admiração
pela cultura africana, uma visão até certo ponto saudosista do passado colonial. É
com este intuito que, dando seguimento a Casa-Grande & Senzala, o pernambucano,
em Sobrados e Mucambos, opõe o século XIX, excessivamente "cinzento" porque
associado à reeuropeização do incipiente Brasil urbano e do litoral, aos três séculos
anteriores, vistos como de cores e sensações fortes e vivas. Este período deu origem
a uma civilização com traços orientais, trazidos pelo português, apresentado como
"semi-ocidental" por seu alto grau de miscigenação e pela facilidade com que
adaptou coisas orientais nas terras brasileiras, como os perfumes e os temperos, as
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cores fortes, a ostentação nos trajes e enfeites e o misticismo intenso, dando origem a
uma espécie de civilização dos trópicos.55
A segunda releitura de Fernão Mendes Pinto encontra-se no conto "As
academias de Sião" (HSD). Do capítulo 181 até o 189 da Peregrinação, o narrador
detalha os eventos ocorridos no Reino de Sião, tido com um dos mais prósperos da
antigüidade. Seu olhar está centrado no estupendo senso de justiça do monarca, tão
grandioso quanto o aporte de suas riquezas, muito embora deixe entrever que a fé
pagã o incomoda: quão grandioso & bem inclinado por natureza era este príncipe,
inda que era Gentio.56 Contudo, nem este lugar de ares paradisíacos era perfeito. A
mulher de tal monarca o trai e, pior, envenena-o para poder desfrutar do poder junto
ao amante e ao filho deste que carregava no ventre. Faz uso do mesmo recurso para
eliminar o filho do primeiro casamento. Tanta maldade e tanta cobiça serão punidas
com igual abundância de guerra e sangue na luta pelo poder entre facções rivais.
Importa destacar que o "exagero" do viajante é observado em sua ênfase tanto da
violência da guerra como da exuberância dos funerais do excelso rei. Por exemplo,
quando o rei de Sião lança-se contra o inimigo, Mendes Pinto fala de exércitos com
400 e 500 mil pessoas, o que soa falso dada não só a enormidade do contingente
bélico como a rapidez com que os desenlaces ocorrem. Em outro momento, o rei
manifesta igual intensidade em atitudes opostas. De um lado, é generoso na
distribuição de caridade e justiça; de outro, sabe ser cruel na punição de aliados
corruptos, o que leva o cronista à constatação de que em todas as partes o dinheyro
he tão poderoso que tudo arromba, & nada se lhe defende.57
Interessa, para objetivar a análise, destacar a cena do funeral do rei de
Sião, pois ela encontra ressonâncias diretas no conto machadiano. Também nesse
momento, o olho do observador amplia ou distorce o que vê. Menciona que havia
vinte mil sacerdotes e inúmeras embarcações acompanhando o cortejo das cinzas do
imperador, entre elas exatas cem "barcaças grandes" com ídolos (entre eles, cobras,
lagartos, sapos, serpentes, morcegos) descritos como tendo aparência de vivos e
como sendo cobertos por quantidade monumental de seda, o que lhe desagrada: se
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afirmou que se gastarão mais de cinco mil peças de seda no dó com que esta
multidão de diabos ia cuberta.58 A perspectiva cristã faz com que enxergue no
príncipe herdeiro uma espécie de "Anjo" coberto de pérolas, pedrarias e ouro e que
lhe chame a atenção a enormidade do fogo que consome todas estas embarcações ao
final da celebração, com os ídolos num espantoso fogo que quasi parecia hum
retrato do inferno.59 Ressalta disso tudo a ambivalência da perspectiva de Fernão. De
um lado, sugere credibilidade quando menciona que ouviu de alguém os dados
assombrosos, desejando que pareçam naturais tanto os tamanhos quanto as
quantidades; de outro, por essa mesma razão, pode estar colocando a informação
como fora de sua responsabilidade, uma vez que, se alguém mentiu, não foi ele.
