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RESUMO 

 

A presente tese de doutorado objetiva abordar a condição humana no viés de Blaise 

Pascal, que foi de grande influência e inspiração para o escritor Machado de Assis. Ambos 

percebiam o ser humano lutando entre o divertissement, o ennui, a concupiscência e a 

vaidade, entre outros aspectos. Embora se trate de um filósofo do século XVII e de um 

autor do século XIX, ocorrem vários pontos em comum entre ambos uma vez que cada 

um, à sua maneira, perscrutou a alma humana, plena de contradição, miséria, incertezas.  

Para ambos, a condição humana vai ser permeada pela contradição e pela ironia que a 

vida dá: se se deseja a verdade, só se encontram incertezas; se se procura a felicidade, só 

se encontram miséria e morte. Machado de Assis e Blaise Pascal mostram a involução do 

ser humano e colocam os leitores no turbilhão, em que estes são obrigados a pensar e a 

discernir, o que implica sofrimento. Para escritor e o filósofo, o ser humano é 

desordenado, miserável, contraditório, correndo entre a necessidade e o ennui. Cientes de 

que não dá mais para fingir que não se enxerga, ambos nos induzem a fazer a 

diferenciação, a ter discernimento. É nesta hipótese que, na compreensão sobre a condição 

humana, Machado de Assis se inspira nos escritos e pensamentos de Blaise Pascal até o 

ponto de integrar parcialmente sua linguagem na sua obra. A hipótese levantada é a 

existência de semelhanças entre a visão de mundo de um filósofo francês do século XVII 

e de um escritor brasileiro do século XIX. Para tanto, o método empregado foi um 

minucioso levantamento bibliográfico a fim de elencar as reflexões de Pascal que 

encontram eco nas três obras machadianas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas 

Borba e Dom Casmurro objeto da presente tese, a fim de comprovar a hipótese 

mencionada. Feito isso, elaborou-se uma leitura detalhada da obra Pensées e das três 

obras, detectando-se onde, nos romances, era possível perceber os conceitos de 

divertissement, ennui, concupiscência e vaidade. Tanto Machado de Assis quanto Blaise 

Pascal consideravam o ser humano como um conjunto de incoerências e contradições 

trágicas, desprovido de qualquer tipo de apoio ou segurança moral. Pascal conclama o 

surgimento do ser moral, que é aquele que sente a culpa. Em Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, os personagens são seres destituídos de culpa 

e, portanto, não possuem a consciência da Queda.  Machado de Assis analisou o ser 

humano em sua insuficiência, contingência, sem discursos emocionais ou apologéticos, 

inspirando-se em Blaise Pascal para assim, explicar a condição humana. Para tanto, são 

propostas as obras machadianas Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e 

Dom Casmurro uma vez que nestas sobejam o ser humano que, na reflexão pascaliana, é 

doente e decadente. Como autores de base, são apresentados Blaise Pascal, Machado de 

Assis, Vincent Carraud, Luiz Felipe Pondé, Alfredo Bosi e Afrânio Coutinho.  

  

Palavras-chave: Machado de Assis; Blaise Pascal; condição humana; divertissement; 

ennui; concupiscência; vaidade.     
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ABSTRACT 
 

The present doctoral dissertation intends to approach human condition under Blaise 

Pascal’s viewpoint, which influenced and inspired the Brazilian writer Machado de Assis. 

Both perceived human being struggling among divertissement, ennui, concupiscence and 

vanity. Although it refers to a philosopher from the XVII century and a writer from the 

XIX century, there are many common aspects between them as each one, at his own way, 

observed human soul, full of contradiction, misery, uncertainty. For both, human 

condition is permeated by contradiction and irony provided by life; if someone seeks 

truth, he or she will find only misery and death. Machado de Assis and Blaise Pascal 

pointed human being’s degeneration and place their readers in a whirlpool that lead them 

to think and to discern, which implies suffering. For both the writer and the philosopher, 

human being is chaotic, miserable, contradictory, moving from need and ennui. Aware 

that it is useless to pretend that nothing can be seen, both guide us to distinguish, to have 

good jugdment. It is within this hypothesis that, based on the understanding about human 

condition, Machado de Assis is so inspired by the writings and thoughts of Blaise Pascal 

that he integrates his language partly in his work. The assumed hypothesis is the presence 

of similarities between a French philosopher from the XVII century and a Brazilian 

writer’s from the XIX century viewpoint. Therefore, the method used was a thorough 

search in bibliography in order to list the thoughts of Pascal that can be perceived in the 

three Machadian works, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba and Dom 

Casmurro, that embody the object of this doctoral dissertation in order to prove the above 

mentioned hypotheses. Subsequently, it was performed a detailed reading of Pensées and 

the three works. The purpose was to confirm where it was feasible to perceive the 

concepts of divertissement, ennui, concupiscence and vanity. Machado de Assis as well 

as Blaise Pascal considered human being was made of incoherence and tragical 

contradiction, lacking of any kind of support or moral safety. Pascal summons the coming 

of a moral being, who is the one that feels guilty. In Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

Quincas Borba and Dom Casmurro, the characters are deprived of guilt and, thus are not 

aware of the Fall. Machado de Assis analyzed human being in his/her insufficiency, 

contingence, without emotional or apologetic speech, inspired by Blaise Pascal in order 

to explain human condition. For that purpose, the works Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, Quincas Borba and Dom Casmurro had been selected as those books are plenty 

of the idea that human being, according to Pascal’s thoughts, is ill and in decay. As 

specific authors, Blaise Pascal, Machado de Assis, Vincent Carraud, Luiz Felipe Pondé, 

Alfredo Bosi and Afrânio Coutinho. 

 

Keywords: Machado de Assis; Blaise Pascal; human condition; divertissement; ennui; 

concupiscence; vanity.  

 

FUCHIGAMI, Ivna Maia. Échos pascaliens dans la description de la condition humaine 

dans Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba et Dom Casmurro, de Machado 
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RÉSUMÉ 
 

La présente thèse de doctorat a le but d’approcher la condition humaine sous le point de 

vue de Blaise Pascal, qui a été une grande influence et inspiration pour l’écrivain brésilien 

Machado de Assis. Les deux percevaient l’être humain qui luttait entre le divertissement, 

l’ennui, la concupiscence et la vanité, parmi d’autres aspects. Bien qu’il s’agisse d’un 

philosophe du XVIIème siècle et d’un écrivain du XIXème siècle, il y a plusieurs points 

communs entre eux car chacun d’eux, à sa propre façon, a analysé pronfondément l’âme 

humaine, pleine de contradiction, misère, incertitude. D’après leur conception, la 

condition humaine sera impregnée de contradiction et d’ironie que la vie lui octroie: s’il 

veut la vérité, il ne trouve que des incertitudes; s’il cherche le bonheur , il ne trouve que 

la misère et la mort. Machado de Assis et Blaise Pascal montrent l’abrutissement de l’être 

humain et placent les lecteurs dans le tourbillon qui les oblige à penser et à discerner, ce 

qui mène à la souffrance. Pour le philosophe et l’écrivain, l’être humain est désordonné, 

misérable, contradictoire, en se mouvant entre la nécessité et l’ennui. Conscients du fait 

qu’il n’est plus possible de faire semblant qu’on ne voit pas, Blaise Pascal et Machado de 

Assis nous mènent à distinguer, à discerner. C’est sur cette hypothêse que, sous la 

compréhension sur la condition humaine, Machado de Assis s’inspire tellemente des 

écrits et des pensées de Blaise Pascal qu’il intègre partiellement son language à son 

œuvre. L’hypothèse est l’existence d’une ressemblance entre la vision de monde d’un 

philosophe français du XVIIème siècle et d’un écrivain brésilien du XIXème siècle. A ce 

propos-là la méthode était la recherche d’une bibliographie pour faire une liste des 

réflexions de Pascal qui ont des échos dans les trois œuvres de Machado de Assis, objet 

de cette thèse pour prouver l’hypothèse ci-dessus citée. Ensuite, on a fait une lecture 

détaillée de l’œuvre Pensées et des trois œuvres en y découvrant où il était possible de 

découvrir les concepts de divertissement, ennui, concupiscence, vanité. Machado de Assis 

et Blaise Pascal considéraient l’être humain un ensemble d’incohérence and contradiction 

tragiques, dépourvu de n’importe quel type d’appui ou de sécurité morale. Pascal 

convoque l’apparition de l’être moral, qui est celui qui se sent coupable. Dans Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba et Dom Casmurro, les personnages sont 

dépourvus de culpabilité et donc, ne sont pas conscientes de la Chute. Machado de Assis 

a analysé l’être humain dans son insuffisance, contingence, sans les discours émotionnels 

ou apologétiques, en s’inspirant des écrits de Blaise Pascal pour expliquer la condition 

humaine. Par consequente, les œuvres Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas 

Borba et Dom Casmurro ont été proposées puisque dans ces œuvres-ci le concept selon 

lequel l’être humain, selon la pensée pascalienne, est malade et décadent. Les auteurs 

spécifiques sont Blaise Pascal, Machado de Assis, Vincent Carraud, Luiz Felipe Pondé, 

Alfredo Bosi et Afrânio Coutinho. 

 

Mots-clés: Machado de Assis; Blaise Pascal; condition humaine; divertissement; ennui; 

concupiscence; vanité.  
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Introdução 

 

A escolha do tema da presente tese, Ecos pascalianos na descrição da condição 

humana em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, de 

Machado de Assis, decorreu do fato de, durante a elaboração e pesquisa para a dissertação 

de mestrado, sob o título O mal na literatura machadiana: uma leitura teológica e 

filosófica da obra Quincas Borba, de Machado de Assis, apresentada em fevereiro de 

2014, na Universidade Metodista de São Paulo, ficou muito clara a influência de Blaise 

Pascal na visão de mundo de Machado de Assis ou, melhor dizendo, o escritor carioca 

viu nas reflexões pascalianas eco em sua análise da condição humana. 

Por conseguinte, a presente tese de doutorado está dando continuidade ao que já 

fora iniciado na dissertação de mestrado, a qual já apontava para uma possibilidade de se 

indicar o vínculo entre Literatura e Religião, sem obrigatoriamente ter que fazer 

proselitismo. 

A fim de proceder à pesquisa, é importante mencionar que o método de pesquisa 

consistiu exclusivamente na pesquisa bibliográfica principal, que consistiu nas várias 

leituras do Pensées, de Blaise Pascal, e de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas 

Borba e Dom Casmurro, Machado de Assis. Concomitantemente, estudiosos da obra 

pascaliana (Pensées) e de Machado de Assis foram incluídos na pesquisa. Após algumas 

leituras das três obras, foram detectados temas que fazem parte das reflexões de Pascal 

sobre a condição e que também aparecem nas obras machadianas. Dos temas 

concorrentes, optou-se por quatro temas, já que estes são bastante visíveis nos romances 

machadianos objeto da presente tese: divertissement, ennui, concupiscência e vaidade. A 

partir da detecção desses temas, procedeu-se a um diálogo entre a visão de mundo 

pascaliana e como Machado de Assis sugeriu, deduziu, induziu essa visão. 

Um artigo intitulado Pequeno panorama de teologia e literatura, escrito por 

Antonio Manzatto e publicado no livro Teologia e arte: expressões de transcendência, 

caminhos de renovação (2011), discorre sobre a aproximação entre Literatura e 

Teologia/Religião e mostra que, ultimamente, na academia, tem havido trabalhos que 

mostram essa relação. 
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Consoante Manzatto (2011), a Literatura não se sente afastada das questões 

teológicas já que estas dizem respeito à compreensão do ser humano, da vida e do mundo, 

e a Literatura sempre se ocupou desses temas, seja para descrever realisticamente, criticar, 

propor soluções, entre tantos outros procedimentos. 

O que distingue a abordagem teológica da obra literária é o método que os dois 

campos do conhecimento empregam. A Teologia tem a fé como procedimento originário 

e reflete racionalmente sobre Deus e tudo o que mais é visto a partir da fé. A Literatura, 

por sua vez, opera dentro de um procedimento artístico. Ela é desinteressada e se faz 

presente a partir da imaginação do artista, a qual atua na sensibilidade do indivíduo e não 

em sua racionalidade. Machado de Assis, mais especificamente, trabalha a participação 

do leitor, que preenche as lacunas, deixa-se enganar, às vezes, pelas artimanhas do escritor 

e vai emitindo juízos de valor sobre os personagens.  

A Teologia e a Literatura possuem mais pontos em comum do que divergentes. E 

o aspecto que mais converge é que, conforme Manzatto (2011), “ambas são produtos 

humanos, evidentemente, e se afirmam como obras de pensamentos; ainda que uma seja 

obra de imaginação e outra de racionalidade científica, teologia e literatura são produzidas 

pelo intelecto humano, lugar onde se produzem razão e imaginação” (2011, p.88). 

Se tomarmos a Literatura como um todo, é possível dizer que ela pode acenar com 

outras possibilidades de futuro e ressignificar para o ser humano e o mundo. Em Machado 

de Assis, essa brilhante perspectiva não nos é apresentada; mesmo assim, existe beleza 

na construção frasal de Machado de Assis, que tanto lutou para restituir à língua 

portuguesa sua mais profunda estética. Conforme Pujol (2007) escreveu,  

O trato da literatura helênica desvendará a seus olhos [de Machado de 

Assis] a perfeição imortal, que Péricles resumia nessas palavras: ‘graça 

e simplicidade’. O atismo, com a sua pureza luminosa, com seu ritmo 

suave, com a sua razão serena, com a sua ironia alada, imprimiu à 

imaginação de Machado de Assis um encanto e uma doçura de que 

ainda não dera cópia a nossa escassa produção literária. (PUJOL, 2007, 

pp. 93-94).  

 

A Literatura busca expressar a beleza por meio das palavras, que, além de 

transmitirem conhecimento, acionam a sensibilidade, que permite ao leitor admirar o 

Belo. E, nesse aspecto, a racionalidade dá lugar à sensibilidade, a qual proporciona tal 

admiração.  
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Embora a preocupação estética esteja presente na Literatura e ausente na Teologia, 

ambas fazem uso da palavra. Na Teologia, a preocupação é com a verdade e, pela palavra, 

ela afirma seus conceitos, fazendo uso, para tanto, de uma linguagem própria e ao mesmo 

tempo fiel às regras gramaticais.  

Ambas, Literatura e Teologia, utilizam a metáfora, que consiste na criação de 

significados para as palavras, criando, pois, uma linguagem conotativa, figurativa, em 

que a comunicação texto e leitor ocorre de maneira menos complicada. Focando 

especificamente na Teologia, segundo Manzatto (2011), “Deus, é, no mais das vezes, 

mais bem expresso em linguagem metafórica que em linguagem científica” (2011, p.90). 

Segundo o autor, por meio da linguagem metafórica é possível dizer “que Deus é Pai, que 

é comunidade, que se surpreende, que vê etc.” (2011, p. 90). E o resultado é que essa 

linguagem busca aproximar-se de Deus, “uma vez que ele não pode ser captado todo 

inteiro por uma linguagem” (2011, p. 90). 

Na tentativa de se aproximar a Literatura da Teologia, geralmente costuma-se 

afirmar que é fácil perceber temas teológicos e religiosos que possam ser de interesse da 

literatura. Para Manzatto (2011), o sagrado, o mistério e os comportamentos relacionados 

a esses temas podem estar presentes em obras literárias. Neste caso, o teológico é 

explicitamente apresentado pela Literatura. Confrontando essa abordagem com relação 

às obras analisadas nesta tese, há a presença de temas teológicos e religiosos, mas que, 

quando são explicitamente apresentados, servem apenas para o escritor carioca criticar ou 

ironizar. O tom confessional ou meditativo não está presente no imaginário da obra, cujo 

autor preferiu não fazer qualquer testemunho de fé, contar sua experiência religiosa. E 

muito menos mostrar, esteticamente, a atuação divina na vida dos personagens.  

Manzatto, citando Barcellos, aponta para três métodos que aproximam a Literatura 

da Teologia. O primeiro método consistiria em buscar dentro do texto literário os 

elementos de teologia “trabalhados pelo autor, praticamente, de forma ‘teológica’” (2011, 

p.92). Este método, evidentemente, não se aplica às obras estudadas na presente tese, pois 

não vemos nos livros elementos da teologia que Machado de Assis tenha trabalhado de 

forma teológica. O segundo divide-se no método da correspondência e na teopoética. No 

método da correspondência, proposto por Antonio Magalhães, associam-se “aos 

elementos presentes no universo teológico outros presentes na obra literária, ou vice-

versa” (2011, p. 93). Tal abordagem proporciona “a continuidade de pertença a seus 

universos próprios e, de outro, que se relacionem” (2011, p. 93). Por outro lado, a 
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teopoética fica entre a afirmação estética e a interpretação, relacionando Literatura e 

Teologia ou comparando elementos presentes na Literatura e na Teologia.  

Esses dois métodos parecem inaplicáveis a Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

Quincas Borba e Dom Casmurro já que Machado de Assis não pôs no texto sua convicção 

religiosa (ou não). Não se percebe um querer teológico no autor, que não deseja catequizar 

seu leitor, mas fazê-lo questionar a condição humana em seus aspectos menos atraentes.  

O terceiro método, por sua vez, consiste em pensar o conteúdo teológico a partir 

do viés literário propriamente dito. Para aqui convergem obras e autores confessadamente 

não religiosos e não teológicos. A compreensão e a descrição do mundo se dão no campo 

literário por meio de uma visão fundamentalmente antropológica. A Teologia faz o 

mesmo. E isso se dá porque a Teologia é feita por seres humanos e, sobretudo, porque ela 

percebe a presença e a revelação de Deus no próprio ser humano, já que o Criador se 

revela através de categorias e situações humanas (cf. Manzatto). Já o humano expresso 

pela Literatura pode revelar a Deus, e a Teologia que advém dessa relação formará um 

elo com a Literatura. Todavia, nas obras agora estudadas não se depreende a revelação 

Divina por meio dos personagens, que usam o nome de Deus para justificar seus 

comportamentos comprometedores. 

Segundo Manzatto, 

Literatura e teologia estão próximas desde suas origens, inclusive na 

significação semântica, já que a palavra ‘teologia’ foi cunhada para 

substituir a palavra ‘poiesis’, esta mais para a ‘falsidade ficcional’, 

enquanto aquela estaria mais próxima da verdade. É claro que a teologia 

tem preocupações com a verdade (...). Por outro lado, a realidade 

literária, a poética e a mimética não estão ausentes do território da 

verdade, mas a ele se relacionam em termos de significação. 

(MANZATTO, 2011, p. 96). 

 

 Resumidamente, e aqui a referência são as reflexões de Manzatto (2011), a 

aproximação entre Teologia e Literatura não é antiga e, na maioria das vezes, parte de 

teólogos e teólogas que vêm trabalhando para tal. O motivo não é porque os literatos não 

se interessam pelo tema, mas porque não se viam distantes dos temas teológicos ou 

religiosos. Estes, conforme Manzatto, se mesclam à “compreensão humana de si, da vida 

e do mundo, e esse é o ambiente próprio do trabalho literário” (2011, pp. 88-89). 

Já houve referências a respeito da falta de religiosidade em Machado de Assis, e 

aqui cabe esclarecer que o escritor não era contra a religião, mas criticava a fé das 
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aparências, o ingresso na carreira religiosa a fim de alcançar poder e status em vez de se 

debruçar sobre o sofrimento alheio. Não obstante, não é o propósito aqui querer provar 

ou não o afastamento do escritor de Deus. Na verdade, o autor de Quincas Borba satirizou 

doutrinas e formas de pensamento que se autodenominam as únicas detentoras da verdade 

e esse olhar se estende às religiões, filosofias, ciências. Sugere-se que a postura de crítica 

à filosofia, por exemplo, tenha sido dirigida ao positivismo. Este posicionamento foi 

avançando rumo à condenação de qualquer doutrina que justificasse o egoísmo e o 

egocentrismo.  

Paralelamente, o escritor vai fazer uma ponte com a cristianismo que, embora 

apregoe o amor ao próximo, nem sempre seus seguidores praticam esse amor uma vez 

que são levados pelo egoísmo, pela cobiça, pelo desejo, pela ganância. E, a fim de 

sobreviverem socialmente e serem bem-sucedidos, lançam mão da hipocrisia, da 

dissimulação, da ambiguidade. Seria, portanto, um cristianismo de fachada, que obriga o 

pseudocristão a comparecer à missa desde que tenha um lugar privilegiado na igreja. A 

ausência de um verdadeiro espírito religioso é percebida, por exemplo, no romance Dom 

Casmurro, no trecho em que Capitu diz a Bentinho que este, apesar de ter frequentado o 

seminário, não acredita em Deus. 

A presente tese se situa na relação, dentro das Ciências da Religião, entre 

Literatura e Religião por meio da interpretação de um texto literário não religioso de um 

lado e, do outro, de uma obra plena de reflexões religi osas sobre o ser humano escrita 

pelo filósofo e teólogo francês do século XVII, Blaise Pascal. 

Para chegar até aqui, foram efetuados vários estudos, abordando Machado de 

Assis e a filosofia, Machado de Assis e a religião, Machado de Assis e os momentos 

históricos de sua época, sempre se tendo o cuidado para não “batizá-lo”, mas sim, colocar 

o escritor em uma conversa com Blaise Pascal, por meio de uma reflexão sobre a condição 

humana. 

Ao mesmo tempo, é importante ressaltar que a autora se ateve aos teóricos da 

literatura nacionais, com exceção de John Gledson, de nacionalidade inglesa. A 

nacionalidade da tese foi mantida já que, por mais que tenham sido feitas reflexões sobre 

a obra machadiana no exterior, é com os autores nacionais que se tem uma ampla, 

profunda e rica pesquisa sobre o autor. 

Muito se fala sobre a “filosofia em Machado de Assis”, mas, na verdade, o escritor, 

na opinião de Miguel Reale, “(...) sempre se manteve fiel a si mesmo e à sua hermenêutica 
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existencial” (REALE, 1981, p.107). Semelhante posicionamento é possível, pois se ele 

fosse definitivamente abraçar ou acolher uma corrente filosófica, ficaria preso a uma 

única linha de pensamento que se proclamaria a única apta a explicar a verdade e, como 

é sabido, o escritor era avesso a qualquer discurso monista. 

A justificativa, pois, de defender a presente tese é que, após os estudos feitos, 

tentou-se escapar da abordagem feita correntemente, uma vez que não se visa mostrar 

Machado de Assis como um pessimista, como se faz frequentemente, mas apresentá-lo 

como um moralista cético, que brinca com os múltiplos aspectos das coisas, e a existência 

do dogma lhe parece como a mais eloquente testemunha da estreiteza e da enfermidade 

incurável do espírito humano. Para tanto, foi relevante recorrer ao livro de Ivo Barbieri 

(2003, p. 63), Ler e Reescrever Quincas Borba, em que consta uma afirmação de 

Machado de Assis: segundo a qual “achar que uma coisa é ruim, não é duvidar dela, mas 

afirmá-la.”  

José Raimundo Maia Neto, em seu livro O ceticismo na obra de Machado de Assis 

(2007), foi outro autor que defende a ideia do ceticismo no autor de Dom Casmurro e que 

corrobora a intenção aqui proposta de se afastar do já tão apregoado pessimismo 

machadiano. Sua visão de mundo é cética, no sentido de o escritor se isentar de lançar 

julgamentos, adotando uma postura de distanciamento para melhor observar. 

O que será apresentado escapa da abordagem feita correntamente, uma vez que se 

evitará rotular Machado de Assis em qualquer “ismo”, mas colocá-lo em diálogo com o 

filósofo Blaise Pascal, que ora é explícito, ora é indireto, ou até mesmo, em oposição ao 

que Pascal postulou. Daí se justifica o porquê de se elencar as proximidades e 

distanciamentos de ambos.  

A hipótese levantada é: a possibilidade de haver semelhanças entre a visão de 

mundo de um filósofo francês do século XVII e um escritor brasileiro do século XIX, já 

que a confluência de visão de mundo de ambos reflete a realidade de um mundo sem 

idealizações, sem subterfúgios. Tudo indica que sim, uma vez que é possível apreender o 

pensamento pascaliano nas obras objeto desta tese, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

Quincas Borba e Dom Casmurro, o qual vem corroborar ou ilustrar o que Machado de 

Assis depreende do ser humano. 

O objetivo principal é, fazendo paralelos com o pensamento pascaliano e a 

narrativa machadiana, perceber os ecos do pensamento de Pascal perceptíveis no fazer 

literário de Machado de Assis nas três obras já citadas. Já o objetivo secundário é detectar 
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não só as semelhanças, mas também as diferenças, que tornam o estudo a respeito de 

ambos mais desafiador. Em outras palavras, é apontar que aspectos do comportamento 

humano ressaltados por Pascal são percebidos nos personagens machadianos.  

Machado de Assis, em uma carta escrita a Joaquim Nabuco, escreveu que lia 

Pascal por razões que ultrapassavam o mero deleite da leitura. Consequentemente, é 

factível sugerir que o autor de Dom Casmurro, dentro do que vivenciara em sua vida, vai 

encontrar consolo, respaldo e inspiração no pensamento pascaliano. É como se Pascal 

possuísse a confirmação do que Machado de Assis procurava para sua visão de mundo.  

O problema é: uma pessoa a quem se atribuía uma antirreligiosidade arraigada é 

capaz de se identificar com um pensador cristão? E não só isso: um pensador apologético 

para quem apenas o cristianismo salvaria o ser humano encontra ressonância em um 

escritor que não acreditava na redenção humana? Na realidade, o que o Bruxo do Cosme 

Velho combatia, conforme já mencionado, era a vocação por interesse, a indiferença do 

clero, a barganha que os fiéis faziam com Deus. Os personagens machadianos, por 

exemplo, “formatam” Deus conforme lhes convém, o que dá ensejo a afirmar que eles 

praticam uma economia divina. Todavia, essa relação desses personagens com o Divino 

nem sempre se dá, pois, na maioria das vezes, Deus não faz parte de suas vidas, isto é, 

suas ações são pautadas em um total desconhecimento da existência divina. 

Após extensa pesquisa e considerações, a presente tese foi dividida em seis 

capítulos. A saber: 

a) Capítulo I: versa sobre a condição humana sob o prisma de Blaise Pascal. Em sua 

introdução, é esclarecido que a análise do pensamento pascaliano será baseada nos 

personagens, pois será por meio deles que Machado de Assis tratará da condição humana. 

Ao mesmo tempo, serão feitas considerações sobre o estudo literário; a estética própria 

de Machado de Assis, que era avesso ao estilo exagerado do Naturalismo. Em seguida, 

ocorrerão reflexões sobre a recepção do texto literário, que é de importância para o 

presente estudo em decorrência do fato de que Machado de Assis, além de escritor, é um 

escritor que nos lê e um escritor que também foi leitor. Uma biografia de Blaise Pascal 

mostra sua trajetória como filósofo e teólogo, a educação recebida de seu pai, a adesão ao 

jansenismo, a experiência do milagre vivenciada por sua sobrinha e a dor física, psíquica, 

afetiva e emocional que o filósofo experimentou em sua breve vida.  A biografia de 

Machado de Assis vem em seguida, em que se procurou relatar nascimento, formação e 

casamento, mas também apontar sua concepção sobre a religiosidade, sua doença (que 
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influenciou sua visão sobre a condição humana e sua carreira não só como escritor, mas 

também como cronista, crítico teatral, poeta, funcionário público). Logo após é elaborado 

um texto que vai discorrer sobre a condição humana no viés de Blaise Pascal, a qual passa 

pelo crivo religioso quando o filósofo aborda o pecado adâmico, a distância em que o ser 

humano se coloca em relação a Deus. Será abordada a questão de a doença ter estado 

presente em sua vida durante grande parte de sua vida. A importância deste subtítulo é 

que ele auxilia a direcionar para o que se pretende abordar na presente tese, que são os 

conceitos de divertissement, ennui, concupiscência e vaidade, os quais serão os eixos 

temáticos deste estudo uma vez que se trata de princípios que aparecem prodigamente 

junto aos personagens machadianos. Dessa forma, levanta-se uma questão: é possível 

perceber nas três obras machadianas aspectos da cosmovisão pascaliana, colocando nelas 

conceitos como divertissement, ennui, concupiscência e vaidade? Referentemente a 

Pascal, há referências à sua perfeição formal, ao equilíbrio de seu texto e à ironia que, às 

vezes permeia seu texto. Por último, há o histórico sobre a elaboração de sua obra 

Pensées, como os fragmentos foram encontrados, e a explanação sobre o prefácio da 

edição de Port-Royal, em 1670, escrito pelo sobrinho de Pascal, Étienne Périer, que 

discorre sobre a organização dos pensamentos e os temas colocados pelo filósofo. O 

capítulo terminará com as considerações intermediárias. 

b) Capítulo II: este capítulo consiste em apontar o conceito de divertissement proposto 

por Pascal nas três obras machadianas já elencadas. Primeiramente é destacado o 

paradoxo em que se encontra o ser humano pois que este é um sujeito de contradições no 

qual se reúnem ao mesmo tempo grandeza e miséria. Essas contradições dizem respeito 

à miséria e à dignidade do ser humano, à sua baixeza e grandeza. Além de Pascal e 

Machado de Assis, são igualmente mencionados estudiosos tanto do filósofo quanto do 

escritor, como Vincent Carraud e Luiz Felipe Pondé (do primeiro) e José Raimundo Maia 

Neto, Afrânio Coutinho (do segundo). São levantados os principais maços em que Blaise 

Pascal vai se referir ao divertissement mais especificamente. Feitas as respectivas 

reflexões sobre o pensamento de Pascal sobre o assunto, são apresentados trechos das três 

obras em que se percebem os personagens sendo levados pelo divertissement, mostrando, 

por sua vez, sua insuficiência. Vale mencionar que o filósofo relaciona esse desvio à 

insuficiência e à condição concupiscente.É justamente aqui que esses personagens se 

perdem e fogem da realidade que se lhes depara. O tema da morte é abordado e é referida 

a concepção de ambos sobre o ser humano, o qual é miserável, agitado, infeliz, sedento 
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de barulho e de movimento, vaidoso. É introduzida a imaginação, que, embora não seja a 

proposta da presente tese profundar o assunto, ela é importante, pois a imaginação 

propicia ou contribui para “aumentar os pequenos objetos até preencher nossa alma, por 

uma avaliação fantástica” (PASCAL, s/d, p. 370). Dessa forma, são transcritos trechos 

das três obras para corroborar a ideia pascaliana de que a imaginação é uma inimiga da 

razão, pois que o personagem foge da realidade pouco ideal. Alguns autores de apoio são 

mencionados como Vincent Carraud, Luiz Felipe Pondé, Afrânio Coutinho, Hélio de 

Seixas Guimarães, Ivo Barbieri, Alfredo Bosi, Barretto Filho.   

c) Capítulo III: este capítulo é constituído de reflexões de Pascal sobre o ennui/tédio. É 

feito um levantamento das principais citações de Pascal sobre o ennui e como este é 

explicitado nas três obras estudadas para a presente tese. É apresentada uma 

contextualização sobre o homem brasileiro do século XIX, que, consoante Afrânio 

Coutinho, era alguém que não precisa trabalhar e, portanto, “aparece nele uma 

humanidade enfastiada de tédio e impaciência” (COUTINHO, 1940, p. 167). Procede-se 

a um levantamento das principais reflexões do filósofo sobre o assunto e, ao mesmo, 

aponta-se para a oposição divertissement x ennui, uma vez que o ser humano, para Pascal, 

debate-se constantemente entre o desvio e o tédio. Portanto, vão ser reproduzidas 

reflexões sobre ambos os temas a fim de comprovar como permeiam a existência humana. 

Desta feita, são igualmente registradas passagens das três obras que exemplificam como 

os personagens machadianos são constantemente perseguidos pelo tédio. Embora estes se 

sintam entediados, sejam seres decaídos, são privilegiados social e economicamente e, ao 

mesmo tempo, não produzem, não se voltam para o próximo a fim de promover um bem-

estar coletivo. Quando tal ação ocorre, é porque estão movidos por um interesse pessoal, 

em busca da glória e do reconhecimento. Junto ao conceito de ennui, é destacado o vazio, 

a vontade da alienação e o papel da imaginação, que promove essa alienação. O conceito 

de glória é igualmente exposto em que Pascal o vincula à admiração, que é prejudicial 

desde a infância. Haverá igualmente referências ao ceticismo de Machado de Assis. A 

posição da mulher brasileira na sociedade do século XIX será abordada uma vez que a 

mulher machadiana se entedia e a causa principal é porque ela não produz. Ao mesmo 

tempo, a questão do tédio não se limita ao sexo feminino, já que o homem também se 

entendia. Ocorrerão paralelismos entre o pensamento pascaliano e o comportamento de 

certos personagens machadianos que identificam o problema do ennui tão bem 

explicitado por Pascal em seus pensamentos. Os autores de apoio são Miguel Reale, 



23 

 

 

 

Vincent Carraud, Augusto Meyer, José Aderaldo Castello, Raymundo Faoro, Barretto 

Filho, Afrânio Coutinho, Alfredo Pujol, Luiz Felipe Pondé, Alfredo Bosi.  

d) Capítulo IV: a concupiscência será o tema do capítulo. Inicialmente, é abordada a visão 

de Blaise Pascal por meio de citações diretas de seu livro Pensées e de comentários de 

alguns autores sobre o assunto. Haverá subdivisões do capítulo a saber: a concupiscência 

no viés de Pascal; a sensualidade e concupiscência em Machado de Assis; a 

concupiscência vista nos três romances. O capítulo expõe as reflexões de Pascal sobre o 

tema, confronta com os trechos dos três romances. Concomitantemente, o conceito de 

humildade e orgulho vai ser mencionado uma vez que, para Pascal, aqueles servem de 

meio para o ser humano se debater na concupiscência, no ennui, no divertissement. 

Ressalta-se que os conceitos de divertissement, ennui, concupiscência e vaidade foram 

elencados por uma questão elucidativa, pois os quatro aspectos interagem 

reciprocamente. Pascal referiu-se à concupiscência da carne, do espírito e da vontade e 

procurou-se mostrar nos romances machadianos, como essa concupiscência se dá. Os 

autores de apoio são Ben Rogers, Ana Cláudia Suriani da Silva, Francesco Paolo Adorno, 

Augusto Meyer, Afrânio Coutinho. 

e) Capítulo V: refere-se ao conceito de vaidade. Neste, será feito um estudo comparativo 

entre a reflexão de Pascal sobre a vaidade e a maneira como Machado de Assis trabalhou 

o tema nos três romances. Após uma leitura mais atenta dos três textos, é possível sugerir 

que o tema da vaidade no escritor carioca vai ser mais explicitamente demonstrado. Em 

outros termos, por meio do comportamento, do pensamento e da reação de alguns 

personagens é possível perceber o quanto o ser humano, na visão machadiana, ao se 

mostrar inconstante, entediado e inquieto, é inspirado por uma vaidade que beira o 

ridículo, a concupiscência ou a própria maldade. Pascal se inspira na ideia da miséria do 

homem sem Deus, a qual leva o ser humano a possuir uma conduta distante dos 

parâmetros da ética, da moral, da religiosidade, da preocupação com o outro. Em 

Machado de Assis, o ser humano é miserável, decadente e inconstante, não porque se 

afastou de Deus (Deus não entra nas reflexões dos personagens), mas porque lhe é 

vantajoso agir dessa maneira. É igualmente indicado que é pertinente levar em 

consideração que nem sempre o que o personagem age, pensa ou diz é o que Machado de 

Assis pensa realmente. E vice-versa. O importante é ter em mente que o fato de o ser 

humano conter tantas imperfeições é, para Pascal, consequência da Queda; para Machado 

de Assis, pura condição humana. O capítulo será dividido entre as reflexões de Pascal 
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sobre a vaidade e Machado de Assis e sua visão sobre a vaidade. Nas reflexões de Pascal 

sobre a vaidade, serão realçadas as seções II e VII da obra Pensées, uma vez que estas 

apresentam o mais rico conteúdo sobre a questão da vaidade. No prefácio da edição de 

Port-Royal, conforme anteriormente citado, o sobrinho do filósofo, escreveu que, para 

Pascal, o remédio se encontra nas mãos de Deus, a quem devemos recorrer “para ter forças 

que nos faltam” (PASCAL, 1963, p. 496). Outro prefácio é mencionado, desta vez na 

obra Pensées et Opuscules, uma vez que o texto remete às indagações de Pascal sobre o 

que é o homem e o que é o homem no mundo. Para o autor de Pensées, o homem é o 

produto das potências enganosas, e a imaginação dita seus desejos e decisões. Neste 

prefácio, haverá considerações sobre a natureza, a finitude humana, as paixões diversas. 

Se o ser humano é um produto das “potências enganosas”, se sua vida é ditada pela 

imaginação, se não é um princípio de verdade e se sua vida é permeada de paixões 

diversas, a vaidade vai surgir na natureza humana uma vez que ela ajuda a se desviar de 

sua realidade já que ele é um ser decaído, inconstante, entediado e inquieto. Neste 

capítulo, haverá um levantamento das reflexões pascalianas sobre a vaidade como, por 

exemplo, em relação à ciência, à pintura, à necessidade de ser estimado por aqueles com 

quem estamos, ao jogo, à caça, à visita, a comédias, à falsa perpetuação do nome. Já a 

Seção VII discorre sobre a moral e a doutrina, e as questões colocadas conduzem o 

raciocínio para uma apologia da religião cristã. Trata-se de um maço apologético no 

sentido de que Pascal vai, constantemente, louvar as qualidades do cristianismo como a 

religião que cura o ser humano do orgulho, e a concupiscência, que ensina o nosso bem, 

nossos deveres e nossas fraquezas. Durante a pesquisa sobre o tema, chegou-se à 

conclusão de que a vaidade vai aparecer em outros maços, mas o termo propriamente dito 

não estará presente no texto, embora o contexto leve à interpretação de que se trata da 

vaidade.  

Por conseguinte, é a Seção II que provê uma gama mais ampla e mais condizente 

com o objeto do presente estudo. Há um subtítulo sobre a visão de Machado de Assis 

sobre a vaidade. No início, é traçado um perfil do temperamento do escritor, que 

abominava atitudes presunçosas de pessoas que buscam a autopromoção, alardeiam suas 

ações, assumindo um ar pomposo. Quando se aborda o tema da vaidade em Machado de 

Assis, não há como ignorar a influência da leitura do Eclesiastes pelo escritor, que se 

consolava no desconsolo do Eclesiastes. Dessa maneira, foi feita uma referência ao Livro 

Sapencial, uma vez que este e Blaise Pascal mostravam a Machado de Assis o retrato da 
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condição humana, já tão vaidosa e iludida. Mediante a análise das três obras, Quincas 

Borba é a mais profícua em sua galeria de personagens vaidosos. Além de vaidosa, a 

maioria agrega concupiscência, delírio, sensualidade, narcisismo. Na pesquisa, a história 

de Rubião é a obra que Machado de Assis analisou, fria e até sadicamente, o mal nas 

relações, a vilania dos personagens, o caráter amoral, a hipocrisia e a indiferença diante 

do sofrimento humano. A vaidade será mais um traço da condição humana, em que 

homens e mulheres são instáveis, miseráveis. Além de Quincas Borba, Memórias 

Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro ilustrarão a vaidade humana, embora seja 

relevante observar que é na primeira obra que o termo “vaidade” vai aparecer mais 

frequentemente. São elencados os trechos mais relevantes dos livros objeto da presente 

tese e comentários serão feitos para uma melhor reflexão sobre o assunto. Os autores de 

apoio para este capítulo são Lúcia Miguel Pereira, Afrânio Coutinho, John Gledson. 

f) Capítulo VI: o capítulo tratará das convergências e alguns afastamentos entre 

Blaise Pascal e Machado de Assis. Após cinco capítulos, fez-se necessário fazer um 

levantamento pormenorizado sobre as convergências e alguns afastamentos entre o 

filósofo e o escritor. Evidentemente, as convergências são maiores uma vez que foi 

possível estabelecer o diálogo entre ambos, mesmo que haja afastamentos e o maior deles 

é o fato de que Pascal acreditava na redenção do ser humano desde que este queira religar-

se a Deus por meio de Jesus, enquanto Machado de Assis não acreditava, por nenhum 

momento, na redenção. Ao aproximar o pensamento pascaliano do fazer literário de 

Machado de Assis, o primeiro aspecto que salta aos olhos é que ambos se preocuparam 

com a condição humana. Cada um, à sua maneira, constatava com ironia, com um estilo 

impecável, sua descrença na bondade humana. Em outras palavras, nenhum dos dois 

acreditava nas relações humanas que, embora fossem, algumas vezes gentis, traziam em 

seu âmago interesses pessoais. Tanto Pascal quanto Machado de Assis não vão pensar 

somente sobre certas questões filosóficas e teológicas, mas também a partir da experiência 

interna que cada um vivenciou. Foram detectados 16 pontos em comum. O levantamento 

feito veio corroborar a proposta do tema que é estabelecer um diálogo entre Blaise Pascal 

e Machado de Assis por meio do qual é possível detectar os ecos pascalianos na obra 

machadiana que se manifesta por intermédio da visão de mundo de ambos, das 

comparações que o escritor faz com certas asserções do filósofo e a possibilidade de, pela 

literatura, proceder a uma leitura teológico-filosófica no texto de um autor que, sem fazer 



26 

 

 

 

qualquer apologia do Cristianismo, se identificou com um teólogo e filósofo do século 

XVII que considerava essa religião como a única capaz de permitir a salvação humana. 

O diálogo com alguns estudiosos de Machado de Assis e de Blaise Pascal permitiu 

abrir um leque de possibilidades e de visões que fizeram com que nenhum dos dois ficasse 

rotulado, o que possibilita uma liberdade de interpretação. Os autores de apoio são 

Alfredo Pujol, Afrânio Coutinho, Maria Eli de Queiroz, Giacomo Martina, Thiago 

Calçado, Luiz Felipe Pondé e Rogério Almeida.   

Em que aspectos poderíamos vincular Machado de Assis e Blaise Pascal? O 

filósofo francês, em sua obra Pensées, publicada postumamente, fez reflexões sobre o ser 

humano e, neste viés, vai discorrer sobre a insuficiência, a vaidade, o ennui, a 

concupiscência, o divertissement, entre outros temas, que são os elementos em comum 

encontrados em Machado de Assis. Pascal vai elencar outros aspectos da condição 

humana, mas neste estudo serão analisados apenas o divertissement, o ennui, a 

concupiscência e a vaidade, os quais são bastante visíveis e detectáveis nos três romances 

machadianos. Outro motivo para a escolha destes quatro temas foi para tornar a presente 

tese factível em termos de pesquisa, uma vez que se não se filtrassem os tópicos, o 

trabalho se tornaria por demais extenso. Uma última razão para a escolha dos mesmos é 

que estes estão mais visíveis nas três obras analisadas nesta tese.   

Estabelecer uma visão machadiano-pascaliana referentemente à condição humana 

leva a uma nova perspectiva sobre a condição humana, perspectiva que refuta o discurso 

otimista da Modernidade, que busca ignorar as situações cambiantes da vida, provas 

irrefutáveis da condição humana, caída e contingente, mas que procura apostar 

incondicionalmente, na autossuficiência, numa tentativa de se evadir de uma realidade, 

que, por mais idealizada que seja, sempre acha um meio de lembrar a queda do ser 

humano. 
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CAPÍTULO I – A CONDIÇÃO HUMANA SEGUNDO BLAISE 

PASCAL 

 

“A vida não é fábrica de sentimentos; não se vive como se romanceia.” Machado 

de Assis  

“Que se imagine um número de homens acorrentados e todos condenados à 

morte, dos quais uns tendo, todos os dias, suas gargantas cortadas na frente dos outros; 

aqueles que ficam veem sua própria condição naquele de seus semelhantes e, olhando 

uns aos outros com dor e sem esperança, esperam sua vez. É a imagem da condição dos 

homens.” Blaise Pascal 

 

Introdução 

 
Antes de tecer considerações sobre a condição humana, é necessário indicar que 

os personagens serão mencionados na presente análise, pois será através deles que o 

escritor Machado de Assis, em suas obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas 

Borba e Dom Casmurro, objeto do nosso estudo, tratará da condição humana. Não se 

trata, em absoluto, de um estudo de personagens uma vez que isso é tarefa da Literatura.  

O que é o estudo literário? Resumidamente, o estudo literário vai se debruçar sobre 

o discurso da literatura, a qual é plena de complexidade. A linguagem literária é um objeto 

linguístico e um objeto estético. Ela possui multissignificação e, por esse motivo, ocorre 

um uso específico e complexo da língua, signos linguísticos, frases, sequências, que 

apresentam um significado variado e múltiplo.  

De acordo com a Literatura, o texto literário se manifesta por meio da prosa e da 

poesia.  

Na prosa, existem as seguintes modalidades da narrativa: ficção, que significa, 

consoante o autor Domício Proença Filho (1995), na obra A linguagem literária, 

“invenção, fingimento, simulação, imaginação” (p. 45). Para ele, as principais 

modalidades são: conto, romance e novela. O conto mostra um quadro da vida, por 

intermédio de um episódio, um flagrante, um momento representativo. Como exemplo, 

citamos o conto O enfermeiro, de Machado de Assis. Já o romance é constituído de uma 

história longa, com estrutura complexa. Memórias Póstumas de Brás Cubas, igualmente 

de autoria de Machado de Assis, é um exemplo. Por último, a novela se situa entre o 
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romance e o conto. Léguas da promissão, de Adonias Filho, é um exemplo de novela. A 

Literatura vai elencar e analisar os elementos que integram essas formas de manifestação 

por meio da prosa. Assim sendo, ela vai estudar os personagens em ação em um tempo e 

em um espaço em torno de um ou mais temas.  

Deixando de lado o que se refere a tempo e espaço, a análise dos personagens ou 

os critérios que a Literatura emprega para proceder ao estudo dos mesmos é que apresenta 

maior relevância referentemente à presente tese. Para a Literatura, os personagens podem 

ser tipificados, consoante Proença Filho, por sua natureza, pela variedade e pela função 

que desempenham.  

Pela natureza, os personagens podem ser seres humanos, coisas, animais e 

elementos da natureza. Pela variedade, eles podem ser individuais, típicos e caricaturais. 

Pela função, podem ser protagonistas, antagonistas. Não se procederá a uma análise 

estruturalista dos três romances analisados na presente tese, mas elencar alguns dos 

personagens para mostrar como Machado de Assis trabalhou a condição humana, o que 

faz com que seus personagens sejam atemporais. Em outros termos, o que ele escreve não 

se prende ao contexto. A comprovação disso é que um personagem machadiano pode ser 

visto até os dias de hoje. Afrânio Coutinho, em sua obra intitulada Machado de Assis na 

literatura brasileira (1966), escreveu que Machado de Assis foi o “primeiro prosador da 

língua e maior e mais completo homem de letras do Brasil” (p. 10). Acrescenta-se a essa 

afirmação o fato de que Machado de Assis não se filiou a qualquer movimento literário 

e, portanto, é atemporal.  

Costuma-se afirmar que existem dois Machados de Assis: um antes e outro depois 

da publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. O Machado de Assis que 

vemos a partir da história de Brás Cubas, já se encontrava em estado embrionário. Senão 

vejamos: a experiência da vida, a observação do mundo, a autoanálise, a consciência de 

sua cor, a epilepsia, as leituras, seus autores preferidos, tudo isso já se haviam delineado 

antes da produção do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. É bem verdade que 

Machado de Assis, embora não tenha se filiado a qualquer movimento literário, no caso 

em questão, Romantismo e Naturalismo, sofreu influências dos mesmos, mas à sua 

maneira. Por conseguinte, não ocorreu uma ruptura entre uma fase e outra, mas uma 

continuidade. Machado de Assis, ao reagir contra a norma romântica, não se deixou levar 

pela estética e pela visão de mundo naturalistas. Consoante Coutinho:  
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Não foi homem de escolas, no sentido estrito. Absorvia o que tinham 

de válido, incorporando-o ao seu ideal estético, que era de cunho 

clássico, no culto da medida, do equilíbrio, das verdades eternas e 

universais. Reagia contra os exageros, pois sabia reconhecer as virtudes 

de cada escola e se deixar impregnar por elas. Sua obra está repleta de 

amostras dêsse (sic) dom da conciliação entre o romântico e o 

naturalista, de modo personalíssimo. (COUTINHO, 1966, p. 17). 

 

 

Convém igualmente insistir que o estilo exagerado do Naturalismo não agradava 

ao escritor. Colocando-se estrategicamente distante das convenções culturais do seu 

tempo (cf. Bosi, 2007), Machado de Assis, ao trabalhar sua visão universalista sobre a 

espécie humana e o destino, não restringiu suas personagens à galeria de tipos locais que 

realistas e naturalistas criaram em suas obras de ficção. Aqui, cabe uma ressalva e apontar 

que o escritor carioca não apreciava o estilo realista-naturalista. Aqui reproduzimos um 

trecho do livro de Alfredo Pujol (2007), Machado de Assis: curso literário em sete 

conferências na Sociedade de Cultura Artística de São Paulo:  

O influxo do Naturalismo manifestou-se em Machado de Assis 

exclusivamente na sua feição exterior, ou melhor, no processo de 

observação e de expressão. A escola realista, com os seus excessos e as 

suas torpezas repugnava à sensibilidade do autor de Quincas Borba. 

Zola irritava-o com a sua obscenidade e com o aviltamento e a baixeza 

dos seus personagens.  

Quando apareceram os primeiros romances realistas na língua 

portuguesa, O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, de Eça de 

Queirós, Machado de Assis revoltou-se contra aquele realismo ‘sem 

rebuço, sem atenuações, sem melindres’, ‘reprodução fotográfica e 

servil das coisas mínimas e ignóbeis’. 

‘Pela primeira vez’, escreveu ele a propósito d’O Crime do Padre 

Amaro, ‘aparecia um livro em que o escuso e o torpe eram tratados com 

um carinho minucioso e relacionados com uma exação de inventário.’ 

Machado de Assis aceitava em termos o processo do Naturalismo; o que 

detestava era a excessiva grosseria da escola: [...]. (PUJOL, 2007, p. 

92). 

 

 

O advérbio “personalíssimo” empregado por Coutinho e citado anteriormente 

sugere vários vieses entre os quais é possível enumerar: um escritor que, segundo Hélio 

de Seixas Guimarães, em sua obra Machado de Assis, o escritor que nos lê (2017), possuía 

uma literatura de caráter múltiplo e conflituoso, detentor de uma escrita cada vez mais 
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fragmentária, com lacunas e efeitos equívocos, pleno de múltiplas referências literárias, 

filosóficas, religiosas, científicas, de comparações, de referências ao leitor, contribuindo 

“para a construção de enormes intervalos de sentidos, de modo que, a depender de onde 

o leitor se situa em relação ao texto, ou no que ele lê mais detida e atentamente, resulta 

uma ênfase específica e uma interpretação” (SEIXAS, 2017, pp. 278-279). Por 

conseguinte, quando se propõe a perceber o divertissement, o ennui, a concupiscência e a 

vaidade nas obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, 

são a esses aspectos e a muitos mais, que a autora da presente tese deve se ater, para 

perceber esses conceitos permeando as relações dos personagens com eles mesmos, com 

a sociedade, com a política, com a religião. Trata-se de um autor que sempre deixa o leitor 

para concluir o que quiser e, dentro dessa liberdade, sem explicações, julgamentos ou 

complacência, nós, leitores, recebemos o texto. Quando há uma referência à recepção do 

texto, esta tem em Wolfgang Iser um de seus mais importantes teóricos. 

1.1 Wolfgang Iser 

Wolfgang Iser, na obra The Act of Reading – a theory of aesthetic response (1991), 

escreveu que, para lermos e termos uma resposta estética é necessário que ela seja 

analisada sob o ponto de vista da relação dialética entre o texto, o leitor e a interação entre 

eles. Essa resposta estética faz manifestar as faculdades imaginativas e perceptivas do 

leitor a fim de que ele adapte ou mesmo diferencie o próprio foco. Uma função, segundo 

Iser, causa um efeito, o qual “não pode ser medido pelos mesmos critérios como eram 

usados na avaliação da aparência da verdade” (ISER, 1991, pp.15-16). Para Iser, os 

romances não podem permanecer continuamente “presentes” para o leitor em um grau 

idêntico de intensidade. Exemplificando, o autor cita os escritores do século XVIII, que 

já estavam cientes deste fato e debatiam as possíveis estruturas de leituras em seus 
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romances. Henry Fielding, Walter Scott e outros comparavam o leitor a um viajante numa 

diligência que precisa fazer uma viagem geralmente difícil através do romance, olhando 

fixamente a partir de sua perspectiva movente. Evidentemente, este leitor, para Iser, vai 

combinar tudo o que vê em sua memória e estabelecer um padrão de consistência, de 

natureza e de confiança, o qual dependerá parcialmente do grau de atenção que ele prestou 

durante cada etapa da viagem. Todavia, por nenhum momento, o leitor terá uma visão 

total da viagem. 

Quando se lê, por exemplo, a obra de Machado de Assis, não se tem uma visão 

geral da narrativa. Em Dom Casmurro, por exemplo, a narrativa termina, mas o leitor não 

tem uma conclusão. Já em Quincas Borba, aparentemente ocorre uma visão total da obra, 

pois o leitor vai tomando conhecimento das tramoias perpetuadas por todos aqueles que 

objetivavam sugar de Rubião tudo o que podiam a fim de se locupletarem de sua fortuna.  

Para Iser, a construção de consistência, que se relaciona ao leitor como estrutura 

de compreensão, depende do leitor e não da obra e, por conseguinte, está sujeita a fatores 

subjetivos e, acima de tudo, às orientações habituais de quem lê. É por essa razão que Iser 

aposta na aplicação continuada das clássicas normas de interpretação, as quais podem ser 

usadas não somente para julgar o valor de uma obra, mas também para estabelecer a 

consistência das partes “disponíveis” (grifo do autor) (ISER, 1991, p.18). Assim sendo, 

as muitas decisões diferentes e subjetivas do leitor podem parecer que todas elas foram 

reguladas por uma única e mesma norma.  

A leitura de toda obra literária, para Iser, é a interação entre sua estrutura e o 

receptor. Por este viés, Iser refere-se ao fato de que o estudo de uma obra literária diz 

respeito não somente ao próprio texto, mas também às ações que envolvem uma resposta 

ao mesmo. O texto em si apenas oferece, e aqui Iser se baseia em Roman Ingarden (1973), 

“aspectos esquematizados” enquanto a produção real ocorre por intermédio de um ato de 

concretização. A partir de então, Iser sugere que a obra literária possui dois polos: um 

artístico e outro estético. O primeiro é o texto do autor e o segundo é a realização obtida 

pelo leitor. Neste processo, o leitor passa pelas inúmeras perspectivas oferecidas pelo 

texto e uma vez que ele relaciona os diferentes pontos de vista e padrões uns com os 

outros, ele põe a obra para se movimentar bem como se põe em movimento também 

(ISER, 1991, p.21). 



32 

 

 

 

Já que a obra literária se localiza entre o texto e o leitor, pouco se sabe a respeito 

do processo de leitura, uma vez que o ponto central são as técnicas do autor ou a 

psicologia do leitor.  

A mensagem, conforme Iser, é transmitida em duas maneiras – o leitor a “recebe” 

e a compõe (ISER, 1991, p. 21). Para o autor, não existe um código comum. A partir daí, 

é necessário buscar estruturas que capacitarão o leitor a descrever as condições básicas 

da interação, pois somente assim será possível advir algum insight a respeito dos efeitos 

potenciais inerentes à obra. Tais estruturas devem apresentar uma natureza complexa já 

que elas não cumprem sua função até que tenham afetado o leitor. Para Iser, a estrutura 

verbal orienta a reação e evita que ela seja arbitrária; o aspecto afetivo é a realização 

daquilo que fora pré-estruturado pela linguagem do texto. 