Sobre a fé, observa-se que é constante a superposição de culturas, dando Fernão uma
interpretação cristã à crença budista e mesclando repulsa e fascínio na contemplação
do espetáculo da diversidade.
Em "As academias de Sião" (HSD), o narrador machadiano debocha
da veracidade da história que vai contar, recurso semelhante ao manifesto nos
comentários de Fernão sobre o que narra. Os eventos, pelo que carregam de inusitado
e mirabolante, lembram bastante o episódio acima comentado. O enredo centra-se na
troca de alma entre um rei de alma feminina e uma concubina de alma viril. O reino
transforma-se de pacato e alegre em violento e poderoso com esse intercâmbio,
sendo que a teoria da "migração" de almas fora objeto da disputa entre academias de
sábios, uma alusão direta às pendengas cientificistas que animavam o pensamento
oitocentista. A pena para os perdedores era a morte, uma legitimação absurda da
violência disseminada e do sangue derramado. Como no Sião português, as lutas
são cruéis e violentas em meio a uma atmosfera de fantasia e mistério. Outra
semelhança está na eleição do rio como espaço místico. Não só o funeral do rei na
Peregrinação como a troca de almas em "As academias de Sião" ocorrem em rios
repletos de embarcações enfeitadas, cheirando a perfumes exóticos, o que enfatiza a
suntuosidade e o gosto pelo enfeite. Mendes Pinto cria um discurso ambíguo, posto
que relativiza a veracidade das informações, bem como sua autoria, no que é seguido
pelo brasileiro. A ambigüidade, no caso deste, expressa-se na metáfora da
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controvérsia (falsa) entre as academias, que existem apenas em grupo e sob o olhar
da opinião, posto que, individualmente, os membros chamam um ao outro de camelo,
revelando a inconformidade entre a essência e a aparência. Como se não entendesse
o porquê de tal atitude, o narrador pede ao leitor que escreva para a China dando sua
opinião, incitando-o a participar do texto. Falsa polêmica, assim como será inútil
qualquer resposta, porque o pressuposto é que todas vêm a ser precárias. Da mesma
forma, o texto acaba por revelar sua incompletude inquietante.
No episódio de Sião da versão de Mendes Pinto, os comentários
depreciativos do narrador a respeito da religião alheia inserem um tanto de
preconceito etnocêntrico, em que o narrador oscila da maravilha perante o espetáculo
grandioso à ojeriza em face da crença do outro. Em vez disso, Machado iguala tudo
e todos na precariedade das instituições, seja o governo, capaz de atos cruéis e vis,
seja a academia, suscetível à vaidade e à prepotência. China ou Brasil, sábios
budistas ou cientistas positivistas, há o reconhecimento generalizado de um só mal, o
de tornar a si mesmo exótico, atitude criticada pelo escritor no momento em que
insere no texto enxuto frases artificiais e pomposas como esta: Quando as vacas
cintilantes da madrugada começaram de pisar vagarosamente o céu (p.473). Nesse
aspecto, Machado contrapõe ao olhar tendencioso do português a ironia de quem
reflete com um olhar moderno sobre as diferenças culturais. Dada a violência viciosa
herdada pelo Brasil, sinal inconteste da permanência do passado, o resultado é
ambíguo. Há, de um lado, a melancolia, uma quase tristeza de quem percebe em si o
fascínio pelo grandioso e a dificuldade em separar no espelho próprio o uno do outro,
o excesso da falta, a onipotência da mesquinhez. Há ainda, de outro lado, a
capacidade de rir dos próprios males. O ficcionista termina o relato em tom de
pilhéria, incitando o leitor a dar conta da falsa problemática sobre os "camelos", nada
mais que representantes da instabilidade do discurso do poder e da ciência.
A sabedoria com que o escritor carioca decifra o enigma do
colonialismo revela-se na superação do dilema colonizador-colonizado, quando torna
ambos sujeitos da precariedade ou da perversidade. A concordar com as teses de
Steiner sobre a estranheza da idéia monoteísta e sobre o peso da transcendência sobre
a imaginação humana, tem-se que os mecanismos da religião podem explicar
descompassos na cultura. A retomada do cristianismo em Machado passa, então, pela

356

releitura do passado nacional — e, nele, da herança colonial. Igualmente, na
explicação contundente de José Guilherme Merquior, a especificidade orgíaca,
herdada do cristianismo, e a amoralidade do carnaval, sinal do inacabamento do
universo, tornam a cultura brasileira passível de renovar o espírito ocidental em crise.
É assim que Machado pode rir das misérias humanas, comprovando a vitalidade do
pensamento verde-amarelo na crise dos paradigmas: quando a razão revela-se
insuficiente, é saudável que a cultura brasileira possa oferecer seu potencial
anárquico, herdado do carnaval e de uma ética dos primórdios do cristianismo, que
regula a existência do indivíduo. Também percebe-se nesse riso a atitude
antropofágica, que devorou o alheio na fundação de uma religiosidade mestiça, assim
como segue devorando o alheio ao resistir à anomia de uma razão selvagem e
pautada pelo inumano, sem qualquer ideal de solidariedade.
Em se tratando de redescobrir o sentido da utopia em tempos de crise
da civilização ocidental, convém lembrar um viajante moderno que refez o percurso
dos descobridores dos trópicos. O francês Lévi-Strauss expõe em Tristes trópicos a
paixão e a tristeza resultantes de suas viagens pelo Brasil e por países asiáticos em
meados da década de 30. No caso do Brasil, o antropólogo revela as contradições da
terra múltipla, que ora lhe aparece com a mesma pujança paradisíaca da época dos
primeiros viajantes e cronistas, no que é influenciado pelo contato com tribos —
poucas, é bem verdade — quase imunes ao contato com o homem branco, ora se lhe
configura como espaço da corrosão, da estagnação e da ruína, quando menciona que
o solo foi violentado e destruído60 pela ação humana ou que as cidades do Novo
Mundo vão do viço à decrepitude sem parar na idade avançada.61 Passado, presente
e futuro como que se indissociam nas visões que parecem captar o tempo além do
tempo.
Não é sem razão que, por vezes, a paisagem lhe sugira decrepitude e
estagnação, sinais de um progresso que não veio. É assim que contempla cidades
mineiras como "monumentos em ruínas": agora letárgicas, pareciam ter se aferrado
em reter em cada desvão e cada dobra de suas colunatas retorcidas, de seus frontões
de volutas e de suas estátuas drapeadas parcelas dessa riqueza que lhes engendrou a
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ruína.62 Na floresta "virgem e solene" do planalto do Paraná, encontra índios que,
nem índios verdadeiros nem homens civilizados, entre objetos apodrecidos,
habitavam os arredores de antiga aldeia que fora construída para "domesticá-los",
tentando, com lentidão, recuperar os antigos gêneros de vida e as técnicas
tradicionais.