Iser escreve que os textos literários iniciam “desempenhos” de sentido mais do 

que realmente formulam eles próprios significados. Sua qualidade estética reside nesta 

estrutura de “atuação”, a qual claramente não pode ser idêntica ao produto final, uma vez 

que, sem a participação do leitor individual, não pode haver qualquer atuação. 

Em outro livro de Wolfgang Iser, Prospecting: from reader response to literary 

anthropology (1993), o ponto central de toda obra literária é a interação entre a estrutura 

desta e o seu receptor, isto é, o seu leitor. Por conseguinte, se houver ênfase apenas nas 

técnicas empregadas pelo autor ou somente na psicologia do leitor, pouco obteremos 

sobre o próprio processo de leitura. Especificamente, na literatura, a mensagem é 

transmitida através de dois caminhos: em que o leitor “recebe” a obra literária, compondo-

a. Não há um código comum sequer; na melhor das hipóteses, poderíamos dizer que um 

código comum pode surgir no transcorrer do processo. 

Embora seja difícil descrever a interação entre o texto e o leitor, há condições que 

regulam essa interação de um modo geral e algumas delas são aplicáveis à relação texto-

leitor.  

Para Iser, uma diferença óbvia entre o ato de ler e todas as demais formas de 

interação social reside no fato de que, no processo de leitura, inexiste a situação do face 

a face. Um texto não pode adaptar-se a cada leitor com o qual ele venha a ter contato. Os 

códigos que poderiam reger a interação apresentam-se fragmentados no texto e, 

inicialmente, precisam ser reunidos ou, na maioria das vezes, ser reestruturados antes que 

qualquer quadro de referência possa ser estabelecido. 
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Se a comunicação entre o texto e o leitor é para ser bem-sucedida, a atividade do 

leitor deve ser igualmente controlada de algum modo pelo texto. Este controle não se dará 

de maneira específica, como ocorre numa situação cara a cara como também não pode 

ser tão determinante como um código social: ele deverá iniciar a comunicação e ter 

controle sobre ela. Tal controle não pode ser compreendido como uma entidade tangível 

ocorrendo de forma independente em relação ao processo de comunicação. Embora ele 

seja exercido pelo texto, ele não está no texto. 

O que falta nas cenas aparentemente triviais, os lugares vazios que surgem do 

diálogo é que estimulam o leitor a preencher os vazios com suas projeções. E nisso, 

Machado de Assis foi de grande habilidade: 

Mas o Palha baixara os olhos do joelho até ao resto da perna, onde pegava 

com o cano da bota. De feito, era um belo trecho da natureza. A meia de 

seda mostrava a perfeição do contorno. Palha, por graça, ia perguntando 

à mulher se se machucara aqui, e mais aqui, e mais aqui, indicando os 

lugares com a mão que ia descendo. Se aparecesse um pedacinho desta 

obra-prima, o céu e as árvores ficariam assombrados, concluiu ele 

enquanto a mulher descia o vestido e tirava o pé do banco. (MACHADO 

DE ASSIS, 2004, p. 163). 

 

 

Continuando com Iser, o leitor é conduzido aos fatos a fim de fornecer o que é 

para ser fornecido a partir daquilo que não é dito. O que é dito surge apenas para assumir 

a significância como uma referência ao que não é dito; são as implicações e não as 

declarações que dão forma e peso ao sentido.  

Por conseguinte, a comunicação em literatura constitui um processo posto em 

movimento e regulado não por um código dado, mas por uma interação mutuamente 

restritiva e de aumento entre o explícito e o implícito, entre revelação e ocultamento. O 

que é oculto estimula o leitor a agir, mas esta ação é igualmente controlada pelo que é 

revelado; o explícito, por sua vez, é transformado quando o implícito é revelado. Sempre 

que o leitor liga os lugares vazios, a comunicação tem início. Os lugares vazios funcionam 

como um tipo de pivô em que toda a relação texto-leitor gira. Dessa forma, os espaços 

vazios estruturados do texto estimulam o processo de ideação a ser desempenhado pelo 

leitor nos termos estabelecidos pelo texto. Vejamos um exemplo:  
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(...) Mas o costume os fez suportáveis entre si, e todos acabaram na doce 

e comum confissão das qualidades do dono da casa. Ao cabo de algum 

tempo, também os novos lhe deviam dinheiro, ou em espécie, - ou em 

espécie, - ou em fiança no alfaiate, ou endosso de letras, que ele pagava 

às escondidas, para não vexar os devedores. (MACHADO DE ASSIS, 

2004, p.155).  

 

 

Os espaços vazios acionam e controlam simultaneamente a atividade do leitor. 

Aqueles indicam que os diferentes segmentos e padrões do texto são para ser conectados 

mesmo que o texto não o diga. Eles constituem as articulações não vistas do texto, e como 

eles distinguem os esboços e as perspectivas textuais, simultaneamente eles relembram 

atos de ideação na parte do leitor. Por conseguinte, quando os esboços e as perspectivas 

estão unidos, os espaços vazios “desaparecem”.  

Tais espaços, no texto de ficção, parecem possuir uma estrutura paradigmática; 

sua função consiste em iniciar operações estruturadas no leitor, cuja execução transmite 

a interação recíproca das posições textuais em consciência. Eles são responsáveis por uma 

sequência de imagens que se colidem, as quais se condicionam entre si no momento do 

fluir da leitura. A imagem descartada marca a si mesma em sua sucessora, mesmo que a 

última seja para resolver as deficiências da primeira. Neste aspecto, as imagens se 

mostram em uma sequência e é por meio desta que o significado do texto se apresenta 

vivo na imaginação do leitor.  

Ver melhor o quê? Não, seguramente, os morros doentios. A praia era 

outra coisa. Posta à janela, dali a meia hora, Sofia contemplava as ondas 

que vinham morrer defronte, e, ao longe, as que se levantavam e 

desfaziam à entrada da barra. A imaginosa dama perguntava a si mesma 

se aquilo era a valsa das águas, e deixava-se ir por essa torrente abaixo, 

sem velas nem remos. Deu consigo olhando para a rua, ao pé do mar, 

como procurando os sinais do homem que ali estivera, na antevéspera, 

alta noite... (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 92).  

 

 

Os espaços vazios, os lugares vazios, foram habilmente trabalhados por Machado 

de Assis, que sempre tentou se desvincular dos ditames realistas, sobretudo do Realismo 

francês, o qual, no texto de Joaquim Mattoso Câmara Jr., Machado de Assis e as 

referências ao leitor, ditava que a narrativa deveria ocorrer da maneira mais impessoal 

possível o que deixa de lado o narrador e os “indivíduos ouvintes” (CÂMARA JR., 1962, 
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p. 63). No lugar dos indivíduos ouvintes, há uma sucessão de quadros objetivos e 

concretos, estética que Machado de Assis em absoluto aderiu. O escritor privilegiou o 

modo ingênuo e espontâneo de narrar. Para tanto, segundo Câmara Jr., o Bruxo do Cosme 

Velho prefere a forma autobiográfica e o humor, que levam às referências ao leitor. 

Entretanto, adepto das meias tintas, o escritor estiliza esse tipo de estética, e sua discrição 

o afasta da exuberância e da falta de propósito que, às vezes, percebemos em François 

Rabelais e Laurence Sterne.   

Escrevendo em língua portuguesa, o autor teve à sua disposição uma variedade de 

modos de tratamento e essa disponibilização ajudou-o no tocante às suas referências ao 

leitor. Este foi capaz de preencher os locais vazios, a interagir com o texto, a detectar e a 

fazer pontes entre o dito e o não dito.  

 

1.2 Hélio de Seixas Guimarães 

Estendendo um pouco sobre a interação leitor e autor, ou leitor e texto, Hélio de 

Seixas Guimarães (2012), na obra Os leitores de Machado de Assis, fez uma profunda 

pesquisa sobre o assunto, que abrangeu os seguintes aspectos: as condições de circulação 

e recepção da produção literária no Brasil Oitocentista; a figuração do leitor nos romances 

de Machado de Assis. Nesta última divisão, Guimarães faz um estudo sobre como o leitor 

recebeu as obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Camurro.  

Nos capítulos dedicados às três obras, o autor se referiu a Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, colocando ênfase na textualização do leitor. Em Quincas Borba, o leitor é 

chamado de “dissimulado” e, em Dom Casmurro, o leitor recebe o adjetivo “lacunar”. 

Relativamente à primeira obra, Guimarães faz uma oposição entre o narrador 

póstero e o leitor anacrônico, em que o escritor ironiza a “incompreensão dos seus 
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contemporâneos ao deslocar tudo para o além, transformando o narrador em póstero e 

atribuindo voz ao próprio pó” (GUIMARÃES, 2012, p. 169). Aqui já se percebe como a 

relação leitor e texto vai se dar, o que, provavelmente, deu ensejo a críticas bastante 

negativas que o livro de Machado de Assis recebeu quando de seu lançamento. Urbano 

Duarte, citado por Guimarães em seu livro, escreveu:  

 

A obra do Sr. Machado de Assis é deficiente, sinão (sic) falsa, no fundo, 

porque não enfrenta com o verdadeiro problema que se propoz (sic) a 

resolver e só philosophou (sic) sobre caracteres de uma vulgaridade 

perfeita; é deficiente na fórma (sic), porque não há (sic) nitidez, não há 

(sic) desenho, mas bosquejos, não há (sic) colorido, mas pinceladas ao 

acaso. (DUARTE apud GUIMARÃES, 2012, p. 174). 

 

 

Só com esta crítica, já se pode ter uma noção que os leitores de Machado de Assis, 

na época, quando concomitantemente ao lançamento da obra em questão, houve a 

publicação de O Mulato, de Aluísio de Azevedo, que recebeu mais de cem artigos em 

1881, contra as duas notas publicadas na Revista Ilustrada, e uma terceira, na Gazetinha, 

não receberam o texto com entusiasmo, talvez por conta de o narrador ser um defunto, 

por haver uma afronta às crenças religiosas e também, como salientou Guimarães, havia 

um entendimento segundo o qual a compreensão de uma obra literária só ocorreria na 

posteridade. Ao mesmo tempo, Machado de Assis, já no início do livro, indica o leitor na 

condição de retrógrado. 

Em Quincas Borba, a recepção se dá de maneira mais acolhedora: público e crítica 

acolheram o romance com aplauso; vários jornais publicaram resenhas sobre a obra. Por 

ter ficado bastante abalado com as críticas negativas feitas ao romance anterior, Machado 

de Assis resolveu criar  

um narrador mais retraído e menos estridente em sua relação com os 

leitores empíricos, aprofundando a figuração do leitor no terreno 

ficcional por meio de um narrador dissimulado que finge proximidade 

para, a certa altura, passar uma descompostura e flagrar a inépcia e a 

incompetência do leitor. (GUIMARÃES, 2012, p. 193). 

 

 

O leitor em Quincas Borba, em oposição ao leitor de Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, que é criticado pelo defundo autor, será representado como dissimulado, confuso 

e desorientado, conforme a visão de Guimarães, semelhante ao próprio personagem 

principal, Rubião. O autor de Os leitores de Machado de Assis refere-se aos leitores de 
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Quincas Borba como leitores das estátuas de bronze, “que não deviam ser raros no tempo 

da publicação de Quincas Borba, marcado pela euforia econômica, ilusão de riqueza, 

negócios mirabolantes e falcatruas do Encilhamento” (GUIMARÃES, 2012, p. 193). 

Por último, em Dom Casmurro, cujo leitor é referido como preenchedor de 

lacunas, tem-se também um texto lacunar. Trata-se de um romance, na acepção de 

Guimarães (2012), que se coloca ambiguamente com relação às expectativas do leitor, 

que Machado de Assis “manipula o tempo todo sem nunca satisfazer” (GUIMARÃES, 

2012, p. 193). Para este, trata-se de um livro para um leitor que não existe. 

Em decorrência da ambiguidade e do deslocamento que a obra faz em relação ao 

leitor receptor e também por conta da polêmica mais discutida envolvendo Capitu e 

Bentinho, a traição ou não da primeira, Dom Casmurro recebeu o maior número de 

estudos críticos desde sua publicação. Artur Azevedo, J. dos Santos, José Veríssimo, 

Magalhães de Azeredo, Lúcio de Mendonça, Joaquim Nabuco, só para citar 

contemporâneos de Machado de Assis, acolheram a obra com entusiasmo. 

Evidentemente, há diferenças entre a interpretação quanto a Capitu, que ora é inocentada, 

ora culpabilizada. De qualquer maneira, o importante é realçar que o autor de Dom 

Casmurro se dirige ao leitor de um livro que “não existe e jamais vai existir” 

(GUIMARÃES, 2012, p. 212).    

Não obstante, antes de adentrar a visão pascaliana sobre a condição humana, 

constitui uma necessidade elencar uma pequena biografia do filósofo francês Blaise 

Pascal e do escritor Machado de Assis. 
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1.3 Pequena biografia de Blaise Pascal 

Na introdução do livro Pascal: elogio do efêmero (2001), de Ben Rogers, Blaise 

Pascal é visto como um penetrante e subversivo crítico da tradição filosófica e é assim 

que também estendemos esse conceito ao escritor Machado de Assis, que, a seu modo, 

subverteu e criticou as relações humanas de seu tempo. Pascal é o primeiro ancestral do 

existencialismo, que é a filosofia da existência. 

Na introdução do livro Pascal: ɶuvres complètes (1963, p. 10), escrita por Henri 

Gouhier, consta o seguinte trecho: 

Trezentos anos após sua morte, o que impressiona na vida e no 

pensamento de Pascal, é que não é absolutamente necessário vesti-lo 

segundo a moda da atualidade para reconhecer nele um contemporâneo. 

Todavia, isso não é o feito dos ‘mestres’? Nós não temos que aproximá-

los de nós: somos nós que devemos nos aproximar deles. Nenhuma 

necessidade de romancear a vida deles ou modernizar sua obra: sigamo-

los em uma época que não é mais a nossa para descobrir sua atualidade 

permanente no meio e mesmo a favor da diferença.1 [tradução da 

autora]. 

 

 

Blaise Pascal nasceu na cidade de Clermont, hoje Clermont-Ferrand, na Auvergne, 

França, no dia 19 de junho de 1623, e foi educado por seu pai Étienne, conselheiro eleito 

para o rei. Sua mãe se chamava Antoinette Begon. Pascal teve duas irmãs: Jacqueline 

Pascal, nascida em 5 de outubro de 1625, e Gilberte Pascal, nascida em 1º de janeiro de 

1620. Em 1641, Gilberte se casaria com seu primo, Florin Périer, passando a se chamar 

Gilberte Périer.  

Gilberte Périer, em seu texto La Vie de Monsieur Pascal, escreveu: 

Entretanto, minha mãe, tendo falecido no ano de 1626 quando meu irmão 

tinha apenas três anos, meu pai, vendo-se sozinho, dedicou-se mais 

intensamente aos cuidados de sua família e, como ele não tinha outro 

filho além daquele, esta qualidade única de filho e os outros que ele 

reconhecia nesta criança lhe deram uma tão grande afeição que ele não 

conseguiu decidir transferir sua educação a um outro e decidiu a partir de 

então de ele mesmo instruí-lo como ele o fez, e meu irmão nunca tendo 

                                                 
1 Trois cents après as mort, ce qui frappe dans la vie et dans la pensée de Pascal, c’est qu’il n’est nullement 

nécessaire de l’habiller à la mode du jour pour reconnaître en lui un contemporain. Mais n’est-ce point le fait des 

«maîtres»? Nous n’avons pas à les rapprocher de nous: c’est nous qui devons nous approcher d’eux. Nul besoin de 

romancer leur vie ou de moderniser leur œuvre: suivons-les dans une époque qui n’est plus la nôtre pour découvrir leur 

permanente actualité au sein et même à la faveur de la différence. 
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estado em um colégio e nunca tendo tido outro mestre além de meu pai.2 

[tradução da autora] (PASCAL, 1963, p. 18).  

 

 

Em 1631, a família Pascal se mudou para Paris, onde Étienne e Blaise passaram a 

frequentar um círculo de filósofos e cientistas que sempre estavam com o padre Marin 

Mersenne. Pierre Gassendi, Thomas Hobbes (residindo na França nessa época) e René 

Descartes (residindo na Holanda) eram algumas pessoas do círculo. 

Aos 16 anos, Pascal e sua família foram para a Normandia, onde, em Rouen, sua 

carreira científica tomou impulso. Ele pesquisou a geometria dos cones, bem como 

projetou e fabricou la pascaline, uma máquina de calcular. Procedeu a experiências 

através das quais demonstrou a existência do vácuo, fez um trabalho sobre pressão 

atmosférica que se relacionava com o que ele estudou sobre o vácuo.  

Blaise Pascal e sua família foram convertidos ao jansenismo quando o pai de 

Pascal, no inverno de 1646, aos 58 anos de idade, quebrou o quadril quando escorregou 

e caiu em uma rua gelada de Rouen. O pai teve assistência de dois médicos jansenistas 

por três meses. Durante esse tempo, eles se tornaram amigos próximos da família. Esses 

médicos emprestaram livros sobre o jansenismo. Uma das obras era Discurso sobre a 

reforma interior do homem, escrito por Jansenius. O filósofo fica impressionado com o 

texto, que ele relê e, posteriormente, começa a ter atitudes religiosas que estão de acordo 

com as orientações jansenistas. Esta é a chamada primeira conversão de Pascal, que 

começou a escrever sobre temas teológicos no ano seguinte.  

Para o jansenismo, a natureza humana é má e miserável, desprezível e egoísta, 

escrava dos instintos, com tendência para o mal. Para tanto, o ser humano, a fim de salvar-

se, necessita ser socorrido pela graça. Pascal vai-se identificar com o jansenismo. 

Trocando em miúdos, a concepção jansenista e pascaliana do ser humano e do mundo é 

destituída de uma visão generosa e sã do universo. Pascal constata no ser humano 

incoerências e contradições trágicas e ressaltará o lado vil do ser humano. Ambos verão 

na natureza humana contradição, inconstância, tédio, inquietude. A teologia jansenista, 

que Pascal abraçou incondicionalmente, via a eficácia da graça da seguinte maneira: a 

                                                 
2 Cependant, ma mère étant morte dès l’année 1626 lorsque mon frère n’avait que trois ans, mon père se 

voyant seul s’applique plus fortement au soin de sa famille et, comme il n’avait point d’autre fils que celui-là, cette 

qualité de fils unique et les autres qu’il reconnassait en cet enfant lui donnèrent une si grande affection pour lui qu’il 

ne put se résoudre à commettre son éducation à un autre et se résolut dès lors de l’instruire lui-même comme il a fait, 

mon frère n’ayant jamais été en pas un collège et n’ayant jamais eu d’autre maître que mon père. 
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graça eficaz significa que o ser humano é incapaz de realizar boas ações, a menos que 

esteja sob a influência direta de Deus.  

Segundo Goldmann, citado por Pondé em sua obra O Homem Insuficiente: 

Comentários de Antropologia Pascaliana (2014, p. 153): 

o jansenismo é um movimento que no século XVII francês representa a 

voz de toda uma classe social (a nobreza de toga) que, vivendo fora de 

seu ‘tempo’ político social, moral, afetivo e histórico (e religioso), 

elabora uma concepção de mundo – entendida como um conjunto de 

representações intelectuais que buscam dar unidade e coerência aos 

aspectos a que nos referimos imediatamente acima como descritivos da 

extemporaneidade jansenista – que por sua extemporaneidade entra em 

choque com o mundo à sua volta. 

 

 

É válido esclarecer que, em outubro de 1661, surgiu uma problemática entre 

Pascal, os jansenistas e a Igreja. A questão refere-se ao fato de que Pascal se opôs ao 

posicionamento assumido pelo seu antigo grupo de amigos jansenistas, Arnauld, Nicole, 

Singlin e o Mestre de Sacy e mais sua irmã Gilberte e Florin, seu cunhado. Essas pessoas 

anteriormente haviam lutado para difundir as ideias de Jansenius. Contudo, para 

escaparem da condenação da Santa Sé, queriam assinar um formulário preparado pelo 

Papa em que condenariam o jansenismo e professariam a pureza de sua fé. Assinar o 

documento significaria negar tudo o que vinham praticando até então, em outras palavras, 

ir contra a doutrina da graça eficaz de Santo Agostinho. De agora em diante, Pascal se 

afastou dos jansenistas e se negou a assinar o formulário do Papa. Em outros termos, 

preferiu ir contra os companheiros e o formulário a contradizer a si mesmo. 

Embora Pascal estivesse bastante dedicado a esse novo tipo de fé, ele continuou 

suas investigações científicas. Ao se mudar para Paris em 1647, prosseguiu com suas 

experiências sobre o vácuo. Após o falecimento do pai em 1651, Pascal passou a levar 

uma vida mais mundana. Foi quando ele conheceu os teóricos da honnêteté, ou da conduta 

de cavalheiros, de Antoine Gombaud, cavaleiro de Méré, e Damien Mitton. O interesse 

de Méré por jogos de azar faz com que Pascal passasse a estudar a teoria das 

probabilidades.  

Em 23 de novembro de 1654, Pascal vivenciou uma conversão extática. Tal 

experiência mudou o destino pelo resto de sua vida e foi registrada em um pedaço de 

pergaminho encontrado em meio às suas vestimentas na sua morte. Será a partir desse dia 

que Pascal vivenciará uma virada religiosa, que demarcará sua maneira de pensar e agir 
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e lhe proporcionará uma nova maneira de encarar o sofrimento. O texto é conhecido pelo 

título de “Memorial”, em que Pascal, com palavras justapostas, frases e citações, repudia 

o Deus dos filósofos e acolhe o Deus da Bíblia, explicitando sua espiritualidade 

cristocêntrica, que permeia sua obra Pensées: 

 

 

Ano da graça de 1654 

Segunda-feira, 23 de novembro, dia de São Clemente, papa e mártir, e 

outros no Martirológio. 

Véspera de São Chrysogonus, mártir, e outros. 

A partir de cerca das dez e meia da noite até cerca de meia-noite e meia. 

Fogo. 

Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos 

eruditos. 

Certeza, certeza, sentimento, alegria, paz. 

Deus de Jesus Cristo. 

Deum meum et deum vestrum. 

Teu Deus será meu Deus. 

Esquecimento do mundo e de tudo menos de Deus. 

Ele só é encontrado pelas vias ensinadas pelo Evangelho. 

Grandeza da alma humana. 

Pai justo, o mundo não te conheceu mas eu te conheci. 

Alegria, alegria, alegria, lágrimas de alegria. 

Dele me separei. 

Dereliquerunt me fontem aquae vivae. 

Meu Deus, abandonar-me ás? 

Que eu jamais seja separado dele para sempre. 

Esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único verdadeiro Deus e 

aquele que há enviado, J.C. 

Jesus Cristo. 

Jesus Cristo. 

Eu me separei dele, fugi dele, o renunciei, o crucifiquei 

Que eu jamais me separe dele. 

Ele só pode ser conservado pelas vias ensinadas no Evangelho. 

Renúncia total e doce. 

Submissão total a Jesus Cristo e a meu diretor. 

Eternamente em alegria por um dia de esforço na terra. 

Non obliviscar sermones tuos. Amen. (REALE; ANTISERI, 2017, p. 

532) 

 

A partir de então, Pascal fica sob orientação espiritual de Antoine Singlin, superior 

de Port-Royal. Port-Royal foi o centro do movimento do agostinismo católico francês, 

que se opunha ao otimismo dos jesuítas e à posição protestante. Os católicos de Port-
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Royal enfatizavam a fraqueza e a corrupção do ser humano e sua necessidade de encontrar 

a salvação no autoabnegado amor de Deus. 

Pascal faz vários retiros espirituais em Port-Royal des Champs, onde se juntou aos 

solitaires (grupo formado por pessoas que vivem apartadas do mundo porque este é mau 

e Deus é “escondido”. Em outros termos, há uma distância insuperável entre Deus e o 

homem-Deus. Não há Graça que o torne manifesto ao homem). Os solitaires eram um 

grupo formado por jovens bem-nascidos que levavam uma vida quase monástica de 

meditação, louvor e trabalho físico.  

Em 1656, uma sobrinha de Pascal, de 12 anos e aluna interna em Port-Royal, 

obteve a cura “milagrosa” de uma úlcera ocular. Logo em seguida, Pascal começou a 

escrever um tratado sobre milagres, o qual parece ter-se transformado em projeto de 

apologia em larga escala da religião cristã. Em 1658, Pascal apresentou um esboço do 

trabalho a seus amigos em Port-Royal, mas em 1659, a saúde em franco declínio o impede 

de completar seu projeto. 

Pascal teve uma saúde cronicamente frágil. Discorrendo mais amplamente e aqui 

com base em Thiago Calçado, em sua obra O sofrimento como redenção de si: doença e 

vida nas filosofias de Nietzsche e Pascal (2012), na vida de Pascal, o sofrimento estava 

presente. São palavras de Calçado: “Trata-se de vislumbrar, em toda sua história de vida, 

a presença sempre marcante e constante da dor, do ponto de vista psicológico à 

consumação da doença que o afligira significativamente durante toda existência, com um 

acento maior nos últimos anos de vida” (p. 105). 

A dor que Pascal vivenciou era de caráter psíquico, afetivo, emocional e físico. 

Alguns autores, como a própria irmã do filósofo, Gilberte Périer, e Jacques Attali, nos 

falam desse padecimento, que vai influenciar seu pensamento.  

Gilberte Périer, no mesmo texto em que foi transcrito um trecho sobre a morte da 

mãe de ambos, assim se referiu à doença de Pascal: 

Meu pai tinha tanto prazer [em ensinar a Pascal o latim, o grego, a 

lógica, a física e outras partes da filosofia] que se pode acreditar em 

relação a este progresso que meu irmão fazia em todas as ciências; mas  
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ele não percebeu que estas grandes e contínuas zeloso para com o 

espírito em uma idade tão jovem podiam afetar bastante sua saúde e, de 

fato, ela começou a se alterar desde que ele [Pascal] atingiu a idade de 

18 anos.3 [tradução da autora] (PASCAL, 1963, p. 19). 

 

 

 Calçado escreveu:  

(...) Pascal pode ter herdado de sua mãe uma natureza fraca e doentia, 

além de um sistema nervoso abalado. (...) 

Como era próprio do imaginário religioso da época, as enfermidades 

eram constantemente causadas por intervenções sobrenaturais, ligadas 

às inúmeras crenças presentes no cotidiano europeu no século XVII. 

Por mais que a revolução racionalista provocasse uma mudança 

considerável na forma como o ser humano seiscentista se relacionasse 

com o universo, as crendices e a religião ainda possuíam significativa 

interferência no imaginário coletivo e na sua relação com o corpo 

humano. (...) (CALÇADO, 2012, pp. 108-109). 

 

 

No começo de 1659, quando o sofrimento atingiu o ápice, Pascal precisava achar 

um sentido para seu estado. Buscando as causas, como filósofo, escreveu Oração para 

pedir a Deus o bom uso das doenças. Nas palavras de Calçado: “Trata-se da oração um 

crente. Aqui, o filósofo e o cristão Pascal se encontram, sendo impossível dissociá-los” 

(p. 127):  

Vós me destes a saúde para vos servir, e eu fiz dela um uso profano. 

Vós me enviais agora a doença para me corrigir: não permitais que eu 

a use para vos irritar pela minha impaciência. Usei mal minha saúde, e 

vós me punistes justamente por isso. Não sofrais que eu empregue mal 

vossa punição. E uma vez que a corrupção de minha natureza é tal, que 

ela me faz favores perniciosos, fazei, ó meu Deus, que vossa graça todo-

poderosa me conceda vossos castigos saudáveis. Se eu tivesse tido o 

coração cheio da afeição do mundo durante o tempo em que ele teve 

algum vigor para minha saúde, suprimi este vigor para minha salvação, 

e tornai-me incapaz de usufruir do mundo, seja pela fraqueza do corpo, 

seja pelo zelo da caridade, para que eu possa usufruir apenas de vós.4 

[tradução da autora] (PASCAL, 1963, p. 362). 

                                                 
3 Mon père prenait un tel plaisir qu’on peut croire de ce progrès que mon frère faisait dans toutes les sciences ; 

mais il ne s’aperçut pas que ces grandes et continuelles applications d’esprit dans un âge si tendre pouvaient beaucoup 

intéresser sa santé et en effet elle commença d’être altérée dès qu’il eût atteint l’âge de dix-huit ans. 
4 Vous m’avez donné la santé pour vous servir, et j’en ai fait un usage tout profane. Vous m’envoyez 

maintenant la maladie pour me corriger : ne permettez pas que j’en use pour vous irriter par mon impatience. J’ai mal 

usé de ma santé, et vous m’en avez justement puni. Ne souffrez pas que j’use mal de votre punition. Et puisque la 

corruption de ma nature est telle, qu’elle me rend vos faveurs pernicieuses, faites, ô mon Dieu, que votre grâce toute-

puissante me rende vos châtiments salutaires. Si j’ai eu le cœur plein de l’affection du monde pendant qu’il a eu quelque 
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Pascal morre em 19 de agosto de 1662, aos 39 anos. É relevante reproduzir um 

trecho da biografia escrita por Marguerite Périer, sobrinha de Pascal, em que ela relata a 

causa da morte do filósofo:  

Estômago e fígado alterados, intestinos gangrenados, sem que se possa 

ter julgado precisamente se tal fora a causa das dores das cólicas ou se 

efeito. Mas o que houve de mais especial foi a abertura da cabeça, 

descobrindo-se que o crânio não tinha nenhuma outra sutura além da 

sagital; o que aparentemente causara fortes dores de cabeça às quais ele 

esteve sujeito durante toda sua vida. É verdade que já tivera a sutura 

que se chamava fontanela. Mas, uma vez que esta ficou aberta por muito 

tempo durante sua infância, como acontece amiúde nessa idade, e não 

se fechou, formara-se um calo que a cobrira por inteiro, calo tão 

considerável que podia ser facilmente palpado. Quanto à sutura coronal, 

não havia vestígio algum dela. Os médicos observaram que havia 

prodigiosa abundância de miolos, cuja substância era tão sólida e 

condensada que os levou a considerar que, não se tendo fechado a 

fontanela, a natureza teria assim provido à compensação, motivo este 

ao qual se atribuiu particularmente sua morte e os últimos acidentes que 

a acompanharam; viu-se que, por dentro do crânio, em relação com os 

ventrículos do encéfalo, havia duas impressões, como se fossem de um 

dedo na cera, que estavam cheias de um sangue coagulado e corrompido 

que começara a avançar sobre a dura-máter. (PÉRIER apud 

CALÇADO, 2012, pp. 123-124). 

 

 

Tendo vivenciado uma existência marcada pela enfermidade, que o submeteu a 

dores lancinantes, não há como negar que a doença teve uma forte influência no 

pensamento pascaliano. 

É como Calçado escreveu: “(...): a relação entre a enfermidade e a religião, a 

afirmação da vida e o sentido teológico do sofrimento são temas centrais para a 

compreensão dessa temática” (2012, p. 19). 

Em vez de se desviar do sofrimento, o filósofo preferiu encarar um sofrimento que 

se manifestava psíquica, afetiva e emocionalmente, acrescido da própria dor física. 

Coerente com sua fé, ele escreveu: “(...)Vós me destes a saúde para vos servir, e eu fiz 

dela um uso profano. Vós me enviais agora a doença para me corrigir: não permitais que 

eu a use para vos irritar pela minha impaciência. Usei mal minha saúde, e vós me punistes 

justamente.” 

                                                 
vigueur, anéantissez cette vigueur pour mon salut, et rendez-moi incapable de jouir du monde, soit par faiblesse de 

corps, soit par zèle de charité, pour ne jouir que de vous seul. 
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1.4 Pequena biografia de Joaquim Maria Machado de Assis 

 
Joaquim Maria Machado de Assis (21 de junho de 1839 – 29 de setembro de 

1908), nascido no morro do Livramento, na cidade do Rio de Janeiro, filho do pintor de 

paredes, Francisco José de Assis, e de Maria Leopoldina Machado de Assis (em solteira 

Machado da Câmara), de Ponta Delgada, cidade da Ilha de São Miguel, no arquipélago 

dos Açores, tornou-se anos mais tarde o maior escritor do Brasil. Referindo-se à sua terra 

natal, assim o escritor se manifestou: “Eu sou um peco fruto da capital, onde nasci, vivo 

e creio que hei de morrer, não indo ao interior senão por acaso e de relâmpago...” 

(MACHADO DE ASSIS apud FARACO, 2004, p. 2). 

Os pais de Machado de Assis se conheceram na quinta de D. Maria José de 

Mendonça Barroso Pereira, de origem portuguesa, viúva muito rica, que dominava o 

morro do Livramento. Francisco José fora chamado ao palacete para trabalhar e se 

interessou por Maria Leopoldina, que, na casa, executava as tarefas de costura, bordados 

e outras. Ambos sabiam ler e escrever. 

Os dois se casaram na capela particular do palacete com a bênção da matriarca e 

do Padre Antônio Joaquim Cruvelo. Dez meses após o casamento, Joaquim Maria 

Machado de Assis foi batizado na mesma capela onde seus pais se uniram em matrimônio, 

dedicada a Nossa Senhora do Livramento. O religioso que batizou o futuro escritor foi o 

Padre Narcizo José de Moraes Marques. A família passa a residir na chácara. Será a mãe, 

Maria Leopoldina, que sabia ler e escrever, que transmitiu ao filho todo o seu 

conhecimento. Criado de acordo com os preceitos católicos, em 1892, em A Gazeta de 

Notícias, Machado de Assis assim escreveu: “ 

Eu fui criado com sinos, com estes pobres sinos das nossas igrejas. 

Quando um dia li o capítulo dos sinos em Chateaubriand, tocaram-me 

tanto as palavras daquele grande espírito, que me senti (desculpem a 

expressão) um Chateaubriand desencarnado e reencarnado. 

(MACHADO DE ASSIS apud QUEIROZ, 2008, p. 33). 

 

 

Voltando à sua infância, sem dúvida o escritor cresceu entre pessoas religiosas que 

o iniciaram na leitura dos textos sagrados. Uma dessas foi provavelmente o Padre Antônio 

José da Silva Sarmento, um conceituado professor da época que formaria o espírito do 

futuro escritor. Este, certa vez, comentou que, durante um ano, o padre fora “um modesto 
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preceptor e um agradável companheiro” (MACHADO DE ASSIS apud QUEIROZ, 2008, 

p.35). Apesar de sua saúde precária, Machado “foi um moleque entre muitos outros, um 

molequinho feio, de camisa de riscado e pés no chão, espiando, curioso, a gente que se 

aventurava pela Gamboa e as embarcações que atracavam na praia de São Cristóvão” 

(PEREIRA, 1955, p. 34). Já na infância, o escritor tinha umas “coisas esquisitas” que lhe 

ocorriam repentinamente e o deixavam prostrado, o que fazia com que seus companheiros 

se afastassem um pouco dele. Havia também ocasiões em que ele começava a gaguejar 

quando se zangava. Em suma, Machado de Assis, na acepção de Lúcia Miguel Pereira, 

era “um pouco diferente dos demais” (p. 36).  

Aos seis anos, perdeu a única irmã. Quatro anos mais tarde, a mãe falece. Em 

1854, o pai casou-se com Maria Inês. Nas palavras de Lúcia Miguel Pereira, em seu livro 

Machado de Assis (estudo crítico e biográfico), na quinta edição, de 1955: “Maria Inês 

era mulata como o marido, uma boa mulher cujo coração logo se abriu ao enteado mofino. 

Não teve filhos, e por isso ainda mais se afeiçoou a Joaquim Maria, com tôda (sic) a 

doçura de uma verdadeira mãe (PEREIRA, 1955, p. 38). Aos 14 anos, Machado de Assis 

ajudava a madrasta a vender doces para prover a casa. Tanto sua mãe quanto sua madrasta 

sabiam ler e, na medida do possível, se dedicaram à instrução do menino. Maria Inês foi 

sua primeira mestra: ensinou-lhe as primeiras letras e as primeiras operações. Depois, 

Machado de Assis foi colocado em uma escola pública. Esta informação foi obtida por 

Lúcia Miguel Pereira com base no que o professor Hemetério dos Santos, que conhecia a 

madrasta de Machado de Assis, escreveu em artigo publicado no Almanaque Brasileiro, 

da Livraria Garnier, de 1910. Embora alguns pesquisadores afirmem que não se sabe se 

o escritor foi à escola regularmente, optou-se por privilegiar a pesquisa de Lúcia Miguel 

Pereira, que inclusive indaga em seu livro se Machado de Assis fora à escola da rua do 

Costa ou à da rua do Piolho.  

Machado de Assis logo demonstrou grande amor ao estudo, sua curiosidade 

intelectual o acompanhou até o final da vida quando, com quase 70 anos, quis aprender o 

idioma grego. Seu maior interesse seria descobrir o mundo novo que os livros lhe 

revelavam.  O desejo de seguir a carreira das letras se manifestou desde cedo, o que levou 

o pai a ficar um pouco assustado já que as letras constituíam uma profissão nem um pouco 

rentável. Machado de Assis precisava, devido à sua fraca saúde, de uma vida calma, 

regular e estável (cf. Pereira) e a solução seria fazê-lo trabalhar no comércio.  
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Quando o pai faleceu, Maria Inês e Machado de Assis ficaram sem recursos, sem 

amparo. Supõe-se que a madrinha, D. Maria José, já não vivia mais, pois Machado não a 

mencionou por ocasião da morte do pai (cf. Pereira). Nessa época, Machado de Assis e a 

madrasta moravam num sobradinho da rua São Luís Gonzaga, no bairro de São Cristóvão. 

Maria Inês empregou-se em um colégio cujas donas faziam doces e balas para 

complementar a renda, e Machado de Assis ficou com a tarefa de vender os produtos. O 

escritor tinha contato com as crianças ricas que frequentavam o colégio e logo percebeu 

as diferenças sociais e o tratamento conferido a quem não pertencia à classe de maior 

prestígio.  

Foi nessa época que ele conheceu Mme. Gallot, dona de uma padaria na rua São 

Luís Gonzaga, e seu forneiro, também francês. Quando ia à padaria, Machado de Assis 

conversava com o forneiro e demonstrou vontade de aprender o idioma francês. 

Imediatamente, o forneiro se ofereceu para ensinar sua língua. Consoante Pereira: “À 

noite, livre do tabuleiro, e talvez também durante o dia, em momentos roubados às 

obrigações, o pequeno aprendia com o forneiro, com uma facilidade de pasmar, a ler e 

traduzir francês” (PEREIRA, 1955, p. 43). Provavelmente, o futuro escritor começou a 

frequentar a família de Mme. Gallot, e essa informação viria do próprio escritor que, já 

idoso, contou que visitava uma família em que costumava aprimorar o idioma.  

Outro aspecto sobre o qual os pesquisadores gostam de se debruçar é a 

religiosidade (ou não) do escritor. A biógrafa anteriormente citada levanta a seguinte 

questão: o escritor foi sacristão ou não? Alfredo Pujol, que proferiu sete conferências na 

Sociedade da Cultura Artística, em 1917, sobre Machado de Assis, recebeu o mérito de 

ser um dos primeiros estudiosos da vida e obra do autor de Quincas Borba. Tais 

conferências constituem os primeiros estudos sobre Machado de Assis. Pujol, que 

conversou com Ramos da Paz, este amigo de Machado de Assis na mocidade, escreveu 

que o escritor carioca fora sacristão da Igreja da Lampadosa. Por outro lado, conforme 

Pereira, foram conduzidas pesquisas na referida igreja, onde há todos os livros de 

assentamentos desde 1740. Estes não têm registrado o nome de Machado de Assis. 

Consoante Pereira, entre 1850-1860, passaram vários sacristães, mas nenhum deles tinha 

um nome semelhante ao de Machado de Assis. 

O que o escritor pode ter sido foi coroinha, isto é, ajudava a missa, tocava sino e 

fazia pequenos serviços litúrgicos. Mesmo assim, o nome do escritor também não consta 

dos registros. O que Pereira afirma é que, no início, os poemas de Machado de Assis 
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“traduzem uma certa disposição mística do espírito. Houve nele, na adolescência, uma 

vaga religiosidade” (p. 47). Aqui não se trata de discutir ou afirmar que Machado de Assis 

era religioso ou não, mas apenas indicar, independentemente de acreditar em Deus ou 

não, que o escritor também analisou a relação de homens e mulheres com a religião e, em 

seu olhar perscrutador, era uma relação de interesse. É o que aponta o trecho abaixo da 

obra Memórias Póstumas de Brás Cubas: 

Virgília era um pouco religiosa. Não ouvia missa aos domingos, é 

verdade, e creio até que só ia às igrejas em dia de festa, e quando havia 

lugar vago em alguma tribuna. Mas rezava todas as noites, com fervor, 

ou, pelo menos, com sono. Tinha medo às trovoadas; nessas ocasiões, 

tapava os ouvidos, e resmoneava todas as orações do catecismo. Na 

alcova dela havia um oratoriozinho de jacarandá, obra de talha, de três 

palmos de altura, com três imagens dentro; mas não falava dele às 

amigas; ao contrário, tachava de beatas as que eram só religiosas. 

Algum tempo desconfiei que havia nela certo vexame de crer, e que a 

sua religião era uma espécie de camisa de flanela, preservativa e 

clandestina; mas evidentemente era engano meu. (MACHADO DE 

ASSIS, 2001, p. 154). 

 

 

Apesar de perceber a pseudofé dos ditos cristãos, Machado de Assis manteve 

grande respeito pelo culto religioso, além de se preocupar profundamente com os rumos 

da Igreja Católica. O que o incomodava era testemunhar certas práticas do clero. Em uma 

carta ao bispo do Rio de Janeiro, o autor de Quincas Borba escreveu em um dos trechos: 

“O nosso clero está longe de ser aquilo que pede a religião do cristianismo. Reservadas 

as exceções, o nosso sacerdote nada tem do caráter piedoso e nobre que convém aos 

ministros do crucificado” (MACHADO DE ASSIS apud QUEIROZ, 2008, p. 88). A 

preocupação do escritor com os rumos da Igreja Católica é confundida com 

irreligiosidade. Na verdade, uma vez que o que interessava ao autor era o homem, e este 

é um ser religioso – queira ele ou não – evidentemente, Machado de Assis vai perscrutar 

esse lado de homens e mulheres e, uma vez que ele nunca idealizou nem correu atrás de 

verdades insofismáveis, ele vai, sim, mostrar que o ser humano, um ser de aparências, 

também vai praticar uma espiritualidade de aparências. Vejamos um exemplo: “Era isto 

Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos 

misteriosos; era muita preguiça e alguma devoção, − devoção, ou talvez medo; creio que 

medo” (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 120). Com tantas informações desencontradas, 

Pereira escreveu: “De outra feita, porém, perguntando-lhe Francisco de Castro se era 
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verdade que tivesse sido sacristão, respondeu-lhe: “Fui sim, fui... mas não repita isso a 

ninguém” (p. 49). Para Pereira, a hipótese mais cabível é que ele foi coroinha, aos 14 ou 

15 anos, antes de trabalhar na tipografia. Concluindo, o que queremos é sugerir que o que 

Machado de Assis vai criticar é a religiosidade de aparências.  

Outro dado biográfico importante uma vez que vai interferir na visão de mundo 

do escritor é a epilepsia. Não é intenção aqui reduzir a visão de mundo machadiano ao 

denominador comum da epilepsia, mas esta o ajudou a perceber, por exemplo, o mal nas 

relações:  

Certa vez, na repartição em que trabalhava, [Machado] teve uma disputa 

com outro empregado, a propósito de serviço público. Não tinha razão o 

seu contendor. Vencido, afastou-se; porém Machado de Assis pôde ouvir 

como ele, na sala contígua, justificava a terceiro o termo da discussão: 

‘Não vale a pena... É um epiléptico!’ Na mesma tarde, Machado de Assis, 

numa íntima confidência com o mais querido dos seus amigos, do tempo 

da viuvez e da solidão, referia, entre lágrimas, o incidente e acrescentava: 

‘E não quer você que eu acredite na maldade humana!’ (PUJOL, 2007, 

p. 103).  

 

 

A epilepsia, mais que a pobreza, a cor, a origem humilde, “o fulminavam e 

derreavam (PEREIRA, 1955, p. 51). Não obstante, logo que a crise cedia, o escritor 

voltava a sonhar, a ambicionar uma melhor posição social. Mais tarde, ele passava grande 

parte de seu tempo na Rua do Ouvidor, trabalhando. Após passar várias vezes diante da 

livraria Paula Brito, sem coragem de adentrar, finalmente o fez e foi acolhido pelo editor. 

A partir de então, Machado de Assis começou a frequentar o local, onde teve apoio no 

começo de sua carreira literária. Isso deve ter ocorrido em princípios de 1855, isto é, a 

atividade intelectual do autor teve início neste ano e durou 53 anos, até 1908, ano de sua 

morte. 

Antes de se tornar jornalista e cronista, trabalhou como caixeiro de livraria, 

tipógrafo e revisor. Aos poucos, foi-se integrando na vida intelectual da cidade. Em 6 de 

janeiro de 1855, a Marmota Fluminense publica um poema seu, A palmeira, estreia 

literária do escritor. O jornal era editado numa livraria que se tornara o ponto de encontro 

dos escritores da época. Foi nesse mesmo local que Joaquim Maria conheceu duas pessoas 

que seriam seus protetores – Paula Brito (dono da livraria e do jornal) e Manuel Antonio 

de Almeida – bem como entrou em contato com um padre que passou a lhe ensinar o 
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latim. Logo ele é membro da redação da Marmota Fluminense, e outros jornais passam a 

publicar seus trabalhos. Aos poucos, Machado de Assis se torna íntimo do ambiente 

literário da Corte e começa a ser conhecido pelo mesmo. Como cronista, escreveu para 

diversos jornais, mas como não era fácil sobreviver apenas da escrita, aceitou um emprego 

público para assegurar seu sustento. Sua promoção no trabalho passou pelas seguintes 

etapas: oficial de gabinete de ministro, membro do Conservatório Dramático, oficial da 

Ordem da Rosa. Em 1889, é nomeado diretor da Diretoria do Comércio, um órgão 

público. Dessa maneira, ele foi adquirindo certa estabilidade econômica e mais tempo 

para escrever, dividindo-se na produção de crônicas, crítica teatral e poemas, contos e 

romances.  

Em 12 de novembro de 1869, casa-se com Carolina Novais, portuguesa e mais 

velha que ele. Não tiveram filhos e viveram em perfeita harmonia durante trinta e cinco 

anos. Carolina era irmã de Faustino Xavier de Novais, poeta satírico que chegara 

recentemente do Porto. Ela era, nas palavras de Lúcia Miguel Pereira, “mulher feita, 

inteligente, desembaraçada, senhora de si, habituada, na casa paterna, ao trato dos 

intelectuais, de Camilo Castelo Branco, de Gonçalves Crêspo” (p. 109). Carolina e 

Machado de Assis se conheceram, possivelmente, no início de 1867. Carolina viera ao 

Brasil e, ao chegar aqui, seu irmão estava doente, padecendo de grande neurastenia. Para 

distraí-lo, os amigos de Faustino iam visitá-lo à noite em sua casa no Rio Comprido, onde 

conversavam, tocavam música, recitavam poemas. Era Carolina que recebia essas 

pessoas, e foi em uma dessas noites que Machado de Assis a conheceu. O casamento foi 

atrasado devido à oposição da família da noiva. Os familiares, portugueses, não se 

conformavam em ver Carolina casar-se com um mulato. A cor era a única alegação 

referente ao casamento. Mesmo assim, Carolina jamais se deixou levar pelos comentários 

pouco positivos sobre Machado. Para ela, a cor do escritor era “um simples acidente”, 

conforme comentou posteriormente, a condessa de São Mamede, uma de suas 

confidentes. No dia do casamento, a noiva saiu da casa de D. Rita de Cássia, com quem 

Carolina morou durante algum tempo.  

Foi uma convivência plena de harmonia, atenção, delicadeza. Carolina ajudava o 

escritor em seus trabalhos. Ela revisava seus trabalhos, e Esaú e Jacó foi o primeiro 

romance de Machado de Assis não revisto por Carolina por conta da moléstia que 

enfraquecera sua saúde. Carolina, nas palavras de Lúcia Miguel Pereira, “era a crítica, a 

copista, a revisora, a secretária, a mão, os olhos, e a memória do marido” (1955, p. 254). 
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Da mesma forma, ela organizava pequenos cadernos em que eram copiados pensamentos, 

expressões, frases célebres de várias línguas e autores. Além da doença do escritor, a outra 

tristeza do casal era o fato de não terem filhos.  

No final de 1903, Carolina começou a se sentir mal. Aparentemente, um engano 

de remédio pode ter desencadeado a moléstia. O que ocorrera é que no lugar de sal 

amargo, o farmacêutico lhe envia sal de azedas (ácido orgânico, cristalino, incolor e de 

sabor azedo). O erro só foi percebido quando Carolina ingerira a droga o suficiente para 

não conseguir a cura. O veneno não a matou, mas seu organismo ficou bastante 

enfraquecido. Em janeiro de 1904, Machado de Assis levou Carolina para Friburgo e, em 

carta a José Veríssimo, atribui à anemia a causa da doença da esposa. Ele também estava 

necessitando repousar. O casal permaneceu na cidade serrana durante mais de um mês. 

Quando o escritor e esposa retornaram à cidade do Rio de Janeiro, o estado de Carolina 

foi piorando cada vez mais. Carolinha estava com 69 anos e sua preocupação era Machado 

de Assis, pois não queria que nada faltasse ao marido e que a casa estivesse em ordem. 

Desta vez, era Machado que cuidava da esposa, escondendo sua tristeza e procurando 

alegrar Carolina. Além do escritor, havia algumas moças que cuidavam de Carolina, 

sobretudo D. Fanny de Araújo. As criadas antigas da casa também se dedicavam à esposa 

de Machado de Assis. Aos 20 de outubro de 1904, com quase 70 anos de idade, Carolina 

falecia de um tumor no intestino, conforme o atestado de óbito. 

Recuando um pouco no tempo, em 1870, o escritor publica seu primeiro volume 

de contos, Contos Fluminenses. Em 1873, é a vez de Histórias da Meia-Noite e, em 1882, 

de Papéis Avulsos. Houve igualmente a publicação de Histórias sem data (1884), Várias 

histórias (1896), Páginas recolhidas (1899) e Relíquias de casa velha (1906). 

Referentemente aos romances, a crítica literária os divide em duas fases: 1ª fase: 

Ressurreição (1872); A mão e a luva (1874); Helena (1876); Iaiá Garcia (1878). 2ª fase: 

Memórias póstumas de Brás Cubas (1881); Quincas Borba (1891); Dom Casmurro 

(1899); Esaú e Jacó (1904); Memorial de Aires (1908). 

 Quando Memorial de Aires foi publicado, no final do mês de julho de 1908, 

segundo Pereira, Machado de Assis, doente, não ia ao ministério há dois meses. Embora 

não acamado, sua saúde era precária. Vários males já o afetavam, além da epilepsia. A 

visão, que nunca fora boa, diminuía cada vez mais; a afecção intestinal voltou a 

incomodá-lo. Uma úlcera, provavelmente de fundo canceroso, começou a atormentá-lo. 

Praticamente, não se alimentava e bebia leite dias a fio. Essa úlcera parece ser proveniente 
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das convulsões epiléticas, que faziam com que ele mordesse a língua. Carolina, para 

aliviar o desconforto, introduzia uma rolha entre os dentes quando vinham as crises. Só 

que Carolina estava morta. Assim, o escritor estava entregue à própria sorte, e os 

ferimentos ocasionados pelas crises sucessivas se transformaram em úlcera cancerosa. 

Mesmo que seus amigos, José Veríssimo e Mário de Alencar, visitassem Machado de 

Assis assiduamente, bem como vizinhos, todos tinham seus afazeres e, por conseguinte, 

o escritor passava mais tempo sozinho do que acompanhado. Algumas vezes, ele se 

dirigia à Livraria Garnier, à Academia Brasileira de Letras e ao consultório do Dr. Miguel 

Couto, seu médico. Mesmo com a visão fraca, a leitura era sua companheira inseparável.  

Seu estado se agrava, o que mostra que era necessário haver pessoas que pudessem 

cuidar do escritor constantemente. Machado de Assis tinha uma sobrinha que estava em 

Mato Grosso, pois o esposo, major Bonifácio Costa, fora destacado para aquele Estado a 

serviço. Assim sendo, Mário de Alencar e José Veríssimo fizeram o máximo de esforço 

para obter do Ministério da Guerra a ida da sobrinha e do marido para o Rio de Janeiro. 

Embora receasse ficar só, abandonado, este medo só era sobrepujado pelo desejo de não 

incomodar as pessoas. Infelizmente, os parentes só chegaram depois que o escritor 

faleceu. Até falecer, ele foi assistido pelas mesmas senhoras que haviam cuidado de 

Carolina, sobretudo D. Fanny de Araújo. Só no final é que Machado de Assis deixou de 

sair. A 28 de agosto, ele passeou na cidade em companhia de José Veríssimo. Quando 

não tinha mais forças, ficou, não no quarto onde dormia com Carolina e onde guardava 

os objetos da esposa, mas por comodidade, em um aposento no andar inferior, próximo à 

sala de visitas. Lúcia Miguel Pereira reproduz em seu livro o depoimento da escritora 

Abel Juruá, que visitou o escritor e que vale a pena reproduzir aqui: 

Na casa havia o mais profundo, o mais lúgubre silêncio. Eu e uma amiga 

que acompanhava fomos penetrando devagar, emocionadas, como se 

atravessássemos uma câmara mortuária. Guiadas sempre pela mesma 

senhora, encaminhamo-nos para um quarto sombrio, onde, perto de uma 

janela entreaberta, uma forma humana jazia silenciosa e só. Era Machado 

de Assis, estendido numa larga poltrona almofadada, com as pálpebras 

cerradas, os braços magros enrolados numa espêssa (sic) manta de lã (...). 

Cumprimentou-nos, indicando-nos duas cadeiras ao seu lado, num gesto 

delicado e lento. E começou a falar. A sua voz era tão fraca, tão triste, tão 

distante que se assemelhava a um sussurro sobrenatural. (JURUÁ apud 

PEREIRA, 1955, p. 283). 
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Machado de Assis tinha medo do “salto no desconhecido”, mas não recorreu à 

religião. Segundo ele, seria uma hipocrisia. Cercado por amigos fiéis, às 3h45 da 

madrugada de 29 de setembro de 1908, Machado de Assis morria, aos 69 anos de idade. 

Lúcia Miguel Pereira, talvez a biógrafa mais completa do escritor, em sua obra Machado 

de Assis (estudo crítico e biográfico), de 1955, escreveu: 

Machado de Assis não foi, como pareceu, um puro intelectual, fazendo 

da vida duas partes bem distintas: uma para a existência quotidiana, 

insípida e vaga, outra para as elucubrações do raciocínio. 

Não, foi alguém que viveu, que sofreu, que vibrou, e cuja obra está 

impregnada da sua humanidade dolorosa e rica. 

Não foi apenas um esteta – mas um homem. E o maior valor da sua obra 

reside no fato de ter sido uma experiência, um modo de interrogar a 

vida. Interrogação que ficou sem resposta porque não ousou – ou não 

pôde – ir até o fundo dos problemas. Ou talvez porque tais perguntas 

não possam mesmo ser satisfeitas pelo engenho humano... (PEREIRA, 

1955, p. 27). 

 

 
1.4.1 Resumo das obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom 

Casmurro 

 
  Cumpre apresentar um resumo das três obras para que, ao longo das citações e 

comentários, seja possível identificar à qual obra a autora está se referindo. 

 Publicado em 1881, como livro, pela Tipografia Nacional, Memórias Póstumas 

de Brás Cubas já saíra como folhetim de março a dezembro de 1880 na Revista Brasileira. 

O livro foi escrito em primeira pessoa e narra as memórias de Brás Cubas, que 

resolve escrevê-las depois de morto. Considerado por alguns críticos como a primeira 

narrativa fantástica do Brasil, o texto vai retratar vários aspectos da sociedade brasileira 

da segunda metade do século XIX: escravidão, classes sociais, cientificismo (obviamente, 

aqui ele vai ironizar as teorias científicas de sua época), política.  

As Memórias Póstumas de Brás Cubas são escritas por Brás Cubas no outro 

mundo e começa pela morte do defunto-autor, que vai transcorrer sobre sua vida sob os 

mais variados aspectos: origem, infância, adolescência, estudos, amor, idade adulta, 

política, tentativa da invenção de um emplasto. Brás Cubas, um burguês brasileiro do 

século XIX, é improdutivo. Não trabalha, envereda-se na vida política em que não se 

destaca por nenhum projeto social importante (diminuir a barretina da guarda nacional). 
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O personagem é movido pelo princípio do prazer e tinha horror a praticar qualquer 

sacrifício que sua consciência pudesse exigir.  

Apaixona-se por Virgília, leviana, bela, fútil, que o troca por Lobo Neves, cuja 

promissora carreira política se apresentou mais atraente para satisfazer suas ambições de 

brilho e vaidade. Depois de casar-se com Lobo Neves, ela se torna amante de Brás Cubas. 

O defunto autor tem uma irmã, Sabina, casada com Cotrim, homem ambicioso, que trafica 

escravos. Depois de ver sua vida eivada de negativas, Brás Cubas resolve criar um 

emplasto, que aliviaria a melancólica humanidade. Obcecado pela ideia, não cuida da 

saúde e, tendo apanhado uma corrente de ar, contrai pneumonia e morre.  

Outros personagens aparecerão, como seu pai, Bento Cubas; Marcela (prostituta 

por quem ele se apaixona); dona Plácida (a mulher que “salva” as aparências do 

relacionamento extraconjugal de Virgília com Brás); Prudêncio (escravo com quem Brás 

brincava quando criança); Eugênia (“a flor da moita”, por quem Brás Cubas se apaixona, 

mas logo a descarta); dona Eusébia (mãe de Eugênia); Viegas (um velho avaro, rico e 

parente de Virgília, que o cerca de carinho e atenção para herdar a riqueza do idoso); 

Quincas Borba (o filósofo criador do Humanitas); Nhã-Loló (pretendente de Brás, mas 

que morre de febre amarela); Conselheiro Dutra (pai de Virgília); Luís Dutra (primo de 

Virgília). 

 Quincas Borba, que constitui o romance que conclui a produção romanesca de 

Machado de Assis em termos de vinculação através da imprensa, foi publicado em sua 

forma folhetinesca, durante cinco anos nas páginas da Parte Literária de A estação. Ao 

transformar o romance em forma de livro, Machado de Assis precisou concentrar o foco 

no personagem Rubião, transformar a imaginação melodramática e o Humanitismo. Em 

termos cronológicos, optou-se por fixar a data da publicação da obra em forma de livro, 

que foi em 1891. 

O romance é sobre Rubião, amigo e enfermeiro particular do filósofo Quincas 

Borba, que, ao morrer, deixa toda sua fortuna ao amigo. Rubião sai de sua cidade, 

Barbacena, Minas Gerais, e vai para o Rio de Janeiro, levando consigo o cão, também 

chamado de Quincas Borba, que pertencera ao amigo filósofo. Rubião deveria tomar 

conta do animal sob risco de perder a herança. Durante a viagem para a capital do Império, 

Rubião conhece o casal Sofia e Palha, que logo se dá conta de estar diante de um 

provinciano rico e ingênuo. Encantado com a gentileza do casal e, sobretudo, com a 

beleza de Sofia, Rubião, já instalado no Rio de Janeiro, passa a frequentar a residência do 
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casal, confiando totalmente em Palha. Este é um esperto comerciante que passa a 

administrar a fortuna de Rubião, tirando parte de seus lucros.  Com o tempo, Rubião se 

sente cada vez mais atraído por Sofia, que mantém, apoiada pelo marido, uma atitude 

ambígua para com ele: ora o encoraja em seus sentimentos ora o mantém a distância. 

Concomitantemente, a ingenuidade de Rubião o torna vulnerável aos interesses pouco 

confessáveis de oportunistas que se aproximam dele para explorá-lo financeiramente. 

Rubião, aos poucos, começa a manifestar sintomas da loucura que o levará à morte. 

Sofrendo das faculdades mentais e chegando à miséria, retorna a Barbacena, onde morre. 

Os personagens são: Rubião, Quincas Borba, Sofia, Cristiano Palha, Carlos Maria, 

dona Fernanda, major Siqueira, dona Tonica, Freitas, Camacho, doutor Falcão. Destes, 

serão priorizados Rubião, Sofia, Cristiano Palha, Carlos Maria.  

O romance Dom Casmurro foi publicado em primeira edição, em 1899, por H. 

Garnier, Livreiro-Editor, impresso em Paris. A divulgação da obra no Rio de Janeiro 

ocorreu em 1900 e, desde 1896, Machado de Assis já anunciava este romance embora 

fosse costume do autor manter sigilo sobre suas obras. 

A história se passa entre a metade e o final do século XIX, no Rio de Janeiro.  

A narrativa é feita em retrospectiva, em primeira pessoa, pelo personagem 

Bentinho (Bento Santiago), o Dom Casmurro. Bentinho conta sua história de amor com 

Capitu (Capitolina) desde a adolescência até a vida de casados. Bentinho e Capitu haviam 

sido criados juntos uma vez que as famílias eram vizinhas. Ambos crescem e se casam, 

embora a família de Bentinho resistisse um pouco uma vez que havia um preconceito de 

classe e também porque sua mãe, dona Glória, fizera uma promessa segundo a qual 

Bentinho deveria tornar-se padre. Graças a um plano de Capitu e à “ajuda” de José Dias, 

um agregado da família de Bentinho, o casal se une em núpcias. Bentinho e Capitu têm 

um filho, Ezequiel.  

Antes do casamento, Bentinho frequenta o seminário, onde conhece Escobar, que 

se torna seu amigo íntimo e se casa com uma amiga de Capitu, Sancha. Os quatro se 

frequentam assiduamente. Um dia, Escobar vai nadar na praia com o mar em ressaca e 

morre afogado. No velório, Bentinho percebe um olhar tão apaixonado de Capitu para o 

defunto que, a partir de então, a dúvida se instala e a desconfiança de Bentinho vai 

aumentando a cada dia até o casal, finalmente, se separar. Nesse turbilhão de desconfiança 

e ciúmes, Bentinho passa a achar uma forte semelhança do filho com o amigo Escobar, o 

que o leva, um dia, a querer envenenar o filho. Louco de ciúmes e acusando Capitu de 
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adúltera, Bentinho se separa da esposa. Capitu e Ezequiel vão morar na Suíça, 

acompanhados de uma governanta, e Bentinho permanece no Brasil. Ezequiel, já rapaz, 

visita o pai no Rio de Janeiro. Como o narrador Bentinho escreve: “Não havendo remédio 

senão ficar com ele, fiz-me pai deveras” (MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 229). Capitu 

morre na Suíça; Ezequiel, que tinha gosto pela arqueologia, ao viajar à Palestina, contrai 

uma febre e morre.  

Bentinho não se casa novamente, tem várias amigas, viveu o melhor que pôde e, 

no último capítulo, Bentinho se pergunta se a Capitu da praia de Glória já estava dentro 

da de Matacavalos. 

Para Lúcia Miguel Pereira, a obra Dom Casmurro foi a única história de amor de 

Machado de Assis e, ao mesmo tempo “deve ser aquela em que Machado nada pôs de 

autobiográfico” (PEREIRA, 1955, p. 238). 

Personagens principais: Bento Santiago, Capitu, Escobar (amigo de Bentinho), 

José Dias, dona Glória, tia Justina, tio Cosme, Pádua (pai de Capitu), Sancha (esposa de 

Escobar), dona Fortunata (mãe de Capitu). 

 

1.5 A condição humana no viés de Blaise Pascal  

 
 A condição humana sempre foi uma preocupação dos mais diversos campos do 

conhecimento: literatura, arte, filosofia, teologia. E Blaise Pascal não ficou indiferente à 

condição humana que se descortinava diante de si. Para Pascal, que via o ser humano 

como alguém cuja baixeza é a busca pela glória, ao mesmo tempo, acreditava que a 

grandeza humana pode se manifestar desde que ele se reconheça miserável.  

Os conceitos que se agregam ao da condição humana pascaliana, serão: 

divertissement, ennui, concupiscência, vaidade. Contudo, não se pode ignorar o conceito 

de contingência, uma vez que este tema vem com um simbolismo religioso em Machado 

de Assis com influência de Blaise Pascal. Já que o presente capítulo é apenas sobre o 

olhar de Blaise Pascal com relação à condição humana, não haverá uma abordagem 

extensa com respeito ao escritor carioca.  

A condição humana para Blaise Pascal se apresenta desprovida de generosidade, 

de idealismo, de ardor, de confiança, de coragem. Em consequência, a ingratidão, a 

indolência, o mal, o orgulho e a contradição terão lugar. A felicidade, os bons 

sentimentos, a amizade e o amor nunca são vivenciados plenamente, a menos que o ser 

humano, consciente de sua miséria, procure a Deus através de Jesus Cristo. E mais: 
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conforme Pascal, um dos motivos pelos quais a condição humana é tão miserável e baixa, 

se deve igualmente ao fato de que se o ser humano nunca tivesse se corrompido, ele 

usufruiria da inocência, da verdade, da felicidade com segurança.  

A condição humana pascaliana passa pelo crivo religioso, quando o filósofo 

aborda o pecado adâmico, a distância em que o ser humano se coloca em relação a Deus, 

mas também pela própria existência que viveu. A doença, que o acompanhou durante a 

maior parte de sua vida, também vai ter sua influência em sua abordagem da condição 

humana. Aqui, enfatiza-se a questão da doença, pois esta será um fator determinante na 

concepção pascaliana de vida e de mundo. Contudo, e aqui a base é em Calçado, não se 

trata de discorrer sobre os momentos em que Pascal foi atormentado por algum mal físico, 

psíquico ou emocional, mas indicar como seu sofrimento influenciará sua filosofia. O que 

se percebe é que Pascal (cf. Calçado) não rejeitou a doença, mas a abraçou bem como 

manteve sua posição e princípios. É importante transcrever um trecho do já citado livro 

de Calçado: 

(...) será possível perceber que a posição filosófica de Pascal implica a 

acolhida total do sofrimento ao invés de sua negação, contrariando a 

tendência natural de fuga por meio dos divertimentos. Além disso, 

notar-se-á que é pela afirmação da vida em sua totalidade que Pascal se 

constituiu, em seu pensamento, livre de qualquer coerção externa, seja 

da Igreja enquanto instituição suprema, seja até mesmo do jansenismo, 

ao qual o filósofo dedicou grande parte de sua vitalidade. (CALÇADO, 

2012, p. 106). 

 

Mesmo doente, Pascal, segundo sua irmã Gilberte Périer, continuou com suas 

pesquisas e fez uma descoberta científica: inventou a máquina aritmética, “com segurança 

infalível” (PÉRIER apud CALÇADO, 2012, p. 111). 

Entre 1644 e 1647, a saúde de Pascal apresentava períodos de melhora e de crises. 

Os médicos sugeriram que ele se dedicasse ao lazer, como as conversações sociais. 

Pascal, entretanto, não desejava fugir do sofrimento e ir divertir-se. Foi preciso muita 

persistência para ele concordar com a ideia de que uma vida social faria bem à sua saúde. 

Aos poucos, porém, o filósofo foi se afastando das atividades sociais. De 1650 a 1654, a 

vida de Pascal é permeada pelo vazio e pela solidão. Concomitantemente, sua saúde piora. 

O autor de Pensées sofre de males físicos e experiencia duas perdas que vão agravar seu 

sofrimento. Uma foi o falecimento do pai, em setembro de 1651, aos 63 anos. A outra diz 

respeito à entrada de sua irmã Jacqueline em Port-Royal, em janeiro de 1652. Segundo 
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Calçado, baseado na biografia do filósofo por Jacques Attali, Pascal terá convulsões, 

dores, paralisia.  

Quando se alia o conceito de condição humana ao divertissement, por exemplo, e 

aqui o autor de apoio é Vincent Carraud (2007) em seu livro Pascal: des connaissances 

naturelles à l’étude de l’homme, à falta de essência em seu prazer, imediatamente, 

recorre-se ao conceito de ennui, tão presente em Pascal. A condição humana também vai 

compreender a concupiscência, a vaidade. Referentemente à primeira, o ser humano, e 

aqui o autor de apoio é Afrânio Coutinho (1940), será escravo das três concupiscências: 

a volúpia, a curiosidade e o orgulho. Não se discorrerá sobre elas neste capítulo, uma vez 

que haverá um capítulo sobre este assunto. O que é factível fazer é adiantar que a 

concupiscência se tornou natural e se tornou a segunda natureza do ser humano. Assim 

sendo, para o pensador francês, existem dois tipos de natureza: a boa e a ruim. E ele se 

pergunta onde está Deus e responde: onde nós não estamos.  

A existência humana vai ser permeada pela contradição e pela ironia que a vida 

dá ao indivíduo: se desejamos a verdade, só encontramos incertezas; se procuramos a 

felicidade, só encontramos miséria e morte. Conforme Carraud, pensar em si mesmo é 

insuportável ao homem, e isso requer um estado de repouso e, por essa razão, o repouso 

é insuportável para o homem, que vai buscar se movimentar perpetuamente. Pascal 

acredita que, se não reconhecermos que somos cheios de soberba, ambição, 

concupiscência, fraqueza, miséria e injustiça, somos todos bastante cegos. 

Concomitantemente, os seres humanos se odeiam e, mesmo que alguém pretenda servir 

ao bem público, podemos ter a certeza de que temos uma falsa imagem da caridade, pois, 

no fundo, o que temos é só ódio. E nesse ódio mútuo, eles se servem da concupiscência 

para montar o espetáculo. Será da concupiscência que se tirarão as regras que regem a 

política, a moral e a justiça; contudo, jaz a vilania humana, a qual não foi retirada. 

Requer retomar o assunto acima aventado, que é a reaproximação do ser humano 

de Deus. Se essa reaproximação ocorrer, o ser humano deve amar somente a Deus e não 

as criaturas. E Pascal vai acrescentar o conceito de desapego: para ele, apegar-nos às 

pessoas é ruim uma vez que isso nos impede de servir a Deus, se nós o conhecemos, ou 

de buscá-lo, se nós o ignoramos. Uma vez que somos cheios de concupiscência, somos 

cheios de mal e, por conseguinte, deveríamos odiar a nós mesmos. O ser humano, 

consequência da Queda, deveria possuir uma única e verdadeira virtude: odiar a si mesmo 

e procurar um ser que possa amar verdadeiramente. Entretanto, ainda segundo Pascal, 
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como não podemos amar o que está fora de nós, é preciso amar um ser que está dentro de 

nós e que não seja nós mesmos. Conforme o filósofo este ser que não é nós, só pode ser 

o Ser universal – o reino de Deus está em nós. Apesar dessa constatação, o filósofo 

salienta que o ser humano costuma julgar Deus pelo crivo dele ao invés de criar mérito.  

Pretende-se conceituar a condição humana sob o viés da antropologia pascaliana, 

uma vez que ela norteará os princípios de divertissement, ennui, concupiscência e 

vaidade. O assunto é de grande abrangência, pois como um moralista do século XVII, 

Blaise Pascal vai analisar o coração humano, que ele considerava, segundo Afrânio 

Coutinho, “um pôço (sic) de mistério” (COUTINHO, 1940, p. 157). Por ser um mistério, 

o ser humano sempre ocultará o verdadeiro motivo de suas atitudes e tudo o que ele fizer, 

não será gratuitamente e sempre visará à consideração social, à glória, ao lucro. Portanto, 

os bons sentimentos serão vãos e mentirosos enquanto que a virtude é preguiçosa e 

mesquinha. Talvez os adjetivos aqui empregados estejam julgando as pessoas. Na 

verdade, essa adjetivação é encontrada no próprio livro Pensées, de Pascal, e nos autores 

que estudaram seu pensamento.   

A condição humana já foi referenciada e faz-se necessária uma ênfase ao tédio 

(ennui), divertissement, concupiscência e vaidade, o que acarretará um capítulo para cada 

tópico.  Pascal é considerado o pensador da condição humana e, durante a leitura do 

Pensées, obra que norteará a presente tese, percebe-se que ele via a condição humana na 

relação do ser humano consigo mesmo, com a sociedade, com as relações, com a religião, 

com o outro. Essa dimensão também será percebida nas obras machadianas a serem 

analisadas, embora neste capítulo não será feita qualquer referência a elas. O máximo que 

se pode afirmar é que Machado de Assis sentirá um encantamento pelo pensamento 

pascaliano através do texto.  

Considerado um dos homens mais eruditos e geniais de seu tempo, Pascal foi um 

cientista cujo legado foi de significativa importância para a física moderna, sobretudo no 

que se refere aos princípios sobre o vácuo e os líquidos. No campo da matemática, estudou 

o triângulo aritmético e a distribuição geométrica. Não obstante, será em consequência 

da sua frágil saúde e da inspiração religiosa vivenciada que ele vai dedicar-se à sua 

reflexão religiosa através da qual buscará a verdade, ressaltará a fé inabalável em Deus. 

A religião, independentemente de sua vocação, vai pensar a condição humana e tentará 

dar uma resposta a todos os questionamentos que a vida coloca para cada indivíduo, 
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acenando sempre com a esperança. Em Pascal, a esperança reside na possibilidade de 

redenção que todo homem e mulher podem alcançar, bastando desejá-lo.  

Pascal não visava deter-se aos dogmas católicos nem alterar as decisões do 

concílio de Niceia. Tendo uma visão de cosmo pré-newtoniano, eliminava qualquer 

analogia entre as representações do mundo natural e a ideia de Deus. Contudo, Deus não 

está definitivamente fora de vista, já que há o Jesus Cristo sensível ao coração, que a 

imaginação ainda é capaz de se representar. Trata-se do Deus de Abraão, de Isaac, de 

Jacó e não dos filósofos e sábios. A condição humana é efêmera e isso se refletirá na arte, 

nas crenças do povo no que se refere à justiça e à felicidade, na política. A efemeridade 

também se refletirá no divertissement, que é a estratégia do ser humano para fugir da 

angústia, do desespero, do aborrecimento. Talvez a mais importante afirmação que 

Pascal, entre tantas outras, escreveu, foi que o homem não é nem anjo nem animal, e a 

desgraça é que quem quer fazer o anjo faz o animal. Só nesse conceito, depura-se mais 

um aspecto, que é a contradição humana eivada de hipocrisia, más intenções e egoísmo. 

E isso será facilmente apreendido na leitura dos romances Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro.  

Blaise Pascal via a condição humana, perpassando pelos conceitos de 

divertissement, ennui, concupiscência e vaidade, a serem analisados nesta pesquisa. Não 

obstante, há outros conceitos que não serão elencados no presente trabalho. A tese aqui 

defendida é que a condição humana em Machado de Assis é consequência da contingência 

numa profunda afinidade com Blaise Pascal, que foi o norteador da construção literária 

do escritor das obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom 

Casmurro. Embora possam ser considerados autores pessimistas por alguns estudiosos, o 

que deve prevalecer é o conceito de que a contingência nos leva à realidade e, por levar a 

realidade em conta, torna-se mais fácil ler as obras pascaliana e machadiana uma vez que 

é justamente a realidade que nos põe face a face com nossas limitações, as quais a 

Modernidade insiste em ignorar. A modernidade nos fez cair na pretensão de que somos 

infinitos, embora sejamos finitos; ela não nos permite a derrota, pois fomos criados para 

sermos vencedores em qualquer situação e, então, nós nos afastamos do real, embora a 

realidade seja mutante e cambiante.  

Embora a condição humana seja um conceito frágil, é importante acrescentar a ele 

o conceito de queda, pecado original, insuficiência, contingência, desgraça, graça, 

natureza e tragédia. Pascal e Machado de Assis, cada um à sua maneira, olham o ser 
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humano como um ser insuficiente. A razão disso, os dois atribuem ao livre-arbítrio, o 

qual, para Pascal é de algum modo danificado. Machado de Assis, embora não o diga 

explicitamente, sugeriu. 

Isso posto, o problema que propomos é: seria possível perceber nas obras 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro aspectos da 

cosmovisão pascaliana, colocando nelas conceitos como divertissement, ennui, 

concupiscência, vaidade? A condição humana, que vem plena de queda, pecado original, 

insuficiência, contingência, desgraça, graça, natureza e tragédia, será sempre questionada, 

pranteada, criticada, pois ela é parte integrante e constituinte da vida. Ela tem uma 

realidade concreta na vida, e independentemente da religião que praticamos ou não, do 

sistema filosófico do qual somos adeptos ou não, ficamos à mercê da contingência, que 

sempre está à nossa frente, lembrando-nos do quanto somos falíveis e limitados. Por outro 

lado, debruçar-nos sobre a condição humana através da Literatura torna esse exercício 

mais dinâmico e evita que caiamos na pretensão de idealizar o ser humano, enquadrando-

o em compartimentos estanques.  

Blaise Pascal, por sua vez, é o pensador do contingente, nas palavras de Luiz 

Felipe Pondé, e vai mergulhar nesse conceito em seu livro Pensées, livro no qual a 

presente tese se baseará. Contingência significa falência da natureza ou ausência de 

natureza, e Pascal e Machado de Assis vão partir de um conceito antropológico para tratar 

da insuficiência. Tratar a insuficiência tendo por ponto de partida a análise dos livros 

Pensées, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro é vital 

para abordarmos dois autores – provenientes de campos diferentes campos do 

conhecimento e de diferentes épocas – que se debruçaram sobre a condição humana. E 

escrever sobre a condição humana conduz obrigatoriamente à contingência. Para Pascal, 

somos contingentes porque houve a Queda; para Machado de Assis, que se afasta de 

qualquer reflexão teológica para explicar a contingência, é preferível mostrar essa 

contingência nas relações particulares e públicas.  

Blaise Pascal, em seu livro Pensées, discorreu sobre diversos assuntos: estilo, 

necessidade da aposta, a miséria do homem sem Deus, os meios de se crer, a justiça e a 

razão dos efeitos, os filósofos, a moral e a doutrina, os fundamentos da religião cristã, 

provas da existência de Jesus Cristo, os milagres. Evidentemente, nem todos os tópicos 

aparecem nas reflexões de mundo de Machado de Assis, mas os escritos de Pascal sobre 

o acaso, a concupiscência, o hábito, a imaginação, o orgulho, a vaidade, o ennui, o 
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divertissement, a vontade, a contingência, serão abordagens que encontram eco na 

observação de mundo machadiana. 

Consoante John Gledson na obra Machado de Assis – impostura e realismo 

(1991), Pascal, jansenista, analisava a hipocrisia e as motivações do ser humano o que, 

com certeza, fez com que Machado de Assis encontrasse respaldo no pensamento 

pascaliano. O livro Cartas Provinciais constitui uma crítica de Pascal aos jesuítas, a quem 

ele considerava muito otimistas. Em Machado de Assis e Blaise Pascal havia essa 

preocupação com o encaminhamento da Igreja Católica, que se desviara (divertissement) 

dos seus propósitos fundamentais e tentava adequar-se a uma época em que a moral e a 

espiritualidade estavam em baixa. À medida que se entra em contato com o que se 

escreveu sobre Pascal, mais se detectam pontos em comum entre ele e o escritor carioca, 

o que serve para corroborar e legitimar o porquê de se defender a presente tese: a 

influência do pensamento pascaliano na visão de mundo e da condição humana em 

Machado de Assis. 

Pascal foi visto como matemático, filósofo, teólogo e físico. Aqui, prefiro me ater 

ao Pascal filósofo e teólogo ou me basear em alguns autores que o denominam filósofo 

religioso. 

Já se escreveu que Pascal permanece, até hoje, como uma referência em matéria 

de reflexão sobre Deus, sobre o infinito, sobre o desconhecimento. Figura intelectual mais 

importante do século XVII, sua obra Pensées levou seus contemporâneos a se questionar 

sobre sua relação com o espiritual. No livro Pensées, na Seção III, maço número 199, há 

uma definição sobre condição humana que expressa claramente o que Blaise Pascal 

pensava sobre ela. Escrevendo de forma resumida, a conceituação seria a seguinte: 

devemos imaginar um número de homens, presos às correntes e condenados à morte. 

Alguns deles têm suas gargantas cortadas diante dos outros, e aqueles que permanecem 

veem a própria condição na condição de seus semelhantes e, olhando entre si, cheios de 

dor e sem esperança, esperam sua vez. Esta é a imagem da condição humana pascaliana.  

Logo, se o ser humano não assumir sua miséria por estar distanciado de Deus, ele 

vai fazer o oposto: ele se desviará de si mesmo para não refletir sobre a miséria de sua 

condição. Enquanto a Modernidade privilegia a independência do ser humano, Pascal vai 

acenar com a realidade de que o ser humano que se afastou de Deus, pleno de presunção, 

vai contra a ideia do Transcendente. Contudo, para o pensador, o ser humano tem mesmo 

é medo de olhar para si mesmo, de se examinar. E a única coisa da qual ele não pode fugir 
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ou ignorar é a morte, que significa que somos obrigados a nos despojar de tudo o que 

possuímos e de nossa humanidade para nos apresentar diante do tribunal de Deus. 

Evidentemente, essa des-graça vai dizer respeito aos ateus, que se preocupam com as 

pequenas coisas, mas se mostram indiferentes diante das grandiosas. Nesse caso, Pascal 

vai sugerir que o ideal será apostar na Religião, pois só assim é que poderemos adquirir 

a beatitude eterna. 

Pascal, em um tom bastante provocativo, vai exortar o ser humano, mais uma vez, 

inspirado pelo que ele vê como elemento norteador da condição humana, a se conhecer a 

si mesmo. Considerando o ser humano um paradoxo, ele vai criticar a razão impotente e 

mandar a natureza imbecil (“nature imbécile”) se calar para que o homem possa ouvir a 

quem vale única e exclusivamente dar sua atenção: Deus. Se a condição humana não 

tivesse sido corrompida, o homem e a mulher usufruiriam de sua inocência, verdade e 

felicidade com segurança; se o homem e a mulher só tivessem sido corrompidos, eles não 

teriam nenhuma ideia sobre a verdade ou sobre a beatitude. Todavia, todos são infelizes, 

não há grandeza em sua condição; temos uma ideia do que seja a felicidade, mas não 

conseguimos atingi-la. Embora percebamos uma imagem da verdade, só temos mentiras.  

Torna-se, pois, relevante aliar dois aspectos que poderiam ter inspirado a maneira 

como Blaise Pascal perscrutava a condição humana. Primeiramente, apostar-se-ia em na 

própria frágil saúde, tema a ser posteriormente mencionado. Em segundo lugar, ao próprio 

contexto histórico em que Pascal viveu, caracterizado por uma preocupação em conhecer 

o homem e a introspecção.  
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1.5.1 Contexto histórico 

Discorrendo resumidamente, o Classicismo, época em que Blaise Pascal viveu, 

foi um período cuja literatura tem raízes na Antiguidade greco-romana. Por conseguinte, 

podemos apontar como principais características da época as seguintes: imitação dos 

gregos e latinos. Em outros termos, ocorrerá um aprofundamento dos textos literários e 

filosóficos, estudados nas escolas. Aristóteles inspirará o Classicismo, que reutilizará o 

conceito de mímesis: a poesia devia imitar a perfeição da natureza ou da sociedade ideal. 

Não se trata de cópia, mas de um processo de similitude. Uma segunda característica: o 

universalismo, em que é necessário criar a realidade circundante naquilo que ela tem de 

universal. A terceira característica é o racionalismo, que submete as emoções dos autores 

clássicos ao controle da razão. Aqui é importante destacar que Pascal vai discorrer 

longamente sobre a razão em Pensées e uma frase que ele escreveu sintetiza bem a ideia 

que ele fazia sobre a razão: “Dois excessos: excluir a razão, e admitir apenas a razão” 

(PASCAL, 1967, p. 44). E o mais importante: para ele, a religião não é totalmente 

contrária à razão. Não situo Pascal seguindo à risca a racionalidade de seu século, mas 

dialogando com o assunto, numa abordagem equilibrada, plena de bom senso. A prova 

disso é que, para ele, o verdadeiro Cristianismo é o mesmo que submissão mais uso da 

razão. Constata-se, aqui, um raciocínio que tenta não pender para os extremos.  O século 

em que Blaise Pascal viveu, segundo Afrânio Coutinho, em sua obra A filosofia de 

Machado de Assis (1940, pp. 101-102),  

(...) será marcado do gôsto (sic) moralizante, ora no sentido da 

observação psicológica dos caracteres, ora na pesquisa das regras da 

vida. O estudo do homem despertará tôda (sic) uma vasta literatura de 

memórias, máximas, retratos, com uma precisão e um vigor científico, 

ainda hoje admirados pelos espíritos mais exigentes do realismo. Tôda 

(sic) uma preocupação psicológica, de análise de caracteres, estados de 

alma e temperamentos individuais que se estenderá pela arte dramática 

e até mesmo pela filosofia, dá ao espírito geral do século uma 

fisionomia de inventário sereno e imparcial das paixões, dos 

sentimentos, dos conflitos psicológicos. 

 

 

Dentre as demais características, a perfeição formal, o elitismo e o uso da 

mitologia, a perfeição formal será ressaltada, já que Pascal também produziu um texto 
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equilibrado e harmonioso, embora também fosse expresso com ironia. É importante 

ressaltar que, ao lermos os pensamentos de Pascal e, mais especificamente, o modo como 

ele descreveu a condição humana, não nos deparamos com um estilo pesado, deprimente. 

Muito pelo contrário: seu estilo é irônico, irreverente. Pode até ser que alguém menos 

atento ache o estilo de Pascal frívolo e superficial; ao contrário, ele apresenta um rico 

corpo de pensamento moral e político. Esteticamente falando, Pascal achava que “a 

expressão deve ser natural e justa” (COUTINHO, 1940, p. 180). E essa expressão era 

obtida através da simples inspiração e não por meio de métodos. A retórica, a ênfase, a 

afetação, a eloquência contínua e o pedantismo desagradavam a Pascal. 

Consequentemente, ele vai mostrar a condição humana em que o ser humano, movido 

pelas paixões, corre em busca de uma felicidade que ele imagina ser merecedor. Abaixo, 

algumas considerações escritas por Pascal sobre a linguagem, o que diretamente vai-se 

unir ao que ele pensa sobre estilo: 

Quando deparamos com um estilo natural, espantamo-nos e nos 

alegramos, porque esperávamos encontrar um autor e encontramos um 

homem. Ao contrário, os que têm bom gôsto (sic) e pensam, ao ver um 

livro, descobrir um homem, surpreendem-se com achar apenas um autor: 

Plus poeticequam humane locutuses. (PASCAL, 1967, p. 200). 

 

 

Mais um exemplo: “Os que fazem antíteses forçando as palavras são como os que 

fazem janelas por causa da simetria: sua regra não consiste em falar certo e sim em fazer 

figuras justas” (PASCAL, 1967, p. 200).  

Ao observar tão atentamente a condição humana bem como sua própria condição, 

é possível perceber, no filósofo, duas grandes linhas na obra Pensées: miséria do homem 

sem Deus e felicidade do homem com Deus. Por esse motivo, é possível arriscar sugerir 

que a condição humana em Pascal se dividiria em aqueles que não creem em Deus e 

aqueles que creem nele. A miséria do homem sem Deus advém de inúmeros fatores, a 

saber: os sentidos; a memória; o conflito entre sentidos e razão; a imaginação (que induz 

a erros e falsidades); o hábito; a natureza; o amor-próprio; o eu, que se limita a amar 

somente a si; o orgulho; a vaidade; o divertissement; o jogo; a caça; a guerra, para nomear 

somente alguns. A miséria humana, consoante Pascal, faz com que a condição humana se 

veja permeada de mentira e de vaidade, em que o homem e a mulher vivem em um mundo 

de aparências e qualquer coisa já basta para falsear seu julgamento. Não obstante, Pascal 
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vai acenar com a esperança, quando escreve que não há somente baixeza e miséria. A 

grandeza se faz presente desde que o ser humano, conforme já mencionado, se conheça 

miserável. À vista disso, Pascal exorta o ser humano a submeter-se à verdade e a renunciar 

a si mesmo para ver sua pequenez e o quanto é nefasto seu distanciamento de Deus. 

Enquanto não fizer isso, o ser humano vai deixar-se enredar pelos prazeres e ignorar a 

verdade dos prazeres ausentes, o que o levará à inconstância. 

Baseado no afastamento de Deus, Pascal postulou três tipos de pessoas: as que 

servem a Deus, porque o encontraram; as que se esforçam para buscá-lo, mas não o 

acharam e aquelas que passam suas vidas sem procurá-lo e sem encontrá-lo. Para Pascal, 

o primeiro grupo é o das pessoas sensatas e felizes; o segundo é constituído de pessoas 

infelizes e sensatas, e o terceiro é formado por pessoas loucas e desgraçadas. Sem querer 

fechar uma conclusão, é possível inferir que a condição humana será sempre uma das 

preocupações de Pascal, que procura saber onde colocar o homem finito no universo 

infinito.  

Pascal dará importância às questões do método, pois ele esperava unir seu 

conhecimento matemático à experiência do coração humano a fim de guiá-los à glória da 

religião. E como o ser humano vai conviver, por exemplo, com a natureza? Esta, para 

Pascal, é indiferente, é mãe e inimiga e, diante dela, o homem vai se perceber pequeno, 

espantado e assustado. Logo, não adianta esperar as benesses da natureza, pois a vida será 

uma luta eterna para ganhar o pão diário e o instinto de conservação é a lei que rege as 

relações do homem consigo mesmo, com o outro, com o mundo. E esse instinto, aos 

poucos, vai colocando o ser humano contra o outro, que vai construindo um egoísmo que 

será a origem de toda “sorte de instintos morais, de preconceitos, de punições, de formas 

de justiça” (COUTINHO, 1940, p. 188). Se existe esse instinto de preservação, em que 

tudo é permitido, a injustiça se instala, e a força é que dominará na sociedade. As leis 

atuam porque são impostas pela força. Consoante Pascal, a justiça sem a força é 

impotente, e a força sem a justiça é tirania. 

Estendendo um pouco mais quanto à natureza humana, Pascal insistia em ressaltar 

o mal da natureza humana apenas para mostrar que só Deus poderia tirar o homem de sua 

miséria, de sua desordem e perturbação. Para o autor de Pensées, só o transcendente 

curaria a miséria e a ambiguidade humanas. Este mal, próprio da natureza humana, refere-

se preferencialmente ao mal moral e ao mal físico. De antemão, cumpre apenas mencionar 

que o mal moral, que se faz presente na condição humana, vai ter desdobramentos, dos 
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quais se sobressaem os mais frequentes: o orgulho, a presunção, a concupiscência, a 

injustiça, a depravação, a vontade depravada, a corrupção. Discorrendo apenas sobre o 

primeiro, o orgulho, consoante Pascal, o ser humano, por sua natureza, se tem em alta 

conta como também pensa dessa maneira só acerca de si mesmo. A modéstia é ausente e, 

portanto, percebemos que o homem se coloca no centro de tudo e que o outro sempre será 

o inimigo. Sendo assim, ele demonstra um erro de julgamento, pois cada um vai querer 

colocar-se acima de tudo e vai amar apenas o próprio bem. E, ainda, de acordo com o 

pensamento de Pascal, conhecer a Deus sem conhecer a própria miséria estabelece o 

orgulho.  

Neste emaranhado de orgulho, vaidade, cobiça, miséria, para Pascal, a condição 

humana se apresentará miserável, o homem e a mulher estarão cheios de decepção e de 

males reais e, diante dessa condição pouco inspiradora, só resta a ambos apelar para o 

divertissement e “agitar-se nas exterioridades da vida” (COUTINHO, 1940, p. 185). O 

olhar que Pascal dirigiu à condição humana foi um olhar bastante diferente do que 

apregoava a Modernidade. Esta vai enfatizar a autossuficiência, o poder e a capacidade 

de o ser humano reverter as vicissitudes ao seu favor, de tudo poder e fazer. Pascal vai na 

direção contrária: o ser humano é desordenado, miserável, contraditório, correndo entre 

a necessidade e o ennui.  

Existem várias reflexões específicas sobre a condição humana, embora possamos 

escrever que a obra Pensées é um verdadeiro tratado sobre a condição humana. Não 

obstante, há trechos bastante incisivos que não podem deixar de ser mencionados: “Nous 

ne sommes que mensonge, duplicité, contrariété, et nous cachons et nous déguisons à 

nous-mêmes” (PASCAL, s/d, p. 501). Tradução da autora: “Nós não passamos de 

mentira, duplicidade, oposição, e nós nos escondemos e nos disfarçamos de nós mesmos”. 

Outra reflexão: “Que conclurons-nous de toutes nos obscurités, sinon notre indignité?” 

(PASCAL, s/d, p. 583). Tradução da autora: “O que concluiremos de nossas 

obscuridades, a não ser nossa indignidade?”  

Conforme já mencionado, mas aqui é reiterado, a condição humana será sempre 

uma das preocupações de Pascal, que procura saber onde colocar o homem finito no 

universo infinito, em uma tentativa de convidar a humanidade a tomar consciência de sua 

pequenez e repudiar seu afastamento de Deus.  

 

1.6 Pensées  
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No início de 1659, Pascal finalizou um texto em que procurou dar sentido ao seu 

sofrimento, conforme já mencionado: Oração para pedir a Deus o bom uso das doenças, 

iniciado em 1657. Segundo Calçado, “esse texto encontrará eco em toda a Igreja no que 

diz respeito à reavaliação da doutrina sobre os doentes” (2012, p. 119). Ainda consoante 

Calçado (2012, p. 162), Pascal reafirma nos Pensées “a ideia de comunhão das próprias 

dores com as de Cristo”.  

Nos dezoito meses seguintes a fevereiro de 1659, Pascal sofreu extremamente, 

ingerindo caldos e poções determinadas pelos médicos. Posteriormente, os médicos o 

proibiram de falar, tamanha era sua fraqueza. Em março de 1660, o filósofo teve uma 

inesperada melhora e viajou durante dois dias até à casa de sua irmã mais velha, em 

Bienassis. Em fins de 1660, “retorna a Paris e se empenha na confecção do seu tratado 

sobre a condição humana, denominada posteriormente de Pensamentos” (CALÇADO, 

2012, p. 120). 

Quando Pascal faleceu, em 1662, aos 39 anos de idade, foi encontrado um grande 

número de anotações e observações que comporiam uma apologia do Cristianismo. Eram 

milhares de fragmentos, que se apresentavam de modo segmentário. Eram pensamentos, 

frases e capítulos que Pascal escreveu e que foram encontrados de maneira bastante 

desordenada. Os primeiros foram escritos numa caligrafia difícil de ser interpretada, e a 

primeira iniciativa de seus amigos foi copiar todo o conteúdo, mantendo a mesma 

desorganização original. Depois, foi decidido classificar os papéis por assunto, e assim 

teve a primeira edição do Pensées, em 1669. No ano seguinte, o texto surge modificado 

em nova edição, conhecida como a edição de Port-Royal. A partir de então, a obra foi 

impressa conforme o ponto de vista dos estudiosos de Pascal.  

A obra Pensées possui quatorze seções, divididas em maços. Cada seção possui 

determinado número de maços. A autora desta tese, evidentemente, leu a obra na íntegra, 

e foi anotando os assuntos que dizem respeito à presente tese, a saber: divertissement, 

ennui, concupiscência e vaidade. Há outros temas como inconstância, orgulho, razão, 

condição humana, Deus, homem, mal, paixões, miséria, grandeza, baixeza, Jesus. Há 

seções que não correspondem ao interesse de pesquisa, enquanto há outras que são ricas 

em reflexões que a apoiam. Discorrendo sumariamente sobre a obra Pensées, consoante 

Jeffrey J. Jordan (2015), na obra Filosofia da Religião, organizada por ele, aquela 

constitui um conjunto de argumentos e observações não finalizados bem como de notas. 

O objetivo de Pascal era escrever um texto apologético do Cristianismo. Trata-se de um 
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texto teísta, e o filósofo visualizara uma estratégia apologética, que seria dividida em duas 

etapas. A primeira apresentaria argumentos para corroborar o teísmo em geral. A segunda 

consistiria em uma enumeração de argumentos a favor do Cristianismo, o qual, para 

Pascal, seria uma única religião capaz de salvar o ser humano concupiscente, iludido, 

orgulhoso.    

 No prefácio da edição de Port-Royal, 1670, escrito pelo sobrinho de Pascal, 

Étienne, filho da irmã do filósofo, Gilberte Périer, estão escritas informações sobre a 

organização dos pensamentos e os temas colocados por Pascal em seus Pensées. Étienne 

começa o prefácio esclarecendo que, foi a partir da idade de 30 anos, que Pascal começou 

a se dedicar a assuntos mais sérios e elevados e a se dedicar unicamente ao estudo da 

Escritura, dos Padres e da moral cristã. Conforme Étienne, Pascal planejou a obra vários 

anos antes de sua morte. O sobrinho também ressalta que não precisamos nos admirar 

pelo fato de que Pascal tenha passado tanto tempo sem se pôr a escrever uma vez que o 

filósofo tinha por hábito pensar bastante sobre as coisas e colocá-las em seu espírito antes 

de produzi-las exteriormente, a fim de considerar bastante e examinar com cuidado as 

que seria necessário colocar em primeiro ou em último lugar. Ele também refletia sobre 

a ordem que ele deveria dispô-las a fim de que elas pudessem surtir o efeito que ele 

desejava. Pascal empreendeu a tarefa de mostrar que a religião cristã possuía tantas 

marcas de certeza e de evidência quanto às coisas que são recebidas como sendo as mais 

incontestáveis. Para tanto, o filósofo começou, inicialmente, a traçar um quadro do 

homem, em que ele não esqueceu nada que lhe dissesse respeito, exterior ou 

interiormente, como também não deixaria de lado os mais secretos movimentos do 

coração humano. Ele imagina um homem que, tendo sempre vivido em uma total 

ignorância e em uma indiferença referentemente a todas as coisas e, sobretudo, a si 

mesmo, finalmente vem examinar a si próprio ou o que ele realmente é. Ao se olhar, ele 

se surpreende ao descobrir uma infinidade de coisas nas quais ele nunca pensou e não 

saberia notar sem espanto e sem admiração tudo o que Pascal o faz sentir quanto à sua 

grandeza e baixeza, de suas vantagens e fraquezas, do pouco de luz que lhe resta, e das 

trevas que o cercam e, finalmente, de todas as suas contrariedades surpreendentes que se 

acham em sua natureza. 

A maior parte dos fragmentos é escrita em um estilo leve e isso se explica pelo 

fato de que Pascal escrevia unicamente para ele mesmo e, diante de sua frágil saúde, ele 

o fazia de modo a não cansar o espírito e colocar no texto apenas as coisas que eram 
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necessárias para relembrá-lo de seus pontos de vista e das ideias. Conforme seu sobrinho 

Étienne, é por essa razão que há fragmentos que parecem bastante imperfeitos, curtos 

demais ou muito pouco elucidados. Há outros em que se encontram termos e expressões 

menos adequadas e menos elegantes. O sobrinho escreveu:  

Entretanto ocorria algumas vezes que, tendo a pena à mão, ele não podia 

se impedir, seguindo sua inclinação, de conduzir seus pensamentos e de 

estendê-los um pouco mais, mesmo que isso nunca tenha sido com a força 

e a aplicação do espírito que ele teria podido fazer em saúde perfeita. E é 

por isso que encontraremos alguns fragmentos mais extensos e melhor 

escritos, e capítulos mais ordenados e mais perfeitos que os outros. 

(PASCAL, 1963, p. 497).5 [tradução da autora]. 

  

 

Há outro aspecto da produção do Pensées que merece ser ressaltado que é uma 

advertência bastante importante do sobrinho de Pascal. Nessa advertência, Étienne 

desconstrói um pouco a perspectiva do leitor que espera estar diante de um texto que vai 

elucidar a respeito de questões religiosas. Assim Étienne se expressa: 

(...) para esclarecer algumas pessoas que poderiam talvez esperar 

encontrar aqui provas e demonstrações geométricas da existência de 

Deus, da imortalidade da alma, e de vários outros artigos da fé cristã, 

advirto que esta não era a intenção do Senhor Pascal. Ele, de maneira 

alguma, pretendia provar todas estas verdades da religião por tais 

demonstrações fundamentadas sobre princípios evidentes, capazes de 

convencer a obstinação dos mais enrijecidos nem pelos raciocínios 

metafísicos, que frequentemente mais perdem o espírito do que 

convencem, nem pelos lugares comuns retirados de diversos efeitos da 

natureza; mas pelas provas morais que tocam mais ao coração do que ao 

espírito. (PASCAL, 1963, p. 499).6 [tradução da autora]. 

  

 

Esta advertência tem uma continuação em que Étienne vai explicar com que 

espírito Pascal escreveu o Pensées. O filósofo empreendeu a produção da obra com o 

                                                 
5 Il arrivait néanmoins quelquefois qu’ayant la plume à la main, il ne pouvait s’empêcher, en suivant son 

inclination, de pousser ses pensées, et de les étendre un peu davantage, quoique ce ne fût jamais avec la force et 

l’application d’esprit qu’il aurait pu faire en parfaite santé. Et c’est pourquoi l’on en trouvera aussi quelques-unes plus 

étendues et mieux écrites, et des chapitres plus suivis et plus parfaits que les autres. 
6 (...) pour détromper quelques personnes qui pourraient peut-être s’attendre de trouver icides preuves et des 

démonstrations géométriques de l’existence de Dieu, de l’immortalité de l’âme, et de plusieurs autres articles de la foi 

chrétienne, de les avertir que ce n’était pas là le dessein de M. Pascal. Il ne prétendait point prouver toutes ces vérités 

de la religion par de telles démonstrations fondées sur des principes évidents, capables de convaincre l’obstination des 

plus endurcis ni par des raisonnements métaphysiques, qui souvent égarent plus l’esprit qu’ils ne le persuadente, ni par 

des lieux communs tirés de divers effets de la nature ; mais par des preuves morales qui vont plus au cœur qu’à l’esprit. 
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objetivo mais de tocar o coração do que de convencer e persuadir o espírito. Para Pascal, 

as paixões e os apegos viciosos corrompem o coração e a vontade e constituem os 

principais obstáculos e impedimentos que temos. Sempre atento à condição humana, o 

filósofo vai fazer uma pintura do ser humano em que ele não se esqueceu de nada que lhe 

dissesse respeito, interna ou externamente. Ele vai, segundo o próprio sobrinho, 

“jusqu’aux plus secrets mouvements de son cœur” (“aos mais secretos movimentos de 

seu coração” – tradução da autora). Posteriormente, ele imaginou um homem que, tendo 

sempre vivido em uma ignorância geral e na indiferença em relação a todas as coisas, 

sobretudo em relação a si mesmo, finalmente vem examinar o que ele é. Então, ele se 

surpreende ao descobrir uma infinidade de coisas nas quais ele nunca pensara: grandeza 

e baixeza, desvantagens e fraquezas, o pouco de luz que lhe resta, e as trevas que o 

rodeiam de todos os lados.  

 Embora no Pensées, Pascal mostre o estado pleno de miséria do leitor, o filósofo 

também indica que, no mesmo livro, aquele encontrará algo que o consolará. De fato, ele 

observa que o remédio está nas mãos de Deus, a quem devemos recorrer para obter as 

forças que nos faltam. Profundo admirador de Jesus Cristo, o filósofo via neste a 

realização perfeita por meio de sua pessoa, de seus milagres, de sua doutrina e das 

circunstâncias de sua vida. Os apóstolos também serão comentados por Pascal e ele 

também não se esquecerá igualmente de tudo o que podia servir para a verdade da história 

evangélica, fazendo importantes observações sobre o próprio Evangelho, sobre o estilo 

dos evangelistas e de suas pessoas; sobre os apóstolos em particular e sobre seus escritos; 

sobre o número prodigioso de milagres, sobre os mártires, sobre os santos. Enfim, sobre 

todas as vias pelas quais a religião cristã se estabeleceu por completo. O desejo de Pascal 

era trabalhar a religião e, por essa razão, após sua morte, tiveram um grande cuidado de 

recolher todos os escritos que ele fizera sobre esse assunto. As pessoas os encontraram 

todos juntos enfileirados em diversos maços, mas sem nenhuma ordem e sem nenhum 

seguimento uma vez que somente as primeiras expressões de seu pensamento que ele 

escrevia em pequenos pedaços de papel à medida que esses pensamentos lhe vinham à 

mente. Em decorrência disso, as pessoas que, na época, se propuseram a organizar a obra, 

tiveram bastante trabalho para decifrar os textos.  

Foi durante quatro anos de languidez e de doença que Pascal fez e escreveu tudo 

o que se tem sobre ele a respeito da obra Pensées. Sempre que lhe ocorriam novos 

pensamentos, alguns pensamentos ou mesmo algumas expressões que ele previa que, um 
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dia, poderia ajudá-lo em seu intuito, preferia colocar algo por escrito a fim de não se 

esquecer. Em razão disso, pegava o primeiro pedaço de papel que estava à sua mão e 

neste registrava seu pensamento em poucas palavras e, muito frequentemente, em meias-

palavras. Blaise Pascal, em seu livro Pensées, discorreu sobre diversos assuntos: estilo, 

necessidade da aposta, a miséria do homem sem Deus, os meios de se crer, a justiça e a 

razão dos efeitos, os filósofos, a moral e a doutrina, os fundamentos da religião cristã, 

provas da existência de Jesus Cristo, os milagres. Evidentemente, nem todos os tópicos 

aparecem nas reflexões de mundo de Machado de Assis, mas os escritos de Pascal sobre 

a concupiscência, a imaginação, a vaidade, o ennui, o divertissement serão abordagens 

que encontram eco na observação de mundo machadiana.  

Como já citado, figura intelectual mais importante do século XVII, Pascal levou 

seus contemporâneos a se questionar sobre sua relação com o espiritual. Pascal, na 

opinião de Luiz Felipe Pondé, é um teólogo jansenista ou um moralista cético, 

assombrado pela religião. Ao mesmo tempo, ele foi um filósofo que pensou o mistério da 

existência humana, em termos teológicos.  

Blaise Pascal, conforme referido, viveu no século XVII, um período fortemente 

influenciado pelo pensamento jansenista. Embora sua espiritualidade seja calvinista, ela 

se manteve fiel ao Papa. Na época, metade da França era jansenista. O jansenismo vem 

com a proposta, consoante Coutinho (1940), de renovar a fé, aumentar o ardor moral a 

fim de fazer frente à “dissolução naturalista do Renascimento e a irreligião dos libertinos” 

(p. 106). Por essa linha de pensamento, o ser humano é corrompido pelo pecado e 

“anulado em sua miséria tenebrosa” (p. 108).  

Seu nome deriva de Jansenius, cujo nome verdadeiro era Corneille Jansen (1585-

1638), teólogo flamengo que foi para Paris para continuar seus estudos de Teologia. Aqui 

serão omitidos os dados biográficos de Jansenius e salientado o pensamento jansenista, 

que tanto influenciou Pascal.  

Uma das preocupações de Jansenius era a questão da graça, que também era a de 

Pascal. Para Giacomo Martina, em seu livro História da Igreja de Lutero a Nossos Dias 

(1995), o jansenismo pode ser definido como reação ao laxismo teórico e prático do 

século XVII e a exacerbação sobre a graça, que ocorreram tão vivamente nos séculos XVI 

e XVII.  

Jean Duvergier, mais tarde conhecido como Saint-Cyran, difundirá o conceito 

sobre a graça em que Jansenius se dá conta que a graça de Adão e a de Jesus Cristo se 
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diferem: a primeira, concedida a Adão, permitiria ao ser humano escolher entre o bem e 

o mal; já a segunda, concedida por Jesus Cristo ao ser humano caído, é uma graça 

libertadora e redentora. Por conseguinte, depreende-se que a doutrina jansenista é 

rigorosamente anti-humanista. Expondo de forma mais circunstanciada, o jansenismo só 

via corrupção e miséria, os seres humanos são egoístas e maus, e o sentimento em relação 

ao mundo é de um profundo desgosto da vida. Para Jansenius, o ser humano precisa da 

graça para salvar-se. Antes da queda, ele precisava somente do auxílio divino. Hoje, Deus 

faz tudo: sua Vontade predomina e recai sobre os escolhidos, e o ser humano nada pode 

fazer em seu benefício. A doutrina da graça, pois, constitui o cerne do jansenismo e do 

pensamento pascaliano. Isto posto, ao longo da leitura do Pensées e tomando por base a 

abordagem de Afrânio Coutinho, é pertinente sugerir que o ser humano é visto por Pascal 

como um conjunto de incoerências e contradições trágicas, desprovido de qualquer tipo 

de apoio ou segurança moral. Esta é a condição humana no olhar pascaliano: 

Quelle chimère est-ce donc que l’homme? Quelle nouveauté, quel chaos, 

quel sujet de contradiction, quel prodige! Juge de toutes choses, imbécile 

ver de terre, dépositaire du vrai, cloaque d’incertitude et d’erreur; gloire 

et rebut de l’univers. [Que quimera é, portanto, o homem? Que novidade, 

que caos, que sujeito de contradição, que prodígio! Juiz de todas as 

coisas, verme imbecil; depositário do verdadeiro, cloaca de incerteza e 

de erro, glória e destroços do universo. [tradução da autora]. (PASCAL, 

s/d, p. 531). 

 

 

 A condição humana é um conjunto de taras, de excessiva sensibilidade, de uma 

imaginação desequilibradora, tiranizada por tudo e por todos. O ser humano, e aqui, mais 

uma vez, com base em Coutinho (1940, p. 115), “vai ao acaso, de êrro (sic) provisório 

em êrro” (sic). Pascal, que via o homem como um monstro, também considerava que 

havia “apelos para o bem que tendem para o infinito, e neste ser fraco e hesitante, vivem 

ainda restos de uma grandeza que nos imobiliza de respeito. Afinal e em suma, o homem 

é a contradição em ato, uma antinomia viva” (PASCAL apud COUTINHO, 1940, p. 116). 

Havia uma redenção, portanto, para a condição humana, e essa redenção, no ponto de 

vista pascaliano, ocorreria somente se o ser humano se religasse a Deus por intermédio 

de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que Étienne informa que Pascal não pretendia provar 

todas estas verdades da religião por demonstrações fundamentadas sobre princípios 

evidentes, o Pensées é uma apologia do cristianismo e o filósofo escreve sobre a miséria 
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do homem sem Deus. Outrossim, ele afirma que a religião cristã deverá provar sua 

realidade viva, mostrando a presença e a ação do Deus cristão na história mundial. Na 

obra Pensées, encontra-se uma grande diversidade de pensamentos dos quais há vários 

que parecem bastante distanciados do assunto que Pascal havia tratado. Não obstante, é 

necessário levar em consideração que sua intenção era mais ampla e mais extensa do que 

podemos imaginar. Seu pensamento não se limitava a refutar o raciocínio dos ateus e 

daqueles que combatem algumas das verdades da fé cristã. E aqui, é reproduzido um 

trecho do prefácio da edição de Port-Royal escrito por Étienne:  

(...) O grande amor e a estima singular que ele tinha pela religião fazia 

com que não somente ele só podia sofrer como se quis destruí-la e 

nadificá-la completamente, mas mesmo que se a ferisse e que se a 

corrompesse na mínima coisa. De maneira que ele queria declarar 

guerra a todos aqueles que atacam ou a verdade ou a santidade dela: isto 

é, não somente aos ateus, aos infiéis e aos hereges, que se recusam a 

submeter as falsas luzes de sua razão à fé, e a reconhecer as verdades 

que ela nos ensina; mas mesmo aos cristãos e aos católicos, que, estando 

dentro do corpo da verdadeira Igreja, não vivem entretanto segundo a 

pureza das máximas do Evangelho, que lá nos são propostas como o 

modelo pelos quais nós devemos nos reger e colocar todas nossas ações 

de forma adequada a elas. (PASCAL, 1963, p. 500).7 [tradução da 

autora]. 