Sobre Goiás, lamenta que o governo tenha esquecido a "graça
antiquada" de seu casario e construído a capital na tábula rasa. Percebe a chapada
como paisagem selvagem e triste, fruto de sua monotonia, em que a água estagnada
cria uma paisagem de sonho, imersa no sem tempo da névoa. Mesmo estas cenas de
desolação acabam, por vezes, revelando uma metamorfose, como se um mundo novo
estivesse por surgir. No mesmo pantanal, entre águas barrentas e de fedor enjoativo,
o francês enxerga sutil movimento:
Tudo parece estar sendo cozido em fogo brando numa
tepidez propícia a lentas maturações. Se fosse possível
permanecer por milênios nessa paisagem pré-histórica e
observar como ela se esvai, assistiríamos com certeza à
transformação das matérias orgânicas em turfa, em carvão
ou em petróleo.63

O desbravador não só ilumina tempos e paisagens do país dos
brasileiros como, de seu contato com os índios, deixa um legado apaixonado sobre a
riqueza e a complexidade de sua cosmologia — escrita no traçado das cidades — de
suas relações com o sobrenatural, de sua arte, de seus costumes e de suas técnicas,
concluindo com a acusação à Europa de ter visto a América indígena com pouca
profundidade. Em sua estada no Oriente, a visão de suas vilas e plantações coloridas
e irregulares lhe sugere uma compreensão brilhante sobre os ritmos das civilizações e
dos povos, tantos deles já tendo conhecido o ápice e a decadência:
Desconfio, pois, dos contrastes e do aparente pitoresco; eles
cumprem suas promessas por pouquíssimo tempo. O que
chamamos de exotismo traduz uma desigualdade de ritmo,
significativa durante alguns séculos e encobrindo
provisoriamente um destino que poderia de igual modo ter se
mantido solidário 64.
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Essa reflexão lida com o imponderável do destino, com as
possibilidades não levadas a cabo pela história e com os desastres dos choques entre
povos, ritmos e culturas distintos. Se a melancolia intensifica a dor pelo tempo que
esvai, pode-se dizer que o olhar de Lévi-Strauss persegue também as dissincronias do
tempo, as violências e as ruínas resultantes dos choques entre ritmos discrepantes
postos em contato. Ao constatar a miséria absoluta de países como a Índia, em que
indústrias estrangeiras mantêm em condições medievais hordas de uma população
entre comovente e degradada, diferencia o trópico oriental do americano ao
identificar como privilégio histórico o fato de a América ter permanecido
relativamente vazia em matéria de homens:
Esse grande fracasso da Índia traz um ensinamento: ao se
tornar numerosa demais, e apesar do gênio de seus
pensadores, uma sociedade só se perpetua caso produza a
servidão. Quando os homens começam a se sentir apertados
em seus espaços geográfico, social e mental, correm o risco
de se seduzirem por uma solução simples: esta que consiste
em recusar a qualidade humana a uma parte da espécie. (...)
O que me apavora na Ásia é a imagem de nosso futuro, por
ela antecipado. Com a América indígena acalento o reflexo,
fugaz mesmo ali, de uma era em que a espécie se encontrava
na escala de seu universo e em que persistia uma relação
adequada entre o exercício da liberdade e seus sinais. 65

A partir desses apontamentos iluminados das viagens e dos estudos de
Lévi-Strauss, tem-se uma amostra de como, em última instância, os tempos podem
equivaler-se. Revisitar o Brasil e seu passado em pleno século XX auxilia a
compreender que os choques de civilizações manifestam, antes de tudo, diferenças
no tempo, no ritmo. E, de certa forma, o tempo indiferente que o antropólogo
presenciou nos lugares mais recônditos do país mostra como o futuro está
dependente desse outro ritmo ou como o presente é forjado das ruínas desse lastro
inconcluso.
A essa altura, pode-se indagar qual é, afinal, o lugar de chegada deste
estudo, que tanto insiste na brasilidade de Machado de Assis, quando esta parece ter
sido um dilema da crítica da virada do século passado, incompatível com a recepção
que se deveria prever para tal obra. Na verdade, o que se persegue é a utopia da
salvação em meio à certeza da decrepitude, algo que o universo machadiano
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contempla com suas referências à cultura brasileira via religiosidade em contraponto
a uma racionalidade precária.