Considerações intermediárias 

 
O presente capítulo discorreu sobre a vida de Blaise Pascal e de Machado de Assis; 

a organização da obra Pensées e um levantamento do que Pascal pensava sobre a 

condição humana. Tanto o filósofo quanto o escritor padeceram de doenças: Pascal, de 

fortes dores que, às vezes, o impossibilitavam de escrever, e Machado de Assis, de 

epilepsia. 

Embora não se queira aqui fazer um biografismo, não se pode ignorar que o 

sofrimento causado pela doença possa ter influenciado a visão de mundo dos dois e, por 

conseguinte, suas obras. 

Cada um, à sua maneira, se aprofundou sobre a condição humana e neste capítulo 

foi privilegiada a visão pascaliana sobre o assunto. Assim, Pascal vai passar seu olhar 

sobre a condição humana sob o crivo religioso. Concomitantemente, além de ver o ser 

                                                 
7 (...) Le grand amour et l’estime singulière qu’il avait pour la religion faisait que non seulement il ne pouvait 

souffrir qu’on la voulût détruire et anéantir tout à fait, mais même qu’on la blessât et qu’on la corrompît en la moindre 

chose. De sorte qu’il voulait déclarer guerre à tous ceux qui en attaquent ou la vérité, ou la sainteté : c’est-à-dire non 

seulement aux athées, aux infidèles et aux hérétiques, qui refusent de soumettre les fausses lumières de leur raison à la 

foi, et de reconnaître les vérités qu’elle nous enseigne; mais même aux chrétiens et aux catholiques, qui, étant dans le 

corps de la véritable Église, ne vivent pas néanmoins selon la pureté des maximes de l’Évangile, qui nous y sont 

proposées comme le modèle sur lequel nous devons régler et conformer toutes nos actions. 
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humano como um produto da Queda e de seu consequente afastamento de Deus, o 

filósofo vai aliar a este estado de alma qualidades não positivas, como a concupiscência, 

a vaidade; atitudes fúteis para o ser humano se esquecer de sua vã existência, como o 

divertissement; o oposto ou o contrário do divertissement, o ennui, estado de repouso 

que o ser humano refutará com todas as suas forças.  

Essa condição humana miserável só poderia se transformada em algo edificante 

caso o ser humano se reconhecesse como cheio de soberba, ambição, fraqueza e 

injustiça. Contudo, uma vez que ele é cego, continuará odiando o próximo. 

Pascal não descarta a redenção humana e sugere a busca por Deus através de Jesus. 

Para ele, somente a reaproximação de Deus é que possibilitaria a redenção. 

Em sua análise sobre a condição humana, Pascal considera o coração humano um 

poço de mistério, o que leva o ser humano a sempre ocultar o verdadeiro motivo de suas 

atitudes e tudo o que ele fizer, não será gratuitamente e constantemente objetivará a 

consideração social, a glória, o lucro. O filósofo, então, conclui que os bons sentimentos 

serão vãos e mentirosos, e a virtude, preguiçosa e mesquinha.  

Considerado o pensador da condição humana, Pascal via esta na relação do ser 

humano consigo mesmo, com a sociedade, com a religião, com o outro. Talvez a melhor 

reflexão dele sobre a condição humana é aquela em que o homem não é nem anjo nem 

besta, e que a desgraça é que quem fazer o anjo, faz a besta. 

E vai ser por este viés que será possível detectar nas três obras, objeto deste estudo, 

que Machado de Assis também considerará o ser humano, por intermédio de seus 

personagens, anjo e besta, em um processo que os mostra falíveis e limitados. 
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CAPÍTULO II – O CONCEITO DE DIVERTISSEMENT 

 

“Confesso que foi uma diversão excelente à tempestade do meu coração. Eu, que 

meditava ir ter com a morte, não ousei fitá-la quando ela veio ter comigo.” Machado de 

Assis 

 

“Não tendo os homens podido curar a morte, a miséria, a ignorância, resolveram, 

para ficar felizes, não mais pensar nisso.” Blaise Pascal 

 

 

 

Introdução  
 

Quando a proposta é detectar o viés do divertissement proposto por Pascal nas 

obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, é importante 

ter como referência as reflexões de Vincent Carraud, na obra Pascal: des connaissances 

naturelles à l’étude de l’homme (2007). Carraud inicialmente vai discorrer sobre as duas 

antropologias de Pascal. Na primeira, o ser humano é um paradoxo ou um sujeito de 

contradições no qual se reúnem ao mesmo tempo grandeza e miséria (p. 237).  

As contradições dizem respeito à miséria e à dignidade do ser humano, o que 

define adequadamente a natureza dupla. O homem é baixeza e grandeza, miséria e 

grandeza. Emmanuel Martineau, citado por Carraud, denominou isso de “dyphysisme 

anthropologique” (difisismo: termo teológico utilizado para identificar um particular 

ponto de vista cristológico sobre o entendimento de como as naturezas humana e divina 

se relacionam na pessoa de Jesus Cristo) de Pascal (MARTINEAU apud Carraud, 2007, 

p. 238).  

Essas considerações estão sendo feitas para que, ainda neste capítulo, se discorra 

sobre o conceito de divertissement. Para Carraud, tal constituição apresenta um aspecto 

que interessa bastante a Pascal: realçar a parcialidade dos filósofos, “que são capazes 

apenas de ver ou a grandeza ou a miséria, mas não podem pensar nos dois ao mesmo 

tempo” (2007, p. 238, tradução da autora). Portanto, a primeira antropologia permite um 

desafio imediatamente apologético, que é mostrar a impotência das filosofias de explicar 

o homem e, consequentemente, liberar a única solução, a verdadeira religião. O alicerce 
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da apologética pascaliana consiste em constatar o insucesso das filosofias e em mostrar a 

maior potência teórica da verdadeira religião.  

Machado de Assis também não acreditava que as filosofias possuíssem respostas 

e soluções para todos os problemas da humanidade, como também não acreditava que as 

religiões tivessem respostas para tudo. A prova disso é a “filosofia” Humanitas, criada 

pelo personagem Quincas Borba, um filósofo que morre louco. Por meio desse princípio 

filosófico, o escritor quer sugerir que nenhum sistema filosófico daria conta da condição 

humana e, portanto, usando de sua ironia, ele explica a teoria. Embora se trate de um 

trecho longo, este será reproduzido por ser considerado importante na elucidação sobre o 

pensamento machadiano referente à filosofia:  

— Para entenderes bem o que é a morte e a vida, basta contar-te como 

morreu minha avó.   

 — Como foi? 

 — Senta-te.     

Rubião obedeceu, dando ao rosto o maior interesse possível, enquanto 

Quincas Borba continuava a andar. 

 — Foi no Rio de Janeiro, começou ele, defronte da Capela Imperial, que 

era então Real, em dia de grande festa; minha avó saiu, atravessou o adro, 

para ir ter à cadeirinha, que a esperava no Largo do Paço. Gente como 

formiga. O povo queria ver entrar as grandes senhoras nas suas ricas 

traquitanas. No momento em que minha avó saía do adro para ir à 

cadeirinha, um pouco distante, aconteceu espantar-se uma das bestas de 

uma sege; a besta disparou, a outra imitou-a, confusão, tumulto, minha 

avó caiu, e tanto as mulas como a sege passaram-lhe por cima. Foi levada 

em braços para uma botica da Rua Direita, veio um sangrador, mas era 

tarde; tinha a cabeça rachada, uma perna e o ombro partidos, era toda 

sangue; expirou minutos depois. 

— Foi realmente uma desgraça, disse Rubião. 

— Não.  

— Não? 

— Ouve o resto. Aqui está como se tinha passado o caso. O dono da sege 

estava no adro, e tinha fome, muita fome, porque era tarde, e almoçara 

cedo e pouco. Dali pôde fazer sinal ao cocheiro; este fustigou as mulas 

para ir buscar o patrão. A sege no meio do caminho achou um obstáculo 

e derribou-o; esse obstáculo era minha avó. O primeiro ato dessa série de 

atos foi um movimento de conservação: Humanitas tinha fome. Se, em 

vez de minha avó, fosse um rato ou um cão, é certo que minha avó não 

morreria, mas o fato era o mesmo; Humanitas precisa comer. (...)  
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Rubião (...) acabou perguntando-lhe: 

— E que Humanitas é esse? 

— Humanitas é o princípio. Mas não, não digo nada, tu não és capaz de 

entender isto, meu caro Rubião; falemos de outra coisa. 

 — Diga sempre. 

Quincas Borba, que não deixara de andar, parou alguns instantes. 

— Queres ser meu discípulo? 

— Quero. 

— Bem, irás entendendo aos poucos a minha filosofia; no dia em que a 

houveres penetrado inteiramente, ah! nesse dia terás o maior prazer da 

vida, porque não há vinho que embriague como a verdade. Crê-me, o 

Humanitismo é o remate das coisas; e eu, que o formulei, sou o maior 

homem do mundo. Olha, vês como o meu bom Quincas Borba está 

olhando para mim? Não é ele, é Humanitas... 

— Mas que Humanitas é esse? 

— Humanitas é o princípio. Há nas coisas todas certa substância 

recôndita e idêntica, um princípio único, universal, eterno, comum, 

indivisível e indestrutível, − ou, para usar a linguagem do grande 

Camões: 

Uma verdade que nas coisas anda, 

Que mora no visíbil e invisíbil. 

Pois essa substância ou verdade, esse princípio indestrutível é que é 

Humanitas. Assim lhe chamo, porque resume o universo, e o universo é 

o homem. Vais entendendo? 

— Pouco; mas, ainda assim, como é que a morte de sua avó... 

— Não há morte. O encontro de duas expansões, ou a expansão de duas 

formas, pode determinar a supressão de uma delas; mas, rigorosamente, 

não há morte, há vida, porque a supressão de uma é a condição da 

sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e 

comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um 

campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para 

alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a 

montanha e ir à outra vertente, onde há batatas em abundância; mas, se 

as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-

se suficientemente e morrem de inanição. A paz nesse caso, é a 

destruição; a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e 

recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, 

recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a 

guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo 

motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível 

ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza 
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uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão; ao 

vencedor, as batatas. 

— Mas a opinião do exterminado? 

— Não há exterminado. Desaparece o fenômeno; a substância é a mesma. 

Nunca viste ferver água? Hás de lembrar-te que as bolhas fazem-se e 

desfazem-se de contínuo, e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são 

essas bolhas transitórias. 

— Bem; a opinião da bolha... 

— Bolha não tem opinião. Aparentemente, há nada mais contristador que 

uma dessas terríveis pestes que devastam um ponto do globo? E, todavia, 

esse suposto mal é um benefício, não só porque elimina os organismos 

fracos, incapazes de resistência, como porque dá lugar à observação, à 

descoberta da droga curativa. A higiene é filha de podridões seculares; 

devemo-la a milhões de corrompidos e infectos. Nada se perde, tudo é 

ganho. Repito, as bolhas ficam na água. Vês este livro? É Dom Quixote. 

Se eu destruir o meu exemplar, não elimino a obra que continua eterna 

nos exemplares subsistentes e nas edições posteriores. Eterna e bela, 

belamente eterna, como este mundo divino e supradivino. (MACHADO 

DE ASSIS, 2004, pp.17-20).  

 

 

 Como se pode constatar, o Humanitismo foi uma teoria criada por Machado de 

Assis para justamente ironizar a filosofia. Nas palavras do personagem Quincas Borba, o 

Humanitismo seria um sistema filosófico “destinado a arruinar todos os demais sistemas” 

(MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 217). Só este comentário do personagem já explicita 

a ironia de Machado de Assis, para quem não existe uma verdade absoluta que dê conta 

de toda a complexidade da existência humana.  

O capítulo em que Quincas Borba explica a Rubião a teoria de Humanitas, esta 

nada mais é do que uma “apologia” do egoísmo, em que o ser humano, basta ter um 

obstáculo à sua frente (a avó de Quincas Borba), para passar por cima e obter o que deseja. 

E não seria assim que a maioria dos personagens machadianos age? A natureza humana, 

a fome, a guerra, tudo é regido pela lei do egoísmo.  

Lúcia Miguel Pereira, em seu livro Machado de Assis – estudo crítico e 

autobiográfico (1955), escreveu sobre o humanitismo: “O seu nome, que faz pensar numa 

troça com o positivismo, é mais um ‘piparote no leitor’” (p.200). E mais: ao fazer uma 

ironia dos sistemas filosóficos, o escritor, segundo Pereira, procura, por meio do 

personagem, “a comédia da existência quotidiana dentro da tragédia dos fins últimos, 

ridicularizando pela mesquinhez do fato diário essa vida de que a deusa monstruosa não 
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os deixa dispor a seu contento” (p. 200). Em outros termos, para a biógrafa de Machado 

de Assis, essa “personificação da impassibilidade egoísta, da eterna surdez, da vontade 

imóvel é, afinal, Humanitas” (p. 200).  

Antes de mais nada, é relevante relembrar que o autor de Dom Casmurro não 

possuía um sistema filosófico, fechado, mas sim uma maneira de encarar a vida. Por 

conseguinte, é inútil buscar nele, e aqui é empregada a expressão de Afrânio Coutinho, 

um “edifício doutrinário” (COUTINHO, 1940, p. 47). 

Miguel Reale, em sua obra A filosofia na obra de Machado de Assis (1981), 

propôs o seguinte: filosofia de Machado de Assis ou filosofia na obra de Machado de 

Assis? Reale, após fazer um levantamento da obra machadiana, concluiu que o escritor 

empregou a palavra “filosofia” em três acepções: emprego jocoso do termo; “fase 

filosófica”, em que expressa seus valores introspectivos e, por último, conotação mais 

profunda da filosofia, em que ele aborda o lado inexplicável do real. 

Reiterando, “embora Machado de Assis tenha sido um forte admirador da filosofia 

e que alguns autores o tenham influenciado, devemos (...) ter em mente que, apesar de ter 

algumas doutrinas de sua predileção, ele sempre se manteve fiel a si mesmo e à sua 

hermenêutica existencial” (REALE, 1981, p.107). 

Ironizando os sistemas filosóficos, duvidando das verdades absolutas, sugerindo 

que a existência humana, na maior parte das vezes, é inócua, Machado de Assis nos 

mostra um mundo o qual, na opinião de Sérgio Buarque de Holanda, é um mundo sem 

Paraíso e, por ser assim, advém “uma insensibilidade incurável a todas as explicações que 

baseiam no pecado e na queda a ordem em que foram postas as coisas no mundo” 

(HOLANDA apud REALE, 1981, p. 8). 
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2.1 Machado de Assis e o ceticismo 

 

Em sua penúltima crônica de A Semana, Machado de Assis escreveu: 

Não tireis da última frase a conclusão de ceticismo. Não 

achareis linha cética nestas minhas conversações 

dominicais. Se destes com alguma que se possa dizer 

pessimista, adverte que nada há mais oposto ao ceticismo. 

Achar que uma coisa é ruim, não é duvidar dela, mas afirmá-

la. (MACHADO DE ASSIS apud BARBIERI, 2003, p.63). 

 

 

A leitura deste trecho mostra que o autor nega o pessimismo que sempre querem 

atribuir à sua obra, mas ele não recusa o ceticismo, enquanto exercício da dúvida. Por 

conseguinte, conforme Barbieri, é importante apreender uma obra plena de “caráter 

dubitativo, provocativo e irônico, características que a aproximam (...) do ceticismo 

grego” (BARBIERI, 2003, p.63). Na Grécia antiga, definia-se o ceticismo como uma 

atitude mental que atribui o mesmo valor, referência, efeito ou significação aos 

fenômenos e juízos. E isso é bem machadiano... Em outras palavras, todos os discursos 

são equivalentes referentemente à verdade que pretendem defender. Ao mesmo tempo, o 

ceticismo grego não objetiva nem pretende ser uma verdade absoluta. Por este viés, 

portanto, é preferível estabelecer um diálogo entre Machado de Assis e o ceticismo.  

A filosofia cética é constituída por: afasia (recusa em pronunciar-se) e epoché 

(suspensão de juízo), e ataraxia (ausência de perturbação) e adiaforia (indiferença). E 

será neste viés que Machado de Assis escreverá seus romances da segunda fase. Como 

um cético, ele não afirmará a verdade, abster-se-á de adotar e de formular opiniões 

dogmáticas. Diferentemente dos filósofos, que objetivam resolver as questões “escuras”, 

o escritor abre mão de toda e qualquer afirmação e negação. Ao se recusar a se pronunciar 

(afasia), não podemos interpretar essa postura como negativa. Essa recusa se situa à igual 

distância da afirmação e da negação, isto é, é dubitativa ou aporética. Já que o escritor 

não pretende decidir os problemas, ele suspenderá seu juízo de valor (epoché). Tal como 

o ceticismo, a literatura de Machado de Assis não propõe nenhuma verdade ou objetivo 

com validade integral. As verdades, pois, são instáveis, mas não excluídas (cf. Serpa, 

2003). 
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José Raimundo Maia Neto, em seu livro O ceticismo na obra de Machado de Assis 

(2007), fez uma reflexão primorosa sobre o conceito de que os sistemas filosóficos 

possuem a capacidade de responder a todas as questões sobre a miséria humana. 

Consoante Maia Neto, o Humanitismo constitui “uma caricatura de um aspecto do 

positivismo de Comte e o evolucionismo social de Spencer que Pascal identifica em todos 

os sistemas filosóficos, a saber, o estoicismo.” (p. 116). Este, na reflexão do autor, refere-

se a uma visão panteísta que considera o ser humano como “possuindo o mesmo estatuto 

ontológico tradicionalmente atribuído a Deus, e uma concepção da natureza como 

providencial para o homem” (p. 116). Mais adiante, Maia Neto afirma que o Humanitismo 

é um dos principais alvos de Brás Cubas, que “é a principal evidência empírica que refuta 

o Humanitismo” (MAIA NETO, 2007, p. 117). 

Voltando a Pascal, onde a filosofia fracassa, em que ela é capaz somente de 

proferir um discurso parcial, surge a diversidade de seitas. Para ele, nossa vida depende 

de nossa condição, e nossa condição depende de algumas palavras que nós ouvimos 

repetir e às quais nós acrescentamos fé, sem mesmo examiná-las. Consoante Pascal, a 

verdadeira religião apresenta princípios. Existem o princípio da grandeza e o da miséria: 

uma vez que as grandezas e as misérias do ser humano são tão visíveis, é preciso que a 

verdadeira religião ensine, que exista um grande princípio de grandeza no homem bem 

como um grande princípio de miséria. Para tanto, é mister que a religião explique essas 

contrariedades. 

O autor de Pensées escreveu que o homem se dirige aos filósofos para neles 

encontrar seu “bem soberano”. Para ele, os filósofos fazem o homem ver, inicialmente, 

que sua dignidade reside no pensamento. Por meio do pensamento, o homem compreende 

nele este universo que o compreende em si. Para Pascal, o homem possui o princípio de 

toda moral, o pensamento que é suficiente para suprimir suas paixões. Todavia, a 

grandeza que o homem pretende, não está dentro da ordem da natureza: são os traços 

excepcionais que fazem melhor observar sua mediocridade habitual. Este pensamento, 

que se ergue soberanamente, está na verdade, submetida às mínimas circunstâncias 

exteriores, sujeito a todas as enfermidades do corpo do qual ele depende. Esse pensamento 

é suficiente para nos conceder a ideia e a necessidade da verdade; embora esta verdade 

seja incapaz de alcançá-la em sua substância e em sua essência. O cético brinca com os 

múltiplos aspectos das coisas, e a existência do dogma lhe parece como a mais eloquente 

testemunha da estreiteza e da enfermidade incurável do espírito humano. Essa 
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enfermidade é vista por Pascal, que escreveu que o homem é todo uma doença. Para o 

filósofo, “o doente tem tôdas (sic) as taras, o condenado todos os crimes. (...) Sua 

insensibilidade o extravia, sua imaginação o desequilibra, a doença o assusta; tudo o 

tiraniza” (PASCAL apud COUTINHO, 1940, p. 115).  

Fazendo um resumo da primeira antropologia, Carraud elenca cinco teses: a) a 

primeira antropologia constitui a oposição da grandeza e da miséria; b) tal oposição é de 

origem teológica e mostra o homem como um paradoxo. É considerada teológica uma 

vez que é uma resposta cristã ao problema do homem; c) essa oposição é completamente 

tradicional, já que Pascal a leva ao seu ápice e também ao seu último momento; d) a 

primeira antropologia é o meio e o instrumento de outra finalidade: promover a verdadeira 

religião contra as filosofias. Carraud conclui que a primeira antropologia possui uma 

origem teológica e uma finalidade apologética; e) trata-se de uma antropologia “abstrata” 

no sentido de que ela considera uma natureza humana, de maneira puramente teórica. 

Neste aspecto, Carraud escreve que a antropologia pascaliana sempre foi cristológica, no 

sentido que ela encara uma natureza humana, “dada de maneira puramente teórica”.  

Já na segunda antropologia, consoante Carraud, foi feita uma caracterização 

apenas negativa e o objetivo era mostrar que as reflexões de Pascal que não se 

encaixariam na problemática secular da verdadeira religião, fossem renovadas. O que foi 

empregado como critério da primeira antropologia permite fazer um esquema da 

caracterização negativa dessa segunda antropologia. Carraud aponta para o fato de que as 

reflexões pascalianas, e aqui o autor se baseia em Emmanuel Martineau, se alicerçam em 

quatro temas fundamentais, que fazem com que Pascal, “pela primeira vez na história da 

filosofia” (p. 240 – tradução da autora), pense a existência humana por ela mesma: glória, 

imaginação, justiça e força, e divertissement. Em outras palavras, na segunda 

antropologia, os conceitos de glória, imaginação, justiça e força, e divertissement não 

aparecem. Para Carraud, as descrições da segunda antropologia não seguem nenhum 

princípio teológico. Dessa maneira, o divertissement não é mais visto como se opondo à 

conversão, o mundo não se opõe mais a Deus. Os mesmos temas da segunda antropologia 

são profanos. A dualidade, divertissement-conversão nunca foi apontada pelo próprio 

Pascal, mas por seus estudiosos.  

Quando se procura encontrar ecos pascalianos em Machado de Assis, apreende-se 

que, possuindo um espírito clássico, o escritor carioca vai inferir suas observações sobre 

a condição humana, pela via cética, no sentido mais puro do ceticismo, que consiste em 
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uma atitude mental que opõe fenômenos e juízos de vários modos, o que faz com que os 

objetos e as razões possuam igual valor, efeito ou significação. Assim sendo, o cético é 

levado, inicialmente, a um estado de suspensão mental e, posteriormente, a um estado de 

tranquilidade. A igualdade de valor, efeito ou significação leva o nome de equipolência, 

a qual torna todos os discursos, no que concerne suas pretensões de verdade, equivalentes. 

Em outras palavras, quando o cético se vê diante de sistemas que se julgam reveladores 

de todos os mistérios do mundo, ele declara sua incapacidade de tomar qualquer decisão. 

Uma vez que o cético considera plausíveis todas as proposições, ele opta “pela vida 

ordinária, seus rituais e seus modos de cognição” (SERPA, 2003, p. 64). 

Pirro tinha como principal característica de sua personalidade intelectual o 

moralismo. Ele empregava o moralismo que tendia mais para a descrição de um modo de 

vida do que para a definição de um sistema filosófico. Recusava-se a emitir juízos de 

valor uma vez que a controvérsia lhe causava tédio. O pirronismo não é uma doutrina. O 

motivo por que o pirronismo não pode ser considerado uma doutrina é porque seus 

adeptos não expressam nenhuma opinião nem abraçam qualquer sistema.  

Enquanto os dogmatistas pretendem ter descoberto a verdade e os neo-

acadêmicos a declaram com franqueza inapreensível, os céticos se 

contentam em dizer que não a encontraram e que ela lhes parece 

inencontrável, sem, no entanto, excluir, pelo menos em princípio, a 

eventualidade de tal descoberta. (SERPA, 2003, p. 65). 

 

Pascal, na obra Pensées, fez algumas reflexões sobre o pirronismo que vão ao 

encontro do que se propõe discorrer aqui. Abaixo, um pensamento do filósofo registrado 

no maço n. 385 (PASCAL, s/d, p. 504): 

Pirronismo. – Cada coisa é aqui verdadeira em parte, falsa em parte. A 

verdade essencial não é assim: ela é totalmente pura e totalmente 

verdadeira; e assim nada é verdadeiro, entendendo-o do puramente 

verdadeiro. Dir-se-á que é verdadeiro que o homicídio é ruim; sim, uma 

vez que conhecemos bem o mal e o falso. Contudo, que dirá o que seja 

bom? A castidade? Eu digo que não, uma vez que o mundo acabaria. O 

casamento? Não: a continência vale mais. Não matar? Não, uma vez 

que as desordens seriam horríveis, e os malvados matariam os bons. 

Matar? Não, porque isso destrói a natureza. Nós apenas temos o 

verdadeiro e o bem em parte, e misturado de mal e de falso. [tradulão 

da autora] 

 

 

Os céticos não se empenham em resolver as questões “obscuras” e decidem por 

não afirmá-las ou negá-las totalmente. O ceticismo pode ser resumido da seguinte 
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maneira: o ser humano deve questionar sobre a natureza real das coisas; sobre as medidas 

que deve adotar sobre o assunto; sobre as possíveis consequências de tal atitude. As 

respostas são: tudo é equivalente; a natureza íntima das coisas não nos é dada nem pelas 

sensações nem pelos juízos. Por conseguinte, não se deve confiar nem nos sentidos nem 

na razão, abster-se de toda opinião e recusar-se a pronunciar qualquer coisa. Dessa 

maneira, advém a ausência de perturbação em todas as situações da vida.  

Voltando às enumerações, cabe mencionar mais dois pontos, ainda consoante 

Carraud: a antropologia não está mais, explicitamente, a serviço de uma apologética, mas 

ela é o próprio objetivo da análise pascaliana. Da mesma forma, a segunda antropologia 

surge, pois, totalmente não teológica: estabelecer a verdadeira religião não é mais a 

finalidade dessa antropologia. O propósito de Pascal não é mais escrever teologalmente, 

mas filosoficamente. Acredito que esta seja a postura de Machado de Assis. O escritor 

jamais se propôs a “evangelizar” ou “cristianizar” seus personagens. Ele sempre vai 

mostrá-los em suas limitações, vaidade, mas de uma maneira em que suspende seu juízo 

e deixa o leitor livre para concluir o que bem quiser.  

O último ponto é que Pascal encara não somente o homem, mas os homens em 

suas determinações concretas, em sua existência, e não apenas em função de uma natureza 

humana. Para Carraud, é por esse motivo que a segunda antropologia poderia prevalecer 

da ideia de que ela se encontra na origem da sociologia uma vez que ela também coloca 

em jogo um sistema de diferenças entre os homens. Sob este prisma, vale acrescentar às 

reflexões a obra Machado de Assis: ensaios e apontamentos avulsos (1958), de Astrojildo 

Pereira, em que um trecho corrobora com o que Carraud escreveu sobre a segunda 

antropologia: 

Existe uma consonância íntima e profunda entre o labor literário de 

Machado de Assis e o sentido da evolução política e social do Brasil. A 

sua atividade de escritor começou pouco antes de 1860 e só terminou 

às vésperas de sua morte, em 1908. Mas o tempo durante o qual se 

formou e se desenvolveu a sua personalidade coincide quase todo êle 

(sic) com o período histórico do Segundo Reinado. Ao proclamar-se a 

República, já o escritor havia atingido a plenitude da sua maturidade. 

Esta coincidência de tempo possui naturalmente muita importância para 

a caracterização e compreensão da obra de Machado de Assis. 

(PEREIRA, 1958, p.15). 

 

 

E mais: 

Evidentemente, a obra de Machado de Assis nada possui de 

panorâmico, de cíclico, de épico. (...) Os seus contos e romances não 

abrigam heróis extraordinários, nem fixam ações grandiosas e 
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excepcionais. Êles (sic) são construídos com o material humano mais 

comum e ordinário com as miudezas e o terra-a-terra da vida vulgar de 

todos os dias. (...) É a gente bem viva – barões e coronéis, citadinos e 

provincianos, nhonhôs e sinhás, escravos e mucamas, deputados e 

magistrados, médicos e advogados, rendeiros e comerciantes, padres e 

sacristães, empregados e funcionários, professôres (sic) e estudantes, 

agregados e parasitas, atrizes e costureiras, e as donas de casa, e as 

môças (sic) namoradeiras, e as viúvas querendo casar de novo... – gene 

que se move, que se agita, que trabalha, que se diverte, que se alimenta, 

que dorme, que ama, que não faz nada, que morre... Gente rica, gente 

remediada, gente pobre, gente feliz, e gente desgraçada – tôda (sic) a 

inumerável multidão de gente bem brasileira que vai empurrando o 

Brasil para a frente, avançando em zigue-zague, subindo montanhas e 

palmilhando vales, ora puxando, ora sendo puxada pelo famoso carro 

da história... (PEREIRA, 1958, p.18). 

 

 

Poder-se-ia arriscar que Machado de Assis conseguiu fazer os dois tipos de 

antropologia: a primeira, em que ele vai mostrar o ser humano em si mesmo, bem como 

a segunda, em que vai apresentar o ser humano em um sistema de diferenças. O escritor 

vai elencar homens e mulheres em relação, seja no âmbito conjugal, comercial, político, 

jornalístico, religioso. Em outros termos, os personagens vão se mover em situações 

concretas que vão exigir deles um comportamento que lhes garanta poder e status. As 

diferenças sociais não estão patentes, mas sugeridas, indicadas, e nunca expressas em um 

tom panfletário ou educativo. Trata-se mais de um quadro em que, sem idealizações, a 

condição humana é mostrada em toda sua limitação.  
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2.2 O conceito de divertissement 

Nicholas Hammond em Pascal’s Pensées and the art of persuasion, publicado em 

The Cambridge Companion to Pascal (2003), escreveu outras maneiras em que o termo 

divertissement é empregado nos Pensées. Consoante Hammond, “muitos dos leitores de 

mente independente do século XVII [conhecidos como libertinos] para quem é provável 

que o que Pascal estava escrevendo, reconheceria a referência frequente ao imaginário da 

aposta, caça, dança, jogo de bilhar e mesmo tênis” (p. 242). Essas imagens são evocadas 

precisamente para acentuar sua futilidade quando comparadas à busca da verdade 

espiritual” (p. 243). 

No livro Pensées, edição da Librairie Hachette, o tema do divertissement vai 

aparecer em vários maços e, abaixo, é feito um levantamento das vezes em que ele 

aparece. Na seção II do Pensées, Pascal faz suas considerações sobre a miséria do homem 

sem Deus. De início, ele já sugere que o homem deve conhecer a si mesmo. Para o 

filósofo, nós não somos um princípio de verdade, o que já vai ao encontro de Machado 

de Assis, que não acreditava no absolutismo da verdade, da verdade da filosofia, da 

verdade da religião. De acordo com John Gledson, em seu livro Machado de Assis: 

impostura e realismo: uma reinterpretação de Dom Casmurro (1991), o escritor 

“suspeitava de qualquer espécie de monismo, ou redução do universo a uma só substância, 

pois tal doutrina não respeita os direitos nem as necessidades dos indivíduos” (p. 144). 

Consoante Pascal, nossa vida é atravessada pelas paixões diversas, e nossa alma, 

por conta disso, se dilacera. O divertissement, pois, subtrai a nós mesmos e absorve nossa 

alma em ocupações frívolas e estéreis.  A Seção II é a que melhor apresenta as reflexões 

pascalianas em referência ao assunto.  

Portanto, são elencados os maços que discorrem sobre o assunto que foram 

resumidos para melhor entendimento e agilidade na leitura: 

Maço n. 139: Trata-se de um texto bastante longo, que foi condensado a fim de 

poder encaixar os conceitos pascalianos nele contidos com os personagens.  

Observando as diversas agitações dos homens, os perigos e as penas infligidos, 

que se manifestam na corte, na guerra, fazendo surgir tantas discussões, paixões, 

empreendimentos ousados e maus, o filósofo chega à conclusão que toda infelicidade do 
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homem advém do fato de que este não sabe ficar quieto, em repouso, em seu quarto. Se 

o homem soubesse ficar em casa prazerosamente, ele não sairia de seu lar para se 

aventurar no mar ou alhures. Todavia, a felicidade do descanso, do repouso, não será 

suficiente e o homem vai cair naquilo que pode ameaçá-lo e até mesmo tirar-lhe a vida. 

Sem o divertissement, ele fica infeliz. Será a inquietude que nos desvia dos próprios 

pensamentos. Por esse motivo, o homem se compraz muito mais em caçar do que com a 

caça. É por essa razão também que ele aprecia tanto o barulho e o movimento, e o prazer 

da solidão se torna algo incompreensível. A partir daí, no texto de Pascal, ele fará 

referências ao rei mais especificamente, o que não é de maior relevância para a presente 

tese. Mais adiante, o filósofo escreve que o que faz com que censuremos o homem que 

evita o repouso é que, quando ele busca a agitação, ele busca coisas cuja posse deveria 

torná-lo verdadeiramente feliz. Nesse aspecto, o filósofo acusa esse homem por buscar a 

vaidade. Uma vez que o ser humano é rodeado de suas contínuas misérias, ele possui um 

instinto secreto de procurar o divertissement e a ocupação externa. Contudo, ele também 

possui outro instinto secreto, que o faz conhecer que a felicidade se encontra somente no 

descanso e não na agitação. E, por conseguinte, busca o repouso combatendo alguns 

obstáculos. Quando estes são ultrapassados, o repouso torna-se insuportável, pois o 

homem ou pensa nas misérias que possui ou naquelas que o ameaçam. A partir deste 

trecho, o filósofo vai ligar o ennui ao divertissement, embora o conceito aqui será omitido 

uma vez que o ennui será um dos eixos temáticos a ser desenvolvido mais para frente. 

Maço 140: Pascal faz conjecturas sobre o homem entristecido pela morte da 

esposa ou do único filho ou atormentado por uma discussão, mas que em determinado 

momento ele não está triste, totalmente livre de seus pensamentos inquietantes e penosos. 

E Pascal escreve: “Il ne faut pas s’en étonner; on vient de lui servir une balle (...)” [«Não 

é necessário espantar-se com isso; acabam de lhe servir uma bola (PASCAL, p. 397). Para 

Pascal, este homem que nasceu para conhecer o universo, para governar um Estado, está 

mais ocupado e orgulhoso de ter apanhado uma lebre. Aqui, ele ainda se refere ao rei, 

mas se quisermos usar a lebre como metáfora, podemos estender o conceito ao homem 

de hoje. E este maço termina com uma frase de Pascal bastante inspiradora e realista, ao 

referir-se ao rei: nem anjo nem besta, mas homem. Em seu raciocínio, o filósofo refere-

se à figura do rei como alguém que não passa de um homem, capaz de pouco e de muito. 

Maço 141: Os homens se ocupam em perseguir uma bola e uma lebre. 
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Maço 142: Este maço também vai discorrer sobre o rei, mas no início do texto, 

Pascal escreve que as pessoas comuns precisam desviar o pensamento para se tornarem 

felizes a fim de se esquecerem de suas misérias domésticas e preencher seu pensamento 

com a preocupação de dançar bem. Posteriormente, ele vai refletir sobre a dignidade real. 

E enfatiza: se um rei for deixado sozinho, sem nenhuma satisfação dos sentidos, sem 

companhia, ele também será um ser cheio de misérias. E, no final do maço, ele faz uma 

ressalva: ele não está se referindo aos reis cristãos como cristãos, mas somente como reis. 

Maço 143: Texto primoroso, em que Pascal, em tom de crítica, escreve que, desde 

a infância, os homens são esmagados para cuidarem de sua honra, de seu bem, de seus 

amigos e do bem e da honra de seus amigos. Eles são saturados de negócios, do 

aprendizado de línguas e de exercícios e aprendem que não saberiam ser felizes se sua 

saúde, honra, fortuna e a de seus amigos não estão em boas condições. Basta faltar uma 

coisa que eles já ficariam infelizes. Pascal, com ironia, indaga o que se poderia fazer de 

melhor para torná-los infelizes. A resposta para ele seria tirar dos homens todos esses 

cuidados, pois então eles pensariam no que eles são, de onde vêm, aonde vão. É por essa 

razão que se, após todos esses compromissos, ainda têm um tempo para relaxar, são 

orientados a empregar o tempo na diversão, no jogo. E, mais uma vez, o filósofo termina 

esse maço com uma frase única: “Como o coração do homem é oco e cheio de lixo/Que 

le cœur de l’homme est creux et plein d’ordure.” 

Maço 165 (nota de rodapé): “Em todas as coisas, eu busquei o descanso”/”En 

toutes choses, j’ai cherché le repos” (Eclesiastes). Se nossa condição fosse 

verdadeiramente feliz, não seria necessário desviar-nos de pensar nela para nos tornarmos 

felizes.  

Maço 166: “É mais fácil suportar a morte quando não se pensa nela, do que pensar 

na morte sem perigo”/”La mort est plus aisée à supporter sans y penser, que la pensée de 

la mort sans péril.”  

Em outros termos, a morte, sem se pensar nela, se opõe ao pensamento. 

Maço 167: As misérias humanas criaram tudo isso: como eles viram isso, 

escolheram o divertissement/“Les misères de l avie humaine ont fondé tout cela comme 

ils ont vu cela, ils ont pris le divertissement”. 

 Maço 168: Uma vez que os homens não conseguiram curar a morte, a miséria, a 

ignorância, eles se conscientizam que, para ficarem felizes, não devem, de jeito nenhum, 
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pensar naquelas/“Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère, l’ignorance, ils se sont 

avisés, pour se rendre heureux, de n’y point penser”. 

 Maço 170: Caso o homem fosse feliz, ele seria, na mesma proporção, menos 

desviado, como os santos e Deus/“Si l’homme était heureux, il le serait d’autant plus qu’il 

serait moins diverti, comme les saints et Dieu”. Uma vez que o divertissement vem de 

fora, o homem é dependente da exterioridade o que o torna sujeito a mil acidentes que 

tornam as aflições inevitáveis. 

 Maço 171: Ao mesmo tempo que o divertissement nos consola de nossas misérias, 

ele é a maior de nossas misérias. O divertissement é o que nos impede, sobretudo, de 

pensar em nós mesmos e nos faz perder de nós mesmos de maneira insensível. Sem o 

divertissement, cairíamos no ennui, o qual nos impulsionaria a procurar um meio mais 

firme para sairmos dele. Ao mesmo tempo, o divertissement nos diverte e faz com que 

cheguemos à morte, sem que o percebamos. 

Maço 172: Neste maço, Pascal escreve que nós nunca nos atemos ao tempo 

presente. Antecipamos o futuro como algo que demora muito para vir, de modo a apressar 

o seu curso, ou nos lembramos do passado para interrompê-lo. Em suas reflexões, o 

presente nos fere. Nós o escondemos das nossas vistas, porque ele nos aflige e se ele é 

agradável, nós lamentamos de vê-lo escapar. Ele exorta a cada um de examinar seus 

pensamentos e cada pessoa encontrará esses pensamentos voltados para o passado ou para 

o futuro. Em sua acepção, quase não pensamos no presente e se só nós pensamos nele é 

apenas para pegar a luz dele para dispor do futuro. O presente jamais é nosso fim: o 

passado e o presente são nossos meios, e o único futuro é o nosso fim. E ele termina o 

pensamento com a seguinte frase: “Assim nós nunca vivemos, mas esperamos viver; e, 

nos dispondo a sermos felizes, é inevitável que nós não o sejamos jamais” (PASCAL, s/d, 

pp. 408-409).   

 Maço 324: O filósofo vai enumerar as três opiniões sãs do povo e a primeira delas 

se refere ao divertissement: o povo escolheu o divertissement e a caçada ao invés da caça. 

Os que são meio sábios riem disso e se rejubilam em mostrar a loucura do mundo. 

Todavia, por uma razão que eles desconhecem, eles têm razão.  

As demais enumerações não se referem mais ao divertissement. 

 Ainda antes de fazer as analogias pertinentes a estes maços sobre divertissement, 

é importante traçar algumas considerações de Luiz Felipe Pondé no livro O homem 

insuficiente: comentários de antropologia pascaliana (2014). Para Pondé, a alma “é a 
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imagem interna de uma mecânica que desenha a escravidão da concupiscência” (p. 226). 

E aqui cabe uma consideração: embora a tese tenha sido dividida em eixos temáticos, pois 

é assim que deve ser feito, é relevante ressaltar que os conceitos elencados se relacionam. 

Em outros termos, se se discorre sobre divertissement, seu contraponto é o ennui. Ao 

mesmo tempo, a necessidade de o ser humano não querer pensar em si mesmo e em suas 

misérias e recorrer ao divertissement constitui, para Pascal, a miséria humana. O conceito 

de insuficiência e de concupiscência também se agrega bem como o de vaidade, 

dilaceramento, frivolidade. Por conseguinte, esses conceitos se relacionam, contrapõem-

se, complementam-se. O que se percebe é que, dependendo da abordagem, um pode até 

se sobrepor ao outro, mas sempre em uma dialética que auxilia o pesquisador, o leitor, o 

estudante a entender melhor o que Pascal quer expressar. 

 O divertissement refere-se ao fato de o ser humano se recusar a pensar e, dessa 

maneira, como seu funcionamento é insuficiente (cf. Mesnard), ele vai à busca de objetos 

de prazer, isto é, do próprio divertissement.  

 Pondé vai relacionar o divertissement com a insuficiência e escreve que o estudo 

que Pascal fez do divertissement nos mostra “como a condição concupiscente significa a 

qualificação da insuficiência caída como inferno espiritual” (p. 226). 

 Essas considerações de Pondé remetem aos personagens machadianos. São todos 

concupiscentes, caídos, insuficientes. Procuram no baile, nas relações extraconjugais, na 

vaidade, na ascensão social, uma maneira de não pensar em sua miserável existência. 

Entre o tédio e a dor, saem em busca de reconhecimento social, de poder, de ser amado, 

admirado. E aqui procede acrescentar a vaidade, que faz com que o homem procure 

admiradores em todos os lugares que possam falar sobre ele. É essa vaidade que inspira 

Capitu a voltar logo para casa, para as pessoas a verem como uma mulher casada:  

A alegria com que pôs o seu chapéu de casada, e o ar de casada com que 

me deu a mão para entrar e sair do carro, e o braço para andar na rua, tudo 

me mostrou que a causa da impaciência de Capitu eram os sinais 

exteriores do nôvo (sic) estado. Não lhe bastava ser casada entre quatro 

paredes e algumas árvores; precisava do resto do mundo, também. (...) 

Inventava passeios para que me vissem, me confirmassem e me invejasse. 

Na rua, muitos voltavam a cabeça curiosos, outros paravam, alguns 

perguntavam: ‘Quem são?’ e um sabido explicava: ‘Êste (sic) é o Dr. 

Santiago, que casou há dias com aquela moça, D. Capitolina, depois de 

uma longa paixão de crianças; moram na Glória, as famílias residem em 

Macatavalos’. E ambos os dois: ‘É uma mocetona!” (MACHADO DE 

ASSIS, 1971, p. 205). 
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Voltados para coisas sem valor, os personagens de Machado de Assis quase nunca 

pensam em algo importante, edificante e, quando o fazem, são mal-sucedidos:  

Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos 

narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do 

emplasto Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da moléstia que 

apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, 

acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração 

do Céu. O caso determinou o contrário; e aí vos ficais eternamente 

hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a 

celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o 

casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna 

de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mais; não padeci a morte 

de D. Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas 

coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem 

sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. E imaginará mal; 

porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um 

pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas: 

— Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa 

miséria. (MACHADO DE ASSIS, 2001, pp. 252-254).  

 

 

Os personagens só são bem-sucedidos quando o escritor quer mostrar que a prática 

do mal nunca é condenada. O quesito vaidade, sobre o qual Pascal discorre no seu 

Pensées, vai ter a mesma abordagem que Machado de Assis conferiu a seus personagens. 

E essa vaidade vai fazer com que estes sejam seduzidos pelos bens imaginários e, 

consoante Afrânio Coutinho, daí vão decorrer a hipocrisia, a insegurança e a fraqueza, 

todas constituintes da miséria humana. Uma vez que os personagens não são capazes de 

se olharem, de quererem conhecer a si mesmos, eles vão se deixar levar pelas falsas 

aparências e pelo que mais tem o poder de enganar qualquer pessoa, a imaginação. 

Embora esta não seja um dos eixos temáticos, é preciso explicitá-la um pouco. 

  



93 

 

 

 

2.3 Imaginação 

 

Para Pascal, a imaginação é a parte decepcionante do homem, pois ela é plena de 

erro e falsidade. Em seu texto sobre a imaginação, o filósofo vai descrevê-la como uma 

inimiga da razão, a qual ela controla e domina; a imaginação faz crer, negar a razão, 

duvidar e dá a seus hóspedes uma satisfação muito mais completa do que a própria razão.  

Na versão em língua portuguesa do Pensées (Pensamentos), da Editora Martins 

Fontes (2005), há a transcrição de uma reflexão do filósofo que vale a pena reproduzir:  

O maior filósofo do mundo em cima de uma tábua mais larga do que o 

necessário, se houver abaixo dele um precipício, por mais que a razão 

o convença de que está em segurança, a sua imaginação prevalecerá. 

Alguns nem mesmo podem pensar nisso sem empalidecer e suar. 

(PASCAL, 2005, p. 13). 

 

 

Embora não seja a proposta da presente tese aprofundar o olhar sobre a 

imaginação, durante a releitura das três obras, a imaginação aparece algumas vezes e, por 

conseguinte, tornou-se oportuno tecer algumas considerações sobre o tema.  

No maço 82, Pascal escreve seu pensamento, resumidamente transcrito abaixo:  

É esta parte dominante no homem, esta mestra do erro e da falsidade, e 

tanto mais hipócrita que ela o é sempre; uma vez que ela seria regra 

infalível de infalibilidade da mentira. Contudo, sendo falsa o mais 

frequentemente, marcando da mesma característica o verdadeiro e o 

falso. 

Eu não falo dos loucos, eu falo dos mais sábios; e é entre eles que a 

imaginação possui o grande dom de persuadir os homens. A razão gritou 

em vão, ela não pode pôr preço nas coisas.  

Essa potência soberba, inimiga da razão, que tem prazer em controlá-la e 

dominá-la, para mostrar o quanto ela pode em todas as coisas, estabeleceu 

no homem uma segunda natureza. Ela possui seus felizes, seus infelizes, 

seus sãos, seus doentes, seus ricos, seus pobres: ela faz acreditar, duvidar, 

negar a razão; ela suspende os sentidos, ela os faz sentir; ela tem seus 

loucos e seus sábios: e nada nos causa mais despeito do que ver que ela 

preenche seus anfitriões de uma satisfação bem mais plena e completa do 

que a razão. Os hábeis em decorrência da imaginação agradam a eles 

mesmos de uma maneira diferente daquela que os prudentes não sabem 

razoavelmente se agradar. Eles olham as pessoas com autoridade; eles 

disputam com ousadia e confiança; os outros, com medo e desconfiança: 

e esta fisionomia de alegria lhes dá frequentemente a vantagem na 
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opinião dos ouvintes, tanto os sábios imaginários usufruem de uma 

grande consideração junto a juízes da mesma natureza. Ela não pode 

tornar os loucos, sábios; mas ela os torna felizes, rivalizando-se com a 

razão que só pode tornar seus amigos miseráveis, uma cobrindo-os de 

glória, a outra, de vergonha. (...) (PASCAL, s/d. pp. 362-364).8 [tradução 

da autora] 

 

Mais uma reflexão pascaliana, no maço 84, traduzida por esta autora: “A 

imaginação aumenta os pequenos objetos até preencher nossa alma, por uma avaliação 

fantástica; e, por uma insolência temerária, diminui os grandes até sua medida, como se 

falando de Deus” (p. 370). Há mais referências, mas foram nomeadas apenas as reflexões 

acima e escrever que a imaginação vai estar presente nas três obras objeto da presente 

tese. Em Dom Casmurro, por exemplo, Bentinho confessa que sempre foi acompanhado 

pela imaginação durante toda sua vida: 

A imaginação foi a companheira de tôda (sic) a minha existência, viva, 

rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar, as mais delas 

capaz de engolir campanhas e campanhas, correndo. (...) Neste particular, 

a minha imaginação era uma grande égua ibera; a menor brisa lhe dava 

um potro, que saía logo cavalo de Alexandre, mas deixemos metáforas 

atrevidas e impróprias dos meus quinze anos. A fantasia daquela hora foi 

confessar a minha mãe os meus amores para lhe dizer que não tinha 

vocação eclesiástica. (MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 83). 

 

A mãe de Bentinho, que prometera enviar o filho ao seminário caso ele 

sobrevivesse, vivia dividida entre seu compromisso diante de Deus para cumprir a 

promessa e ao apego de deixá-lo ir. Conforme o personagem-narrador escreve: “Prazos 

largos são fáceis de subscrever; a imaginação os faz infinitos (MACHADO DE ASSIS, 

2009, p.30).  

                                                 
8 C’est cette partie dominante dans l’homme, cette maîtrasse d’erreur et de fausseté, et d’autant plus fourbe 

qu’elle ne l’est pas toujours; car elle serait règle infaillible de vérité, si elle l’était infaillible du mensonge. Mais, étant 

le plus souvent fausse, elle ne donne aucune marque de sa qualité, marquant du même caractère le vrai et le faux. Je ne 

parle pas des fous, je parle des plus sages; et c’est parmi eux que l’imagination a le grand don de persuader les hommes. 

La raison a beau crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. Cette superbe puissance, ennemie de la raison, qui se plaît 

à la contrôler et à la dominer, pour montrer combien elle peut en toutes choses, a établi dans l’homme une seconde 

nature. Elle a ses heureux, ses malheureux, ses sains, ses malades, ses riches, ses pauvres ; elle fait croire, douter, nier 

la raison; elle suspend les sens, elle les fait sentir; elle a ses fous et ses sages: et rien ne nous dépite davantage que de 

voir qu’elle remplit ses hôtes d’une satisfaction bien autrement pleine et entière que la raison. Les habiles par 

imagination se plaisent tout autrement à eux-mêmes que les prudents ne se peuvent raisonnablement plaire. Ils regardent 

les gens avec empire; ils disputent avec hardiesse et confiance; les autres, avec crainte et défiance: et cette gaîté de 

visage leur donne souvent l’avantage dans l’opinion des écoutants, tant les sages imaginaires ont de faveur auprès des 

juges de même nature. Elle ne peut rendre sages les fous; mais elle les rend heureux, à l’envi de la raison qui ne peut 

rendre ses amis que misérables, l’une les couvrant de gloire, l’autre de honte. 
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Outra passagem aponta para a imaginação como uma inimiga da razão, pois que 

o personagem foge da realidade pouco ideal. Não se trata de divertissement, uma vez que 

neste há um movimento para o exterior, para o mundo lá fora e, na imaginação, é o 

personagem para consigo mesmo. Mesmo assim, é pertinente mencionar uma colocação 

feita por Pondé segundo a qual “não há divertissement sem a participação da imaginação” 

(2014, p. 239). É o imaginário, para não sucumbir a “uma verdade desintegradora” (2014, 

p. 239). Apegar-se à imaginação constitui um modo de, apesar de se ter compreendido a 

insuficiência humana, achar uma saída.  

Talvez alguém possa achar que a alienação, o vazio da imanência, a banalidade da 

vida sejam características da condição humana dos séculos XX e XXI. Na verdade, trata-

se de aspectos da constatação da existência já presentes no século XIX e quiçá em séculos 

anteriores. A autora não se deterá em conjecturas se esse estado de espírito já era presente 

antes do século XIX uma vez que o que é relevante é o ser humano que Machado de Assis 

soube tão bem traduzir e que é o homem e a mulher do século XIX, brasileiros, moradores 

da cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império.  

Raymundo Faoro, em sua obra Machado de Assis: a pirâmide e o trapézio (2001), 

escreveu: “A galeria burguesa de Machado de Assis brota do chão, expande-se e se 

enriquece, mas não domina nem governa. Entorpece-lhe os passos o filtro interior da 

insegurança, hesitante na ideologia mal definida de seu destino” (p. 17). Eis, portanto, o 

burguês/a burguesa machadiano/a, o qual/a qual, o escritor carioca “preso aos 

preconceitos de moralista, ainda alheio à formação de historiador do século XIX, 

concebeu as estruturas sociais como se movidas por sentimentos e paixões individuais” 

(p. 18). E é justamente aqui, nessa conceituação de Faoro, que é possível detectar e 

apontar os ecos pascalianos nas obras objeto da presente tese. Se os personagens não 

fossem movidos por sentimentos e paixões individuais, não seria possível perceber esses 

conceitos que Pascal inferiu e apontou em sua obra Pensées, e que privilegiamos aqui: 

divertissement, ennui, vaidade, concupiscência, conceitos que se intercalaram, se 

misturam, se relacionam, ora com predomínio de um, ora com predomínio de outro.     

Retornando às considerações sobre a imaginação:  

Algumas vezes, Bentinho emprega a expressão “ideia fantástica” para se referir à 

sua fértil imaginação. Quando estava no auge de sua investida contra a ida ao seminário, 

ele imagina, ao encontrar o Imperador, que vinha da Escola de Medicina, ir até ele e pedir 

a este que interceda junto a D. Glória para dissuadi-la da ideia de colocar o filho no 
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seminário. Uma vez que seria uma ordem imperial, D. Glória obedece ao Imperador, que 

sugere que Bentinho vá estudar medicina. O futuro seminarista imagina não só sua ida 

até o Imperador, mas também o desenrolar de todo o processo: a visita posterior do 

Imperador à sua casa, a estupefação dos vizinhos ao vê-lo entrar na casa de D. Glória, a 

especulação dos mesmos, a conversa dele com D. Glória, o discurso apologético que D. 

Pedro II faz sobre a importância de Bentinho em conhecer as moléstias, combatê-las, 

vencê-las. O tom persuasivo empregado para convencer D. Glória é bastante convincente.  

Trata-se, portanto, de exemplo que mostra o que Pascal pensa sobre o assunto. A 

autora traduz o que ele escreveu nos maços 274 e 275, ambos na página 457: 

Maço 274: Todo nosso raciocínio se reduz a ceder ao sentimento. 

Contudo, a fantasia é semelhante e contrária ao sentimento, de modo 

que não conseguimos distinguir entre estes contrários. Um diz que meu 

sentimento é fantasia, o outro que sua fantasia é sentimento. Seria 

necessário haver uma regra. A razão se oferece, mas ela é flexível em 

todos os aspectos; e, assim, não existe.  

Maço 275: Os homens frequentemente tomam a imaginação deles pelo 

coração; e eles acreditam ser convertidos desde que eles pensam em se 

converter. 

O aspecto semelhante da fantasia com relação ao sentimento se refere 

pelo aspecto irrefletido, irracional, imediato. Ele é contrário porque o 

sentimento é uma visão natural, profunda e verdadeira. A fantasia nasce 

do acaso da associação, ela é artificial, superficial e falsa. 

 

Evidentemente, no caso da obra Dom Casmurro, Machado de Assis não vai 

decodificar, julgar ou classificar a personalidade de Bentinho, mas vai apenas sugerir, daí 

a necessidade de se ler a obra machadiana refletidamente, e não superficialmente. Essa 

isenção de julgamento também se faz presente nos outros dois romances elencados na 

presente tese. De qualquer modo, fica aqui uma reflexão, mas sem querer fechar em uma 

conclusão sobre a suposta (ou não) traição de Capitu: será que não seria a imaginação 

desenfreada e o ciúme doentio de Bentinho que desencadearam todo um processo de 

ilusão criado pelo personagem, que lançou para sua vida real a convicção de que Capitu 

o traíra? Em outros termos, não teria sido a imaginação a maior causadora da perdição de 

Bentinho, culminada com o ciúme? 