Retorna-se, assim, ao dilema expresso por Merquior a respeito da
sobrevivência da vitalidade do carnaval no saci verde-amarelo. O mesmo embate é
explicado por Luiz Costa Lima a partir da antropofagia oswaldiana, em que se pode
ler uma metáfora da destruição revertida positivamente:
Oswald enfatiza uma força primitiva de resistência à
doutrinação promovida pelo colonizador. Essa capacidade de
resistência seria antes um traço cultural do que o produto de
algum estoque étnico. E, por isso, identificada apenas pelo
modo como opera; pelo canibalismo simbólico. Em poucas
palavras, a doutrinação cristã e européia não teria superado o
poder de resistência da sociedade colonial, que se
manifestaria na manutenção de nossa capacidade de devorar
e ser alimentado pelos corpos e valores consumidos.66

O resultado dessa operação estaria na sugestão de que o Ocidente,
através de sua devoração, recupere traços fundamentais que haviam sido perdidos, de
forma que
a intuição oswaldiana consistia em declarar que a autonomia
intelectual brasileira (e latino-americana) implicava o
diálogo entre uma capacidade local — canibalizar o que quer
que aqui chegasse — e o acervo ocidental. Além disso,
através da canibalização, os valores ocidentais poderiam
recuperar seu traço sensível, perdido pelo abstracionismo da
razão iluminista. Mesmo porque não fôramos totalmente
colonizados pelo Ocidente, poderíamos ajudá-lo a corrigirse67.

Assim como Machado indicara antes a fragilidade da implantação da
racionalidade em meio à credulidade em "A cartomante", tanto a religião como a
razão auxiliam Costa Lima a explicar as motivações e os valores diversos para
atrocidades tão parecidas em seu horror:
Que poderia ser mais repulsivo do que a justificação do
massacre das populações indígenas em nome do
cristianismo? Basta contudo lerem-se os contemporâneos
espanhóis e portugueses para constatar-se que esta era sua
crença. I.e., que a religião não era invocada apenas por
cinismo. A propósito do Holocausto, contudo, não havia
valores que explicassem o extermínio de judeus e doutras
66
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minorias. Em vez de valores e as respostas emocionais
conseqüentes, o Holocausto era produto de um puro cálculo.
Implicava o foco de uma razão pura, não embaçada por
sentimentos, justificada pelo que se considerava um fato
científico — a necessidade de extirpar o mundo das raças
"inferiores". Obedecia-se à razão com perfeita assepsia.68

Assim como o Holocausto faz repensar o culto exacerbado à razão,
para o autor a metáfora antropofágica sugere um novo objeto cultural em que a
imaginação possa, ao menos, complementar as deficiências racionais. Ainda que
debruçado sobre o mesmo problema de Costa Lima, o debate sobre a imitação e a
dependência cultural, a defesa iluminista de Sergio Paulo Rouanet aponta para outra
direção: "Elogio do incesto" faz um reparo à forma como é lida a tese de Schwarz,
que identificara na forma da escrita machadiana a mimese do dilema nacional. Fica
patente o desajuste entre as relações sociais atrasadas e as idéias e instituições
modernas, importadas da Europa, resultando na célebre formulação de que as
referidas idéias encontravam-se "fora de lugar". Rouanet contesta a equivalência, a
seu ver equivocada, entre a expressão do crítico e a velha teoria da imitação:
Ora, não é o mimetismo de nossas elites que a expressão
denuncia, e sim uma constelação interna de exploração, que
faz parecer como exótica a cultura importada: quando as
relações sociais internas se baseiam na escravidão (ou seus
sucedâneos contemporâneos), é evidente que as idéias
iluministas e liberais têm que assumir aspecto impróprio.