Em Quincas Borba, no capítulo XC, Rubião desconfia da infidelidade do Sofia, 

baseado no relato de um cocheiro e, levado pela imaginação, começa a imaginar como 
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ele faria para tirar da costureira a confissão de que Sofia ia à costureira para se encontrar 

com o amante:  

(...) A visão foi tal, em certa ocasião, que o nosso amigo ficou a olhar 

para a parede, como se ali estivesse a rótula da Rua da Harmonia. De 

imaginação, fez uma série de ações: ─ bateu, entrou, lançou a mão ao 

gasnate da costureira, e pediu-lhe a verdade ou a vida. A pobre mulher, 

ameaçada da morte, confessou tudo; levou-o a ver a dama, que era outra, 

não era Sofia. Quando Rubião voltou a si, sentiu-se vexado. 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, p.109).  

 Mais dois exemplos: 

Rubião foi daí a pouco para o gabinete dos fumantes. Ouviu calado, com 

os olhos erradios. Quando os outros saíram, Rubião deixou-se estar só, 

meio reclinado em um sofá de couro, sem pensar. A imaginação é que 

fazia o seu ofício, um tanto pachorrenta, agora, ─ talvez porque ele 

tivesse comido muito. (...) O próprio som do piano, que fez calar todos 

os rumores, não o atraiu à terra. Mas um farfalhar de sedas, entrando no 

gabinete, fê-lo erguer-se de golpe, acordado. (MACHADO DE ASSIS, 

2004, p.134). 

 

Não tendo noções de geografia, formava uma idéia (sic) confusa dos 

outros países, e a imaginação rodeava-os [sonhos] de um nimbo 

misterioso. Como não lhe custava viajar assim, navegou de cor algum 

tempo, naquele vapor alto e comprido, sem enjôo (sic), sem vagas, sem 

ventos, sem nuvens. (MACHADO DE ASSIS, 2004, pp.149-150). 

 

Talvez porque o personagem Rubião, posteriormente, vai começar a dar sinais de 

demência até enlouquecer, é no livro Quincas Borba que se verifica o maior número de 

ocasiões em que a imaginação vai ser mencionada. Há mais exemplos, mas optou-se 

mencionar três deles. Conforme Pascal postulou, a imaginação perde o homem, que se 

desvia e se perde.  

Voltando ao divertissement. Neste, o movimento do homem patenteia sua 

insuficiência. A estrutura psicológica do homem é insuficiente e é fácil ele cair na apatia, 

que é um estado psicológico próximo do ennui. No momento em que o divertissement se 

interrompe, a angústia e a apatia se manifestam. O divertissement e o ennui constituem 

os alicerces do estudo pascaliano da alma humana bem como da insuficiência 

concupiscente. Martineau, citado por Pondé (2014), escreveu que a problemática do 

divertissement foi criada a partir das reflexões de Pascal sobre a definição, a qual se 

expressa de maneira bem cartesiana. Em outras palavras, o homem deve ver a si mesmo 
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porque ele pensa e é na capacidade de pensar que reside toda sua dignidade particular e 

que o diferencia dos demais. Nas reflexões que Pascal faz sobre divertissement, o filósofo 

vai se referir à forma incorreta como o homem pensa quando resolve refletir sobre algo 

significativo. Contudo, ele vai sempre agir para tirar vantagem da situação. E não é assim 

que ocorre com Cristiano Palha, no romance Quincas Borba? 

É de saber que tinham decorrido oito meses desde o princípio do capítulo 

anterior, e muita coisa estava mudada. Rubião é sócio do marido de Sofia, 

em uma casa de importação, à Rua da Alfândega, sob a firma Palha & 

Cia. Era o negócio que este ia propor-lhe, naquela noite, em que achou o 

Dr. Camacho na casa de Botafogo. Apesar de fácil, Rubião recuou algum 

tempo. Pediam-lhe uns bons pares de contos de réis, não entendia de 

comércio, não lhe tinha inclinação. Demais, os gastos particulares eram 

já grandes; o capital precisava do regímen do bom juro e alguma 

poupança, a ver se recobrava as cores e as carnes primitivas. O regímen 

que lhe indicavam não era claro; Rubião não podia compreender os 

algarismos do Palha, cálculos de lucros, tabelas de preço, direitos da 

alfândega, nada; mas, a linguagem falada supria a escrita. Palha dizia 

coisas extraordinárias, aconselhava ao amigo que aproveitasse a ocasião 

para pôr o dinheiro a caminho, multiplicá-lo. Se tinha medo, era 

diferente; ele, Palha, faria o negócio com John Roberts, sócio que foi da 

casa Wilkinson, fundada em 1844, cujo chefe voltou para a Inglaterra, e 

era agora membro do Parlamento. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 87). 

 

 

Inspirados e guiados pela imaginação, ilusão e vaidade, os personagens se perdem, 

se dilaceram, em sua maioria. Tanto Blaise Pascal quanto Machado de Assis se 

debruçaram sobre a existência humana. E nesta, eles enxergarão, cada um ao seu modo, 

o homem, que, embora tenha sido feito para pensar (cf. Pascal), nada empreende, nada 

produz, correndo apenas atrás do prazer, da diversão, do jogo, do baile. Pascal, ao 

descrever o homem, lhe outorga três características: dependência, desejo de 

independência e necessidade. E também descreve sua condição: inconstância, tédio, 

inquietação. Além de ser um conjunto de contradições: crédulo e incrédulo, tímido e 

temerário. Em Machado de Assis, encontram-se todas essas condições, acrescidas da 

visão machadiana de que nada melhorará. 

As diversas reflexões pascalianas sobre as contrariedades ou contradições 

humanas vão ao encontro da ironia que é a própria vida, pelo menos para ele e Machado 

de Assis: “Se ele se gaba, eu o rebaixo. Se ele se rebaixa, eu o gabo. E o contradigo 
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sempre. Até que ele compreenda que é um monstro incompreensível” (PASCAL, 2005, 

p. 44). 

Outro pensamento pascaliano sobre a contrariedade a fim de se ter mais uma noção 

da visão que o filósofo possuía sobre a eterna contradição humana: “Os pais temem que 

o amor natural dos filhos se apague. Que natureza é essa então, sujeita a ser apagada?” 

(PASCAL, 2005, p. 43). Um exemplo curto: “Contradição: desprezo por nosso ser, 

morrer por nada, ódio ao nosso ser”/“Contradiction: mépris de notre être, mourir pour 

rien, haine de notre être” (PASCAL, s/d, p. 403).  

Mais um exemplo: 

É perigoso mostrar demais ao homem o quanto ele é igual aos animais 

sem lhe mostrar a sua grandeza. E é também perigoso mostrar-lhe 

demais a sua grandeza sem a sua baixeza. É mais perigoso ainda deixá-

lo ignorar uma e outras coisas, mas é vantajosíssimo representar-lhe 

uma e outra. (PASCAL, 2005, p. 42).  

 

 

Consoante Vincent Carraud, em obra já citada neste estudo, os termos que Pascal 

emprega para expressar o divertissement remetem ao fato de fazer com que o homem se 

dê conta de sua exterioridade: “trouble, tracas, tumulte, bruit, agitation, remuement” 

[desordem, inquietação, tumulto, barulho, agitação, movimento] (p. 246). Para Carraud 

(2007), em sua análise dos textos sobre divertissement, o ser humano não consegue pensar 

em si mesmo, pois tal ato lhe é insuportável. Para ele, analisar o divertissement e conhecer 

o ser humano significa tomar consciência da falta de essência do prazer e ver o prazer 

como uma finalidade. Para ele, é preciso tomar consciência da falta de essência do 

regozijo logo que ele ocorre. Evidentemente, os personagens machadianos não tomam 

consciência da falta de essência no prazer que eles buscam. Para eles, o prazer é um 

caminho para fugirem à consciência de sua miséria, mas também uma maneira de 

conseguir seus objetivos. Ao mesmo tempo, o divertissement surge na trama machadiana 

da maneira como Pascal descreve em sua obra Pensées.  

No romance Dom Casmurro, por exemplo, há um capítulo em que o personagem 

Bentinho, ao passar pela rua, é chamado pelo pai do Manduca, um jovem que morrera de 

lepra e com quem Bentinho travara uma discussão acirrada sobre a guerra da Crimeia, um 

conflito que ocorreu de 1853 a 1956 e que envolveu o Império Russo de um lado, e o 

Reino Unido, a França, o Reino da Sardenha, e o Império Otomano, do outro. O império 

Austríaco apoiou o segundo grupo. Os aliados venceram o conflito. A guerra foi 
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deflagrada a fim de se deter as pretensões expansionistas da Rússia. Bentinho defendia a 

vitória da Rússia e Manduca, a dos aliados.  

Entretanto, este não é o ponto importante da discussão, o que se pretende aqui é 

relatar o que se passou depois que Bentinho atendeu ao pedido do pai do Manduca. Ao se 

deparar com a finitude humana e, sobretudo com a aparência disforme do defunto, 

Bentinho foge da casa: “Eu cuidei de sair, disse que era esperado em casa, e despedi-me. 

O pai perguntou-me se lhe faria o favor de ir ao enterro; respondi com a verdade, que não 

sabia, faria o que minha mãe quisesse. E rápido saí, atravessei a loja, e saltei à rua” 

(MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 151). Contudo, como que para se arredar do ambiente 

de morte, de tristeza, de pobreza (o pai de Manduca possuía uma loja de louças, e a família 

morava nos fundos do estabelecimento), Bentinho não só se afasta fisicamente da casa, 

mas pensa na sua residência, “e mais na vida e na cara fresca e lépida de Capitu...” 

(MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 151). E o narrador-personagem continua: “Amai, 

rapazes! e, principalmente, amai moças lindas e graciosas; elas dão remédio ao mal, 

aroma ao infecto, trocam a morte pela vida... Amai, rapazes!” (MACHADO DE ASSIS, 

2009, p. 151). Esta conclusão feita por Bentinho vai ao encontro do que Pascal escreveu 

na Seção II, intitulada “Miséria do homem sem Deus”, em que há um trecho em que ele 

escreveu que a infelicidade de nossa condição é tal, que é melhor não pensar nela para 

possuir alguma sombra ou alguma aparência de felicidade; assim, é preciso que ele exista 

fora de si; crie uma pessoa imaginária à qual ele sacrifica sua verdadeira pessoa. O ser 

humano se limita a fugir de si mesmo, porque assim ele foge da miséria e do pensamento 

sobre a morte.   

Na nota de rodapé do livro Pensées et opuscules, da Librairie Hachette, Seção II, 

p. 406, edição fundamental para a presente tese, há uma explicação bastante esclarecedora 

sobre o conceito de divertissement, que vai além de definir o que é, mas também ressalta 

a postura mental de quem recorre a ele. É importante esclarecer que Port-Royal 

acrescentou um trecho para conferir a este um aspecto mais piedoso:  

 

 

Assim, por uma estranha reviravolta da natureza do homem, ocorre que 

o ennui, que é o seu mal mais sensível, é, de certa forma, seu maior 

bem, porque ele pode contribuir mais do que todas as coisas que o fazer 

procurar sua verdadeira cura, e que o divertissement, que ele considera 

como seu maior bem, é, na verdade, seu maior mal, porque ele o 

distancia mais do que qualquer coisa de procurar o remédio para seus 
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males. E um e outro constituem uma prova admirável da miséria e da 

corrupção do homem, e ao mesmo tempo de sua grandeza; uma vez que 

o homem se entedia com tudo e busca esta multiplicidade de ocupações 

somente porque ele tem a ideia da felicidade que ele perdeu: a qual, não 

a encontrando em si, a procura inutilmente nas coisas exteriores, sem 

jamais conseguir se contentar, porque ela não está nem em nós, nem nas 

criaturas, mas somente em Deus.9 [tradução da autora] 

 

 

A fuga diante da morte, a qual é a constatação da nossa finitude e de nossa 

condição contingente, vai acompanhar o relato machadiano. Em Memórias Póstumas de 

Brás Cubas (2001), o defunto-autor, Brás Cubas, a bordo do navio que o levava a 

Coimbra, acompanha a doença da esposa do capitão. Conforme ele escreve: “(...) Neste 

ponto vieram buscá-lo da parte dela; corremos ambos; era uma crise. Esse e o dia seguinte 

foram cruéis; o terceiro foi o da morte; eu fugi ao espetáculo, tinha-lhe repugnância” (p. 

108).     

Junto ao conceito de divertissement, posiciona-se o conceito de miséria. Aliás, 

para Pascal a única coisa que nos consola de nossas misérias é o divertissement. Contudo, 

este é a maior de nossas misérias. O divertissement nos impede de refletir sobre nós 

mesmos e, assim, nos perdemos. Pascal vai se referir à miséria várias vezes em Pensées 

e um dos aspectos que ele ressaltará na miséria é a miséria do homem sem Deus.  

No maço 562, ele escreveu que não há nada sobre a Terra que não mostre ou a 

miséria do homem ou a misericórdia de Deus; ou a impotência do homem sem Deus, ou 

a potência do homem com Deus. Este viés, bastante apologético e, portanto, distante um 

pouco de Machado de Assis, é interessante se quisermos, descartando o fato de que o 

homem é impotente quando não tem Deus, mostrar que os personagens de Machado de 

Assis são seres em miséria; não porque não têm Deus, mas porque são pessoas 

presunçosas, vaidosas, concupiscentes, contraditórias, inconstantes, inquietas. Vale aqui 

acrescentar que foi por intermédio de Pascal que Machado de Assis chegou ao Eclesiastes 

e ao Livro de Jó.  

Relativamente ao Eclesiastes, foi no Livro Sapiencial que Machado de Assis 

também encontrou rica inspiração e eco naquilo que sempre foi seu foco: a fragilidade 

                                                 
9 Ainsi, par un étrange renversement de la nature de l’homme, il se trouve que l’ennui, qui est son mal le plus 

sensible, est en quelque sorte son plus grand bien, parce qu’il peut contribuer plus que toutes choses à lui faire chercher 

sa véritable guérison, et que le divertissement, qu’il regarde coome son plus grand bien, est en effet son plus grand mal, 

parce qu’il l’éloigne plus que toute chose de chercher le remède à ses maux. Et l’un et l’autre sont une preuve admirable 

de la misère et de la corruption de l’homme, et en même temps de sa grandeur ; puisque l’homme ne s’ennuie de tout, 

et ne cherche cette multitude d’occupations, que parce qu’il a l’idée du bonheur qu’il a perdu : lequel, ne trouvant point 

en soi, il le cherche inutilement dans les choses extérieures, sans se pouvoir jamais contenter, parce qu’il n’est ni dans 

nous, ni dans les créatures, mais Dieu seul. 



102 

 

 

 

moral dos homens, a qual se corporifica no individualismo burguês. As afinidades que 

ele tinha com o Livro se dão sobretudo pela visão trágica da vida e por tratar, sobretudo, 

da dor humana. Barretto Filho (1980) escreveu:  

 

E enquanto os anos vão se escoando, instala-se definitivamente, sobre 

o impulso vital de outrora, e ainda sobre uma camada sobreposta de 

decepção e amargura, o último verniz de uma quieta resignação: o 

espírito de Eclesiastes. Quando o livro da sabedoria declara que uma 

geração passa, outra geração lhe sucede, mas a terra permanece firme. 

(BARRETTO FILHO, 1980, pp. 141-142). 

 

 

E aqui, com base em Gladstone Chaves de Melo (1995), em Radiografia de 

Machado de Assis reportamo-nos a essa “civilização de aparências” (p. 4), que permeia 

as relações, não apenas à classe social burguesa, mas ao “estado de espírito e à escala de 

valores que historicamente coincidiram com a ascensão da burguesia e que, nada obstante, 

se pode encontrar em antigos nobres e em proletários (...)” (p. 990). Ao perceber essa 

filosofia de vida burguesa, individualista e egocêntrica, o escritor denunciou esse desvio 

e o combateu por meio do ridículo e do humour. Segundo Melo, uma das técnicas mais 

empregadas “foi tratar com gravidade as coisas fúteis e à ligeira as coisas sérias ou 

seriíssimas (exceto a morte)” (p. 999). Um exemplo: “Ouvistes que foi dito aos homens: 

Amai-vos uns aos outros. Pois eu digo-vos: Comei-vos uns aos outros; melhor é comer 

que ser comido; o lombo alheio é mais nutritivo que o próprio.” (Sermão do Diabo, in 

QUEIROZ, 2008, p. 135). 

Já Alcides Maia, em Machado de Assis (Algumas notas sobre o “humour”) e 

citado por Alfredo Bosi em seu livro Brás Cubas em três versões: estudos machadianos 

(2006), descreveu um Machado de Assis melancólico, o que não impediu “de reconhecer 

um veio de sátira local na fixação de ‘caricaturas de alguns tipos da sociedade brasileira” 

(MAIA apud BOSI, 2006, p. 27).  

Machado de Assis sempre rejeitou a vaidade, o exibicionismo, a futilidade, o 

fingimento, aspectos da personalidade humana que já eram mostrados no texto bíblico 

como uma maneira de o ser humano afastar-se de Deus. Do mesmo modo que o Bruxo 

do Cosme Velho apontava para os defeitos morais da condição humana numa linguagem 

mordaz, o Eclesiastes, também em tom irônico, vai denunciando as mazelas e as 

desvirtuações do ser humano. Assim sendo, o Pregador vai empregar uma linguagem dura 
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– Machado de Assis vai usar a pena da galhofa molhada na tinta da melancolia – através 

da qual tudo é vazio, oco, fútil. A vida não é o que parece, de acordo com o texto 

sapiencial; em Machado de Assis, a vida é uma representação em que todos interpretam 

um papel. No Eclesiastes, tudo é vaidade, a mais vã de todas as futilidades. O escritor 

carioca também aponta para os falsos valores, para a desenfreada busca de poder e 

dinheiro, numa competição ridícula e sem sentido entre os seres humanos para atingirem 

algo que desaparece com o vento. Ao invés de acenar com promessas de riqueza, 

segurança, felicidade e bênçãos, o Pregador achou por bem não idealizar nada (assim o 

fez Machado de Assis) e apontar para dois aspectos: previa-se a Vontade Divina sem levar 

em conta os mistérios que a dirigem e ignorava-se a morte, aquela que interrompe nossos 

planos e faz com que nossos bens passem para outras mãos, segundo David Allan 

Hubbard, em seu livro Muito além da futilidade (1991). O personagem Rubião, do livro 

Quincas Borba, por exemplo, herdeiro da fortuna do filósofo Quincas Borba, perde todo 

o patrimônio deixado pelo amigo, é abandonado por todos e morre louco:  

 

Poucos dias depois morreu... Não morreu súdito nem vencido. Antes de 

principiar a agonia, que foi curta, pôs a coroa na cabeça, - uma coroa 

que não era, ao menos, um chapéu velho ou uma bacia, onde os 

espectadores palpassem a ilusão. Não, senhor; ele pegou em nada, 

levantou nada e cingiu nada; só ele via a insígnia imperial, pesada de 

ouro, rútila de brilhantes e outras pedras preciosas. O esforço que fizera 

para erguer meio corpo não durou muito; o corpo caiu outra vez; o rosto 

conservou porventura uma expressão. (...) A cara ficou séria, porque a 

morte é séria; dois minutos de agonia, e estava assinada a abdicação. 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 214). 

 

 

A maioria das considerações de Pascal sobre divertissement estão na seção II, mas 

é possível fazer uma ponte com a seção VII, cujo conteúdo se relaciona convenientemente 

ao primeiro. A seção VII vai referir-se a diversos pontos como: o homem sem fé; vontade, 

baixeza do homem; grandeza e miséria do homem; orgulho; concupiscência; presunção; 

desespero; vaidade; fraqueza; cegueira do homem, entre outros assuntos. O mal também 

será abordado, além da felicidade, da moral, da graça, da fé e muitas reflexões sobre Jesus 

Cristo. No entanto, será a ênfase conferida ao homem sem fé que se sobressai. Há o 

seguinte trecho: “Que grande quimera é o homem! Que confuso caos! Que misto de 

contradições! Juiz de todas as coisas, e não mais do que um mísero verme! Grande 

guardador e depositário da verdade e, contudo, um mero acervo de incertezas! Glória e 
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escândalo do Universo!” (PASCAL, 1967, p. 5). Ao ter enumerado os pontos acima é 

porque, tirando a referência à felicidade, graça, fé e Jesus Cristo, de uma maneira ou de 

outra o divertissement se liga a eles, o que corrobora o que pensamos sobre o 

divertissement e suas origens.  

Relativamente a esta seção, vale ressaltar que Pascal afirma que o homem sem fé 

não pode conhecer nem o verdadeiro bem, nem a justiça:  

Todos os homens buscam ser felizes; isso é sem exceção; por mais 

diferentes que sejam os meios que eles empreguem, todos eles tendem 

a este objetivo. O que faz com que uns vão à guerra, e que outros não 

vão à guerra é este mesmo desejo, que se encontra nos dois, 

acompanhado de diferentes opiniões. (PASCAL, s/d, p. 518).10 

[tradução da autora].  

 

 

Visto que Pascal vai, conforme já mencionado, se voltar para a existência humana, 

ele se pergunta o que o homem se tornará. Ele será semelhante a Deus ou às bestas? E 

continua refletindo que quem não percebe que o homem está perdido, que saiu do lugar, 

não vai mais encontrar esse lugar. Pondé, na obra já mencionada, reproduz um dos trechos 

do texto pascaliano sobre o divertissement: 

O único bem dos homens consiste, portanto, em serem desviados 

[divertis] de pensar na própria condição ou por uma ocupação que dela 

os desvie [détourne], ou por alguma paixão agradável e nova que os 

ocupe, ou pelo jogo, a caça, algum espetáculo atraente e, enfim, por 

aquilo que se chama de divertissement. (PASCAL apud PONDÉ, 2014, 

p. 225). 

 

Até aqui foi feita uma conceituação do tema divertissement apresentado por Blaise 

Pascal e estabelecer uma relação com a visão de Machado de Assis. Fica claro que o 

filósofo francês encontrou eco na visão de mundo do escritor carioca. Houve mais 

semelhanças do que diferenças entre ambos, e o mais importante é que enquanto Pascal 

tinha esperança de que o homem sairia de sua miséria se recorresse a Deus, Machado de 

Assis não acreditava que tal fato ocorreria. Para tanto, basta ver como os personagens de 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro agem e reagem 

diante das vicissitudes da vida. E aqui cabe uma observação feita por Miguel Reale em 

seu livro A filosofia de Machado de Assis e Antologia Filosófica de Machado de Assis 

                                                 
10 Tous les hommes recherchent d’être heureux; cela est sans exception; quelques différents moyens qu’ils 

s’y emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les uns vont à la guerre, et que les autres n’y vont pas, est ce 

même désir, qui est dans tous les deux, accompagné de différentes vues. 
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(1982) no qual ele considera um pouco exagerada a correlação Pascal e Machado de Assis 

justamente porque, citando Sérgio Buarque de Holanda, falta ao Bruxo do Cosme Velho 

a inquietação religiosa que habitava Blaise Pascal. Aquilo que sobejava no escritor era 

uma inquietação mais ontológica. Afrânio Coutinho afirma que o socorro divino, para 

Pascal, seria a única maneira de curar as misérias humanas, expressando, assim, toda sua 

esperança na redenção humana, que só se daria quando o homem recorresse a Deus. Uma 

vez que o autor de Quincas Borba, para Coutinho, enxergava apenas o homem sem Deus, 

só misérias, queda, insuficiência vão palmilhar o caminho da existência humana. 

O motivo de apresentar esse contraponto é porque, para proceder a uma análise 

mais acurada, é preciso não ser tendencioso, mas com base na filosofia de Blaise Pascal 

em Pensées e na análise das obras já nomeadas ao longo deste trabalho, perceber como 

duas pessoas com um ponto de partida oposto – crença em Deus e no homem e descrença 

em ambos – constataram, apontaram e exemplificaram situações tão semelhantes que 

abrangem os mais amplos campos da existência humana. Aqui vale lembrar que Pascal 

acreditava em Deus e professava sua fé na salvação do ser humano desde que ele 

acreditasse em Deus por intermédio de Jesus. Já Machado de Assis não acreditava em 

Deus (aqui há estudos que tentam explicar o oposto) nem no homem. Uma vez que o 

propósito não é cristianizar ou batizar o escritor, mas sim apontar seu ponto de vista 

quanto à condição humana, é necessário concentrar as considerações na ausência de 

confiança que Machado de Assis tinha em relação à condição humana.  

 A visão de Machado de Assis sobre o ser humano assemelha-se profundamente à 

de Pascal. Vejamos: os homens são capazes só de vícios, ambições, ganância, 

dissimulação, maldade, ingratidão, inconstância. Nas três obras estudadas na presente 

tese, proliferam os vícios e os defeitos morais, as más qualidades, e as pessoas se 

relacionam numa teia de hipocrisia, de desejos inconfessáveis. Isso tudo se configura no 

que se chama de pessimismo, o qual, consoante Afrânio Coutinho, em sua obra Machado 

de Assis na Literatura Brasileira (1966) 

(...) revela-se nas criações artísticas, através de um ódio radical da vida 

e da humanidade, uma ausência total de simpatia para os homens e de 

confiança nêles (sic), uma indiferença completa para os seus 

sofrimentos, amarguras e desesperos. É essa a tonalidade geral da sua 

obra, a nota permanente de sua interpretação do mundo, essa falta de 

generosidade no julgar os homens e a vida. (COUTINHO, 1966, p. 55). 
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Faz-se necessário apor algumas considerações sobre o tão propalado pessimismo 

de Machado de Assis, muitas vezes mencionado como algo ruim, inadequado ou 

desnecessário. Na verdade, o escritor via a condição humana e todas as suas falhas com 

um olhar agudo, irônico, realista (e não pessimista) e fez com que seus leitores, se assim 

o quisessem, refletissem e buscassem as ferramentas necessárias à melhoria da sociedade. 

Para Coutinho, o pessimismo em Machado de Assis advém da leitura mormente de 

Montaigne e Pascal e também de sua epilepsia, de sua cor e de sua origem. Só estes três 

fatores já eram suficientes para torná-lo um observador atento que, conforme Coutinho 

(1940), se comprazia em mostrar o lado mau do homem, expressando uma visão pouco 

esperançosa da vida social.   

Neste capítulo, procurou-se mostrar que o ser decaído, egoísta e amoral descrito 

pelo escritor busca no desvio/divertissement uma maneira de não encarar sua miséria. 

Paralelamente a isso, é preciso sempre ressaltar o estilo com o qual Machado de Assis 

expressou sua concepção de mundo e do ser humano. Um estilo que se consubstancia em 

uma estética que se expressa em um realismo aberto, noção explicitada por Alfredo Bosi, 

citado por Hélio de Seixas Guimarães no livro Machado de Assis, o escritor que nos lê 

(2017). Em sua explicação sobre a denominação de Bosi, Guimarães escreveu: 

Para Bosi, esse realismo aberto acomoda outras dimensões do real que 

não apenas a organização da sociedade em classes ou uma visão coerente 

e distanciada, por parte do escritor, do processo político e social. O 

realismo aberto estaria relacionado ao olhar bastante oscilante dos 

narradores e do próprio autor, que não teria uma visão apriorística a 

respeito de nada, sendo impossível atribuir a ele uma posição ideológica 

precisa. Dessa maneira, o social seria apenas uma das dimensões do 

realismo machadiano (GUIMARÃES, 2017, p. 229). 

 

 

Este tipo de realismo por meio do qual o autor não possui uma visão apriorística 

a respeito de nada, constitui uma ferramenta bastante útil para o autor falar sobre as 

mazelas morais do ser humano, as inúmeras falhas do caráter humano pois, adotando uma 

postura cética (recusa em pronunciar-se, suspensão de juízo, ausência de perturbação e 

indiferença), sentiu-se livre para escrever, sem nos impor qualquer postura política, 

sociológica, econômica.  
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Concomitantemente, é relevante lembrar que a estética machadiana é uma estética 

clássica. Em outras palavras, testemunhamos o domínio da inteligência sobre a 

sensibilidade. Para o escritor, foi o romantismo e a perda de contato com as fontes do 

classicismo que provocaram consequências devastadoras (cf. Barretto Filho). 

Acrescentando ao pensamento de Bosi, cumpre mencionar Afrânio Coutinho, 

mais uma vez, que contribui e amplia o viés do primeiro. Para Coutinho, a arte 

machadiana não é do mundo exterior,  

e se a realidade lhe interessa, se cenas exteriores às vêzes (sic) se 

impõem, é tudo na medida em que o exterior aparece aos olhos do artista 

testemunhando uma emoção do momento. Por isso, êle (sic) é tão 

profundo psicólogo e não surpreende que a análise interior tenha 

constituído o seu forte. (COUTINHO, 1940, p. 79). 

 

 

Muitos criticam em Machado de Assis uma pretensa indiferença social quanto à 

sua época. Não há o menor fundamento nesta crítica. Sem fazer uma literatura panfletária, 

sem acusar ou fazer afirmações diretas, mas usando da assimetria (cf. Bosi), ele vai 

compondo uma teia de relações sociais (família, política, comércio, vida pública, 

profissional) que se aliam, que se distanciam, que se locupletam, que se dilapidam, em 

um afã de subir socialmente, mas envoltas em uma miséria existencial que leva a todos e 

todas a se desviar de sua real existência para esquecer sua mediocridade, sua doença 

espiritual, seu despreparo. Para Bosi, em seu livro Machado de Assis: o enigma do olhar 

(2007), o autor de Quincas Borba “(...) teria, realisticamente, penetrado os meandros da 

sociedade fluminense, isto é, o presente, já urbanizado e até certo ponto modernizado, na 

medida em que guardava no seu bojo a decomposição do sistema escravista e da 

hegemonia imperial” (p. 151). 

É importante fazer todas essas abordagens para retornar ao tema do divertissement. 

O escritor vai-se colocar numa posição contra a agitação da vida, que “afoga e obscurece 

a consciência do problema fundamental, a miséria do homem” (Barretto Filho, 1980, p. 

76). Basta ater-nos a essa afirmação que é possível perscrutar durante a leitura dos três 

romances o quanto alguns personagens se desviavam de sua vida para se dedicar às festas, 

aos bailes, ao lazer. Bentinho quer atar as duas pontas do tempo, Brás Cubas quer inventar 

um emplasto que vai curar todas as doenças do mundo e Rubião quer ser imperador. Isso, 

só para nomear alguns exemplos. E ainda há críticos literários que tacham o escritor de 

pessimista... Para Machado de Assis, “qualquer forma de otimismo cósmico ou histórico 
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devia soar como imponente ilusão” (BOSI, 2007, p. 156). Assim sendo, em Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, o personagem que é parte do título, afirma que “a terceira força 

que me chamava ao bulício [grifo da autora] era o gosto de luzir, e, sobretudo, a 

incapacidade de viver só [grifo da autora]” (p. 220). E por que será que Brás Cubas não 

conseguia viver só porque para ele era penoso pensar em sua condição humana e na sua 

incapacidade de ser útil, de fazer algo útil na vida? O amor, em Brás Cubas, também será 

uma maneira de se desviar: 

Jantei triste. Não era a falta do relógio que me pungia, era a imagem do 

autor do furto, e as reminiscências de criança, e outra vez a comparação, 

e a conclusão... Desde a sopa, começou a abrir em mim a flor amarela e 

mórbida do capítulo XXV, e então jantei depressa, para correr à casa de 

Virgília. Virgília era o presente; eu queria refugiar-me nele, para escapar 

às opressões do passado, porque o encontro do Quincas Borba, tornara-

me aos olhos o passado, não qual fora deveras, mas um passado roto, 

abjeto, mendigo e gatuno. (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 159). 

 

 

Toda essa concepção de divertissement vai encontrar eco no maço 183, Seção II, 

em que Pascal escreveu: “Nós corremos despreocupadamente rumo ao precipício, depois 

que nós pusemos alguma coisa diante de nós para nos impedir de vê-la.”11 [tradução da 

autora] (Pascal, s/d, p. 412). É isso que o ser humano faz constantemente uma vez que a 

realidade se apresenta cada vez mais insuportável, mais miserável. Conforme já 

mencionado, mas é imprescindível retornar ao tema, Pascal se referiu à miséria, entre suas 

várias reflexões, da seguinte maneira: “Salomão e Jó foram os que melhor conheceram e 

melhor falaram sobre a miséria do homem: um, o mais feliz, e outro o mais infeliz; um 

conhecendo a vaidade dos prazeres pela experiência, o outro, a realidade dos males.” 12 

[tradução da autora] (PASCAL, s/d, p. 409). Ora se a vida é tumulto, miséria, agitação, 

se o mal nos atormenta constantemente, se é desagradável olhar para si mesmo e ao seu 

redor, só nos resta fugir, desviar-nos do que nos aborrece, nos preocupa, nos faz sofrer.  

Pascal escreveu que, após ter descoberto a causa de toda a nossa infelicidade, ele 

quis descobrir-lhe a razão, e descobriu que existe uma causa bastante eficaz, que consiste 

na infelicidade natural de nossa condição fraca e mortal, e tão miserável, que nada pode 

                                                 
11 Nous courons sans souci dans le précipice, après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous 

empêcher de le voir. 
12 Salomon et Job ont le mieux connu et le mieux parlé de la misère de l’homme : l’un le plus heureux, et 

l’autre le plus malheureux ; l’un connaissant la vanité des plaisirs par expérience, l’autre la réalité des maux. 
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nos consolar sempre que nós pensamos nela de perto. Referindo-se à realeza, ele postula 

que se o rei não se encontra no estado de divertissement e se a ele for permitido considerar 

e refletir sobre o que ele é, esta felicidade indolente não o sustentará. Assim sendo, o rei, 

por necessidade, cairá nas visões que o ameaçam, nas revoltas que podem advir e, 

finalmente, na morte e nas doenças que são inevitáveis. Por conseguinte, se ele não se 

encontrar naquilo que se chama de divertissement, ei-lo infeliz e mais infeliz que a 

minoria de seus súditos, que brinca e se desvia (maço 139, resumido – pp. 390-391).  

Se forem aplicadas essas colocações aos personagens dos três romances, constata-

se que eles buscam as reuniões em que as conversas são frequentes, os grandes negócios, 

os títulos de nobreza: 

Oito dias depois, encontrei-a num baile; creio que chegamos a trocar duas 

ou três palavras. Mas noutro baile, dado daí a um mês, em casa de uma 

senhora, que ornara os salões do primeiro reinado, e não desornava então 

os do segundo, a aproximação foi maior e mais longa, porque 

conversamos [grifo da autora] e valsamos. A valsa é uma deliciosa coisa. 

Valsamos; não nego que, ao conchegar ao meu corpo aquele corpo 

flexível e magnífico, tive uma singular sensação, uma sensação de 

homem roubado. (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 273). 

Cinquenta anos! Não era preciso confessá-lo. Já se vai sentindo que o 

meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Naquela ocasião, 

cessado o diálogo com o oficial de marinha, que enfiou a capa e saiu, 

confesso que fiquei um pouco triste. Voltei à sala, lembrou-me dançar 

uma polca, embriagar-me das luzes, das flores, dos cristais, dos olhos 

bonitos, e do burburinho surdo e ligeiro das conversas [grifo da autora] 

particulares. E não me arrependo; remocei. Mas, meia hora depois, 

quando me retirei do baile, às quatro da manhã, o que é que fui achar 

no fundo do carro? Os meus cinquenta anos. Lá estavam eles os 

teimosos, não tolhidos de frio, nem reumáticos, — mas cochilando a 

sua fadiga, um pouco cobiçosos de cama e de repouso. Então, — e 

vejam até que ponto pode ir a imaginação de um homem, com sono, — 

então pareceu-me ouvir de um morcego escarapitado no tejadilho: Sr. 

Brás Cubas, a rejuvenescência estava na sala, nos cristais, nas luzes, nas 

sedas, — enfim, nos outros. (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 231). 

 

 

Não havia banco, nem lugar de diretor, nem liquidação; mas como 

justificaria o Palha a proposta de separação, dizendo a pura verdade? 

Daí a invenção, tanto mais pronta, quanto o Palha tinha amor aos 

bancos, e morria por um. A carreira daquele homem era cada vez mais 

próspera e vistosa. O negócio corria-lhe largo; um dos motivos da 

separação era justamente não ter que dividir com outro os lucros 

futuros. Palha, além do mais, possuía ações de toda a parte, apólices 

de ouro do empréstimo Itaboraí, e fizera uns dois fornecimentos 

para a guerra, de sociedade com um poderoso, nos quais ganhou 
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muito. [grifo da autora] Já trazia apalavrado um arquiteto para lhe 

construir um palacete. Vagamente pensava em baronia. [grifo da 

autora] (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 151). 

 

 

Os exemplos são inúmeros e só podemos aferir que as situações colocadas por 

Machado de Assis vão ao encontro do pensamento de Pascal, para quem a agitação, entre 

outros fatores, nos desvia do ato de pensar. Consoante o filósofo francês, o problema é 

que as pessoas buscam o tumulto apenas como uma maneira de se desviar, como se a 

posse das coisas que elas buscam é que deveriam torná-las verdadeiramente felizes e é 

neste aspecto que, segundo o pensador, reprovamos sua procura da vaidade. Os três 

romances são, talvez, os que apresentam os personagens em seu maior grau de angústia, 

quando, na verdade, deveriam estar felizes e realizados. Os personagens, em sua ânsia de 

glória, fama e reconhecimento – uns em maior, outros em menor escala – acabam 

derrotados. Brás Cubas não teve filhos, não transmitiu a ninguém a herança de sua 

miséria; Rubião morre louco, depois de se imaginar apto a conceder um título de duquesa 

a Sofia; Bentinho tenta reconstituir sua antiga casa na Rua de Matacavalos com a 

esperança de restaurar a adolescência na velhice. Entretanto, conforme ele escreveu: “Em 

tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente; (...) mas falto eu mesmo, e esta lacuna é 

tudo” (MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 31). 
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2.4 O tempo e a morte 

Existem duas temáticas em Machado de Assis constantes em sua obra, que são o 

tempo e a morte. Aqui será destacada a questão da morte, que se liga tão 

significativamente à finitude, tema tão caro a Pascal. O filósofo opõe ao homem do 

divertissement, o homem que possui a plena consciência da morte, que é o seu fim. O fato 

de ter que encarar o inevitável leva o homem também a se desviar dessa reflexão e 

procurar na caça, no baile, no emplasto, nas relações adúlteras, nas trapaças financeiras, 

um meio de não pensar no inevitável. Especialmente, na obra Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, a morte surge nas seguintes ocasiões: morte do filósofo Quincas Borba; 

morte de Marcela; morte da esposa do capitão do navio em que Brás viajava para a 

Europa; morte de Dona Plácida; morte de Eugênia; morte de Nhã Loló; morte do pai de 

Brás; morte de Lobo Neves e morte de sua mãe, cujo trecho é transcrito abaixo: 

Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, 

repisada, que me encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu 

via morrer alguém. Conhecia a morte de outiva; quando muito, tinha-a 

visto já petrificada no rosto de algum cadáver, que acompanhei ao 

cemitério, ou trazia-lhe a idéia (sic) embrulhada nas amplificações de 

retórica dos professores de coisas antigas, — a morte aleivosa de César, 

a austera de Sócrates, a orgulhosa de Catão. Mas esse duelo do ser e do 

não ser, a morte em ação, dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho 

político ou filosófico, a morte de uma pessoa amada, essa foi a primeira 

vez que a pude encarar. Não chorei; lembra-me que não chorei durante o 

espetáculo: tinha os olhos estúpidos, a garganta presa, a consciência 

boquiaberta. Quê? uma criatura tão dócil, tão meiga, tão santa, que nunca 

jamais fizera verter uma lágrima de desgosto, mãe carinhosa, esposa 

imaculada, era força que morresse assim, trateada, mordida pelo dente 

tenaz de uma doença sem misericórdia? Confesso que tudo aquilo me 

pareceu obscuro, incongruente, insano...  (MACHADO DE ASSIS, 2001, 

p. 114).      

  

 

Diante da morte, não há ilusão e, por conseguinte, cabe ao escritor “desvendar a 

face do perecível (..), reduzir todos os estados que se alimentam de uma falsa sensação 

de perenidade, entre os quais está o amor, o maior dos ilusionistas” (BARRETTO FILHO, 

1980, pp. 19-20). 
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A maneira como Machado de Assis arranca toda e qualquer máscara que torne a 

finitude atraente, bela e benfazeja, sugere o que Afrânio Coutinho escrevera: Machado de 

Assis fora tomado de temor e ódio pela vida (p. 152). Coutinho vai em defesa do escritor 

e afirma que este tipo de sentimento não poderia ser diferente já que Machado de Assis 

tinha sido “tão pouco mimado pela vida” (p. 152). Acrescenta: “Seu mestre Pascal ainda 

mais lhe ensinara a odiá-la [a vida]” (p. 152).  

 Consoante Barretto Filho, Machado de Assis, em sua obra Introdução a Machado 

de Assis (1980), diante do caráter perecível das coisas, jamais conseguiu superar o que 

ele considerava um escândalo:  

Não aceitou nenhuma consolação para essa desarmonia fundamental, e 

a prova de que bebeu esse cálice até a última gota, com o espírito lúcido 

e o coração transido, é a relação que descobriu e formulou, entre o grau 

de personalização e o maior absurdo da morte. Sentiu vivamente e com 

bastante nitidez a revolta contra a necessidade da morte, na medida em 

que o ser atingido era mais singular, mais únicos, se assim nos podemos 

exprimir, e menos capaz de ser substituído. Assim, merecerá o raio frio 

da ironia tudo o que supõe não acabar mais. (BARRETTO FILHO, 

1980, p. 19).  

 

 

Este temor e ódio pela vida é expresso em um trecho do Memórias Póstumas de 

Brás Cubas, quando o autor-defunto discorre sobre Dona Plácida, a senhora que servia 

de disfarce para os encontros de Brás Cubas com Virgília:  

É de crer que D. Plácida não falasse ainda quando nasceu, mas se falasse 

podia dizer aos autores de seus dias: — Aqui estou. Para que me 

chamastes? E o sacristão e a sacristã naturalmente lhe responderiam. — 

Chamamos-te para queimar os dedos nos tachos, os olhos na costura, 

comer mal, ou não comer, andar de um lado para outro, na faina, 

adoecendo e sarando, com o fim de tornar a adoecer e sarar outra vez, 

triste agora, logo desesperada, amanhã resignada, mas sempre com as 

mãos no tacho e os olhos na costura, até acabar um dia na lama ou no 

hospital; foi para isso que te chamamos, num momento de simpatia. 

(MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 176). 

 

 

Sempre voltado para a condição humana, como Pascal também o fez, Machado de 

Assis vai debruçar-se sobre a natureza humana, vulnerável, cuja aparente virtude é 

movida por um interesse obscuro, inconfessável, inspirado pelo egoísmo, pela 

sensualidade, pelo amor-próprio. O filósofo francês salientava o lado mau da índole 

humana para mostrar que a única coisa que tiraria o ser humano de sua miséria seria o 
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reencontro com Deus. Daí o título da primeira parte da Seção III de sua obra Pensées, que 

é “Misère de l’homme sans Dieu” (“Miséria do homem sem Deus”). A descrição que ele 

fazia do homem, como um ser decaído, na verdade, era um estudo moral e também uma 

apologia do Cristianismo, ao qual ele atribuía o único meio de o ser humano se salvar. 

Para Afrânio Coutinho, embora Machado de Assis tenha sofrido uma forte influência 

pascaliana, ele não se deixou mover pela apologética, pela inspiração cristã, pelo 

sentimento cristão da obra Pensées, o que suscita o pensamento de que Machado de Assis 

já tinha uma postura pronta da vida e viu em Pascal, no Eclesiastes, no Livro de Jó 

ferramentas para corroborar sua visão de mundo. 

Só para relembrar, a mentalidade reinante do século XVII consistia em ver a 

natureza humana como amarga e sombria, decaída, cheia de vícios, má. E entãolevanta-

se a questão: como o ser humano veria a morte? A prova incontestável de sua finitude, 

impotência? Como Machado de Assis, moralista que se inspirou no século XVII, 

trabalhou o tema, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas? Isso não quer 

dizer que o tema não tenha surgido nas demais obras: Quincas Borba e Dom Casmurro. 

Na primeira, conforme apontado, foi descrita a morte de Rubião. Em Dom Casmurro, a 

morte vem mais enfaticamente expressa de maneira desprezível, quando Bentinho se 

refere à morte do filho, Ezequiel:  

Não houve lepra, mas há febres por todas essas terras humanas, sejam 

velhas ou novas. Onze meses depois, Ezequiel morre de uma febre 

tifoide, e foi enterrado nas imediações de Jerusalém, onde dois amigos da 

universidade lhe levantaram um túmulo com esta inscrição, tirada do 

profeta Ezequiel, em grego: ‘Tu eras perfeito nos teus caminhos’. 

Mandaram-me ambos os textos, grego e latino, o desenho da sepultura, a 

conta das despesas e o resto do dinheiro que ele levava; pagaria o triplo 

para não tornar a vê-lo. (MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 231).   

  

 

No exemplo acima, Bentinho usa a morte de Ezequiel como uma maneira de 

expelir sua bile de ódio e desprezo por alguém que ele acha que não é seu filho.  

 Contudo, quando o autor vai mostrar a impotência de seu personagem Brás Cubas 

em aceitar a contingência, em “transitar pela existência sem nada saber a respeito das 

duas margens” (BARRETTO FILHO, 1980, p. 29), vai fazê-lo por meio de um estilo que 

expressa seu espanto e falta de entendimento sobre a única coisa que temos de certo, que 

é a morte.  
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Por conseguinte, não se detecta apenas um viés do conceito de morte para o 

escritor. A morte, nas três obras exaustivamente mencionadas na presente tese, virá 

acompanhada de estranhamento, de ódio, de desprezo, de despeito, de certo carinho 

(morte do agregado José Dias). Paralelamente, no Pensées, Pascal vai discorrer sobre o 

assunto nos maços 166, 168, 215, 216 e 481. 

No maço 166 (p. 405), ele escreve: “É mais agradável suportar a morte sem pensar 

nela, do que o pensamento da morte sem risco.”13 [tradução da autora]. Já no maço 168, 

afirma: “Os homens, não tendo podido debelar a morte, a miséria, a ignorância, 

lembraram-se, a fim de se tornarem felizes, de não pensar nelas.” (p. 406).14 [tradução da 

autora]. No maço 215 (p. 429), está escrito: “Ter medo da morte fora do perigo, e não 

dentro do perigo; uma vez que é necessário ser homem.”15 [tradução da autora]. No maço 

216 (p. 429), lemos: “A morte súbita é a única a se temer, e é por isso que os confessores 

permanecem entre os grandes.”16 [tradução da autora]. Por último, no maço 481 (p. 551):  

Os exemplos das mortes generosas dos lacedemônios e de outros não nos 

tocam muito. Pois o que é que isso nos traz? Mas o exemplo da morte dos 

mártires nos toca; já que são ‘nossos membros’. Nós possuímos um elo 

comum com eles: sua decisão pode formar a nossa, não somente pelo 

exemplo, mas porque ela talvez mereceu a nossa. Nada disso se aplica 

aos exemplos dos pagãos: não temos qualquer ponto de ligação com eles; 

como não se enriquece por ver um estrangeiro que o é, mas também para 

ver seu pai ou seu marido que o sejam.17 [tradução da autora].  

  

 

Estes são as reflexões de Pascal mais específicas sobre a morte e que não parecem 

tão próximas da maneira como Machado de Assis trabalhou o tema. Barretto Filho 

escreveu: 

O interesse que a vida e a obra de Machado nos despertam está muito 

ligado a essa preocupação. Sentimos que ele é um mestre da vida, um dos 

que estão atentos às vicissitudes do caminho, e espontaneamente nos 

aproximamos dele para receber algumas indicações. Há, porém, uma 

                                                 
13 La mort est plus aisée à supporter sans y penser, que la pensée de la mort sans péril. 
14 Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère, l’ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, 

de n’y  point penser. 
15 Craindre la mort hors du péril, et non dans le péril ; car il faut être homme. 
16 Mort soudaine seule à craindre, et c’est pourquoi les confesseurs demeurent chez les grands. 
17 Les exemples des morts généreuses de Lacédémoniens et autres ne nous touchent guère. Car qu’est-ce que 

cela nous apporte ? Mais l’exemple de la mort des martyrs nous touche ; car ce sont « nos membres ». Nous avons un 

lien commun avec eux : leur résolution peut former la nôtre, non seulement par l’exemple, mais parce qu’elle a peut-

être mérité la nôtre. Il n’est rien de cela aux exemples des païens : nous n’avons point de liaison à eux ; comme on ne 

devient pas riche pour voir un étranger qui l’est, mais bien pour voir son père ou son mari qui le soient. 
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decepção, ao verificarmos que ele apenas acentua os dois limites, e o 

próprio modo de morrer é uma das coisas que nele nos deixam 

insatisfeitos. (BARRETTO FILHO, 1980, p. 29). 

 

 

A autora é obrigada a não concordar com o grande estudioso de Machado de Assis. 

O escritor, conforme mencionado em algumas enumerações das mortes ocorridas nas três 

obras, se revestem de diferentes vieses, sempre aptas a expressar sua convicção da 

impotência do ser humano diante do inevitável. Por mais amargas que sejam suas 

referências à morte, vemos um pouco de divertissement. Por exemplo, quando ele 

descreve a morte da mãe, o autor-defunto termina o capítulo da seguinte maneira: “Triste 

capítulo; passemos a outro mais alegre” (p. 114). A ironia vai permear algumas 

considerações de Brás Cubas sobre a morte:  

Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a 

minha mediocridade; advirta que a franqueza é a primeira virtude de 

um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a 

luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os 

rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz 

à consciência; e o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os 

outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-

se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício 

hediondo. Mas, na morte, que diferença! que desabafo! que liberdade! 

Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, 

despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi 

e o que deixou de ser! Porque, em suma, já não há vizinhos, nem 

amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos; não há platéia 

(sic). O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude, 

logo que pisamos o território da morte; não digo que ele se não estenda 

para cá, e nos não examine e julgue; mas a nós é que não se nos dá do 

exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão 

incomensurável como o desdém dos finados. (MACHADO DE ASSIS, 

2001, p. 115). 

 

 

 Talvez se esteja enfatizando a obra de 1881 porque o próprio título da obra, 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai remeter à morte de várias maneiras. Ou o 

personagem Brás Cubas foge da morte, como fez quando a mãe faleceu, ou o escritor vai 

outorgar à morte a condição para alguém sair da vida da maneira mais humilhada, como 

é o caso de Dona Plácida. Marcela, prostituta por quem Brás Cubas se apaixonara aos 17 

anos, tem o seguinte fim: 

 



116 

 

 

 

Não acabarei, porém, o capítulo sem dizer que vi morrer no hospital da 

Ordem, adivinhem quem?... a linda Marcela; e vi-a morrer no mesmo 

dia em que, visitando um cortiço, para distribuir esmolas, achei... Agora 

é que não são capazes de adivinhar... achei a flor da moita, Eugênia, a 

filha de D. Eusébia e do Vilaça, tão coxa como a deixara, e ainda mais 

triste. Esta, ao reconhecer-me, ficou pálida, e baixou os olhos; mas foi 

obra de um instante. Ergueu logo a cabeça, e fitou-me com muita 

dignidade. Compreendi que não receberia esmolas da minha algibeira, 

e estendi-lhe a mão, como faria à esposa de um capitalista. Cortejou-me 

e fechou-se no cubículo. Nunca mais a vi; não soube nada da vida dela, 

nem se a mãe era morta, nem que desastre a trouxera a tamanha miséria. 

Sei que continuava coxa e triste. Foi com esta impressão profunda que 

cheguei ao hospital, onde Marcela entrara na véspera, e onde a vi 

expirar meia hora depois, feia, magra, decrépita... (MACHADO DE 

ASSIS, 2001, p. 251). 

 

  

Feia, magra, decrépita... a morte vem indiferente e ceifa a vida de qualquer um, a 

qualquer hora. Machado de Assis descreve as mais diferentes facetas da morte e é por 

esse motivo que é preciso discordar de Barretto Filho, que escreveu que o modo de morrer 

nos deixa insatisfeitos. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, há uma frase lapidar que 

expressa uma visão meio transcendental do escritor sobre a morte: “Que há entre a vida 

e a morte? Uma curta ponte” (p. 225). Seria, aqui, uma interpretação ou uma sugestão de 

que o adágio “tal vida, tal morte” de fato é verdadeiro? Marcela, enquanto jovem e famosa 

nos círculos do Rio de Janeiro, se alguma vez pensou em sua existência e em um possível 

fim de miséria e doença, divertia-se com seus clientes, de quem ganhava régios presentes, 

como é o caso de Brás Cubas, que lhe dera, entre outros mimos, um colar de alto valor. 

Então, o divertissement aqui era, no caso de Marcela, envaidecer-se com os presentes, e 

com Brás Cubas, deliciar-se com o sexo, sem se preocupar com mais nada, apesar dos 

apelos paternos.  

O ser humano que Pascal descreve e o ser humano que Machado de Assis analisa, 

é o mesmo: miserável, agitado, infeliz, doente, sedento de barulho e de movimento, 

vaidoso. Para não pensar em sua existência vã, caçam, discutem, dançam, jogam, correm 

atrás da diversão, entregam-se aos amores. Se fizermos um levantamento dos personagens 

machadianos, e aqui são os três romances, não se constata um só cuja existência tenha 

valido a pena, pois nenhum deles se ocupou de um ideal nobre. Ninguém se ajuda, nem 

se apoia. Talvez a única personagem que aja sem interesses seja dona Fernanda, 

personagem da obra Quincas Borba, embora já haja estudiosos que achem que ela agiu 

por interesse e não por mero altruísmo. Explicando um pouco esse personagem, dona 
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Fernanda foi a única que se preocupou com a saúde mental de Rubião e não mediu 

esforços para conseguir um tratamento para ele. Estão, pois, todos condenados à miséria 

moral, financeira, social. Uma vez que nenhum deles recorre a Deus para sanar seus 

infortúnios (para Pascal, conforme já escrito, o homem se redimiria desde que se 

reconciliasse com Deus via Jesus Cristo), a maioria decai (ou morre, ou perde tudo, ou 

enlouquece, ou não consegue alcançar qualquer objetivo). Não seriam essas pessoas que 

Pascal descreve como aquelas que buscam o movimento uma vez que a solidão para eles 

é insuportável?     

Machado de Assis, com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, sem julgar, mas 

sempre sugerindo; dirigindo-se ao leitor, como que provocar sua reflexão e atenção; 

empregando um estilo impecável, mas exigindo do/a leitor/a certo conhecimento prévio; 

mesclando realidade e ilusão, nos convida a uma séria e profunda perspectiva a respeito 

do ser humano. É como ele escreveu: “Catei, catei, catei, sem dar por explicação que 

bastasse. Mas eu já disse que é faculdade minha entrar por explicações miúdas” 

(MACHADO DE ASSIS apud CASTELLO, 1969, s/p). Blaise Pascal como o escritor, 

desvendou a alma humana, fez emergir o que a move, o que a degrada. Pascal emprega 

um estilo perfeito, expressando uma grande cultura teológica e filosófica, de cunho 

apologético e cristão. Machado de Assis, por sua vez, faz, na opinião de Augusto Meyer, 

em sua obra Machado de Assis (1935-1958) (2008), de sua obra um mero “pretexto para 

atingir os pontos nevrálgicos do leitor” (p. 24). Meyer chama isso de “a paixão da análise” 

(p. 25). Paixão que, por motivos diferentes, também moveu Pascal. Ambos buscam, 

conforme Raymundo Faoro (2001, p. 434), “um fantasma que já se desintegrou, deixando 

no ar os vestígios longínquos da face em fragmentos”.  

 
Considerações intermediárias  

 
O presente capítulo se propôs a conceituar o divertissement, uma postura mental 

do ser humano, que se nega a pensar na própria miséria e vai buscar fora de si inúmeros 

passatempos para não refletir sobre sua condição. Ele vai optar pela caça, pelo baile, 

pelo adultério. Enfim, sai em busca de “uma ocupação violenta e impetuosa que os 

desvie de pensar em si (...) (PASCAL, 2005, p. 53). 

Foram levantados dois temas: o tempo e a morte, embora a segunda é que tenha 

recebido maior atenção no presente estudo. O temor e o ódio pela vida foram igualmente 

considerados, além do ceticismo e da imaginação. Sem se pender para um julgamento 
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maniqueísta da condição humana, mas procurando percebê-la tal como ela é (e assim 

fez Machado de Assis), é possível constatar que tanto Pascal quanto o autor de Quincas 

Borba viam homens e mulheres fugindo da sua miséria, dependendo cada vez mais da 

exterioridade uma vez que o divertissement vem de fora. Dessa dependência decorre a 

vaidade. Esta vai favorecer a imaginação, que faz o ser humano se deixar levar pelos 

bens imaginários e, como consequência, advém a hipocrisia, a insegurança e a fraqueza. 

Assim, ele vai se deixar levar pelas falsas aparências e pelo que mais tem o poder de 

enganar qualquer pessoa, a imaginação. A imaginação para Pascal é a parte 

decepcionante do ser humano, pois é plena de erro e falsidade. Ela é a inimiga da razão, 

a qual ela controla e domina. 

Foi apontada a antropologia pascaliana consoante Vincent Carraud, que a dividiu 

em dois aspectos: realce da parcialidade dos filósofos, “que são capazes apenas de ver 

ou a grandeza ou a miséria, mas não podem pensar nas duas ao mesmo tempo”; reflexões 

pascalianas que não se encaixariam na problemática secular da verdadeira religião se 

não fossem renovadas. 

Assim sendo, foi constatado que Machado de Assis fez as duas antropologias, uma 

vez que ele mostra o ser humano em si mesmo e o ser humano em um sistema de 

indiferenças. 

Feito um quadro geral dos maços do Pensées que refletem diretamente sobre o 

divertissement, é possível inferir que o ser humano, devido à inquietude, é desviado de 

seus pensamentos e, por conseguinte, tem mais prazer em caçar do que com a caça e 

aprecia tanto o barulho e o movimento, fazendo com que o prazer da solidão se torne 

algo incompreensível. Assim sendo, diante da morte, da ignorância e da miséria, homens 

e mulheres se conscientizam de que, para ficarem felizes, não devem pensar naquelas. 

O divertissement também se vincula à insuficiência no sentido de que o ser 

humano se recusa a pensar o quanto ele é insuficiente, preferindo ir em busca de objetos 

de prazer, isto é, do próprio divertissement.  

O que foi apontado e comentado neste capítulo corrobora a ideia de que a visão 

de mundo e das pessoas do Pascal encontra eco nas reflexões machadianas. Nas três 

obras, a maioria dos personagens lança mão de qualquer recurso para não pensar em sua 

vã existência. A vaidade orienta seus passos, a imaginação faz com que esses 

personagens se percam e, aos poucos, o leitor vai-se dando conta da insuficiência que 

constitui o alicerce de Bentinho, Rubião, Virgília, Brás Cubas, Carlos Maria.  
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Para melhor compreender o conceito de divertissement e sua relação com o tempo, 

foi feita uma ligação do tempo vinculado à morte, a qual é a prova inconstestável da 

incapacidade humana de superá-la. Diante da constatação dessa impossibilidade, o ser 

humano prefere não pensar em sua finitude e se perde no baile, no adultério, no jogo, na 

caça. 

Seres decaídos e amorais, os personagens principais das três obras, cada um a seu 

modo, vai “espantar” suas preocupações existenciais, valorizando sua beleza exterior, 

exercitando sua vaidade, lançando mão da concupiscência, atentando para a 

exterioridade, aprimorando a indiferença quanto ao sofrimento alheio. 
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CAPÍTULO III – O CONCEITO DE ENNUI 

 

“Em caso de tédio, antes um marido que nada.” Machado de Assis 

“Nada é mais insuportável para o homem que estar em repouso absoluto, sem 

paixões, sem ter o que fazer, sem diverstissement, sem se aplicar a algo.” Blaise Pascal 

 

Introdução  

 
O ennui possui uma ligação direta com o conceito de divertissement. Este se refere 

a toda ação humana de fugir da reflexão diante de sua contingência e optar pelo lazer, 

seja ele de que natureza for. Quando não está correndo atrás de algo que o distraia de sua 

realidade, o ser humano se sente entediado. Muitas vezes, essa fuga se reveste de ilusão, 

de delírio, de sonhos descabidos e de metas impossíveis a serem atingidas. 

 Neste capítulo, será feito um levantamento das principais citações de Pascal sobre 

o ennui e como este é explicitado nas três obras estudadas para a presente tese: Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Ao mesmo tempo, os temas 

do ceticismo; do tempo; da aparente indiferença política do escritor carioca; a posição da 

mulher na sociedade brasileira no século XIX; dualidade da natureza humana vão se 

relacionar com o conceito de ennui.  

 Outro aspecto a ser mencionado é que sempre que houver uma transcrição literal 

de um pensamento de Pascal ou alguma reflexão sobre algo que ele escreveu, será 

mantido o termo “homem”. Nas demais reflexões, apontamentos, exemplos, será 

empregada a expressão “ser humano”. 

 Na obra Pensées, de cunho teísta, Pascal convoca o ser humano a conhecer a si 

mesmo. Dessa forma, ele faz algumas perguntas, tais como: quem é o homem? O que o 

homem representa no mundo? Consoante o filósofo, o homem não acha nele nada que 

seja substancial e que lhe apresente alguma verdade. Afinal, o homem é um brinquedo, 

sendo constantemente enganado pela imaginação. É esta que dita seus desejos e decisões, 

e a felicidade que o ser humano sente não passa de uma felicidade inconsistente e vã 

proporcionada pela imaginação. 
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 Machado de Assis, que retratou o homem brasileiro do século XIX, descreveu este 

como alguém que não precisa trabalhar e, “poristo (sic) é que nos aparece nele uma 

humanidade enfastiada, a bocejar de tédio e impaciência” (COUTINHO, 1940, p. 167).  

 

3.1 O conceito de ennui na visão pascaliana 

 Pascal, na obra objeto da presente tese, vai elencar o ennui em diversos trechos do 

livro. Talvez o maço 131, da Seção II, seja o que melhor traduz o conceito de ennui 

segundo o filósofo:  

Nada é mais insuportável para o homem do que estar em pleno repouso, 

sem paixões, sem ter o que fazer, sem divertissement, sem se aplicar a 

algo. Então ele sente o seu nada, o seu abandono, sua insuficiência, sua 

dependência, sua impotência, seu vazio. Incontinenti, ele tirará do 

fundo de sua alma o ennui, a maldade, a tristeza, o sofrimento moral, a 

cólera, o desespero.18 (PASCAL, s/d, p. 388). [tradução da autora] 

 

 

 Ainda não Seção II, maço 139, Pascal vai discorrer sobre o divertissement, mas 

como era de se esperar, haverá referências ao ennui, o qual, conforme já referido, 

dificilmente se separa do conceito de divertissement. Abaixo, o trecho em que o filósofo 

escreve sobre o ennui:  

(...) Dessa forma, o homem é tão infeliz que ele se entediará mesmo sem qualquer 

motivo de tédio, pelo próprio estado de compleição; e ele é tão vão, que estando cheio de 

mil razões essenciais de tédio, a menor coisa, como um bilhar e uma bola que ele empurra, 

são suficientes para desviá-lo. 

                                                 
18 Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passions, sans affaire, sans 

divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, 

son vide. Incontinent il sortira du fond de son âme l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le desespoir. 
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(...) Tal homem passa sua vida sem tédio, jogando todos os dias sem consequência. 

Todas as manhãs, dê-lhe o dinheiro que ele pode ganhar cada dia, desde que ele não jogue. 

Diremos talvez que é porque talvez ele procure a diversão do jogo e não o ganho. Faça-

o, pois, jogar por nada, e ele não se exaltará quanto a isso e se entediará com isso. Por 

conseguinte, não é somente a diversão que ele busca: uma diversão lânguida e sem paixão 

o entediará.19 (...) (p. 395) [tradução da autora]. 

 Ocorrerão várias reflexões de Pascal sobre o divertissement, que será posto em 

oposição ao ennui. No maço 171, por exemplo, o filósofo afirma que o divertissement é 

a única coisa que consola o ser humano de suas misérias, mas ao mesmo tempo é a maior 

de suas misérias. Sem o divertissement, todos cairiam no tédio e este mesmo tédio os leva 

a procurar um meio mais sólido para se livrar daquele (p. 407). 

 Já na seção IV, maço 264 (pp. 454-455), Pascal afirma que o ser humano não se 

entedia de maneira alguma de comer e dormir todos os dias, uma vez que a fome reaparece 

bem como o sono; sem isso, para ele, o ser humano se entediaria. Dessa forma, sem a 

fome das coisas espirituais, ele sentiria tédio. “Fome de justiça: oitava beatitude”. Aqui, 

Pascal se refere ao Evangelho de Mateus, 5:6: “Felizes aqueles que têm fome e sede de 

justiça, pois eles serão saciados’”. 

 Continuando, na Seção VI, maço 355, lê-se: 

A eloquência contínua provoca o tédio. Os príncipes e os reis jogam 

algumas vezes. Eles não ficam sempre em seus tronos; eles se entediam: 

a grandeza tem necessidade de ser abandonada para ser sentida. A 

continuidade enfastia em tudo; o frio é agradável para se aquecer.  

A natureza age por progressos, itus et reditus. Ela passa e retorna, 

depois vai mais longe, depois duas vezes a menos, depois mais do que 

nunca etc.20 (PASCAL, s/d, p. 492). [tradução da autora] 

  

 

Na seção II, maço 128, Pascal escreveu: 

O ennui que se tem de abandonar as ocupações às quais temos apego. 

Um homem vive com prazer em seu lar: que ele veja uma mulher que 

lhe agrade, que ele jogue cinco ou seis dias com prazer; ei-lo miserável 

                                                 
19 Tel homme passe sa vie sans ennui, en jouant tous les jours peu de chose. Donnez-lui tous les matins 

l’argent qu’il peut gagner chaque jour, à la charge qu’il ne joue point : vous le rendez malheureux. On dira peut-être 

que c’est qu’il recherche l’amusement du jeu, et non pas le gain. Faites-le donc jouer pour rien, il ne s’y échauffera pas 

et s’y ennuiera. Ce n’est donc pas l’amusement seul qu’il recherche : un amusement languissant et sans passion 

l’ennuiera. 
20 L’éloquence continue ennuie. Les princes et rois jouent quelquefois. Ils ne sont pas toujours sur leurs 

trônes ; ils s’y ennuient : la grandeur a besoin d’être quittée pour être sentie. La continuité dégoûte en tout : le froid est 

agréable pour se chauffer. La nature agit par progrès, itus et reditus. Elle passe et revient, puis va plus loin, puis deux 

fois moins, puis plus que jamais, etc. 
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se ele retornar à sua primeira ocupação. Nada é mais comum do que 

isso.21 (PASCAL, s/d, p. 387) [tradução da autora].  

 

  

Os pensamentos de Pascal sobre o ennui mostram que o homem pascaliano é 

naturalmente crédulo e incrédulo; tímido e temerário; dependente, mas desejoso de 

independência; carente; inconstante; entediado; inquieto. O aplauso para este homem, 

movido a vaidade, é de grande importância. Uma vez que os interesses são mesquinhos e 

rasos, o ennui vai tomá-lo e o que lhe resta é lançar-se no divertissement. Afinal, ficar 

parado o obriga a pensar em seu vazio, e isso não lhe agrada. 

No maço 131, p. 384, o filósofo vai escrever que “nada é tão insuportável ao 

homem do que estar em repouso absoluto, sem paixões, sem coisas para fazer, sem 

divertissement, sem se aplicar a algo. Ele sente, pois, o seu Nada, seu abandono, sua 

insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Incontinenti, ele tirará do 

fundo da sua alma o ennui, a maldade, a tristeza, a dor, o ressentimento, o desespero.” 

Mais adiante, consoante Pascal, este homem passa sua vida sem ennui, jogando 

todos os jogos. O filósofo sugere dar a este homem, todos os dias, o dinheiro que ele pode 

ganhar a cada dia, desde que ele não jogue, conforme já foi visto neste capítulo. Neste 

caso, ele se torna infeliz. É possível dizer que ele busca o divertissement do jogo e não o 

ganho. Pascal contrapõe: fazer este homem jogar por nada, fará com que não se sentirá 

estimulado e se entediará. Ele, então, conclui que não é só o divertissement que ele busca: 

um divertissement lânguido e sem paixão o entediará. Logo, é necessário que ele se 

inflame e que se engane a si mesmo, imaginando que ficaria feliz em ganhar o que não 

gostaria que lhe dessem conquanto que ele não jogasse a fim de que se constitua um 

sujeito de paixão e que exerça sobre isso seu desejo, sua cólera, seu medo para com o 

objeto que ele criou para si.  

 E concluindo: por mais que o homem esteja cheio de tristeza, se for possível tirar 

vantagem dele e fazê-lo abraçar algum divertissement, ei-lo feliz; e o homem, por mais 

feliz que seja, se não estiver desviado e ocupado por alguma paixão ou divertissement que 

impeça o ennui de se expandir, será em breve tristeza e infelicidade. 

 Consoante Pascal, conforme abordagem de Carraud (2007, p. 174), “o que satisfaz 

o homem é preencher seu vazio (o vazio de si) com as representações que um outro tem 

                                                 
21 L’ennui qu’on a de quitter les occupations où l’on s’est attaché. Un homme vit avec plaisir en son ménage : 

qu’il voie une femme qui lui plaise, qu’il joue cinq ou six jours avec plaisir ; le voilà misérable s’il retourne à sa 

première occupation. Rien n’est plus ordinaire que cela. 
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dele.” Para tanto, “por meio do pensamento, o homem se desapropria de seu ser para 

querer estar na razão de outrem, testemunhando por esse intermédio a futilidade 

primordial de seu ser” (p. 174).  

 Continuando suas reflexões, Carraud confere à vontade da alienação o vazio, e 

será a imaginação que opera esta alienação. A imaginação, já referenciada no capítulo 

anterior, age como a interiorização de uma identidade substitutiva, que se compraz em 

controlar e dominar a razão. 

 Neste capítulo sobre o ennui, Carraud comenta que Pascal não diz para as pessoas 

não se desviarem, mas sugere que o filósofo descreve o divertissement como perda de si 

mesmo, “uma vez que o homem não escapa do imaginário. Mais exatamente, o 

divertissement tira seu poder do caráter insuportável do repouso e do tédio que o repouso 

provoca” (p. 175). A partir daí, no entendimento de Carraud, “pensar em si somente atinge 

o ennui” (p. 175). Por conseguinte, esta é a condição do homem: inconstância, ennui, 

inquietação. 

Ao fazer um levantamento do emprego do termo “néant” (nada), ele aponta que o 

termo é empregado por Pascal em “o nada de nosso ser” e, depois, é substituído por 

sinônimos mais significativos: abandono, insuficiência, dependência, impotência, vazio. 

A questão, portanto, ainda consoante Carraud, não é mais pronunciar o nada do ser, mas 

descrever “a finitude existencial em todos os seus aspectos: glória, imaginação, 

divertissement. 

 Para Carraud, o conceito pascaliano que dá conta da fenomenalidade da existência 

humana é o ennui. E não é exatamente isso que Machado de Assis faz? 

À medida que se adentram as obras que constituem o objeto desta tese, é 

perceptível concluir duas coisas: ler, antes, a obra Pensées para depois ler os livros do 

escritor carioca, bem como se constata que, para ler Machado de Assis, é igualmente 

necessário que o leitor possua uma cultura geral previamente obtida. Embora Machado 

de Assis não vá fazer uma apologia de Pascal, só em Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

o fato de o autor-defunto se dizer discípulo de Pascal, os ecos pascalianos se fazem sentir 

à medida que ele descortina a finitude existencial por meio da glória, da imaginação, do 

divertissement, entre outros conceitos elencados nesta tese. 

 Dentro do conceito de glória, há uma reflexão bastante significativa no maço 151, 

página 401: “A admiração estraga tudo desde a infância: ‘Oh! Como isso está bem dito! 

Como ele fez bem! Como ele é sábio! etc. As crianças de Port Royal, às quais não 
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conferimos este estímulo de inveja e de glória, caem na indolência.”22 [tradução da 

autora]. 

 Já no maço 404, página 510, Pascal escreveu: “A maior baixeza do homem é a 

busca pela glória, mas é isso mesmo que é a maior marca de sua excelência; uma vez que 

qualquer posse que ele tenha sobre a terra, qualquer saúde e comodidade essencial que 

ele tenha, não está satisfeito, se não for estimado pelos homens.”23 [tradução da autora]. 

Já se fez uma referência à imaginação, a qual se vincula à vaidade, assunto a ser 

abordado posteriormente. O divertissement, estudado no capítulo anterior, dispensa 

comentários. 

 

 3.2 O ennui em Machado de Assis 

 

Conforme mencionado, Pascal foi decisivo na constituição intelectual de Machado 

de Assis (cf. Coutinho). É como escreveu André Gide, “a influência nada cria: ela 

desperta” e é aqui que ocorre a coincidência de ideias entre ambos, em que Machado de 

Assis, sem postular ou defender determinada filosofia, apenas mostra que não possui um 

sistema filosófico. 

Já citado anteriormente, mas agora analisado em maiores detalhes, Miguel Reale 

escreveu que o escritor empregou a palavra “filosofia” em três sentidos distintos, às vezes 

complementares. O primeiro corresponde a um tom irônico, como, por exemplo, quando 

ele se refere a Quincas Borba, que comia uma asa de frango “com filosófica serenidade”:  

                                                 
22 L’admiration gâte tout dès l’enfance: Oh! que cela est bien dit ! oh ! qu’il a bien fait ! qu’il est sage ! etc. 

Les enfants de Port-Royal, auxquels on ne donne point cet aiguillon d’envie et de gloire, tombent dans la nonchalance. 
23 La plus grande bassesse de l’homme est la recherche de la gloire, mais c’est cela même qui est la plus 

grande marque de son excellence ; car, quelque possession qu’il ait sur la terre, quelque santé et commodité essentielle 

qu’il ait, il n’est pas satisfait, s’il n’est dans l’estime des hommes. 
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Não se pense que Machado de Assis tenha desapreço pelo Filosofia, 

pois bem poucos de nossos escritores revelam tão constante 

preocupação filosófica, que, no prefácio do romance cujo primeiro 

centenário estamos comemorando [Memórias Póstumas de Brás 

Cubas], é deliciosamente apresentada como ‘rabugens de pessimismo’. 

Poder-se-ia afirmar que é com essa obra que se afirma, em toda a sua 

plenitude, a que poderíamos qualificar, sob certo prisma, de ‘fase 

filosófica’ da criação machadiana, quando o enredo ou a trama dos 

romances adquirem transparência através dos valores introspectivos do 

autor, cuja presença risonha e crítica ora ilumina os episódios, ora lhes 

oculta o sentido, quando não os abre num desconcertante leque de 

perspectivas. (REALE, 1981, p. 4). 

  

 

O segundo sentido consiste em oferecer uma filosofia como “forma de 

compreensão” (p.4) e, por último, embora mantenha seu humorismo, Machado de Assis 

confere uma conotação mais profunda, ao descortinar um viés inexplicável do real (cf. 

Reale): 

Nesse sentido, Machado de Assis recorre com freqüência (sic) à palavra 

‘metafísica’, entendida como desesperada ou tresloucada procura de 

uma ‘substância’ que é sempre a mesma, levando de roldão os 

indivíduos que, paradoxalmente, são suas ‘bolhas transitórias’, mas, 

isto não obstante, constituem o resumo do universo, visto que ‘o 

universo é o homem’. (REALE, 1981, p. 4). 

 

 

Antes de continuar as considerações, é relevante explicar em que consistia o 

humorismo de Machado de Assis. A plenitude de sua carreira como romancista se 

constituía, conforme Lúcia Miguel Pereira (1955), em tormento e delícia. O tormento se 

dava porque, a essas alturas, o escritor não conseguia mais acreditar nas pessoas e não só 

isso: conseguia apreender a mente calculista dessas pessoas, seus artifícios. Por outro 

lado, ainda consoante Pereira, a delícia ocorria pelo fato de ele “apreciar o jôgo (sic) dos 

sentimentos, de ver como nascem e morrem as paixões, de ser o espectador que aprecia a 

um tempo a platéia (sic) e os bastidores” (PEREIRA, 1955, p. 193). Foi, portanto, dessa 

dualidade que surgiu seu humorismo, “fruto da simpatia humana aliada ao pendor crítico, 

da piedade jungida à lucidez, da ternura unida à inteligência. Ao lado do coração que se 

compadecia, estava o espírito que buscava explicações, que observava friamente as 

reações” (PEREIRA, 1955, p. 193). 

Machado de Assis, tal como Blaise Pascal, possuía plena consciência da miséria 

moral à qual todo ser humano estava condenado e o faz com tal propriedade e pertinência, 
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que muitos estudiosos de sua obra atribuem ao escritor “um ódio entranhado da vida, uma 

incapacidade radical de aceitação ou até mesmo de compreensão, pois, para compreender, 

é indispensável postular antes um motivo de compreensão, e o que ele faz é resolver todas 

as questões suprimindo-as” (MEYER, 2008, pp. 16-17). 

Há um trecho em Memórias Póstumas de Brás Cubas (2001) que é o seguinte: “O 

voluptuoso, o esquisito, é insular-se o homem no meio de um mar de gestos e palavras, 

de nervos e paixões, decretar-se alheado, inacessível, ausente” (p. 202). É nesta passagem 

que Augusto Meyer, em Machado de Assis, 1935-1958 (2008), refere-se ao escritor como 

o “homem subterrâneo de Dostoiévski”. Na acepção de Meyer, o homem subterrâneo 

refere-se a “um movimento reflexo, provocado pelo tédio [grifo da autora] de tudo, 

principalmente pelo ódio” (p. 16). 

Contudo, não se trata de um ódio (seja à sua condição física, classe social ou cor) 

no escritor, mas sim uma postura cética. Vale ressaltar que ser cético não é o mesmo que 

colocar em dúvida as afirmações da fé religiosa. O ensaio O narrador cético na segunda 

versão, de Elisa Serpa, em Ler e reescrever Quincas Borba (2003), vê no ceticismo um 

meio pelo qual o escritor, por meio do emprego de meias tintas, vai perscrutar a alma 

humana. E esses questionamentos, por exemplo, constituem reflexões que o leitor faz para 

preencher as lacunas. Segundo Serpa (2003), tais questionamentos não devem visar a 

respostas imediatas, já que “a questão não visa a uma resposta que restitua a plenitude do 

saber” (p. 60). Para a autora, a pergunta que se apresenta relevante para os estudos 

literários é justamente a que “leva à problematização, à investigação” (p. 60). 

Uma vez que são citadas as lacunas deixadas pelo narrador a serem preenchidas 

pelo leitor, que vai buscando sentidos para a narrativa, apontando para as ambiguidades 

criadas pela polissemia, a qual o obriga a especular, teorizar e refletir para que aquelas 

lacunas sejam preenchidas e que a literatura é o caminho que conduz à investigação, nada 

mais necessário do que o ceticismo para ajudar o leitor a não cair na pergunta retórica. 

Ainda com base no texto de Serpa, existem interpretações sobre o ceticismo que 

não apresentam qualquer relação com os estudos literários, que seria aquele que diz 

respeito ao impasse, ao comodismo do não posicionamento crítico, da descrença 

generalizada. Consoante a autora, citando Richard Popkin, os termos “cético” e “crente” 

não se opõem. A explicação é a seguinte: embora o cético duvide dos “méritos racionais 

e das evidências das justificações que se apresentam para uma crença” (p. 61), ele pode 

aceitar crenças de vários tipos. Por conseguinte, não é cabível ligar a ideia de ceticismo 
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ao ateísmo. Esta tendência de enxergar o ceticismo negativamente tem origem no século 

XVIII, quando Voltaire levantava dúvidas quanto às afirmações da fé religiosa e as 

submetia à crítica da razão ou da experiência sensível. Desta maneira, de acordo com 

Serpa, ceticismo era confundido com incredulidade, o que constitui forte equívoco. O que 

ocorre é que o ceticismo se esforça para revelar os limites da razão ao invés de aceitá-la 

como critério infalível de verdade. Ao se empenhar para tal, ele recomenda a submissão 

às crenças e às tradições religiosas. Contudo, semelhante submissão não quer dizer não 

questionar crenças e tradições, mesmo que o faça quase imperceptivelmente. E foi 

precisamente o que Machado de Assis fez: empregando uma linguagem que foge da 

conceituação e do dogmatismo, ele foi criticando uma sociedade formada por arrivistas, 

por pseudocatólicos, por amorais.  

Logo, ao descrer das mudanças que se proclamavam portadoras de prosperidade 

moral, espiritual e material, Machado de Assis foi chamado de cético. Não obstante, e 

isso já foi apontado, o escritor escreveu que considerar uma coisa ruim não significa que 

se está duvidando dela, mas afirmando essa coisa (cf. Serpa).  

Por meio desse posicionamento, o escritor carioca tenta esclarecer que ceticismo 

não é o mesmo que pessimismo. Será justamente o ceticismo que servirá de ferramenta 

para Machado de Assis rir, criticar e sugerir o absurdo em que o ser humano se inseriu a 

fim de participar de um contexto em que ele, fazendo empréstimos à colocação de 

Raymundo Faoro (2001), se expandiu e enriqueceu, mas não dominou nem governou. 

Neste ponto, em que o escritor aponta a diferença entre ceticismo e pessimismo, é 

pertinente contrapor os estudiosos de Machado de Assis que o consideram um autor 

pessimista. Acredita-se que, ao ser rotulado de pessimista, coloca-se uma ‘etiqueta” no 

autor, que o limita, o que faz com que a maioria das análises fique sempre partindo desse 

pressuposto. E aqui pergunta-se: o conceito de pessimista traduz Machado de Assis? Na 

verdade, esse conceito leva a uma cegueira no sentido de que o pessimista nega, não quer 

enxergar. E isso não é o caso de Machado de Assis. Ele quis enxergar todas as mazelas 

da condição humana, percebia os aspectos negativos. Não só enxergou, como também 

não desistiu, pois continuou escrevendo. O escritor percebia o mundo embora não 

indicasse as possibilidades, talvez porque tivesse certeza da eterna contradição humana, 

que sai em busca de poder, glória, status, dinheiro, oscilando entre o divertissement e o 

ennui, tendo que, no final, inexoravelmente, encarar a morte e, de uma vez por todas, 
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mostrar-se diante de sua finitude. Provavelmente, o melhor é, de fato, conceituar 

Machado de Assis como cético.   

 Todavia, a fim de posicionar Machado de Assis diante de um ceticismo que não 

resvale em juízos de valor que o rotulem de pessimista, antirreligioso e cínico, é mister 

vincular o Bruxo do Cosme Velho, na opinião de Serpa, ao ceticismo grego, o qual não 

visa a uma verdade absoluta. Algo que Machado de Assis também jamais objetivou.  

 De acordo com Serpa, é a primeira fase do ceticismo, o ceticismo primitivo ou 

prático, que apresenta os principais conceitos que compactuam com a obra de Machado 

de Assis. Esta fase do ceticismo teve como figuras principais Pirro e Tímon de Filionte. 

Para o primeiro, o ceticismo é uma atitude mental que opõe fenômenos e juízos de vários 

modos, o que faz com que os objetos e as razões possuam igual valor, efeito ou 

significação. Assim sendo, o cético é levado, inicialmente, a um estado de suspensão 

mental e, posteriormente, a um estado de tranquilidade. 

Pirro, conforme já apontado, tinha como principal característica de sua 

personalidade intelectual o moralismo, o que aconteceu igualmente com Machado de 

Assis. Ambos, no olhar de Serpa, empregavam o moralismo que tendia mais para a 

descrição de um modo de vida do que para a definição de um sistema filosófico. O 

pensador buscava a ataraxia (completa ausência de perturbações ou inquietações da 

mente), que ele considerava o maior dos bens. Neste ponto, percebe-se uma profunda 

identidade entre ambos, pois que Machado de Assis se afastava do juízo de valor e 

preferia não valorizar as discussões sobre o caráter real das coisas.  

Estes pares constituem o cerne da filosofia cética. Machado de Assis pronunciou-

se sobre vários assuntos que iam desde a religião até a instituição do casamento, mas o 

fazia sem emitir um juízo de valor e não se perturbava diante da malignidade da qual 

qualquer ser humano era capaz. Por conta dessa ausência de perturbação, ele demonstrava 

indiferença, a qual lhe permitia mergulhar na alma humana, nas relações sociais, sem que 

os protagonistas se dessem conta de que estavam sendo criticados.  

O pirronismo não é uma “doutrina”, do mesmo modo que Machado de Assis não 

estabeleceu qualquer doutrina filosófica. O motivo por que o pirronismo não pode ser 

considerado uma doutrina é porque seus adeptos não expressam nenhuma opinião nem 

abraçam qualquer sistema. O mesmo fez o escritor carioca. Sem expressar a opinião e 

sem abraçar qualquer sistema, tal como fizeram os céticos primitivos, não cogitou em 

alcançar qualquer certeza a respeito de algo.  
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Enquanto os dogmatistas pretendem ter descoberto a verdade e os neo-

acadêmicos a declaram com franqueza inapreensível, os céticos se 

contentam em dizer que não a encontraram e que ela lhes parece 

inencontrável, sem, no entanto, excluir, pelo menos em princípio, a 

eventualidade de tal descoberta. (SERPA, 2003, p. 65). 

 

 

 Tal como os céticos, Machado de Assis não se empenha em resolver as questões 

“obscuras” e decide por não afirmá-las ou negá-las totalmente. Sua afasia não é, pois, 

negativa, e o autor fica igualmente distante da afirmação e da negação. O cético, por se 

recusar em se pronunciar, assume uma posição dubitativa e será o narrador dubitativo de 

Quincas Borba e Dom Casmurro.  

Talvez o fato de suprimir as questões faça dele um escritor cheio de ódio, 

conquanto no presente trabalho, optou-se por seu olhar cético sobre a vida.  

A miséria moral do ser humano, um dos pontos em comum do escritor e do 

filósofo vai ser descrita por Machado de Assis, cujo objetivo é mostrar o homem e a 

mulher em toda sua veleidade. Não há lugar para a redenção, o perdão ou o 

arrependimento nos personagens principais de Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

Quincas Borba e Dom Casmurro. 

O ennui nesses personagens se materializa em decorrência de uma vida sem 

projetos edificantes, sem planos que contemplem o bem-estar comum. O ennui toma 

conta da vida, sobretudo de Sofia, personagem de Quincas Borba. Para Alfredo Bosi, em 

Machado de Assis: o enigma do olhar (2007), escreveu que Sofia “está longe de ser um 

caráter nobre” (p. 63), embora ela tenha sido retratada por Machado de Assis “com 

sensual admiração” (p. 63), com “colos magníficos, seios fartos” (p. 21) e bastante 

consciente de seu poder de sedução.  

 

E aqui façamos justiça à nossa dama. A princípio, cedeu sem vontade 

aos desejos do marido; mas tais foram as admirações colhidas, e a tal 

ponto o uso acomoda a gente às circunstâncias, que ela acabou gostando 

de ser vista, muito vista, para recreio e estímulo dos outros. Não a 

façamos mais santa do que é, nem menos. Para as despesas da vaidade, 

bastavam-lhe os olhos, que eles ridentes, inquietos, convidativos, e só 

convidativos: podemos compará-los à lanterna de uma hospedaria em 

que não houvesse cômodos para hóspedes. A lanterna fazia parar toda 

a gente, tal era a lindeza da cor, e a originalidade dos emblemas; parava, 

olhava e andava. Para que escancarar as janelas? Escancarou-as, 

finalmente; mas a porta, se assim podemos chamar ao coração, essa 

estava trancada e retrancada. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 46). 
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3.2.1 O ennui e o universo feminino machadiano 

No Rio de Janeiro de Machado de Assis, as opções e as oportunidades para a 

mulher não apresentavam quaisquer perspectivas. Segundo Faoro (2001, p. 346), se ela 

não tem uma madrinha rica ou se não aparece um noivo rico, o que lhe resta é esperar por 

um casamento com “o bacharel sem futuro, o funcionário sem recursos ou o empregado 

vexado com a ameaça de desemprego” (p. 346). Caso ela tenha estudado, a única opção 

é ser professora. Sofia teve sorte, afinal Palha sabia fazer dinheiro, embora fosse gastador. 

O sistema era patriarcal e, por conseguinte, Sofia não trabalhava, não produzia. Contudo 

sua influência se dá em sua casa e nas relações que se estabelecem entre ela e Rubião, 

entre ela e o marido, entre ela e as pessoas de seu convívio, sob a aparência de simpatia, 

gentileza, cordialidade, educação, acolhimento.  

Quem é que manda isto? Perguntou Rubião. 

- Dona Sofia. 

Rubião não conhecia a letra; era a primeira vez que ela lhe 

escrevia. Que podia ser? Via-se-lhe a comoção no rosto e nos dedos. 
Enquanto ele abria a carta, Freitas familiarmente descobria a cestinha: 

eram morangos. Rubião leu trêmulo estas linhas: 

‘Mando-lhe estas frutinhas para o almoço, se chegarem a 

tempo; e, por ordem do Cristiano, fica intimado a vir jantar conosco, 

hoje, sem falta. Sua verdadeira amiga. SOFIA’. (MACHADO DE 

ASSIS, 2004, p.46). 

 

 

Não obstante, Sofia também será tomada pelo ennui, conforme consta no capítulo 

LII da obra: “Quando acabou de recordar tudo, já iria longe o rapaz: ao menos, foi uma 

interrupção na série de tédios que lhe tomavam a alma” (p. 67). 

Provavelmente, o ennui que permeia a vida da mulher machadiana se dê pelo fato 

de que ela não é produtiva. O Brasil de Machado de Assis caracterizava-se por divisões 

sociais muito rígidas, em que o indivíduo já nasce com seu futuro social predestinado pela 

origem, raça e possibilidade de frequentar escolas. A sociedade, de acordo com Alfredo 

Bosi, ainda na obra já citada, era paternalista, e a mulher tenta ocupar um lugar melhor 

dentro desse paternalismo, o qual poderia ser obtido por meio do binômio “matrimônio” 

e “patrimônio” (p. 27). Já naquela época, a arte de disfarçar e de manipular já dava o tom 

das relações sociais; assim, Machado de Assis conviveu nesse ambiente, que só se 
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diferenciava, na opinião de Bosi, quando surgiam homens de retidão moral como Joaquim 

Nabuco, Rui Barbosa, Luís Gama e Raul Pompéia. Fora isso, chamado por Bosi de “um 

moraliste sem ilusões” (p. 28 – nota de rodapé), Machado de Assis não punha sua crença 

na rede de valores nem nos ideais democráticos ou republicanos. Seu olhar “filtrou 

matizes psicológicos de atores presos a suas ambições ora realizadas, ora frustradas” (p. 

28). Para o escritor, a vida é um palco em que todos representam um papel. Esse papel, 

segundo Bosi, compreende um papel social, o qual possui consistência, e a alma humana, 

que, se colocando “aquém da cena pública” (p. 102), é “dúbia e veleitária” (p. 102).  

Não obstante, esta suposição não seja tão pontual uma vez que os homens 

geralmente se entediam. 

Por enquanto, é pertinente concentrar as atenções não só em Sofia, mas também 

em Virgília e Capitu a fim de, através delas, perceber as demais mulheres dos três 

romances: Marcela, Dona Plácida, Dona Glória, Dona Fernanda, Sancha. Esta 

enumeração não esgota a galeria feminina dos três romances. Ao mesmo tempo, seria 

arriscado elencá-las entre as figuras do sexo feminino que são consumidas pelo ennui. 

Provavelmente, a não produtividade pode ser vinculada ao conceito do ennui de 

algumas dessas figuras femininas. No capítulo XVII, do livro Quincas Borba, por 

exemplo, Rubião encontra-se com uma senhora no corredor ao sair do escritor de 

Camacho, que a chama de baronesa: “Que novidade podia haver em tudo isso? Nenhuma. 

Uma senhora titular, cheirosa e rica, talvez demandista para matar o tédio “ (p. 78). 

Mais um exemplo: 

 

E, se era jóia (sic), dizia isto a contemplá-la entre os dedos, a procurar 

melhor luz, a ensaiá-la em si, e a rir, e a beijar-me com uma reincidência 

impetuosa e sincera; mas, protestando, derramava-se lhe a felicidade 

dos olhos, e eu sentia-me feliz com vê-la assim. Gostava muito das 

nossas antigas dobras de ouro, e eu levava-lhe quantas podia obter; 

Marcela juntava-as todas dentro de uma caixinha de ferro, cuja chave 

ninguém nunca jamais soube onde ficava; escondia-a por medo dos 

escravos. A casa em que morava, nos Cajueiros, era própria. Eram 

sólidos e bons os móveis, de jacarandá lavrado, e todas as demais 

alfaias, espelhos, jarras, baixela, — uma linda baixela da Índia, que lhe 

doara um desembargador. Baixela do diabo, deste-me grandes repelões 

aos nervos. Disse-o muita vez à própria dona; não lhe dissimulava o 

tédio que me faziam esses e outros despojos dos seus amores de 

antanho. (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 98). [grifo da autora] 
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Outro: 

Renunciei tudo; tinha o espírito atônito. Creio que por então é que 

começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, 

solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. — “Que bom que é 

estar triste e não dizer coisa nenhuma!” — Quando esta palavra de 

Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco, 

um eco delicioso. Lembra-me que estava sentado, debaixo de um 

tamarineiro, com o livro do poeta aberto nas mãos, e o espírito ainda 

mais cabisbaixo do que a figura, — ou jururu, como dizemos das 

galinhas tristes. Apertava ao peito a minha dor taciturna, com uma 

sensação única, uma coisa a que poderia chamar volúpia do 

aborrecimento. Volúpia do aborrecimento: decora esta expressão, 

leitor; guarda-a, examina-a, e se não chegares a entendê-la, podes 

concluir que ignoras uma das sensações mais sutis desse mundo e 

daquele tempo. (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 116). [grifo da 

autora] 

  

 

Mais um exemplo:  

 
(...) Dias depois disse-me todos os seus tédios e desfalecimentos, as 

amarguras engolidas, as raivas sopitadas; contou-me que a vida política 

era um tecido de invejas, despeitos, intrigas, perfídias, interesses, 

vaidades. Evidentemente havia aí uma crise de melancolia; tratei de 

combatê-la. (MACHADO DE ASSIS, 2001, p.155). [grifo da autora] 

 

 

 Algumas vezes, o termo “tédio” é substituído por um sinônimo, embora sempre 

se refira à ideia de alguém que, não tendo nada para correr atrás, se diverte, sente-se 

profundamente entediado:  

 

Saiu; eu fiquei a ruminar o sucesso e as conseqüências (sic) possíveis. 

Ao cabo, parecia-me jogar um jogo perigoso, e perguntava a mim 

mesmo se não era tempo de levantar e espairecer. Sentia-me tomado de 

uma saudade do casamento, de um desejo de canalizar a vida. Por que 

não? Meu coração tinha ainda que explorar; não me sentia incapaz de 

um amor casto, severo e puro. Em verdade, as aventuras são a parte 

torrencial e vertiginosa da vida, isto é, a exceção; eu estava enfarado 

delas; não sei até se me pungia algum remorso. (...) (MACHADO DE 

ASSIS, 2001, p. 208). [grifo da autora] 

 

 

A partida de Virgília deu-me uma amostra da viuvez. Nos primeiros 

dias meti-me em casa, a fisgar moscas, como Domiciano, se não mente 

o Suetônio, mas a fisgá-las de um modo particular: com os olhos. 

Fisgava-as uma a uma, no fundo de uma sala grande, estirado na rede, 

com um livro aberto entre as mãos. Era tudo: saudades, ambições, um 

pouco de tédio, e muito devaneio solto. Meu tio cônego morreu nesse 

intervalo; item, dois primos. Não me dei por abalado: levei-os ao 

cemitério, como quem leva dinheiro a um banco. Que digo? como quem 
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leva cartas ao correio: selei as cartas, meti-as na caixinha, e deixei ao 

carteiro o cuidado de as entregar em mão própria. Foi também por esse 

tempo que nasceu minha sobrinha Venância, filha do Cotrim. Morriam 

uns, nasciam outros: eu continuava às moscas. (MACHADO DE 

ASSIS, 2001, p. 216). [grifo da autora] 

 

 

Brás Cubas se entedia de suas aventuras, as quais, em sua opinião, “são a parte 

torrencial e vertiginosa da vida”. O personagem prefere ir ao abismo da vida a ter que 

ficar quieto, pensando na vida. No romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, o tédio, 

na opinião de Lúcia Miguel Pereira, é o personagem central do livro. Brás Cubas não 

conduz sua vida, deixa-se levar pelo destino. Ele percebe a inanidade do mundo, mas não 

faz nada a respeito. Não lutou pelo amor de Virgília, quando esta preferiu Lobo Neto; não 

lutou por nada na vida. Portanto, não é de se admirar que ele adotou um “riso gelado e 

irônico, do absurdo da vida” (PEREIRA, 1955, p. 197). 

Na outra transcrição, Virgília viaja com o marido, e Brás Cubas sente “uma 

amostra de viuvez” (p. 216). Brás fica como que em um estado de prostração: fisga mosca 

com os olhos; fica estirado em uma rede no fundo de uma sala grande, com um livro 

aberto nas mãos sugerindo que não fez nenhuma leitura. A descrição que ele faz de si 

remete a um estado de alma entediado. De intermeio, ele se refere à morte do tio e de dois 

primos, que ele leva ao cemitério como se fosse levar dinheiro ao banco. Menciona o 

nascimento da sobrinha e, no movimento de vida e morte, o personagem continuava às 

moscas, em uma clara referência ao vazio de sua existência, permeada de ennui e 

divertissement. 

A maioria das transcrições acima dizem respeito à obra Memórias Póstumas de 

Brás Cubas. Em Quincas Borba, há exemplos bastante elucidativos sobre o tema do 

ennui:  

Em casa, ao despentear-se, Sofia falou daquele sarau como de uma 

coisa enfadonha. Bocejava, doíam-lhe as pernas. Palha discordava; era 

má disposição dela. Se lhe doíam as pernas é porque dançara muito. Ao 

que retorquiu a mulher que, se não dançasse, teria morrido de tédio. E 

ia tirando os grampos, deitando-os num vaso de cristal; os cabelos 

caíam-lhe aos poucos sobre os ombros, mal cobertos pela camisola de 
cambraia. Palha, por trás dela, disse-lhe que o Carlos Maria valsava 

muito bem. Sofia estremeceu; fitou-o no espelho, o rosto era plácido. 

Concordou que não valsava mal. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 91). 

[grifo da autora] 

 

 

(...) O Dr. Camacho estava em Vassouras defendendo um réu no júri. 

Não havia divertimento algum público, festa nem sermão. Nada. 



135 

 

 

 

Rubião, profundamente aborrecido, trocava as pernas, à toa, lendo as 

tabuletas, ou detendo-se ao simples incidente de um atropelo de carros. 

Em Minas, não se aborrecia tanto, por quê? Não achou solução ao 

enigma, uma vez que o Rio de Janeiro tinha mais em que se distrair, e 

que o distraía deveras; mas havia aqui horas de um tédio mortal. 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, pp. 103-104). [grifo da autora 

 

 
Tédio por dentro e por fora. Nada em que espraiasse a vista e 

descansasse a alma. Sofia meteu a alma em um caixão de cedro, 

encerrou o de cedro no caixão de chumbo do dia, e deixou-se estar 

sinceramente defunta. Não sabia que os defuntos pensam, que um 

enxame de noções novas vem substituir as velhas, e que eles saem 

criticando o mundo como os espectadores saem do teatro criticando a 

peça e os atores. A defunta sentiu que algumas noções e sensações 

continuavam a vida. Vinham de mistura, mas tinham um ponto de 

partida comum, — a carta da véspera e as recordações que lhe trouxe 

de Carlos Maria. (MACHADO DE ASSIS, 2004, pp. 177-178). [grifo 

da autora] 

 

 
(...) A gestação ia cheia de tédios, de dores, de incômodos que ela 

ocultava o mais que podia ao marido; mas tudo isso dava maior preço à 

criaturinha futura. Acolhia o mal com resignação, — se não é que o 

agasalhava com alegria, — uma vez que era a condição da vinda do 

fruto. Fazia cordialmente o ofício da espécie. E repetia sem palavras a 

resposta de Maria de Nazaré: ‘Eu sou a serva do Senhor: faça-se em 

mim a sua vontade’. (MACHADO DE ASSIS, 2004, pp. 187-188). 

[grifo da autora] 

 

 
(...) A mesma política não lhe dava matéria aos discursos de outrora. 

No escritório, quando via Rubião assomar à porta, fazia um gesto de 

impaciência, que sofreava logo; o outro notava essa mudança, e perdia-

se em conjeturas, se lhe escapara alguma ofensa, por descuido, — ou se 

começava a aborrecê-lo. E para desfazer o tédio ou o ressentimento, 

falava macio, risonho, abrindo longas pausas respeitosas, à espera que 

ele dissesse qualquer coisa. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 198). 

[grifo da autora] 

Das gentes que o viam e paravam na rua, ou se debruçavam das janelas, 

muitas suspendiam por instantes os seus pensamentos tristes ou 

enfastiados, as preocupações do dia, os tédios, os ressentimentos, este 

uma dívida, outro uma doença, desprezos de amor, vilanias de amigo. 

Cada miséria esquecia-se, o que era melhor que consolar-se; mas o 

esquecimento durava um relâmpago. Passado o enfermo, a realidade 

empolgava-os outra vez, as ruas eram ruas, porque os paços suntuosos 

iam com Rubião. E mais de um tinha pena do pobre diabo; comparando 

as duas fortunas, mais de um agradecia ao Céu a parte que lhe coube, 

— amarga, mas consciente. Preferiam o seu casebre real ao alcáçar 

fantasmagórico. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 204). [grifo da 

autora] 
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Eram belos, e na primeira noite que os levou nus a um baile, não creio 

que houvesse iguais na cidade, nem os seus, leitora, que eram então de 

menina, se eram nascidos, mas provavelmente estariam ainda no 

mármore, donde vieram, ou nas mãos do divino escultor. Eram os mais 

belos da noite, a ponto que me encheram de desvanecimento. 

Conversava mal com as outras pessoas, só para vê-los, por mais que 

eles se entrelaçassem aos das casacas alheias. Já não foi assim no 

segundo baile; nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar 

para eles, de os buscar, quase de os pedir, e que roçavam por eles as 

mangas pretas, fiquei vexado e aborrecido. Ao terceiro não fui, e aqui 

tive o apoio de Escobar, a quem confiei candidamente os meus tédios; 

concordou logo comigo. (MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 178). [grifo 

da autora] 

 

 

O ennui aparece nos mais diversos ambientes: no lar, o espaço em que a mulher 

desenvolve a maior parte de suas atividades, acomete o sexo feminino; Camacho (um 

parasita da política, que sonhava em ser ministro, viu em Rubião a grande oportunidade 

de subir socialmente) se entedia com a presença de Rubião que, ao ser tratado com tanta 

frieza, se pergunta o que fizera ao outro para ser tão mal recebido; em Maria Benedita, 

grávida, o ennui se mescla ao incômodo da gravidez; as pessoas pertencentes às classes 

populares se apegam à loucura de Rubião para esquecer seus tédios; já em Bentinho, que 

se incomoda de ver que os homens cobiçam os braços de Capitu, confessa a Escobar seus 

tédios e, aqui, a palavra liga-se ao sentido de aborrecimento. Por conseguinte, tudo o que 

se percebe é que o ennui assombra o ser humano e, em Machado de Assis, ele surge no 

seio de qualquer classe social. E isso tem ressonância com que Pascal escreveu na Seção 

II, maço n. 136, p. 389: “Pouca coisa nos consola uma vez que pouca coisa nos aflige” 

(“Peu de chose nous console parce que peu de chose nous aflige”).  

Ao se elencarem as vezes em que a palavra “tédio” aparece nas três obras, 

depreende-se que ela foi empregada mais frequentemente nas obras Memórias Póstumas 

de Brás Cubas e Quincas Borba. No primeiro, o tédio se refere ao ser humano não 

produtivo, que é Brás Cubas; em Quincas Borba, aos personagens Rubião e Sofia. Em 

Dom Casmurro, o termo surge apenas duas vezes e só uma merece atenção e observação, 

conforme é constatado na transcrição acima. Por conseguinte, podem-se depreender 

alguns pontos. Entre eles, é que o tédio assola todas as classes sociais, embora na presente 

tese, é a classe mais abastada que sofre mais frequentemente deste mal. Quando, no 

capítulo CLXXXIX da obra Quincas Borba, as pessoas paravam o que estavam fazendo, 

suspendendo, entre outros, os tédios, para ver Rubião passar, parando, murmurando, 

sempre  
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envolvido naquele véu, através do qual todas as coisas eram outras, 

contrárias e melhores; cada lampião tinha um aspecto de camarista, 

cada esquina uma feição de reposteiro. Rubião seguia direito à sala do 

trono, para receber um embaixador qualquer, mas o paço era 

interminável, cumpria atravessar muitas salas e galerias, verdade é que 

sobre tapetes, — e por entre alabardeiros, altos e robustos (p. 204),  

 

 

Machado de Assis descreveu pessoas pertencentes às classes populares. Por 

conseguinte, é possível depreender dois pontos: o ennui pode acometer qualquer pessoa 

(a que produz e a que não produz) e a universalização de Machado de Assis, que, seja 

afastando-se da ideologia dominante, ora aproximando-se da mesma, teve um modo 

peculiar de ver a condição humana, discorreu sobre burgueses, escravos, funcionários, 

proprietários, agregados, jornalistas, advogados e perscrutou a psicologia de seus 

personagens, cuja alma também não deixava de refletir o movimento histórico ao qual 

pertencem. 

Colocando-se estrategicamente distante das convenções culturais do seu tempo 

(cf. Bosi), Machado de Assis, ao trabalhar sua visão universalista sobre a espécie humana 

e o destino, não restringiu suas personagens à galeria de tipos locais que realistas e 

naturalistas criaram em suas obras de ficção. Por conseguinte, o escritor se afastou do 

personagem-tipo, preferido pelos realistas e naturalistas, já que esse personagem é 

totalmente previsível “no sentido da reprodução da própria identidade pública” (BOSI, 

2007, p. 159). Uma vez que o Bruxo do Cosme Velho, ainda segundo o texto de Bosi, 

não era um cientista social, mas um romancista, criou livremente rasgos individuais, tipos 

ou pessoas.  

Voltando ao ennui, os personagens apresentados se adequam ao conceito que 

Pascal conferiu ao sentido do termo. Recordando, esse estado da alma vai sempre surgir 

quando não se tem algo útil para fazer, quando o vazio toma conta da existência humana, 

obrigando homens e mulheres a correr atrás da fama, poder, sexo, posição social, a fim 

de não ter que pensar em suas vãs existências. 

Urge destacar que não é o propósito aqui afirmar que as mulheres se entediam 

mais do que os homens porque elas não trabalham. Afinal, o homem machadiano, 

geralmente, também não trabalha (exceção de Bentinho, principal personagem masculino 

em Dom Casmurro). Há um trecho do livro de Afrânio Coutinho, A filosofia de Machado 

de Assis (1940), que expressa claramente o que se quer dizer:  
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Há pouco trabalho para os que habitam o mundo machadeano (sic). Não 

há necessidade de trabalhar, poristo (sic) é que nos parece nele uma 

humanidade enfastiada, a bocejar de tédio e impaciência, e a procurar 

divertir-se para matar o tempo, à espera de que o tempo a destrua. O 

trabalho nele não é uma lei natural que a todos obriga, cada qual na sua 

ordem, esta a explicação do desarvoramento de muitas das suas 

personagens. Mesmo quando se trabalha, é só como uma coisa 

secundária sem exercer nenhuma ou quasi (sic) nenhuma influência 

sôbre (sic) o caráter e a vida dos mesmos. (COUTINHO, 1940, p. 167). 

 

 

Por conseguinte, além de estabelecer um determinismo sociológico, isto é, lançar 

mão de um arcabouço social e antropológico, Machado de Assis mostra, por meio de seus 

personagens, que se estava em um Brasil onde surge o capitalista, que Raymundo Faoro 

descreve com propriedade e lucidez:  

Os capitalistas, ramo da classe proprietária positivamente privilegiada, 

se determinam pelas diferenças de propriedades, propriedades de terras 

e escravos, casas de aluguel, apólices e ações. Agrupam-se entre os 

rentiers [aqueles que vivem sem trabalhar], que vivem de rendas, 

rendas de escravos, de terras, de casas, de créditos e de valores. Mesmo 

se empresários agrícolas, na realidade do Segundo Reinado, não se 

desviam para outra classe (a classe especulativa, ou lucrativa), a que tira 

da aquisição e venda no mercado sua situação econômica. Não é o 

comércio que os orienta, mas a formação do patrimônio por meio dos 

excedentes não consumidos. A experiência demonstra que o trânsito 

entre a classe proprietária e a lucrativa é muito raro: o proprietário, o 

capitalista tende para o consumo ostentatório ou para a ociosidade, sem 

que lhe ocorra aplicar seus recursos em empresas comerciais, 

industriais, ou mesmo agrícolas (como empresas). Distingue-se o apego 

à tradição e certos traços de educação, tidos como superiores, com 
modelos hieráticos de conduta social e política. (...) (FAORO, 2001, p. 

227). 
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3.2.2 O escravo, a classe dominante e o ennui 

 

Faoro, ao descrever o Brasil escravagista à época de Machado de Assis, aponta 

um país em que o escritor pôde “medir o escravo sob ângulo original” (FAORO, 2001, 

p.355). Em outras palavras, ele não receou mostrar o quanto a alforria poderia não ser 

benéfica ao cativo. Por esse motivo, ele foi tachado de escravagista, alienado. Na verdade, 

para o escritor, o escravo seria livre, mas não teria trabalho nem pão, e estava fadado à 

mendicância. Na opinião do autor de Quincas Borba, “a liberdade não passava, nas 

circunstâncias, de retórica cruel ou de mentira” (FAORO, 2001, pp.355-356). Quando se 

analisa a presença do escravo nas três obras, percebe-se o quão Machado de Assis era 

“cético com respeito à abolição e às alforrias, escravidão existe, na obra de Machado de 

Assis, independente dos sentimentos” (FAORO, 2001, p.362). Este aspecto está sendo aqui 

exposto para, não só fazer justiça ao escritor, injustamente retratado como indiferente ao 

problema da escravidão, mas também para mostrar que foi neste contexto que ele 

vivenciou a questão, a qual ajudou a moldar e a caracterizar a sociedade brasileira. O 

autor de Dom Casmurro, em suas crônicas, também vai referir-se à questão diversas vezes 

e será nesses escritos que ele vai expor mais abertamente sua opinião. Uma vez que a 

presente tese não vai contemplar o cronista Machado de Assis, não se farão mais 

considerações a respeito. 

Procedendo a um levantamento sobre o número de vezes que Machado de Assis 

vai mencionar o termo escravo e em que contexto, chegou-se ao seguinte resultado: 

 Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, oito vezes. No capítulo XII, o escravo é 

mencionado fazendo parte da narrativa:  

Pedi em voz baixa o doce; enfim, bradei, berrei, bati com os pés. Meu 

pai, que seria capaz de me dar o sol, se eu lho exigisse, chamou um 

escravo para me servir o doce; mas era tarde. A tia Emerenciana 

arrancara-me da cadeira e entregara-me a uma escrava, não obstante os 

meus gritos e repelões. (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 93). 

 

 

No capítulo XV, Brás Cubas oferece uma joia a Marcela, que costumava guardar 

suas dobras de ouro numa caixinha de ferro “cuja chave ninguém nunca jamais soube 

onde ficava; escondia-a por medo dos escravos” (p. 98). 
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No capítulo LXV, o escravo aparece para avisar Virgília que a baronesa chegara. 