Mas não são elas que têm de ser mudadas, e sim as relações
sociais.69

Assim como leram mal a idéia de Schwarz, o próprio é criticado
porque
não vê o confronto entre idéias externas e realidade interna
como uma interação verdadeiramente dialética, e sim como
uma justaposição mais ou menos mecânica, em que nenhum
dos dois pólos se transforma — nem o liberalismo muda em
seu contato com a terra nem esta em seu contato com o
liberalismo.70

Nesse sentido, Rouanet elogia a inovação contida na leitura dialética
de Alfredo Bosi, para quem as idéias externas podem ser modificadas em seu
funcionamento dentro do Brasil, como ocorreu com o cristianismo no período
68
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colonial. E o Brasil pode sofrer o impacto efetivo dessas idéias, como ocorreu com
o liberalismo e o positivismo.71 O autor faz, igualmente, ressalvas aos que defendem
Machado de Assis alegando sua brasilidade afetiva, expressa no que o escritor
mesmo formulara como um "certo sentimento íntimo". Se era problemático exigir
palmeiras como atestado de nacionalismo, também o era cobrar essa sensibilidade. O
certo está, a seu ver, nos resultados, ou seja, na estética da obra: não se deve exigir de
um livro nada, a não ser que seja de boa qualidade.72 O ensaísta chega, então, à sua
defesa iluminista de que o maior problema neste país não é o contato com idéias de
outros contextos, mas a incultura que grassa e impede o acesso da maioria à cultura,
invertendo o que ele chama de perspectiva historista, equivocadamente nacionalista.
O que está em jogo não é, fundamentalmente, o caráter
nacional ou estrangeiro da cultura, e sim a dinâmica da sua
apropriação política: que classes usam que segmentos da
cultura e com que objetivos. (...)
Estamos proibidos de continuar recorrendo, para
desenvolver nossa cultura, ao processo que a gerou: a
miscigenação. Numa atitude inexplicavelmente racista, os
nacionalistas proíbem a mestiçagem cultural, ou só a
autorizam entre as correntes étnicas já presentes no país,
vetando relações culturais com estrangeiros. Não é a melhor
maneira de revigorar a nossa cultura: a longo prazo, o
incesto costuma produzir filhos idiotas.73

Com o mesma clareza com que se aceita como inegáveis e inevitáveis
os empréstimos culturais entre as nações, não há por que não estimular o diálogo
intercultural e inter-étnico num mesmo país. Da mesma forma que é imprescindível,
para o Brasil desenvolver-se, que todas suas crianças possam escutar Beethoven ou
admirar a arte egípcia, — ou, melhor ainda, que elas possam ser instrumentalizadas
para que tais obras as sensibilizem e adquiram sentido —, não é menos vital que as
crianças indígenas recuperem a memória, as histórias, a língua e os costumes de seus
ancestrais. Muito provavelmente, a hegemonia francesa no século XIX tornou-se
possível apenas porque os franceses, antes dos outros, aprenderam a valorizar a
tradição humanista que sua civilização legou ao Ocidente.
Preso por ter cão; preso por não ter cão. Machado é grande porque,
universalizando-se, olhou para seu país, sem descuidar do caminho inverso:
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abrasileirando-se, olhou para a cultura ocidental. Por esse motivo, encontram-se em
suas páginas elementos que permitem ao país enfrentar seu espelho — por que não
—, ao lado de outros que ilustram os dilemas humanos, o trágico, o riso, o mito, a
inumanidade, a perversão, o martírio, a culpa, o prazer, a morte. Contudo, se são
enfatizadas as vinculações do escritor com a alma religiosa do brasileiro e com as
ruínas de sua história pátria, isso não significa o desprezo por outras fontes, até
porque se mostrou o diálogo intertextual com variadas tradições religiosas e culturais
por parte do escritor. Talvez a motivação maior seja refletir sobre quanto é desejável
que o país volte-se para o que lhe é de direito, mostrando o diálogo de Machado com
o Ocidente, com o passado colonial e seus fantasmas, ou ainda com a mistura na
religião popular, seja católica ou de outras extrações. Tal reflexão é capaz de ilustrar
a capacidade de que a cultura brasileira aproprie-se do que lhe compete: sua natureza
complexa, polimorfa, atraente e ainda mística, para o bem e para o mal, suscetível
tanto de racionalidade madura quanto de atrasos bárbaros e atávicos, indissociados
na fisionomia que precisa, angustiada e tensamente, um dia defrontar-se com o
espelho. Mesmo para que, com isso, tenha que passar pelas visões repulsivas da
decadência. Ou pela saúde do riso anárquico, oscilante e amoral.
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