O termo é repetido apenas para completar o diálogo. 

O capítulo LXVIII é o que melhor expressa a visão de mundo de Machado de 

Assis quanto à condição humana: para ele, seja homem ou mulher, livre ou escravo, rico 

ou pobre, o ser humano é limitado, egoísta, doente:  

Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo, por aquele Valongo fora, 

logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu-mas um ajuntamento; 

era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a 

fugir; gemia somente estas únicas palavras: — ‘Não, perdão, meu 

senhor; meu senhor, perdão!’ Mas o primeiro não fazia caso, e, a cada 

súplica, respondia com uma vergalhada nova. — Toma, diabo! dizia 

ele; toma mais perdão, bêbado! — Meu senhor! gemia o outro. — Cala 

a boca, besta! replicava o vergalho. Parei, olhei... Justos céus! Quem 

havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, 

— o que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me; ele deteve-

se logo e pediu-me a bênção; perguntei-lhe se aquele preto era escravo 

dele. — É, sim, nhonhô. — Fez-te alguma coisa? — É um vadio e um 

bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia 

lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. 

— Está bom, perdoa-lhe, disse eu. — Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, 

não pede. Entra para casa, bêbado! (MACHADO DE ASSIS, 2001, pp. 

169-170). 

 

O capítulo CXXIII:  

 
Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que 

ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com 

ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. 

Reconheço que era um modelo. Argüiam-no (sic) de avareza, e cuide 

que tinham razão; mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude 

e as virtudes devem ser como os orçamentos: melhor é o saldo que o 

deficit. Como era muito seco de maneiras tinha inimigos, que chegavam 

a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de 

mandar com freqüência (sic) escravos ao calabouço, donde eles 

desciam a escorrer sangue; mas, além de que ele só mandava os 

perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em 

escravos, habituara-se de certo modo ao trato um pouco mais duro que 

esse gênero de negócio requeria, e não se pode honestamente atribuir à 

índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. 

(...) 

 (...) (MACHADO DE ASSIS, 2001, pp. 224-225). 

  

 

Sem emitir qualquer juízo de valor, o escritor mostra a dualidade da natureza 

humana. Cotrim, seu cunhado, era irmão de várias irmandades, mas mandava surrar os 

escravos. Ironicamente, Machado de Assis comenta que a punição se limitava aos 

escravos perversos e fujões... 



141 

 

 

 

 Na obra Quincas Borba, o termo é empregado nove vezes. 

 Capítulo X: O escravo aparece duas vezes para levar uma carta. 

 No capítulo XIII, mais uma vez, o escravo era o serviçal que obedece às ordens 

do senhor. 

 O capítulo XIV mostra o escravo sendo arrolado entre os bens deixados por 

Quincas Borba a Rubião. Sem cair nos excessos, o escritor coloca o escravo no mesmo 

nível de objetos. A reificação é patente. 

 O capítulo XV mostra o escravo no mesmo contexto acima citado. 

 O capítulo XXI, que retrata o encontro de Rubião com o casal Sofia e Palha no 

trem a caminho do Rio de Janeiro, o mineiro conta seu plano de “vender os escravos que 

o testador lhe deixara, exceto um pajem; se alguma coisa perdesse, o resto da herança 

cobriria o desfalque” (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 32).   

 No capítulo LXIV, Sofia apresenta a Rubião sua tia Maria Augusta, que possuía 

uma pequena fazenda, alguns escravos e dívidas. 

 Por último, no capítulo CLII, Rubião refere-se à sua mãe cuja bondade era tão 

grande que os escravos a chamavam de Sinhá Mãe. 

 Finalmente, em Dom Casmurro, a palavra “escravo” surge seis vezes. 

 No capítulo VII, a mãe de Bentinho vendeu os escravos, comprou alguns que pôs 

ao ganho ou alugou. 

 O capítulo LXXXVII faz referência ao cocheiro que era escravo, “tão velho como 

a sege, quando me via à porta, vestido, esperando minha mãe, dizia-me rindo” (...) 

(MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 152). 

 No capítulo XCIII, Bentinho mostra a Escobar os escravos que sua família 

possuía:  

 

Estávamos na horta da minha casa, e o preto andava em serviço; 

chegou-se a nós e esperou. — É casado, disse eu para Escobar. Maria 

onde está? — Está socando milho, sim, senhor. — Você ainda se lembra 

da roça, Tomás? — Alembra, sim, senhor. — Bem, vá-se embora. 

Mostrei outro, mais outro, e ainda outro, este Pedro, aquele José, aquele 

outro Damião... — Todas as letras do alfabeto, interrompeu Escobar. 
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Com efeito, eram diferentes letras, e só então reparei nisto; apontei 

ainda outros escravos, alguns com os mesmos nomes, distinguindo-se 

por um apelido, ou da pessoa, como João Fulo, Maria Gorda, ou de 

nação como Pedro Benguela, Antônio Moçambique... — E estão todos 

aqui em casa? perguntou ele. — Não, alguns andam ganhando na rua, 

outros estão alugados. Não era possível ter todos em casa. Nem são 

todos os da roça; a maior parte ficou lá. (...) (MACHADO DE ASSIS, 

2009, pp. 160-161).  

 

 

 O capítulo XCVI narra o seguinte: “Escobar observou que, pelo lado econômico, 

a questão era fácil; minha mãe gastaria o mesmo que comigo, e um órfão não precisaria 

grandes comodidades. Citou a soma dos aluguéis das casas, 1.070$000, além dos 

escravos...” (p.167). 

 No capítulo XCIX, há uma ligeira menção da palavra escravo, que aparece em 

uma enumeração: “E minha mãe beijava-me com uma ternura que não sei escrever. Tio 

Cosme, para alegrá-la, chamava-me doutor, José Dias também, e todos em casa, a prima, 

os escravos, as visitas, Pádua, a filha, e ela mesma repetiam-me o título” (p.170). 

 O último capítulo que menciona o termo escravo é o de número CXXI, em que 

um escravo da casa de Sancha corre à casa de Bentinho e Capitu para anunciar a morte 

de Escobar. 

 Todas as colocações relativas à presença do escravo serviram para dois objetivos: 

mostrar que a sociedade carioca e/ou brasileira, escravagista, contava com o trabalho 

escravo para realizar as tarefas que o proprietário, branco, algumas vezes nobre, se negava 

a fazer por conta de sua “superioridade”. Essa sociedade escravagista tinha uma 

pendência para o tédio, assim como as classes populares. A primeira porque não tinha o 

que fazer, e a segunda, por não terem qualquer perspectiva de crescimento cultural, 

econômico, social, também morriam de tédio. O outro objetivo é apontar o fato de que 

Machado de Assis, refletiu, sim, sobre a escravidão, mas ao seu modo: com sutilezas, 

com ironia (quando confronta a falsa postura do proprietário branco, que manda surrar 

seu escravo até este verter sangue, mas que participa de várias irmandades). É como 

Machado de Assis termina o seu conto A Igreja do Diabo, “a eterna contradição humana”. 
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3.2.3 O ennui e o tempo 

 

A falta de trabalho será mostrada por meio de personagens que, “aquinhoados pela 

morte virá do horror ao trabalho; todos cultivam o bom e elegante ócio” (FAORO, 2001, 

p. 231). E aqui, retomando o ponto que, sociologicamente falando, este ócio ou o horror 

ao trabalho é um facilitador do tédio. Mais do que uma sociedade que tentava sair da 

condição rural para uma condição industrial, urbana e capitalista, o escritor vai perscrutar 

o ennui/tédio de tal maneira que José Aderaldo Castello, em Realidade e Ilusão em 

Machado de Assis (1969), escreveu: “Uma constante em Machado de Assis é a sensação 

do tédio, como estigma da condição humana, preço mais caro da nossa inquietação e 

curiosidade” (p. 58).  

Para Castello, inicialmente a sensação de tédio é relacionada com o tempo. Assim 

sendo, o autor de Quincas Borba vai apontar “de maneira enfática as mudanças 

incessantes, as substituições que alimentam a insatisfação inesgotável do homem, sendo 

ao mesmo tempo alimentadas por elas” (p. 58). Ainda conforme Castello, trata-se de “um 

jogo que disfarça e compensa a impressão de infinita monotonia que existe no fundo de 

cada um de nós (...)” (p. 58).  

Já Afrânio Coutinho, na obra Machado de Assis na literatura brasileira (1966), 

atribui à temática do tempo um grande significado na obra machadiana. Esse tempo se 

apresenta da seguinte maneira: irreversível, contínuo e ilógico, sujeito à lei da 

mutabilidade eterna, “a transitoriedade de tudo, o aspecto destruidor e corruptor do tempo, 

conduzindo à decadência física e à morte, a inanidade de qualquer esfôrço (sic) pois o fim 

é o mesmo, o escoamento implacável, a perecibilidade do ser humano contrastando com 

o ideal da vida perpétua (...)” (pp. 84-85). 

Por conseguinte, é possível inferir que o homem e a mulher machadianos são seres 

decadentes, doentes, uma vez que não conseguem atingir o âmago de sua existência, mas 

só percebem o tédio, que espreita suas existências. Em Dom Casmurro, pelo fato de 

Bentinho trabalhar, o tédio não assoma em sua vida nem na dos demais personagens.  Por 

outro lado, em Quincas Borba e em Memórias Póstumas de Brás Cubas, as alusões se 

fazem mais frequentes. Na primeira obra, por exemplo, além das que já foram 
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mencionadas, Sofia se refere a um sarau como algo enfadonho. Para Carlos Maria, 

galanteador que se aproxima de Sofia, que quase comete o adultério, senhor de si e mais 

ainda dos outros, ao recordar a conversa que tivera na véspera com Sofia, embora aquela 

lhe trouxesse boas recordações, sentiu-se bem e mal, pois a confissão de amor era um 

estorvo e, “posto que o benefício corrigisse o tédio, o rapaz ficou entre uma e outra 

sensação, sem plano” (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 93). Narcisista, mente para Sofia 

ao relatar seus inúmeros amores – algo que de fato não ocorreu. Aqui, pode-se arriscar 

dizer que Carlos Maria abriria mão da ética para ter um caso com Sofia desde que isso o 

tirasse do tédio. De qualquer maneira, é bom esclarecer que eles não têm um caso, e 

Carlos Maria acaba se casando com Benedita, prima de Sofia. 

Retornando à dualidade tédio x tempo. Este, na época de Machado de Assis, vai 

pressionar o homem e a mulher, que vão se defrontar com, consoante Castello, algumas 

realidades: tudo tem um fim neste mundo; a existência humana é curta e constantemente 

ameaçada pela morte imprevista; certeza do esquecimento; subjetividade da alegria para 

se proteger da monotonia. Não se percebe, aqui, uma aproximação da própria condição 

humana, tão finita, tão contingente? O medo do esquecimento, em que o escritor percebe 

a vaidade espreitando o homem, a exiguidade da existência humana, a finitude, podem 

aproximar do que Pascal escreveu sobre o tempo, o qual cura as dores e as discussões 

uma vez que o ser humano não é mais a mesma pessoa.  

 Reunindo os conceitos acima elencados para o personagem machadiano, o tédio, 

além de ser combatido com bailes, saraus e discussões infrutíferas, vai igualmente ser 

afastado, como no caso de Rubião, com idas às sessões do júri, à Câmara dos Deputados, 

à passagem dos batalhões, em grandes passeios, em visitas desnecessárias, em idas ao 

teatro sem prazer. Isso tudo porque ele não tinha o que fazer e precisava “matar os dias 

longos e vários” (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 99). O tempo, pois, que “dissolve, 

compõe, extrai e transforma tôdas (sic) as substâncias morais, é tema constante em 

Machado” (PEREIRA, 1955, p. 233). 

 Além desses recursos para “matar” o tédio, o personagem resolve dedicar-se à 

leitura de romances históricos: 

 

Ultimamente, ocupava-se muito em ler; lia romances, mas só os 

históricos de Dumas pai, ou os contemporâneos de Feuillet, estes com 

dificuldade, por não conhecer bem a língua original. Dos primeiros 

sobravam traduções. Arriscava-se a algum mais, se lhe achava o 

principal dos outros, uma sociedade fidalga e régia. Aquelas cenas da 
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corte de França, inventadas pelo maravilhoso Dumas, e os seus nobres 

espadachins e aventureiros, as condessas e os duques de Feuillet, 

metidos em estufas ricas, todos eles com palavras muito compostas, 

polidas, altivas ou graciosas, faziam-lhe passar o tempo às carreiras. 

Quase sempre, acabava com o livro caído e os olhos no ar, pensando. 

Talvez algum velho marquês defunto lhe repetisse anedotas de outras 

eras. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 98). 

 

 

Pela descrição de Machado de Assis, percebe-se igualmente uma sutil crítica à 

escola romântica. Não que Machado de Assis fosse um crítico exacerbado deste 

movimento literário; afinal, ele escreveu poemas românticos e seus romances da primeira 

fase sofreram certa influência do Romantismo. Contudo, espírito clássico como ele era, 

com um estilo pleno de subentendidos, sugestões e insinuações rápidas e sutis, com 

certeza, não admiraria muito o estilo enfático dos romances históricos.  

Barretto Filho, no livro Introdução a Machado de Assis (1980), escreveu: “O que 

o [Machado de Assis] desgostava era o excesso, a falta de contensão, o tipo do ‘sujeito 

derramado’, que lhe bolia com os nervos, em uma palavra, era a desordem romântica e os 

excessos temperamentais dos latino-americanos” (p. 55). 

Estendendo essa preferência de estilo ao próprio estilo de vida de Machado de 

Assis e comportamento, recorre-se novamente a Barretto Filho:  

 
Viveu assim a mesma vida de seus companheiros de geração, mas o que 

tinha de peculiar era a sobriedade de espírito e a temperança dos 

sentidos, que o mantiveram sempre dentro de um ideal de harmonia e 

equilíbrio. Não adotou, como já observamos, o estilo romântico, de 

deixar consumir a vida na sua própria chama, formando atrás de si um 

breve rastro luminoso. Tinha uma aspiração humanística e clássica que 

o sustentou através do turbilhão e da embriaguez do ambiente, que 

incendiava os poetas pela paixão e pela eloqüência (sic). (1980, pp. 56-

57).    

  

 

 Por possuir uma aspiração humanística e clássica, não abraçou o estilo romântico 

e muito menos se deixou levar pela paixão e pela eloquência que pululavam na época. 

Machado de Assis nunca se deixou empolgar pelas reivindicações liberais de seus 

contemporâneos, e sua ideia sobre liberdade se avizinhava das normas conservadoras. 

Embora tenha sido abolicionista, nunca foi adversário da monarquia e escreveu, com 

apreço, sobre o 18º aniversário do Imperador bem como sobre o casamento da Princesa 

Isabel em suas crônicas. 
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 Aos poucos, Machado de Assis vai, ora sugerindo, ora dizendo claramente, o 

quanto o ennui vai se apossando do cotidiano de seus personagens principais, que tentam 

(e conseguem) fugir do tédio de todas as maneiras. O capítulo LXXXV, da obra Quincas 

Borba, explicita o quanto o tédio perturba e desgasta o homem:  

 
Mas não há serenidade moral que corte uma polegada sequer às abas do 

tempo, quando a pessoa não tem maneira de o fazer mais curto. Ao 

contrário, a ânsia de ir ao Flamengo, à noite, vinha tornar as horas mais 

arrastadas. Era cedo, cedo para tudo, para ir à Rua do Ouvidor, para 

voltar a Botafogo. O Dr. Camacho estava em Vassouras defendendo um 

réu no júri. Não havia divertimento algum público, festa nem sermão. 

Nada. Rubião, profundamente aborrecido, trocava as pernas, à toa, 

lendo as tabuletas, ou detendo-se ao simples incidente de um atropelo 

de carros. Em Minas, não se aborrecia tanto, por quê? Não achou 

solução ao enigma, uma vez que o Rio de Janeiro tinha mais em que se 

distrair, e que o distraía deveras; mas havia aqui horas de um tédio 

mortal. (MACHADO DE ASSIS, 2004, pp. 103-104). 

  

 

Especialmente neste capítulo, para se desviar do tédio, o personagem lembra-se 

de um amigo que está gravemente doente e vai visitá-lo. Além da visita, que durou duas 

horas, Rubião, ao sair, dá à mãe do amigo seis notas de vinte mil-réis para cobrir as 

despesas. Talvez esta seja, nas três obras estudadas na presente pesquisa, que evitar o 

ennui ensejou uma boa ação. 

 O tédio, às vezes, aparece como uma maneira de Machado de Assis se referir ao 

desinteresse, ao desprezo: “Entregou a carta a Sofia, que a abriu sem interesse, e a leu 

com tédio” (p. 177). 

O tédio também vai acompanhar a gravidez de Maria Benedita, prima de Sofia. 

Além das dores e dos incômodos, que ela escondia o máximo do marido. 

Da mesma forma, o tédio vai permear as relações quando estas não servem ou não 

atendem mais aos interesses de uma das partes. É o caso de Camacho, a quem enquanto 

interessava ser amigo de Rubião, que dava largas contribuições para o jornal do outro, era 

conversador e acolhedor para com o capitalista. Quando este começa a apresentar suas 

crises de loucura e a perder seus bens e prestígio, passa a tratar o mineiro de Barbacena 

com indiferença e frieza, que faziam com que Rubião se indagasse o que teria feito:  

 
Este, desde algum tempo, era menos conversado. A mesma política não 

lhe dava matéria aos discursos de outrora. No escritório, quando via 

Rubião assomar à porta, fazia um gesto de impaciência, que sofreava 

logo; o outro notava essa mudança, e perdia-se em conjeturas, se lhe 
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escapara alguma ofensa, por descuido, — ou se começava a aborrecê-

lo. E para desfazer o tédio ou o ressentimento, falava macio, risonho, 

abrindo longas pausas respeitosas, à espera que ele dissesse qualquer 

coisa. Em vão apelava para o Marquês de Paraná, cujo retrato 

continuava a pender da parede; repetia os nomes que lhe ouvira, — o 

grande marquês! o estadista consumado! Camacho ia apoiando de 

cabeça, e escrevendo sem parar, consultando os autos e os praxistas, 

Lobão, Coelho da Rocha, citando, riscando, pedindo-lhe desculpa. 

Tinha um libelo que dar naquele dia. Interrompia-se para ir à estante. 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 198). 

  

As inúmeras referências tiveram como objetivo mostrar que Machado de Assis, 

tão íntimo do moralismo vigente no século XVII, vai desconstruir a idealização vigente 

no século em que viveu.   

Os anos 1870 se caracterizam igualmente pela supremacia da Ciência, a qual 

desempenhava um significativo papel para auxiliar no aperfeiçoamento da espécie. Para 

isso ocorrer, estabeleceu-se uma onda de otimismo, que se apresentava diante do escritor 

como uma enorme ilusão. Machado de Assis ateve-se a observar a condição humana, que 

ora é movida pelo interesse, pelo desejo, pela vaidade, em um contexto em que as relações 

apresentam um traço mercantilista através do qual tudo é cambiável e o ser humano, 

reificado. 

Para tanto, ele se desvencilhou da ideia de querer igualar o Brasil à Europa de 

Darwin, Comte, Spencer, entre outros. Ao apontar para a condição humana com suas 

torpezas, afastou-se dos condicionamentos locais e sugeriu que o ser humano, 

independentemente de sua classe social, condição financeira ou nível de educação é um 

ser decaído, perdido.  

O escritor vai sugerindo que as filosofias correntes tanto na Europa quanto no 

Brasil, as quais procuravam convencer as pessoas a crerem no sentido da História criado 

pelo ser humano, na verdade, não levavam em consideração as diferenças pessoais e 

excluíam as questões que religiões e filosofias intentavam decifrar. 

Por mais que Machado de Assis optasse por lançar um olhar descrente e 

desconfiado diante do “progresso” econômico e social que o Brasil vinha atingindo, ele 

foi influenciado pelas mudanças ocorridas, não para afirmá-las, mas para criticá-las.  

Era um Brasil Império em que “homens e mulheres se agarravam como podiam, 

com unhas e dentes, à própria sobrevivência social” (BOSI, 2007, p.17). Por conseguinte, 

quem não podia ser leão, era raposa. Bosi, citando Maquiavel, escreveu que aquele que 

era leão usava a força, e o que era raposa lançava mão da astúcia. Quem não podia ser 
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nem um nem outro, assume a figura de camaleão. “Assim, a naturalização da sociedade 

que, na sátira, serve de crítica à ferocidade das relações humanas, traz em si mesma um 

limite à denúncia, pois o que é natural e fatal se dá aquém do juízo ético” (pp. 17-18). 

É pertinente transcrever o trecho em que Bosi faz suas considerações sobre o 

Naturalismo e aos seus principais representantes no Brasil e em Portugal, dos quais 

Machado de Assis se afastava em estilo e em visão de mundo. 

A originalidade de Machado está em ver por dentro o que o naturalismo 

veria de fora. Os seus tipos são e não são parecidos com os dos seus 

contemporâneos Eça de Queirós e Aluísio Azevedo, brilhantes 

traçadores de caricaturas. Vejo, nessa diferença, as potencialidades dos 

discursos ficcionais que, mesmo se colocados sob o signo do Realismo 

histórico, não se deixam enrijecer em categorias. O cínico e o hipócrita, 

figuras recorrentes nas estruturas sociais assimétricas, acabam 

merecendo, quando avaliados por dentro, ao menos a complacência de 

um olhar ambivalente. Barro sim, mas barro comum à humanidade e do 

qual todos somos feitos, eles vacilam um pouco (só um pouco) antes de 

se renderem ao puro interesse, e depois racionalizam emprestando à 

argila mole da consciência alguma forma socialmente aceitável. Esta é, 

no fundo, a reflexão de Machado ao justificar a hipocrisia de Guiomar 

no trato com a sua protetora, em A mão e a luva. (BOSI, 2007, p. 18). 

 

 

O Brasil em que Machado de Assis viveu – sobretudo o período em que ele 

escreveu sua obra (de 1864 a 1906) – testemunhou fatos que delinearam e configuraram 

seu perfil como Nação: a guerra do Paraguai, a abolição da escravatura e a proclamação 

da República. E as consequências desses eventos são percebidas na obra machadiana. 

Esse período caracterizou-se pela ascensão de classes, que foram substituindo, 

gradualmente, a sociedade de estamentos. Surgem, pois, os “filhos da esperteza 

comercial, aventureiros gloriosos e sem maneiras, opulentos de bens e pobres de 

gramática” (FAORO, 2001, p. 239). O que se deseja salientar aqui é que Machado de 

Assis viu o surgimento de um Brasil que, para ele, não iria mudar em nada as mazelas 

que ele testemunhava. Raymundo Faoro, autor de Machado de Assis: a pirâmide e o 

trapézio, assim se referiu: “É inútil procurar em Machado de Assis a nota de revolta, a 

denúncia ou a indignação. Com ar de zombaria diz as coisas sérias, sem a cor viva ou 

vermelha das reivindicações” (FAORO, 2001, p.80). Dessa maneira, ele vai apontar a 

desagregação moral por meio da qual o escritor quebra o mito do homem que tudo 

empreende, que tudo pode.  
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É sempre válido lembrar que, embora Blaise Pascal e Machado de Assis não 

acreditassem na natureza benéfica na índole humana, Pascal cria na redenção humana 

desde que o ser humano buscasse a Deus por intermédio de Jesus, enquanto o escritor não 

acreditava nessa possibilidade. Ambos viam o ser humano como um ser doente que não 

hesita em regozijar-se da desgraça alheia para esquecer sua insignificante existência. 

Neste aspecto, vale relembrar a diferença entre moralista e moralizador, a fim de deixar 

bem definida a postura de Machado de Assis. Alfredo Bosi, em Brás Cubas em três 

versões: estudos machadianos (2006), escreveu: 

Moralista não quer dizer moralizador, pregador de moral ou censor de 

costumes. O moralismo nada tem com a moral, mas tem muito a ver 

com os costumes, mores, isto é, ‘com o gênero de vida e a maneira de 

ser do homem na realidade concreta, que pode ser imoral. Os moralistas 

não são educadores, nem professores de ética. São observadores, 

analistas, pintores de homens, infinita é a sua tarefa. Seu estudo se 

dedica à complicação total da natureza contraditória e da condição 

banal e concreta do homem, que não se revela senão quando a ética se 

retira para deixar o campo livro à observação não preconceituosa do 

real’. (BOSI, 2006, p. 121). 

 

  

 

Em consequência, o que Machado de Assis busca, com seu olhar moralista, é o 

homem e sua história moral, tal como fez Blaise Pascal e, para tal, desmistificava, com 

sobriedade e elegância, os ídolos falsos. Ele não criou nenhum tipo nem buscou 

reproduzir categorias sociais, e isso foi bom uma vez que, na obra machadiana, 

encontram-se não o professor, o soldado, o engenheiro, o médico, o padeiro, mas o ser 

humano que se sobrepõe às diversas classes sociais. Independentemente da profissão, 

classe social, orientação sexual, nacionalidade.  

De antemão, convém relembrar que Machado de Assis não possui um sistema 

filosófico, mas uma disposição mental de encarar a vida. E, nessa disposição, é que ele 

percebe sua afinidade com Blaise Pascal em suas análises da alma humana. Para ambos, 

o mundo era essencialmente mau, onde o mal sobrepuja o bem, a dor domina o prazer, e 

o mundo não passa da “obra da vontade de uma Natureza indiferente ao bem e ao mal 

moral, antes má do que boa, porque essencialmente egoísta nos seus motivos” 

(COUTINHO, 1940, p. 53). Para Coutinho, Machado de Assis observou a natureza e a 

humanidade e deduziu que ambas são más. Explicando melhor, “a natureza que atormenta 



150 

 

 

 

o homem com a vida, e os homens que se atormentam a si mesmos, e uns aos outros com 

a sua maldade” (ALVES apud COUTINHO, 1940, p. 50). 

Dentro da presente pesquisa, em que é proposto detectar os ecos pascalianos nas 

obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, a autora se 

vê inclinada a apontar o autor Astrojildo Pereira, que, em seu livro intitulado Machado 

de Assis: ensaios e apontamentos avulsos  (1958), fez questão de diferenciar o Pascal 

“místico, teólogo, perquiridor de angústias metafísicas” (p. 164), que não seria o favorito 

do escritor carioca, do Pascal “moralista, pessimista, materialista ‘malgré lui’ e dialético 

sem o saber” (p. 164), que seria o Pascal cuja maneira de ser e de pensar encontrava eco 

na obra machadiana. Para Pereira, os elementos pascalianos que tiveram participação na 

formação do pensamento de Machado de Assis constituem o que ele caracteriza como 

materialista e dialética. A autora aproxima-se de Pereira quando este se refere ao Pascal 

da segunda caracterização, mas para por aqui. Ela concorda com Pereira quando, ao citar 

Henri Lefebvre, enumera algumas características do dualismo pascaliano: o mundo 

interior do filósofo se choca com o seu mundo exterior, “o místico e o matemático, o 

idealista e o materialista, o metafísico e o dialético” (p. 165) se confrontam, mas não 

pretende estender-se nesse ponto de vista. Apenas o fez porque, para Pereira, fora esses 

aspectos, Pascal e Machado de Assis se contrapõem. 

Quando se constata que Machado de Assis busca o ser humano e sua história 

moral, em outras palavras, está-se referindo à condição humana, que foi a preocupação e 

motivo de reflexão tanto para o escritor quanto para o filósofo. A análise da alma humana 

a que Machado de Assis procedeu com tamanha profundidade, “iniciou em nossas letras 

a análise profunda da alma humana e com isso lhes deu um sentido universal que lhe 

faltava” (ATAÍDE apud BARRETTO FILHO, 1980, p. 20). 

Uma senhora de sua época, após ler um de seus romances, comentou que sentiu 

“uma grande falta de ar... Não há uma aragem! Não há uma árvore” (PUJOL, 2007, p. 

61). O próprio Machado de Assis responde: “A natureza não me interessa; o que me 

interessa é o homem” (MACHADO DE ASSIS apud PUJOL, 2007, p. 61).  

Moralista e conservador, Machado de Assis, nas palavras de Gladstone Chaves de 

Melo, “foi um agudo, profundo e quase cruel escafandro da alma humana. Punha a 

descoberto os mais recônditos pensamentos, as mais secretas motivações dos seus 

personagens, para denunciar a constante e envenenada presença do amor-próprio, o 

grande inimigo da perfeição moral” (MELO, 1995, p. 990). Destarte, por mostrar a 
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fragilidade moral dos homens, também não hesitou em apontar as mazelas do clero 

nacional. Isso não quer dizer que o objetivo é acusar Machado de Assis de antirreligioso. 

Ao contrário: o que ele intencionava era que a religião “fosse profundamente vivida e 

correspondesse a uma entrega total” (QUEIROZ, 2008, p. 91). Conforme Pujol, “não há 

farrapo da alma e da consequência que ele não desfibre aos nossos olhos atônitos e 

pasmados” (p. 122). Produtor de sentido e não contador de histórias, Machado de Assis 

devassa a alma, a consciência, o pensamento, as emoções e os instintos do ser humano, 

decompondo e analisando a condição humana. Quem for ler a obra machadiana visando 

única e exclusivamente à narração, perderá seu tempo, pois seus livros não são para serem 

lidos de uma só vez, para prender ou distrair o espírito, ou para passar o tempo. Na 

verdade, trata-se “da obra de um pensador, de um moralista, de um filósofo, e, 

principalmente, de um artista” (PUJOL, 2007, p. 122). 

Todas essas considerações vieram sendo feitas a fim de retornar ao tema do ennui, 

que é um dos vieses de que o escritor lançou mão para refletir sobre a condição humana.     

Machado de Assis via a condição humana e todas as suas falhas com um olhar 

agudo, irônico, realista e fez com que seus leitores, se assim o quisessem, refletissem e 

buscassem as ferramentas necessárias à melhoria da sociedade. Talvez a literatura tivesse 

sido a ferramenta que ele deixou para se tentar equilibrar as relações sociais. Talvez, mais 

em suas crônicas, o escritor refletiu profundamente sobre os fatos cotidianos, “tocando a 

essência daquilo que observava” (FARACO, 2004, p. 7), e o fez “com um meio riso de 

contemplação” (FARACO, 2004, p. 7). Contudo, direta ou indiretamente, havia uma 

advertência: 

 

Há pessoas que não sabem, ou não se lembram de raspar a casca do riso 

para ver o que há dentro. Daí a acusação que me fazia ultimamente um 

amigo a propósito de alguns destes artigos, em que a frase sai assim um 

pouco mais alegre. Você ri de tudo, dizia-me ele. E eu respondi que sim, 

que ria de tudo, como o famoso barbeiro da comédia, de peur d’être 

obligé d’en pleurer. (MACHADO DE ASSIS, 1998, p. 209). 

 

 

Neste capítulo foi feito um levantamento do conceito de ennui, tão bem 

explicitado por Blaise Pascal em sua obra Pensées, em uma interface com os três 

romances de Machado de Assis, exaustivamente mencionados neste trabalho e que 

dispensam sua nomeação, mais uma vez.  
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Durante a leitura da obra do filósofo francês, objeto do presente estudo, levantou-

se a hipótese que, talvez, ele tivesse conferido aspectos ou características ao conceito de 

ennui, levando, por conseguinte, a uma conceituação tríplice ou mais. Isso não ocorreu. 

O cerne da ideia pascaliana sobre o ennui é o tédio que o ser humano sente quando se vê 

sem nada para fazer. Evidentemente, pensa-se logo que este ser humano está entediado 

porque não está trabalhando, mas este não é o caso: por levar uma vida voltada ao jogo, 

à caça, à festa, enfim, a qualquer coisa não produtiva, ele se entedia, e o único caminho 

que ele trilha é o do divertissement, cujo sentido se refere à ação de divertir-se, que não 

se limita ao entretenimento, mas ao ato de, durante a guerra, desviar de inimigos, 

manobras estratégicas. Consoante Luiz Felipe Pondé, em O homem insuficiente: 

comentários de antropologia pascaliana (2014), o termo “carrega essa duplicidade 

interna: desviar de obstáculos indesejáveis, divertir-se, lazer” (N.R. p. 7).    

Daí a agudeza do olhar de Machado de Assis, que, ao invés de escrever um texto 

panfletário, inflamado, exagerado para denunciar a improdutividade do homem e da 

mulher brasileiros, vai mostrar, nas relações, como esse ennui vai se constituir uma 

característica nata do ser humano. O ennui vai surgir nas relações conjugais, sociais, 

pessoais. O ser humano descrito pelo escritor carioca é, sem dúvida, um ser decaído que 

nem sempre tem consciência de sua miséria, mas que vai tocando a vida.  

Tomando como exemplo Brás Cubas, segundo a descrição feita por Alfredo Bosi, 

em obra já citada nesta tese, o defunto autor é o 

(...) O caráter estragado desde a infância e a adolescência, os estudos de 

Direito feitos à matroca em Coimbra, as viagens de recreio pela velha 

Europa, as aventuras eróticas precoces, uma paixão adulterina tecida de 

exaltações, tédios e saciedade, a sede de nomeada, que vai do projeto 

malogrado de inventar um emplasto anti-hipocondríaco à conquista de 

uma cadeira de deputado, enfim a solidão da velhice... uma trajetória 

movimentada mas banal enquanto típica de um certo segmento da 

burguesia no lapso da história do Brasil que cobre o primeiro e parte do 

segundo reinado. [grifo da autora] (BOSI, 2006, p. 8). 

 

 

A educação que Brás recebeu assemelha-se à ideia de Pascal de que “A admiração 

estraga tudo desde a infância: ‘Oh! Como isso está bem dito! Como ele fez bem! Como 

ele é sábio! etc. As crianças de Port Royal, às quais não conferimos este estímulo de 

inveja e de glória, caem na indolência.”  

 Fazendo uma comparação com o trecho a seguir: 

Outrossim, afeiçoei-me à contemplação da injustiça humana, inclinei-

me a atenuá-la, a explicá-la, a classifiquei-a por partes, a entendê-la, 
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não segundo um padrão rígido, mas ao sabor das circunstâncias e 

lugares. Minha mãe doutrinava-me a seu modo, fazia-me decorar 

alguns preceitos e orações; mas eu sentia que, mais do que as orações, 

me governavam os nervos e o sangue, e a boa regra perdia o espírito, 

que a faz viver, para se tornar uma vã fórmula. De manhã, antes do 

mingau, e de noite, antes da cama, pedia a Deus que me perdoasse, 

assim como eu perdoava aos meus devedores; mas entre a manhã e a 

noite fazia uma grande maldade, e meu pai, passado o alvoroço, dava-

me pancadinhas na cara, e exclamava a rir: Ah! brejeiro! ah! brejeiro!  

Sim, meu pai adorava-me. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco 

cérebro e muito coração, assaz crédula, sinceramente piedosa, — 

caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada; temente às 

trovoadas e ao marido. O marido era na Terra o seu deus. Da 

colaboração dessas duas criaturas nasceu a minha educação, que, se 

tinha alguma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta, e, em partes, 

negativa. (...). (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 88). 

 

 

Esse tipo de educação, tendencioso e irresponsável, foi propiciador de uma vida 

adulta egoísta, vazia, que só faz com que o ser humano, no caso Cubas, caia no abismo 

de seu Nada: “Grande lascivo, espera-te a voluptuosidade do nada” (MACHADO DE 

ASSIS, 2001, p. 80). Essa volúpia, que inebria não só Brás Cubas mas grande parte dos 

personagens machadianos, como Virgília, Lobo Neves, Palha, Sofia, Rubião, só para citar 

alguns, é o que atiça e move o ser humano machadiano e também o pascaliano. 

Tanto Blaise Pascal quanto Machado de Assis exploraram, nas palavras de Bosi 

(2006, p. 9), a “vacuidade humana” e nada mais procedente do que apostar no ennui para 

dar a exata medida do nada existencial. 

O tempo, conforme mencionado no presente capítulo, é um ponto de referência 

para se aferir e dimensionar o peso e a pressão que ele e o ennui exercem sobre o ser 

humano. Quando o tempo mostra que tudo tem um fim neste mundo, que a existência é 

constantemente ameaçada pela morte, que o esquecimento é uma certeza, esse ser humano 

procura fugir da constatação de sua finitude e busca o divertissement para não pensar. 

Novamente, o divertissement como uma oposição ao ennui, levando-se à constatação de 

que um complementa a função do outro.  

 Não pensar é sinônimo de não tédio; pensar equivale a se entediar uma vez que o 

ser humano não vê no ato de refletir uma maneira de achar um meio de levar uma vida 

mais digna e nobre; ele não percebe no ato de refletir uma maneira de provar sua grandeza. 

 O que é mais contraditório com relação ao comportamento humano é que Pascal 

escreveu que o homem não passa de um caniço, o mais fraco da natureza, mas é um caniço 
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pensante. Ele escreveu que a dignidade humana consiste no fato de pensar e que o 

princípio da moral ocorre quando o ser humano se dedica a pensar. Aqui, vale fazer uma 

referência ao emprego humorístico que Machado de Assis da expressão “caniço 

pensante”. Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele brinca com a expressão e 

escreve que o ser humano é uma errata pensante, levando em conta o fato de que cada 

estação da vida é uma edição que corrige as anteriores. 

Dessa forma, na visão do pensador francês, é o pensamento que faz a grandeza do 

ser humano. É conforme ele escreveu: “Eu posso conceber um homem sem mãos, pés, 

cabeça (uma vez que é somente a experiência que nos ensina que a cabeça é mais 

necessária que os pés). Mas eu não posso conceber o homem sem pensamento: ele seria 

uma pedra ou um bicho.” (PASCAL, s/d, p. 486).24 [tradução da autora] 

Por conseguinte, a partir do momento que, ao mesmo tempo que Pascal privilegia 

o pensamento, ele aponta seu oposto, que é a dualidade divertissement x ennui, que se 

contrapõe à faculdade que o ser humano possui de pensar. 

 Conforme foi visto, procurou-se detectar o ser humano machadiano sendo uma 

reprodução do tipo humano que Pascal descreveu e sobre o qual refletiu no século XVII. 

Concomitantemente, Machado de Assis, citou Pascal em suas obras, ora fazendo um jogo 

de palavras com o que Pascal escreveu: 

Estou com vontade de suprimir este capítulo. O declive é perigoso. Mas 

enfim eu escrevo as minhas memórias e não as tuas, leitor pacato. Ao 

pé da graciosa donzela, parecia-me tomado de uma sensação dupla e 

indefinível. Ela exprimia inteiramente a dualidade de Pascal, l'ange et 

la bête, com a diferença que o jansenista não admitia a simultaneidade 

das duas naturezas, ao passo que elas aí estavam bem juntinhas, — 

l'ange, que dizia algumas coisas do Céu, — e la bête, que... Não; 

decididamente suprimo este capítulo. (MACHADO DE ASSIS, 2001, 

p. 201). 

 

  

Sugerindo o ser humano pascaliano, por meio do jogo de palavras permeado de 

humor, o escritor expressa sua opinião sobre a condição humana: 

 

Ah! indiscreta! ah! ignorantona! Mas é isso mesmo que nos faz 

senhores da Terra, é esse poder de restaurar o passado, para tocar a 

instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. 

Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não; é 

                                                 
24 Je puis bien concevoir un homme sans mains, pieds, tête (car ce n’est que l’expérience qui nous apprend 

que la tête est plus nécessaire que les pieds). Mais je ne puis concevoir l’homme sans pensée : ce serait une pierre ou 

une brute. 
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uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição, 

que corrige a anterior, e que será corrigida também, até a edição 

definitiva, que o editor dá de graça aos vermes. (MACHADO DE 

ASSIS, 2001, p. 120). [grifo da autora]. 

 

 

 O uso de “citações ‘adulteradas’ ou alusões”, conforme consta no livro Machado 

de Assis leitor: uma viagem à roda de livros (2011), de Ruth Silviano Brandão e José 

Marcos Resende Oliveira, pode “propiciar um diálogo com o autor e ainda um diálogo 

entre os leitores do escritor, que, por sua vez, é leitor de outros escritores, e assim se 

forma uma cadeia, uma constelação ou uma linhagem, tornando a escrita infinita, pois 

vão se costurando ideias, frases, metáforas, ficções” (p. 37).  

Este emprego consiste em um dos trunfos do escritor carioca que, ao comparar o 

ser humano a uma errata pensante, nos aponta para uma visão de ser humano da ausência, 

do ser humano “que sabe de sua falta” (p. 39). E por saber de sua falta, vai desviar-se do 

caminho para não pensar nela. E que esse desvio lhe proporcione muito jogo, caça, pois 

se não ficar completo de divertissement, ele vai cair no ennui.  

Desta feita, é possível perceber, na leitura dos pensamentos de Pascal, que este 

descreve o ser humano paradoxal, que é pleno de dignidade porque pensa, mas também é 

dotado de fragilidade já que é constantemente assediado pela vaidade, pela 

concupiscência, pelo desejo de glória, pelo mal, pela imaginação, pelas paixões. 

 E serão todos esses reveses que igualmente impedirão o ser humano machadiano 

de exercer sua dignidade como “caniço pensante” e submergir à sua baixeza. A vontade 

sobrepuja a razão, e o resultado é que se assiste a um espetáculo em que os personagens 

se veem se agitando, dando provas de sua inutilidade e ridículo. A falta de sentido da vida 

descamba para a fuga da dor, da penúria e da morte.  

  

 

Considerações intermediárias 

  

 A perspicácia de Machado de Assis, pleno das leituras de Blaise Pascal, faz com 

que ele, em um estilo caracterizado por uma frase curta, por uma adjetivação bastante 

discreta, por uma breve intitulação, sugira, insinua ou até mesmo afirme com todas as 

letras o ennui que aborrece, persegue, desestimula seus personagens.  

 Ao comparar o homem a uma errata pensante, em uma analogia ao “caniço 

pensante” descrito por Pascal em sua obra Pensées, Machado de Assis, em sua visão 
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trágica do mundo, está se referindo ao homem da falta, à própria condição humana, plena 

de nadidade e vazia de objetivos. 

 Esse Nada se expressa diante do ennui que acomete os personagens, que saem em 

busca de algo que preencha suas vidas, agitando-se na vacuidade de sua existência. Para 

se consolar de suas misérias, o ser humano abraça o divertissement, que é, ao mesmo 

tempo, a maior de suas misérias. Um dos fatores, para Pascal, que contribui para que o 

ennui se estabeleça, é a falta de fome das coisas espirituais, ausência esta que se percebe 

nos personagens machadianos. Para Pascal, o divertissement é uma perda de si mesmo, já 

que homens e mulheres, entediados, vão em busca do jogo, do poder, do adultério, do 

status, da glória. 

 O vazio, conforme Carraud, faz com que o ser humano tente preenchê-lo por meio 

das representações que o outro tem dele, e a imaginação desempenhará um papel 

importante na alienação humana.  

 A miséria moral de todo ser humano foi tão bem descrita por Machado de Assis 

que muitos estudiosos atribuem ao autor um ódio à vida, uma incapacidade radical de 

aceitação. Contudo, na presente tese, refuta-se esse ódio à condição física, classe social 

ou cor do escritor, mas uma postura cética, que o auxiliou a adentrar a alma humana, sem 

julgamentos e tendências. Machado de Assis vai fazer uso do ceticismo primitivo ou 

prático, em que objetos e razões terão igual valor, efeito ou significação. Assim sendo, o 

autor de Dom Casmurro não vai se esforçar para resolver as questões obscuras e decide 

não afirmá-las nem negá-las totalmente.  

 Outro ponto a ser posto em relevo é o fato de Machado de Assis mostrar que o 

tédio vai atingir homens e mulheres, e a falta de produtividade é a causa principal do 

ennui. Aparentemente, acha-se que a ausência de produtividade recai na mulher, que, na 

época do escritor, tenta ocupar um lugar melhor dentro do paternalismo que preponderava 

na época. E a ocupação de um lugar melhor na sociedade, para a mulher, consistia em 

alcançar um equilíbrio financeiro por meio do casamento.  

 Os exemplos de ennui aparecem mais frequentemente nas obras Memórias 

Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, e em ambas o escritor trabalha sua visão 

universalista sobre a espécie humana e o destino, sem restringir seus personagens à galeria 

de tipos locais que realistas e naturalistas criaram.  

 A temática do tempo foi igualmente levantada no presente capítulo já que essa 

temática é de grande significado na obra machadiana. O tempo é apresentado como 
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irreversível, contínuo e ilógico, sujeito à lei da mutabilidade, em que se testemunha a 

perecibilidade do ser humano, que se contrasta com o ideal de vida perpétua. O tempo vai 

estabelecer uma dualidade com o tédio, na seguinte fórmula tédio x tempo. O tempo 

mostra a realidade de que tudo tem um fim, que a existência humana é curta, que todos 

são fadados ao esquecimento. Simultaneamente, o tédio é preenchido com bailes, saraus 

e discussões infrutíferas a fim de se ignorar a finitude.  

 Machado de Assis, como seu moralista, desmistifica os ídolos falsos criados para 

saciar a vaidade e, para tanto, não criou nenhum tipo nem buscou reproduzir categorias 

sociais e, por conseguinte, o que se sobressai em sua obra é o ser humano, analisado fria 

e profundamente, independentemente da profissão, classe social, orientação sexual, 

nacionalidade.  

 Não pensar é sinônimo de não tédio; pensar equivale a se entediar uma vez que o 

ser humano não vê no ato de refletir uma maneira de achar um meio de levar uma vida 

mais digna e nobre, e não percebe no ato de refletir uma maneira de provar sua grandeza. 

Por conseguinte, consoante Pascal, é o pensamento que faz a grandeza do ser humano. 

Assim sendo, ao privilegiar o pensamento, o filósofo aponta seu oposto, divertissement x 

ennui, que se contrapõe à faculdade de pensar do ser humano. Logo, o ser humano é pleno 

de dignidade porque pensa, mas é dotado de fragilidade já que é constantemente assediado 

pela vaidade, concupiscência, desejo de glória, imaginação, paixões. 
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CAPÍTULO IV – O CONCEITO DE CONCUPISCÊNCIA 

 

 

“Na mulher, o sexo corrige a banalidade; no homem, agrava.” Machado de Assis 

“O homem adora a malignidade; mas não é contra os caolhos ou os infelizes, mas 

contra os felizes orgulhosos. Nós nos enganamos de outra maneira. Uma vez que a 

concupiscência é a fonte de todos os nossos movimentos, e a humanidade.” Blaise Pascal  

  

Introdução  

 
 No presente capítulo, será tratado o tema da concupiscência. Inicialmente, será 

abordada a visão de Blaise Pascal por meio de citações diretas de seu livro Pensées e de 

comentários de alguns autores sobre o assunto. 

 De antemão, é necessário fazer menção a uma nota de rodapé de número 2 

referente ao maço 41 da Seção I, que explica o seguinte: o objetivo de Pascal parece 

mostrar que a concupiscência e a humanidade devem se unir: a concupiscência provoca 

a malignidade, e a humanidade a limita àqueles que são felizes e orgulhosos (p. 336). 

Após as devidas reflexões, as obras Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas 

Borba e Dom Casmurro passam a ser o objetivo das considerações, em que serão 

elencados trechos das referidas obras, apontando o modo como o escritor carioca sugere 

a concupiscência entre os personagens, acrescentando-se as considerações feitas por 

alguns estudiosos de Machado de Assis. 

Quando um autor pesquisa Machado de Assis, é importante ter sempre em mente 

que ele fez do seu ofício de escrever uma ferramenta para interpretar a vida. Já é 

conhecido que o autor de Quincas Borba não caiu no sentimentalismo do Romantismo 

ou na frieza do Naturalismo e, optando por um estilo próprio, permite ao leitor admiração, 

surpresa e desconforto.  

Em vez de se submeter à estética das duas escolas, o escritor criou uma nova 

abordagem para se referir à condição humana: aperfeiçoando cada vez mais sua obra 

literária, permitiu-se discorrer sobre os mais variados assuntos que não passavam 

despercebidos ao seu olhar crítico: casamento, política, educação, religião, economia, 

sem assumir nenhum lado, mantendo-se a distância, para não cair no julgamento 

precipitado. Sempre fugindo de modismos, opondo-se a regras e normas escolásticas, 
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preferiu manter-se fiel ao próprio estilo, que se caracterizava, igualmente, por períodos 

soltos, orações curtas, assimetricamente alinhadas. Com isso, ele se punha contrário aos 

cânones literários de sua época. 

Ana Cláudia Suriani da Silva, em Quincas Borba, ou o declínio do folhetim 

(2006), fez uma referência a Machado de Assis que é a seguinte: “Tratando-se do bruxo 

do Cosme Velho todo cuidado é pouco” (pp.248-249). Esse cuidado deve ser uma 

constante quando se objetiva analisar qualquer obra de Machado de Assis, seja conto, 

crônica, romance, poesia. Esse cuidado permite que não se caia no dogmatismo, no 

discurso monista, o qual tanto desagradava ao escritor. 

Machado de Assis sempre aliou contemporaneidade, compromisso estético para 

com a língua portuguesa e capacidade de combinar a influência local e a universalidade 

do espírito na obra literária. Em outros termos, dentro de seu ideário de construção 

literária, sempre manteve uma nítida consciência da possibilidade de uma arte nacional 

que não ficaria fechada em si mesma, mas que também seria privilegiada. Machado de 

Assis viveu em uma época em que se vislumbrava a transição do instinto para a 

consciência de nacionalidade no Brasil e, por conseguinte, o escritor objetiva uma 

nacionalidade literária e a independência do pensamento nacional. O século XIX na 

América do Sul foi o século das independências e, consequentemente, houve um 

movimento para se fixar uma identidade nacional. Em seu livro Para traduzir o século 

XIX: Machado de Assis (2004), Eliane Fernanda Cunha Ferreira escreve que Machado de 

Assis não ficou indiferente a este contexto e escreveu o texto “Instinto de Nacionalidade”, 

em que ele “critica a homogeneidade das tradições, dos costumes e da educação criada 

pela história” (FERREIRA, 2004, p. 49). Para o escritor, é o diálogo intercultural que 

enriqueceria a literatura nacional. Será, pois, nesta linha de pensamento que a tradução 

permitirá a Machado de Assis ter um olhar entre-lugar, olhando para o passado e para o 

futuro. Era um olhar, conforme Ferreira, “sempre em trânsito e atento ao que ocorria nas 

Américas e na Europa” (FERREIRA, 2004, p. 49).  

Assim sendo, é com essa postura que se torna necessário perceber o modo como 

o escritor vai abordar a concupiscência. 
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4.1 A concupiscência na perspectiva de Blaise Pascal 

 Inicialmente, é relevante fazer um levantamento do tema da concupiscência no 

viés pascaliano. Acrescenta-se uma reflexão de Ben Rogers em sua obra Pascal: elogio 

do efêmero (2001): Pascal era um jovem severo e fechado em si mesmo. Aqui, podemos 

dizer que Machado de Assis era o mesmo. Simultaneamente, em sua dialética, Pascal 

apresenta uma argumentação sutil e obscura, e qualquer formulação simplista será 

apressada e incerta. Ainda consoante Rogers, a abordagem de Pascal é cética e pirrônica 

(e aqui acrescenta-se Machado de Assis). A diferença é que Pascal visava levar o homem 

à fé em Deus ao fazê-lo perceber sua fraqueza, corrupção e precariedade. Machado de 

Assis, por sua vez, não objetivava levar o/a leitor/a até Deus ao fazê-lo(a) perceber-se 

fraco(a), corrupto(a), contingente. Para ele, o ser humano se encontra em um beco sem 

saída. 

 Blaise Pascal afirma que ninguém, baseando-se apenas em meios humanos, é 

capaz de entender ou de se dar conta da confusa mistura de baixa qualidade e alto 

potencial presente no homem. A despeito de sua evidente capacidade para a felicidade, o 

homem é naturalmente miserável e nada do que os filósofos foram capazes de sugerir 

pode aliviar essa miséria. Para Pascal, só o cristianismo resolve o problema do caráter 

humano e oferece uma série de argumentos históricos para o divino caráter da Bíblia e da 

religião cristã com base, sobretudo, na precisão das profecias do Antigo Testamento. 

O escritor carioca, no que lhe concerne, nem ao menos sugere que o cristianismo 

e a Bíblia irão regenerar o ser humano, conforme se percebe, sobretudo, na obra Quincas 

Borba, em que ninguém se redime, se regenera ou se transforma por causa do amor, que 

seria um caminho para a prática do bem.  

Assim sendo, o ser humano, tanto para Blaise Pascal quanto para Machado de 

Assis é um ser decaído, inconstante. O filósofo e teólogo francês, na Seção VI, maço 377 

(p. 501), vai discorrer sobre a humildade, o orgulho, que servem como meios para o ser 

humano se debater na concupiscência bem como no ennui e no divertissement: 

Os discursos da humildade são matéria de orgulho para as pessoas 

gloriosas, e de humildade para as humildes. Assim, aqueles do 

pirronismo são matéria de afirmação para os categóricos; poucos falam 

da humildade humildemente; poucos, da castidade castamente; poucos, 

do pirronismo, duvidando. Nós não passamos de mentira, duplicidade, 
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contrariedade, e nós escondemos e nos mascaramos a nós mesmos.25 

[tradução da autora] 

 

 

Por sua falta de humildade, pelos inúmeros desvios de personalidade do ser 

humano, entre os quais, a concupiscência, Pascal, na Seção V, maço 334, p.484, escreveu: 

“A concupiscência e a força são as fontes de todas as nossas ações: a concupiscência faz 

os voluntários; a força, os involuntários.”26 [tradução da autora] 

O ser humano, conforme Pascal, está sempre tentando se equilibrar entre a razão 

e as paixões, a grandeza e a miséria, a fraqueza e o Nada. Há, na seção VI, no maço 381, 

pp. 502-503, uma reflexão pascaliana que mostra esse desequilíbrio que insiste em 

permear a vida do ser humano e suas relações:  

Se somos jovens demais, não julgamos bem; velhos demais, da mesma 

maneira. Se não sonhamos suficientemente, se sonhamos em excesso, 

nós ficamos obstinados e nós só temos essa ideia na cabeça. Se 

consideramos sua obra incontinenti, depois de tê-la feito, estamos ainda 

totalmente prevenidos; se muito tempo depois, não entramos nela mais. 

Assim, os quadros vistos de muito longe e de muito perto; e só há um 

ponto indivisível que seja o verdadeiro lugar: os outros são 

demasiadamente perto, demasiadamente longe, demasiadamente altos 

ou demasiadamente baixos. A perspectiva a designa na arte da pintura. 

Mas na verdade e na moral, quem a atribuirá?27 [tradução da autora] 

 

 

Conforme já foi pontuado na presente tese, dividir os conceitos principais de 

Pascal detectados na obra machadiana, divertissement, ennui, concupiscência, vaidade, 

foi inspirado única e exclusivamente em critérios que tornassem as reflexões mais 

facilmente detectáveis, pois é sobremaneira complexo colocar tais conceitos em 

compartimentos estanques, já que eles se encontram entrelaçados. Por conseguinte, 

                                                 
25 Les discours d’humilité sont matière d’orgueil aux gens glorieux, et d’humilité aux humbles. Ainsi ceux 

du pyrrhonisme sont matière d’affirmation aux affirmatifs ; peu parlent de l’humilité humblement ; peu, de la chasteté 

chastement ; peu, du pyrrhonisme en doutant. Nous ne sommes que mensonge, duplicité, contrariété, et nous cachons 

et nous déguisons à nous-mêmes. 
26 La concupiscence et la force sont les sources de toutes nos actions: la concupiscence fait les volontaires; la 

force, les involontaires. 
27 Si on est trop jeune, on ne juge pas bien; trop vieil, de même. Si on n’y songe pas assez, si on y songe trop 

on s’entête, et on s’en coiffe. Si on considère son ouvrage incontinent après l’avoir fait, on en est encore tout prévenu ; 

si trop longtemps après, on n'y entre plus. Ainsi les tableaux, vus de top loin et de trop près ; et il n’y a qu’un point 

indivisible qui soit le véritable lieu : les autres sont trop près, trop loin, trop haut ou trop bas. La perspective l’assigne 

dans l’art de la peinture. Mais dans la vérité et dans la morale, qui l’assignera ? 
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quando foi selecionado o tema na concupiscência é porque se trata de um estado ligado à 

vaidade, mas também à miséria, queda e fraqueza humanas.   

Blaise Pascal foi um pensador religioso, teólogo, filósofo, proselitista da fé cristã. 

Para ele, a salvação só se daria por meio de Jesus, que seria o intermediador do reencontro 

do ser humano com Deus. Essa consideração foi feita para que se conheça a razão por 

que, em alguns pensamentos, Pascal vai se referir a Deus como o ponto de partida para 

suas reflexões. No maço 314, pp. 475-476, o filósofo vai discorrer sobre a potência 

concedida por Deus, a qual pode ser aplicada a Deus ou ao indivíduo. Se ela for aplicada 

a Deus, o Evangelho é a regra. Se for ao indivíduo, este tomará o lugar de Deus. Uma vez 

que Deus é rodeado de pessoas caridosas, que lhe pedem os bens da caridade que estão 

em sua potência... Então, Pascal orienta que o indivíduo precisa conhecer a si próprio e 

que deve saber que ele não passa de um rei de concupiscência e, portanto, deve tomar o 

caminho da concupiscência.  

Pascal, no maço 402, p. 509, escreveu: “Grandeza do homem em sua própria 

concupiscência, da qual soube tirar uma regra admirável, e de ter feito dela um quadro da 

caridade.” (« Grandeur de l’homme dans as concupiscence même, d’en avoir su tirer un 

règlement admirable, et d’en avoir fait un tableau de la charité ». Ele também afirmou, na 

seção VII, maço 430, p. 521: 

 

As grandezas e misérias do homem são tão visíveis, que é 

necessariamente preciso que a verdadeira religião nos ensine que existe 

algum grande princípio de grandeza no homem, e que existe um grande 

princípio de miséria. Portanto, é necessário que ela nos torne razão 

desses surpreendentes contrastes.  

Para tornar o homem feliz, é necessário que ela lhe mostre que existe 

um Deus; que somos obrigados a amá-lo; que nossa única felicidade é 

a de estar nele, e nosso único mal de estarmos separados dele; que ela 

reconheça que somos cheios de trevas que nos impedem de conhecê-lo 

e amá-lo; e que assim nossos deveres nos obrigando a amar a Deus, e 

nossas concupiscências nos desviando disso, estamos cheio de injustiça. 

(...) 

(...) Qual religião nos ensina, pois, a curar o orgulho e a concupiscência? 

(...)28 [tradução da autora] 

 

 

                                                 
28 Les grandeurs et les misères de l’homme sont tellement visibles, qu’il faut nécessairement que la véritable 

religion nous enseigne et qu’il y a quelque grand principe de grandeur en l’homme, et qu’il y a un grand principe de 

misère. Il faut donc qu’elle nous rende raison de ces étonnantes contrariétés. Il faut que, pour rend l’homme heureux, 

elle lui montre qu’il y a un Dieu ; qu’on est obligé de l’aimer ; que notre unique félicité est d’être en lui ; qu’elle 

reconnaisse que nous sommes pleins de ténèbres qui nous empêchent de le connaître et de l’aimer ; et qu’ainsi nos 

devoirs nous obligeant d’aimer Dieu, et nos concupiscences nous en détournant, nous sommes pleins d’injustice. (...) 

Quelle religion nous enseignera donc à guérir l’orgueil et la concupiscence ? 
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O propósito aqui não é sugerir, ratificar ou estabelecer que só a religião ou Deus 

pode salvar o ser humano da concupiscência. Os trechos do Pensées em que o termo 

“concupiscência” surge em contextos de Pascal, são para registro. Lembrando sempre que 

o termo é empregado no sentido da atração natural do ser humano pelos bens terrestres, 

acarretando um desregramento dos sentidos e da razão, consequência do pecado original; 

desejo intenso dos prazeres sensuais ou paixão por um bem material.    

Em continuação, no maço 453, p. 541, o filósofo escreveu: “Estabeleceram-se e 

retiraram-se da concupiscência regras admiráveis de polícia, de moral e de justiça; mas 

no fundo, este fundo desprezível, este figmentum malum, está apenas coberto: ele não foi 

retirado.”29 [tradução da autora] Aqui cumpre acrescentar que as expressões 

“estabeleceram-se” e “retiraram-se” , conforme a nota de rodapé, constituem um exemplo 

de atração, que Pascal considera mais como sendo negligência do que incorreção.  

Na página 543, maço 458, Pascal afirmou: “Tudo o que se encontra no mundo é 

concupiscência da carne, ou concupiscência dos olhos, ou orgulho da vida: libido 

sentiendi, libido sciendi, libido dominandi” (...).30 [tradução da autora].  

Mais adiante, na página 544, maço 460, ele escreveu: “Concupiscência da carne, 

concupiscência dos olhos, do orgulho etc. – Há três tipos de coisas: a carne, o espírito, a 

vontade. As carnais são os ricos, os reis: eles têm o corpo como objeto. Os curiosos e os 

sábios: têm por objeto o espírito. Os sábios: eles têm por objeto a justiça.”31 [tradução da 

autora]. (...) 

No maço 461, pp. 544-545, ele continua com seu pensamento: “As três 

concupiscências fizeram três seitas, e os filósofos não fizeram outra coisa a não ser seguir 

uma das três concupiscências.”32 [tradução da autora]. Em uma nota de rodapé, está 

escrito que o sentido da própria concupiscência entre os filósofos não reside na 

curiosidade, mas no orgulho. 

No maço 479, na página 551, a concupiscência aparece vinculada ao mal: 

Se existe um Deus, é necessário amar somente a ele e não as criaturas 

passageiras. O raciocínio dos ímpios, na Sabedoria, é fundamentado 

                                                 
29 On a fondé et tiré de la concupiscence des règles admirables de police, de morale et de justice ; mais dans 

le fond, ce vilain fond de l’homme, ce figmentum malum, n’est que couvert : il n’est pas ôté. 
30 Tout ce qui est au monde est concupiscence de la chair, ou concupiscence des yeux, ou orgueil de la vie: 

libido sentiendi, libido sciendi, libido dominandi. 
31 Concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil, etc. – Il y a trois ordres de choses : la chair, 

l’esprit, la volonté. Les charnels sont les riches, les rois : ils ont pour l’objeto le corps. Les curieux et savants : ils ont 

pour objet l’esprit. Les sages : ils ont pour objet la justice. 
32 Les trois concupiscences ont fait trois sectes, et les philosophes n’ont fait autre chose que suivre une des 

trois concupiscences. 
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apenas naquilo em que não Deus. ‘Isto posto, diz ele, regozijemo-nos 

portanto das criaturas’. (...) 

Logo, tudo o que nos incita a nos apegar às criaturas é ruim, uma vez 

que isso nos impede, ou de servir a Deus, se nós o conhecemos, ou de 

procurá-lo, caso nós o ignoramos. Ou nós somos plenos de 

concupiscência; portanto, nós somos plenos de mal; logo, nós devemos 

nos odiar a nós mesmos, e tudo o que nos anima a outro elo que não 

seja somente a Deus.33 [tradução da autora].  

 

 

Na Seção X, maço 660, página 628, Pascal escreveu: “A concupiscência tornou-

se natural para nós e formou nossa segunda natureza. Assim, há duas naturezas em nós: 

uma boa, outra, má. Onde está Deus? Onde vocês não estão, e o reino de Deus está em 

vocês. Rabinos.”34 [tradução da autora] 

Já no maço 692, página 643, há um trecho que diz: “Há quem vê bem que não há 

outro inimigo do homem do que a concupiscência, que o desvia de Deus, e não afasta 

Deus” (...) (Il y en a qui voient bien qu’il n’y a pas d’autre ennemi de l’homme que la 

concupiscence, qui le détourne de Dieu, et non pas Dieu (...). » 

O maço 772, página 689, mostra a concupiscência vinculada à infidelidade:  

Effundam spiritum meum. Todos os povos estavam na infidelidade e na 

concupiscência, toda a terra era ardorosa na caridade, os príncipes 

deixam suas grandezas, as jovens sofrem o martírio. De onde vem esta 

força? É que o Messias chegou; eis o efeito e as marcas de sua vinda.35 

[tradução da autora] 

 

 

A concupiscência, portanto, em Pascal, aborda alguns aspectos, mas o que se 

pretende aqui é apontar os ecos pascalianos nas obras objeto da presente tese no que se 

referem à concupiscência da carne, ou concupiscência dos olhos, ou orgulho da vida.  

Importa relembrar que não é o propósito aqui estabelecer uma discussão religiosa 

sobre como o filósofo relaciona a concupiscência com Deus, mas mostrar a 

concupiscência em contextos aliados à queda e à miséria do ser humano.  

                                                 
33 S’il y a un Dieu, il ne faut aimer que lui, et non les créatures passagères. Le raisonnement des impies, dans 

la Sagesse, n’est fondé que sur ce qu’il n’y a point de Dieu. « Cela posé, dit-il, jouissons donc des créatures. » C’est le 

pis aller. Mais s’il y avait un Dieu à aimer, ils n’auraient pas conclu cela, mais bien le contraire. Et c’est la conclusion 

des sages : « Il y a un Dieu, ne jouissons donc pas des créatures. » Donc tout ce qui nous incite à nous attacher aux 

créatures est mauvais, puisque cela nous empêche, ou de servir Dieu, si nous le connaissons, ou de le chercher, si nous 

l’ignorons. Or nous sommes pleins de concupiscence ; donc nous sommes pleins de mal ; donc nous devons nous haïr 

nous-mêmes, et tout ce qui nous excite à autre attache qu’à Dieu seul. 
34 La concupiscence nous est devenue naturelle, et a fait notre seconde nature. Ainsi il y a deux natures en 

nous : l’une bonne, l’autre mauvaise. Où est Dieu ? où vous n’êtes pas, et le royaume de Dieu est dans vous. Rabbins. 
35 Effundam spiritum meum. Tous les peuples étaient dans l’infidélité et dans la concupiscence, toute la terre 

fut ardent de charité, les princes quittent leurs grandeurs, les filles souffrent le martyre. D’où vient cette force ? C’est 

que le Messie est arrivé ; voilà l’effet et les marques de sa venue. 
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Contextualizando o século em que Pascal viveu, o século XVII, é relevante 

apontar que as ciências partiam da análise do homem e de sua constituição, conforme 

escreveu Francesco Paolo Adorno, em seu livro Pascal (2008). Em outras palavras, é no 

ser humano que se encontram todos os dados que permitem estabelecer “um 

conhecimento verdadeiro e explicar como se pode atingi-lo” (ADORNO, 2008, p. 33). 

Contudo, nessa mesma época, era vigente entre a maioria dos filósofos clássicos o 

entendimento de que “o conhecimento pode ser alterado pelo trabalho das paixões” 

(ADORNO, 2008, p. 33). E disso decorreria a indispensabilidade “de purificar o 

pensamento de todos os elementos provenientes do conhecimento sensível” (ADORNO, 

2008, p. 33).   

Não obstante, Pascal não abraça o discurso sobre as paixões. Nele, inexiste o 

conflito entre a alma e a razão. Para ele não é possível mudar o intelecto “purificando-o 

da influência das paixões, pois essa modificação exigiria uma perfectibilidade virtual do 

homem, ao passo que o pecado original lhe retirou em definitivo toda e qualquer 

capacidade de progresso” (ADORNO, 2008, p. 33). A noção de pecado original em 

Pascal, inspirada pela doutrina agostiniana, assinala para uma diferença entre o homem 

antes e depois do pecado, e cada fase diz respeito a uma visão do homem, e é isso que 

constitui o projeto antropológico pascaliano.  

Consoante Adorno, para Pascal, antes do pecado, Adão estava em um estado de 

santidade bem como de inteligência completa e total. Uma vez que Adão se encontrava 

em estado de perfeição, suas faculdades lhe permitiam alcançar a felicidade a qual se 

concretiza por meio da visão e do conhecimento de Deus. Para o autor de Pensées, o 

conhecimento total e perfeito de Deus advinha do fato de que a natureza estava criada em 

função de Deus e é essa natureza que hierarquizava todos os seres e todas as suas 

faculdades. Por conseguinte, as faculdades humanas também estavam subordinadas umas 

às outras de acordo com “seu grau de perfeição e de participação na felicidade total de 

Adão” (ADORNO, 2008, p. 39). Uma vez que a concupiscência não passava de um desejo 

de bens materiais (cuja finalidade era permitir a continuidade do funcionamento das 

funções vitais), ela estava submetida à vontade, que era direcionada pelo intelecto. O 

intelecto proporciona uma visão e um conhecimento perfeito de Deus, o que levava à 

felicidade completa. No que lhe diz respeito, os membros do homem “obedeciam 

completamente e sem oposição às ordens que vinham da vontade, pois não eram o lugar 

de aplicação de uma lei oposta à que neles estava presentes” (ADORNO, 2008, p.40). 
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Complementando as reflexões de Adorno, cabe mencionar o artigo de Michael 

Moriarty, Grace and religious belief in Pascal, publicado em The Cambridge Companion 

to Pascal (2003, p. 147), em que Moriarty discorre sobre o pensamento pascaliano acerca 

do pecado adâmico. Consoante Pascal, os primeiros seres humanos foram criados com 

uma vontade que era atraída particularmente nem para o bem nem para o mal (ela era 

flexível, conforme Pascal afirma). Eles podiam atuar de qualquer maneira que eles 

achavam que melhor os conduzisse à felicidade. Entretanto, ao pecarem, suas mentes 

ficaram nubladas, de modo que não mais tivessem uma percepção clara do bem. Além do 

mais, eles foram infectados com a concupiscência, uma atração indelével para criar coisas 

pelo bem deles próprios. Uma vez que estas agora são desejadas independentemente de 

qualquer relação com Deus como o supremo Deus, o desejo por elas tornou-se uma 

atração que se dirige ao mal. A vontade, dessa maneira, perdeu sua flexibilidade: o mal, 

agora, é o infrator.   

Interrompendo um pouco o fluxo das considerações de Adorno sobre o 

pensamento de Pascal sobre vontade, concupiscência, pecado original, faz-se necessário 

mencionar o conceito de vontade em Machado de Assis. Este não traçou qualquer 

princípio e mostrou que é impossível buscar uma razão que ordene a existência humana. 

O escritor se distancia da ideia de que tudo esteja subordinado a uma “ordenação 

preconcebida, uma razão qualquer, um princípio”. Se não há um princípio preconcebido, 

é o acaso que vai ditar os fatos. Por conseguinte, não há espaço para a vontade de o homem 

ser agente de transformação do mundo. Segundo Rogério de Almeida (2010, p. 22), em 

seu artigo O trágico em Machado de Assis: uma pedagogia da escolha: “[...] a vontade 

do homem é incapaz [...] de provocar qualquer alteração, apenas somando acaso ao acaso, 

ou seja, escolhendo as possibilidades que o acaso determina possíveis”. De acordo com o 

autor, a filosofia na obra machadiana apresenta dois extremos: existência desprovida de 

razão e “o homem jogando com as convenções, agarrando-se ao desejo de conservação, 

atribuindo sentido de acordo com a conveniência“ (ALMEIDA, 2010, p. 23). Atendo-se 

às convenções, percebe-se em Machado de Assis que não existe uma crença efetiva de 

valores, mas valores convencionados já que para ele o mundo é representação e não 

vontade. Em outras palavras, as convenções são para serem sempre subjugadas pelo 

desejo. Dessa forma, em Machado de Assis a convenção é uma questão moral introjetada 

e sempre se opõe ao desejo. Este sempre vence aquela. Em outros termos, o aspecto moral 

é convenção e, em sua obra, sempre se dá vazão ao desejo.  
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Voltando a Adorno, em sua interpretação do pensamento de Pascal, entre a 

concupiscência e a caridade, havia subordinação. Há um estado de inocência natural que 

se identifica com a natureza original do homem. Tal estado é igualmente visto como “uma 

ordem de submissão justa das partes inferiores do corpo às partes superiores” (ADORNO, 

2008, p. 40). Em Pascal, segundo Adorno, a vontade possui o desejo de fazer o que o 

intelecto lhe indica a fim de lhe fornecer um bem supremo. 

Consoante Pascal, a vontade não passa do desejo de querer atingir o que a satisfaz, 

independentemente de qualquer objeto particular. Já que o desejo natural dos seres 

humanos é a felicidade, a vontade vai se direcionar para “os objetos que o intelecto lhe 

indica como podendo dar-lhe um máximo de ventura” (ADORNO, 2008, p. 40). Deus é 

o centro do seu amor já que o ser humano dedica um amor às criaturas e a si mesmo tendo 

como ponto de partida que toda criatura é um produto de Deus. 

Já quando o ser humano peca, ele está cometendo “um ato de orgulho da vontade 

que se revolta contra a ordem em que se encontrava o homem, e muda o centro de sua 

vida” (ADORNO, 2008, p. 41). Deus não é mais o centro e o objeto do amor do ser 

humano, mas este é que se torna o próprio centro do seu amor. Enquanto que sua fonte 

de luz era Deus, a razão não era atingida; quando ocorre essa transposição, a razão se 

deixa levar pelos sentidos na busca do prazer da carne.  Por conseguinte, são os sentidos 

que “orientam a razão rumo ao conhecimento da criatura, isto é, rumo à satisfação de 

todas as necessidades do corpo enquanto carne” (ADORNO, 2008, p.41). Aqui é onde é 

possível perceber nos personagens machadianos o desejo guiando a vida daqueles em que 

a convenção só desempenha um único papel: dar vazão ao desejo.   

Para Pascal, o homem busca a felicidade e esta, na opinião do filósofo, torna-se a 

mais perfeita quando se ama a Deus. Segundo ele, as faculdades humanas, originalmente, 

foram constituídas para essa finalidade. Não obstante, o pecado impossibilitou ao homem 

o amor de Deus (caridade) e redirecionou seu desejo inteiramente para o amor da criatura 

(concupiscência). Segundo o filósofo, a primeira consequência do pecado original refere-

se ao rompimento da hierarquia entre caridade e concupiscência. Daí por diante, as 

faculdades humanas serão conduzidas pela satisfação dos desejos da concupiscência. E 

isso, igualmente, é detectado na conduta dos personagens.  

Antes do pecado, a concupiscência e a caridade conviviam em uma subordinação 

limitada; após o pecado, há independência. Conforme Pascal, Adão já possuía a 

concupiscência antes do pecado, mas aquela encontrava-se regulada em função do amor 
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de Deus; em sua condição atual, a concupiscência “tem seu fim em si mesma” 

(ADORNO, 2008, p. 43). Isto posto, o pecado substituiu a subordinação da 

concupiscência à caridade pela absolvição da própria concupiscência.  

Há um trecho do livro do Adorno que explica o conceito de concupiscência por 

Pascal de maneira exemplar e que ajudará no entendimento sobre como a concupiscência 

opera nos personagens machadianos: 

(...) A caridade consiste num amor infinito de Deus que está satisfeito, 

pois seu objeto é infinito. O segundo, a concupiscência, em 

contrapartida, era na origem um amor finito de um objeto finito, mas, 

visto que a caridade foi apagada do coração do homem pelo pecado, só 

resta a concupiscência, que ocupa o lugar da caridade e se torna um 

amor infinito. Mas esse amor infinito não pode dirigir-se senão ao 

mundo e aos objetos, à ordem da carne. Entretanto, uma vez que o 

mundo não pode encontrar senão objetos finitos, ele nunca ficará 

satisfeito. (ADORNO, 2008, p. 44). 

 

 

A segunda consequência advém quando todo objeto for “instrumentalizado a fim 

de preencher o vazio deixado pelo objeto infinito do amor que é Deus” (ADORNO, 2008, 

p.45).  

Dessa maneira, foram elencadas aqui a noção que Pascal tinha sobre 

concupiscência e que, agora, permitirá detectar os ecos pascalianos percebidos nas obras 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro.  

Como já foi exaustivamente mencionado na presente tese, há certos personagens 

das obras acima citadas que comprovam a tese de Pascal segundo a qual o homem “é um 

ser corrompido e decaído, escravo do amor próprio e das três concupiscências – a volúpia, 

a curiosidade e o orgulho” (COUTINHO, 1940, p. 185).  

Pretende-se concentrar a tese no que Pascal denominou de concupiscência da 

carne, concupiscência dos olhos, do orgulho etc.  
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4.2 Sensualidade e concupiscência em Machado de Assis 

 

Augusto Meyer, já mencionado nesta tese, no capítulo Da Sensualidade, relaciona 

a sensualidade machadiana às próprias ideias do escritor. E é neste viés que é possível 

falar sobre concupiscência em um romancista que sabia empregar o ar sensual e lascivo 

de alguns personagens. Para Machado de Assis “(...) poderia haver uma volúpia mais 

aguda do que essa alegria de caçar as essências que transparecem na obra dos moralistas 

e psicólogos?” (MEYER, 2008, p. 105). Na descrição de alguns de seus personagens, com 

um estilo impecável, sempre insinuando, às vezes sendo mais explícito, vai despindo 

Bentinho, Capitu, Virgília, Brás Cubas, Palha, Sofia, só para citar os principais.  

Para Meyer e para outros estudiosos machadianos, nada é simples no escritor e 

não vai ser em única leitura que ocorrerá uma visão de toda a obra.  

Meyer escreve que a sensualidade de Machado de Assis vai-se insinuando, na 

penumbra, em segundo plano. Uma vez que essa sensualidade apresenta-se recalcada e 

profunda, certas vezes alcança os limites da morbidez. Consoante o estudioso de Machado 

de Assis, o escritor usa uma sensualidade imaginativa. A sensualidade no autor de 

Quincas Borba é “uma curiosidade insaciável a desnudar todas as cousas, a despir as 

idéias (sic) e os corpos, revelando a nudez essencial sob a roupagem mentirosa” 

(MEYER, 2008, p. 107).  

Pascal escrevera: “Tudo o que está no mundo é concupiscência da carne, ou 

concupiscência dos olhos, ou orgulho da vida, libido sentiendi, libido sciendi, libido 

dominandi (João, II, 16). Infeliz a terra de maldição que esses três rios de fogo abrasam 

em lugar de regarem! (...) (Seção VII, maço 458, p. 543). Parte deste trecho já havia sido 

mencionada, mas foi relevante reproduzi-la com mais um detalhe para desenvolver o 

raciocínio. Em Pascal, conforme Meyer, prepondera a libido sciendi (desejo por 

conhecimento ou de conhecer). A libido sentiendi (desejo sensual em sentido mais amplo) 

seria menos profunda e, portanto recatada. É possível, de fato, perceber o desejo sensual 

nas três obras objeto da presente tese mais recatado, diga-se, pudico. Todavia, isso não 

ocorre sempre em toda a obra machadiana. Embora esta tese privilegie os três romances 

já exaustivamente mencionados, não é possível continuar sem citar, pelo menos, um 
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trecho de um conto de Machado de Assis, Missa de Galo, que é, apesar dos meios-tons, 

bastante sensual e provocativo. Como dizem alguns estudiosos, este conto é uma 

verdadeira aula de sedução:  

 
Comecei a dizer-lhe os nomes de alguns. Conceição ouvia-me com a 

cabeça reclinada no espaldar, enfiando os olhos por entre as pálpebras 

meio-cerradas, sem os tirar de mim. De vez em quando passava a língua 

pelos beiços, para umedecê-los. Quando acabei de falar, não me disse 

nada; ficamos assim alguns segundos. Em seguida, vi-a endireitar a 

cabeça, cruzar os dedos e sobre eles pousar o queixo, tendo os cotovelos 

nos braços da cadeira, tudo sem desviar de mim os grandes olhos 

espertos. (MACHADO DE ASSIS, 2007, p. 435). 

 

 

De qualquer maneira é sempre importante ter em mente que a época de Machado 

de Assis é o século XIX, em que os desejos geralmente são expressos de maneira 

recalcada ou sublimada, mas estão lá, encobertos. E, por conta disso, arrisca-se dizer que 

a concupiscência vai estar latente, sob uma aparência de calma e indiferença, mas pronta 

para se manifestar a fim de atender a algum desejo ou vontade. Há outro trecho que 

explica a essência da sensualidade/concupiscência em Machado de Assis: 

(...) A sensualidade na obra de Machado de Assis é como um rio 

profundo que parece muito manso, a um golpe de vista panorâmico, e 

não obstante, possui os seus segredos de correnteza, os seus caprichos 

de redemoinhos, toda uma acidentação de curso longo. Há uma que 

outra zona de transparência em que a superfície entremostra o fundo.  

Assim, por exemplo, com certa insistência tátil e visual matizada de 

fetichismo, entrega-se não sei quantas vezes, à voluptuosa obsessão dos 

braços. (MEYER, 2008, p.109). 

 

 

A concupiscência/sensualidade está relacionada a algum desejo ou necessidade 

que precisa ser satisfeita. É sempre pertinente salientar que, nos personagens 

machadianos das obras estudadas para a presente tese, a concupiscência vai ser o meio 

empregado para se alcançar algum objetivo. Os personagens dos três romances usam sua 

concupiscência para satisfazer sua vaidade, sua ânsia de ascender socialmente. Dessa 

maneira, é viável afirmar que o escritor revelou um quadro social caracterizado por 

diferenças e assimetrias, mas que ele se negou a descrever como uma realidade puramente 

local. Ele dirigiu seu olhar para um horizonte ao mesmo tempo local e universal, e seu 

interesse se localiza na profundeza da alma humana, mas sempre valorizando a 

singularidade de cada homem e de cada mulher. Dessa forma, ele se desvencilhou da ideia 
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de querer igualar o Brasil à Europa de Darwin, Comte, Spencer, entre outros. Ao apontar 

para a condição humana com suas torpezas, afastou-se dos condicionamentos locais e 

sugeriu que o ser humano, independentemente de sua classe social, condição financeira 

ou nível de educação é capaz, sim, de ser concupiscente desde que seus interesses e 

desejos sejam sempre satisfeitos.  

Para tanto, o autor de Quincas Borba abandonou as explicações “racionais” (não 

se pode esquecer que os anos 1870 se caracterizam igualmente pela supremacia da 

Ciência, a qual desempenhava um significativo papel para auxiliar no aperfeiçoamento 

da espécie). Para tal coisa acontecer, estabeleceu-se uma onda de otimismo, que se 

apresentava diante do escritor como uma enorme ilusão. Machado de Assis ateve-se a 

observar a condição humana, que ora é movida pelo interesse, pelo desejo, pela vaidade, 

em um contexto em que as relações apresentam um traço mercantilista através do qual 

tudo é cambiável e o ser humano, reificado. Os interesses, a vaidade, a hipocrisia e a 

infração das normas supostamente civilizadas contribuem para o estabelecimento de um 

egoísmo universal em cujo âmago residem o instinto e o cálculo.  

Lúcia Miguel Pereira considera Machado de Assis “um grande sensual” 

(PEREIRA, 1955, p. 239), e a sensualidade, para ela, surge sempre que aparece uma 

mulher bela e, junto, uma pessoa possuidora de grande ciúme.  

Por conseguinte, os ecos pascalianos no que se refere à concupiscência irão 

sempre se manifestar em Machado de Assis em forma de sedução, dissimulação, vaidade, 

ausência de escrúpulos, sem haver quaisquer indícios de julgamentos e é nisso também 

que reside toda a grandeza da obra machadiana. Afinal, em Machado de Assis, tanto 

homem quanto mulher são decaídos, imperfeitos, limitados e, portanto, estão sujeitos às 

mesmas vicissitudes e baixezas. Ele sempre foi avesso aos “ismos” de sua época.  Sem se 

perturbar e indiferente à euforia que se propagava em seu século, caracterizado pelo 

progresso da Ciência, pelo Positivismo e tantos outros ismos, procurou escrever uma obra 

em que o leitor se depara com uma narrativa dubitativa, produzindo uma complexificação 

de significados.  

Tais significados podem, por exemplo, ser expressos por meio de citações 

“modificadas” ou alusões que tornam a obra machadiana sempre surpreendente e 

inspiradora. Embora não haja originalidade absoluta em literatura na opinião de Afrânio 

Coutinho, arrisca-se, ao mesmo tempo, lembrar uma frase dita pelo escritor carioca, citada 

na obra Machado de Assis na Literatura Brasileira (1966), de Afrânio Coutinho: 
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“Quando Machado de Assis afirmou que ‘pode buscar a especiaria alheia, mas há de ser 

para temperá-la com o môlho (sic) de sua fábrica’, estava gravando num aforismo tôda 

(sic) a sua teoria da originalidade da literatura” (COUTINHO, 1966, p. 33). Em outras 

palavras, a originalidade na obra machadiana é decorrente da maneira como ele vai 

sugerir ao leitor o quanto o mundo é mau, o mal sobrepujando o bem, a dor sobre o prazer. 

Nas palavras de Afrânio Coutinho, “o mundo era obra de uma natureza indiferente ao 

bem e ao mal moral, antes má do que boa, mãe e inimiga, essencialmente egoísta nos seus 

motivos” (COUTINHO, 1966, p. 57). Essa visão de mundo é expressa não só pelo estilo 

próprio do escritor, mas também das leituras que Machado de Assis fez durante sua vida. 

As leituras de Machado de Assis influenciaram ou corroboraram o que ele já havia 

vislumbrado na condição humana mediante sua experiência. É bom não esquecer que ele 

também foi leitor. O capítulo 3, A fórmula de Pascal é inferior à minha – o caniço 

pensante, publicado na obra Machado de Assis leitor: uma viagem à roda de livros, dos 

autores Ruth Silviano Brandão e José Marcos Resende Oliveira (2011) dedica-se 

justamente a mostrar que todo escritor é leitor e que Machado de Assis não fugiu à regra. 

Conforme já foi mencionado na presente tese, o autor de Dom Casmurro foi assíduo leitor 

de Blaise Pascal, sobretudo da obra Pensées, conforme os autores escreveram.  Embora 

tenha sido leitor de outros autores, a ênfase aqui é dada somente a Pascal, de quem 

Machado de Assis herdou a visão trágica do mundo.  

Consoante Brandão e Oliveira, o que importa é ter como referência o “lugar dado 

ao homem por Machado de Assis através de seus personagens (...)” (BRANDÃO; 

OLIVEIRA, 2011, p. 39). Baseados na frase emitida pelo personagem Bento Santiago, 

em Dom Casmurro, “mas falto eu mesmo e esta falta é tudo”, os autores escrevem que o 

homem machadiano é o homem da falta e que ele tem consciência desta falta. Talvez o 

personagem Bentinho tenha noção dessa falta e a expressa claramente. Os demais 

personagens podem ressentir-se dessa falta, mas não o explicitam, conforme fez 

Bentinho. A percepção dessa falta se dá pela busca de prazeres e por se entediarem tanto.  

O que Machado de Assis está sempre abordando é a condição humana. Um dos 

melhores exemplos de sua visão sobre a condição humana é justamente o do “caniço 

pensante”, em que o escritor diz que o homem é, na verdade, uma errata pensante que vai 

sendo corrigida, de edição em edição, até a edição definitiva, que será entregue aos 

vermes. Isso nada mais é do que o conceito pascaliano segundo o qual o ser humano é um 

doente, moral e psicologicamente. Nas palavras de Afrânio Coutinho: 
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(...) a vida é má porque o homem é um ser enigmático, incompreensível, 

contraditório, corrompido, incapaz de praticar, por si mesmo, boas 

ações, e até quando acredita agir bem, nunca se tem a segurança de que 

não se misturem aos seus atos concupiscência, orgulho ou egoísmo. O 

homem é um doente, pela sua natureza decaída, impotente de se curar 

sozinho, e poristo (sic) necessita de um apôio (sic) superior para ser 

salvo. (COUTINHO, 1966, p. 13). 

 

 

Por conseguinte, não há muito que se esperar do ser humano, que sempre vai ser 

inspirado, movido ou estimulado pela concupiscência, orgulho ou egoísmo. Em outros 

termos, as ações do ser humano, mesmo que aparentemente sejam boas, sempre serão 

movidas por uma causa secreta. Esta é que explica e dá origem às ações, que serão 

alicerçadas no egoísmo, nos sentimentos desprezíveis e concupiscência. Arrisca-se, pois, 

até a escrever que a concupiscência é que comanda o caráter dos personagens 

machadianos. É quando o escritor nos presenteia com personagens masculinos e 

femininos cercados de abismo, contradição, enigma (cf. Coutinho) ou quando o estudioso 

de Machado de Assis escreve que o ser humano é 

 

(...) tarado, cheio de vícios, incerto, dubitativo, inconstante, incoerente, 

contraditório, flutuante, agitado; de espírito volúvel e inteligência fraca, 

sem nenhum apôio (sic) moral, com uma tendência imperiosa para o 

mal e o crime; escravo da sensibilidade e da imaginação que o 

extraviam e o enganam, de leis arbitrárias, de um hábito tirano, da 

opinião. (COUTINHO, 1966, pp.142-143). 

 

 

É possível depreender que, no ser humano, tanto para Machado de Assis quanto 

para Pascal, as virtudes terão uma finalidade inconfessável, conduzidas pelo egoísmo, 

sensualidade ou amor-próprio. Por conseguinte, testemunham-se, nas obras machadianas, 

alusões, sugestões, citações que denunciam essa secreta mola que move toda e qualquer 

ação. É como o próprio Machado de Assis escreveu:  “Eu a tempo advirto que as mais 

claras águas podem levar de enxurro alguma palha podre, se é que é podre, se é que é 

mesmo palha” (MACHADO DE ASSIS apud COUTINHO, 1940, p. 150). 

Complementando o pensamento, acrescenta-se um trecho do livro já mencionado, 

Machado de Assis na literatura brasileira (1966), de Afrânio Coutinho, para corroborar 

a significativa influência de Blaise Pascal, que foi uma das fontes intelectuais de Machado 

de Assis: 
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Acresce ainda o tom de tristeza e desencanto que se evola de suas 

páginas, de desconsôlo (sic) e amargura, de tédio ou saciedade, o laivo 

de desespêro (sic), desilusão, melancolia, miséria universal, o perfume 

da flor amarela e mórbida do desencanto, aquêle (sic) ‘travo amargo da 

gôta (sic) da baba de Caim’, para têrmos (sic) bem nítida a sua maneira 

de ver as coisas e a atmosfera em que êle (sic) coloca o homem 

essencialmente mau, egoísta e libertino, mimado de concupiscência, 

êsse (sic) homem que êle (sic) acha digno sòmente (sic) da nossa 

‘indiferença e em alguns casos do nosso ódio ou desprêzo’ (sic). 

(COUTINHO, 1966, p. 56). 

 

  

 A tristeza, o desencanto, o desconsolo, a amargura do tédio, o desespero, a 

desilusão, a melancolia, a miséria vão dar contornos nítidos ao ser humano machadiano-

pascaliano, que, levado e inspirado pelo egoísmo, ou será portador de uma indiferença 

que o torna alvo do ódio, ou do desprezo da parte da sociedade. E é dessa forma que se 

dá ao longo da leitura dos três romances, sobretudo no que tange os personagens 

principais e alguns caracteres coadjuvantes.  

 Refletindo sobre o pensamento de Pascal e lendo os romances estudados nesta 

tese, os ecos pascalianos se entrelaçam, levando à conclusão de que pouco resta – ou nada 

resta – ao ser humano, a não ser ficar reduzido à miséria moral, espiritual e intelectual. 

  

4.3 A concupiscência nos três romances 

 

À vista disso, em que foram identificados os conceitos de Pascal sobre a 

concupiscência, a qual, discorrendo resumidamente, pode ser da carne, dos olhos, do 

orgulho, é necessário elencar alguns trechos das obras objeto da presente tese para se ter 

em vista em que dimensão Machado de Assis vai-se referir à concupiscência sem ao 

menos mencionar o termo, o que constitui a marca de seu estilo. Importa esclarecer que 
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não serão citadas todas as passagens, pois, como nas obras estudadas para a presente tese, 

ocorrem em profusão fatos, situações, e temperamentos que apontam para a 

concupiscência, achou-se melhor selecionar algumas delas. 

Do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, será reproduzido o capítulo LXVII, 

que embora seja um pouco longo, é importante para se ter uma visão de como o tema da 

concupiscência é bem recorrente no livro. O exemplo é explícito, mas haverá outros 

trechos em que a sugestão e o movimento dos personagens sugerirão os motivos pouco 

confessáveis dos personagens, sempre movidos à concupiscência, ao orgulho e à 

sensualidade. Antes, o capítulo LXVII: 

 

Jantei e fui a casa. Lá achei uma caixa de charutos, que me mandara o 

Lobo Neves, embrulhada em papel de seda, e ornada de fitinhas cor-de-

rosa. Entendi, abri-a, e tirei este bilhete:  

Meu B...  

Desconfiam de nós; tudo está perdido; esqueça-me para 

sempre. Não nos veremos mais. Adeus; esqueça-se da infeliz. V...a.  

Foi um golpe esta carta; não obstante, apenas fechou a noite, 

corri à casa de Virgília. Era tempo; estava arrependida. Ao vão de uma 

janela, contou-me o que se passara com a baronesa. A baronesa disse-

lhe francamente que se falara muito, no teatro, na noite anterior, a 

propósito da minha ausência do camarote do Lobo Neves; tinham 

comentado as minhas relações na casa; em suma, éramos objeto da 

suspeita pública. Concluiu dizendo que não sabia que fazer.  

— O melhor é fugirmos, insinuei.  

— Nunca, respondeu ela abanando a cabeça.  

Vi que era impossível separar duas coisas que no espírito dela 

estavam inteiramente ligadas: o nosso amor e a consideração pública. 

Virgília era capaz de iguais e grandes sacrifícios para conservar ambas 

as vantagens, e a fuga só lhe deixava uma. Talvez senti alguma coisa 

semelhante a despeito; mas as comoções daqueles dois dias eram já 

muitas, e o despeito morreu depressa. Vá lá; arranjemos a casinha. 

Com efeito, achei-a, dias depois, expressamente feita, em um 

recanto da Gamboa. Um brinco! Nova, caiada de fresco, com quatro 

janelas na frente e duas de cada lado, — todas com venezianas cor de 

tijolo, — trepadeira nos cantos, jardim na frente; mistério e solidão. Um 

brinco!  

Convencionamos que iria morar ali uma mulher, conhecida de 

Virgília, em cuja casa fora costureira e agregada. Virgília exercia sobre 

ela verdadeira fascinação. Não se lhe diria tudo; ela aceitaria facilmente 

o resto.  

Para mim era aquilo uma situação nova do nosso amor, uma 

aparência de posse exclusiva, de domínio absoluto, alguma coisa que 

me faria adormecer a consciência e resguardar o decoro. Já estava 

cansado das cortinas do outro, das cadeiras, do tapete, do canapé, de 

todas essas coisas, que me traziam aos olhos constantemente a nossa 

duplicidade. Agora podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas 

as noites, enfim a presença do filho deles, meu cúmplice e meu inimigo. 

A casa resgatava-me tudo; o mundo vulgar terminaria à porta; — dali 
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para dentro era o infinito, um mundo eterno, superior, excepcional, 

nosso, somente nosso, sem leis, sem instituições, sem baronesas, sem 

olheiros, sem escutas, — um só mundo, um só casal, uma só vida, uma 

só vontade, uma só afeição, — a unidade moral de todas as coisas pela 

exclusão das que me eram contrárias. (MACHADO DE ASSIS, 2001, 

pp.167-169). 

 

 

 Aqui se trata não só da concupiscência da carne, mas também dos olhos, quando 

as pessoas maliciam, em forma de delação, o relacionamento de Brás Cubas e Virgília. 

Quando Machado de Assis escreve que o casal fora descoberto, ele não está criticando a 

imoralidade do ato do casal, mas a imoralidade daqueles que olham, julgam, perscrutam 

e comentam. Neste mesmo capítulo, não se encontra apenas referência à concupiscência, 

mas também ao orgulho de Brás Cubas, que, finalmente, vai ter uma situação nova do seu 

amor, “uma aparência de posse exclusiva, de domínio absoluto, alguma coisa que me faria 

adormecer a consciência e resguardar o decoro.” (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 169). 

Há, pois, uma dualidade neste comportamento de Brás Cubas, que alia concupiscência à 

falsa moral, às aparências e, sobretudo, faz adormecer a consciência e resguarda o decoro. 

O orgulho aqui se liga ao sentido da posse de algo que o deixaria continuar com o 

relacionamento com Virgília, mas que também o privaria das leis, instituições, baronesas, 

olheiros e escutas. Enfim, a casinha, local dos encontros do casal, simboliza muito mais 

uma maneira de escapar da concupiscência dos olhos do que dar vazão à paixão de ambos. 

É sempre aquele raciocínio: o interesse sob a aparência de amor a Virgília é inspirado 

pelo medo da desaprovação pública.   

Outro trecho, o do capítulo XLIII:  

Positivamente, era um diabrete Virgília, um diabrete angélico, se 

querem, mas era-o, e então... 

Então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que 

eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático, e todavia 

foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura, dentro de poucas 

semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu 

nenhum despeito; não houve a menor violência de família. Dutra veio 

dizer-me, um dia, que esperasse outra aragem, porque a candidatura de 

Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Cedi; tal foi o começo 

da minha derrota. Uma semana depois, Virgília perguntou ao Lobo 

Neves, a sorrir, quando seria ele ministro.  

— Pela minha vontade, já; pelas dos outros, daqui a um ano.  

Virgília replicou: 

 — Promete que algum dia me fará baronesa? 

 — Marquesa, porque eu serei marquês.  

Desde então fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão, e 

elegeu a águia, deixando o pavão com o seu espanto, o seu despeito, e 

três ou quatro beijos que lhe dera. Talvez cinco beijos; mas dez que 
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fossem não queria dizer coisa nenhuma. O lábio do homem não é como 

a pata do cavalo de Átila, que esterilizava o solo em que batia; é 

justamente o contrário. (MACHADO DE ASSIS, 2001, pp. 137-138). 

 

 

Já foi mencionado no presente trabalho a dualidade matrimônio x patrimônio, 

expressão criada Alfredo Bosi para descrever o perfil da mulher brasileira do século XIX. 

Se a situação para o homem não parece ser tão promissora, imaginemos a das mulheres. 

Como era o quadro social da época?  

Além daqueles que se dedicavam ao ócio, como Brás Cubas, ou os que eram 

originalmente ricos, ou então os que eram figuras de prestígio, havia homens que “tinham 

o que perder”, expressão cunhada por Raymundo Faoro (p. 294). Eram os comerciantes 

que tinham independência, o que lhes permitia frequentar reuniões, possuir uma casa 

limpa, sem privações mais graves. Conforme Faoro, essas pessoas “têm o que perder e 

pouco têm a ganhar” (FAORO, 2001, p. 294). Para o estudioso, havia três grupos que 

constituíam a classe média: “a pequena empresa pré-capitalista, os profissionais livres e 

os modernos empregados” (FAORO, 2001, p. 295). Essa classe média, ainda consoante 

Faoro, será apresentada nos saraus e nas reuniões íntimas, as quais são descritas por 

Machado de Assis com “fina, aguda, penetrante zombaria, que desmonta todas as alegrias, 

reduzindo-as ao puro ridículo” (FAORO, 2001, p. 295). A classe média se divertia com 

os jantares, as festas de casamento, os bailes, os brindes, o piano. Um exemplo dessa 

verve machadiana:  

 
Rubião caiu em si; mas não teve tempo de emendar a mão. Diante dele, 

ao pé da casa, estavam sentadas em bancos de ferro umas quatro 

senhoras, caladas, olhando para ele, curiosas; eram visitas de Sofia que 

esperavam a vinda de um capitalista Rubião. Sofia foi apresentá-lo a 

elas. Três delas eram casadas, uma solteira, ou mais que solteira. 

Contava trinta e nove anos, e uns olhos pretos, cansados de esperar. 
Era filha de um Major Siqueira, que daí a alguns minutos apareceu no 

jardim. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 44). 

  

 

A zombaria e o ridículo também podem ser constatados no capítulo XII da obra Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, intitulado “Um episódio de 1814”. O início do texto descreve 

os preparativos para um almoço comemorativo da queda de Napoleão, por quem o pai de 

Brás Cubas alimentava “um ódio puramente mental” (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 

90). Tudo é preparado com muito cuidado e esplendor: prataria antiga, toalhas de 
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Flandres, jarras da Índia. As freiras do convento da Ajuda foram incumbidas de preparar 

as compotas e as marmeladas; salas, escadas, castiçais, arandelas, tudo foi devidamente 

lavado, areado e polido. Os convidados eram o juiz de fora, oficiais militares, 

comerciantes, letrados, funcionários da administração. Um dos letrados era o Dr. Vilaça, 

um grande glosador. As glosas iam se seguindo umas após as outras, mas Brás Cubas, na 

época com nove anos, queria comer a sobremesa, que já fora servida, mas ninguém comia 

por conta do Dr. Vilaça, homem de 47 anos, casado e pai, que não parava de glosar. Após 

espernear, gritar, bater com os pés, bradar, uma tia o puxa da cadeira e o entrega a uma 

escrava. O menino Brás Cubas planeja uma vingança. O episódio que se segue é o Dr. 

Vilaça, que “levava nos olhos umas chispas de vinho e volúpia” (MACHADO DE ASSIS, 

2001, p. 93) e que dá um beijo em D. Eusébia, sua suposta amante. Brás Cubas a tudo vê 

e sai correndo, dizendo “O Dr. Vilaça deu um beijo em D. Eusébia!” (MACHADO DE 

ASSIS, 2001, p. 94). Por conseguinte, o que pretendia ser um capítulo descritivo de 

almoço comemorativo da queda da Napoleão, acaba em uma cena cômica, inesperada, 

humorística, pois ela deixa para o leitor a ideia de comicidade ao imaginar a cara do casal 

que se beijara numa pequena moita e o espanto dos comensais. 

Um exemplo da diversão burguesa: 

 

Cantava uma senhora. Os três maridos de fora, que ali estavam de visita, 

interromperam o voltarete, em atenção à cantora, e vieram à sala, por 

alguns instantes; a cantora era mulher de um deles. Palha, que a 

acompanhava ao piano, não via a contemplação mútua da esposa e do 

capitalista. Não sei se todas as outras pessoas estavam no mesmo caso. 

Uma delas, sim, essa sei que os via: D. Tonica, a filha do major. 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 46). 

 

 

Referentemente às profissões exercidas pelos homens, ainda segundo Faoro, havia 

os advogados, os políticos, os jornalistas, os oradores, os advogados, os empregados 

públicos. Como se vê, havia opções para o homem da capital do Império em um país onde 

pairava um otimismo infundado com relação ao Brasil. Acreditava-se que o progresso se 

instalara graças à industrialização. Contudo, conforme relembra Faoro, o capital não 

vinha do trabalho do industrial, mas do estrangeiro, dando a falsa impressão de que tudo 

estava às mil maravilhas quando, na verdade, o que havia era endividamento e atraso. 

Acreditava-se que a indústria e o comércio é que ligam a humanidade “para o 

cumprimento de sua missão” (FAORO, 2001, p. 325). 
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Esta é uma descrição bastante resumida do quadro social ocupado pelo homem, 

pois o que é relevante é a situação da mulher na época. Se havia um quadro bastante 

desmotivador para o cidadão do sexo masculino, a situação da mulher era bem pior. A 

mulher não tinha mais opções ou oportunidade do que o homem, muito pelo contrário, 

ela não tinha perspectiva a não ser arranjar um marido: 

 

— Para a roça? Quem sabe lá para que cria os filhos? Meu pai 

destinava-me a padre; é por isso que arranho algum latim. A senhora 

não há de viver sempre; os seus negócios andam atrapalhados. Pode 

acontecer que Maria Benedita fique ao desamparo... Ao desamparo, não 

digo; enquanto vivermos somos todos uma só pessoa. Mas não é melhor 

prevenir? Podia ser até que, se lhe faltássemos todos, ela vivesse à larga, 

só com ensinar francês e piano. Basta que os saiba para estar em 

condições melhores. É bonita, como a senhora foi no seu tempo; e 

possui raras qualidades morais. Pode achar marido rico. Sabe a senhora 

se já tenho alguém em vista, pessoa séria? (MACHADO DE ASSIS, 

2004, p. 84). 

 

 

Pelo que se depreende do trecho acima, o casamento era a única saída “digna” 

para a mulher brasileira do século XIX. Ou ela vai usar, implícita ou explicitamente, sua 

sedução para conquistar um marido, ou aceita um casamento arranjado, desde que ela 

alcance o status de mulher casada. O casamento, então, vai significar posição social, 

dinheiro, joias, respeito por parte da sociedade, projeção. 

Se a mulher não arranja um marido rico, o melhor casamento é unir-se a um 

bacharel sem futuro, a um funcionário sem recursos ou a um empregado sobre o qual 

sempre pairava a ameaça de ser demitido: 

O coração, meio desenganado, agitou-se outra vez. Alguma coisa lhe 

dizia que esse mineiro rico era destinado pelo Céu a resolver o problema 

do matrimônio. Rico era ainda mais do que ela pedia; não pedia 

riquezas, pedia um esposo. Todas as suas campanhas fizeram-se sem a 

consideração pecuniária; nos últimos tempos ia baixando, baixando, 

baixando; a última foi contra um estudantinho pobre... Mas quem sabe 

se o Céu não lhe destinava justamente um homem rico? D. Tonica tinha 

fé em sua madrinha, Nossa Senhora da Conceição, e investiu a fortaleza 

com muita arte e valor. (MACHADO DE ASSIS, 2004, pp. 46-47). 

 

 

Chegaram. Era uma casa assobradada; D. Tonica veio abrir-lhes a 

cancela. Trazia um vestido novo e brincos.  

 — Olhe bem para ela, disse o major pegando na filha pelo 

queixo.     

D. Tonica recuou envergonhada. 

 — Estou olhando, respondeu Rubião.   

 — Não se vê logo que é uma pessoa que vai casar? 
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  — Ah! parabéns! 

 — É verdade, vai casar. Custou, mas acertou. Achou por aí um 

noivo, que a adora, como todos eles; eu, quando fui novo, adorei a 

minha defunta, que foi uma coisa nunca vista... Vai casar. Arranjou um 

noivo. Custou, mas acertou. Pessoa séria, meia-idade; vem aqui passar 

as noites. De manhã, quando passa para a repartição, creio que bate na 

janela, ou ela já o espera; eu finjo que não percebo... 

    (...)  

   — Boa pessoa, repetiu o major, boa criatura... Tonica, vai 

buscar o retrato... Anda, vai buscar o teu noivo... 

   D. Tonica foi buscar o retrato. Era uma fotografia; 

representava um homem de meia-idade, cabelo curto, raro, olhando 

espantado para a gente, cara chupada, pescoço fino e paletó abotoado. 

— Que lhe parece?    

 — Muito bem. 

D. Tonica recebeu o retrato e fitou-o alguns instantes; mas, tirou 

logo os olhos, e deixou-se estar sentada, enquanto a imaginação saiu a 

esperar o Rodrigues. Chamava-se Rodrigues. Era mais baixo que ela, 

— coisa que o retrato não dava, — e empregado em uma repartição do 

Ministério da Guerra. Viúvo, com dois filhos, um que estava no 

batalhão dos menores, outro que era tuberculoso, — doze anos, — 

condenado à morte. Que importa? Era o noivo; todas as noites, ao 

recolher-se, D. Tonica ajoelhava-se ante a imagem de Nossa Senhora, 

sua madrinha, agradecia-lhe o favor e pedia-lhe que a fizesse feliz. 

Sonhava já com um filho; havia de chamar-lhe Álvaro. (MACHADO 

DE ASSIS, 2004, pp. 199-200). 

 

 

Diante dos exemplos acima elencados, vemos que a mulher não tinha muita 

escolha. No caso de D. Tonica, uma mulher de 39 anos, bastante recatada e tímida, seu 

destino era morrer solteira e pobre. D. Tonica passou sua vida a sonhar com o casamento. 

Frustrada em seus anseios amorosos, vê em Rubião uma possibilidade de namoro e, quiçá, 

casamento. Apelando para a religiosidade, pede a Nossa Senhora da Conceição que lhe 

conceda um marido. Ela não pedia riquezas, mas um marido, tamanho era seu desespero 

para se casar.  

Evidentemente, as personagens principais femininas das três obras não recorrerão 

ao Transcendente, mas sim, ao cálculo, à concupiscência, usando os homens, 

premeditando, sabendo exatamente aonde querem chegar. Este é o caso de Sofia, da obra 

Quincas Borba, que vai usar a concupiscência como arma não só de ascensão social, mas 

uma maneira de tirar o melhor proveito do ingênuo Rubião.  

 

Rubião aceitou o complemento. Um e outro acompanharam com os 

olhos o par de valsistas, que passeava ao longo do salão. Sofia estava 

magnífica. Trajava de azul escuro, muito decotada, — pelas razões ditas 

no capítulo XXXV; os braços nus, cheios, com uns tons de ouro claro, 

ajustavam-se às espáduas e aos seios, tão acostumados ao gás do salão. 
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Diadema de pérolas feitiças, tão bem acabadas, que iam de par com as 

duas pérolas naturais, que lhe ornavam as orelhas, e que Rubião lhe dera 

um dia. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 88). 

 

 

Atiçando a atração e o desejo que Rubião nutria por ela, Sofia vai-se aproveitar 

disso para usufruir da ingenuidade e generosidade do rico mineiro para beneficiar-se dos 

presentes que Rubião lhe oferece, como é o caso do par de brincos de pérolas naturais. 

Fazendo um uso hábil de sua beleza mas, sobretudo, manipulando Rubião, Sofia vai 

lançar mão da concupiscência, que desequilibra Rubião, pois ora ela o encoraja, ora se 

esquiva das investidas do homem. Sofia maneja a concupiscência do olhar de Rubião, que 

a “devora” com os olhos, a fim de tirar o máximo proveito da situação. 

Muitas vezes, a concupiscência vem acompanhada da vaidade, e ambas levam à 

reificação da mulher:  

 
[Sofia] Tratou de vestir-se; mas, ao passar por diante do espelho, 

deixou-se estar alguns instantes. Comprazia-se na contemplação de si 

mesma, das suas ricas formas, dos braços nus de cima a baixo, dos 

próprios olhos contempladores. Fazia vinte e nove anos, achava que era 

a mesma dos vinte e cinco, e não se enganava. Cingido e apertado o 

colete, diante do espelho, acomodou os seios com amor, e deixou 

espraiar-se o colo magnífico. Lembrou-se então de ver como lhe ficava 

o brilhante; tirou o colar e pô-lo ao pescoço. Perfeito. Voltou-se da 

esquerda para a direita e vice-versa, aproximou-se, afetou-se, aumentou 

a luz do camarim; perfeito. Fechou a jóia (sic) e guardou-a. 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 133). 

 

 

Sofia tem consciência do que ela é, de seu poder de atração e joga com isso. Ciente de 

seus dotes físicos sabe como usá-los e como tornar seu corpo mais atraente para alcançar seus 

objetivos. 

Abaixo, um trecho da obra Dom Casmurro: 

 

Capitu deu-me as costas, voltando-se para o espelhinho. 

Peguei-lhe dos cabelos, colhi-os todos e entrei a alisá-los com o pente, 

desde a testa até as últimas pontas, que lhe desciam à cintura. Em pé 

não dava jeito: não esquecestes que ela era um nadinha mais alta que 

eu, mas ainda que fosse da mesma altura. Pedi-lhe que se sentasse. 

 — Senta aqui, é melhor. 

 Sentou-se. ‘Vamos ver o grande cabeleireiro’, disse-me rindo. 

Continuei a alisar os cabelos, com muito cuidado, e dividi-os em duas 

porções iguais, para compor as duas tranças. Não as fiz logo, nem assim 

depressa, como podem supor os cabeleireiros de ofício, mas devagar, 

devagarinho, saboreando pelo tato aqueles fios grossos, que eram parte 

dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por desazo, outras de 

propósito para desfazer o feito e refazê-lo. Os dedos roçavam na nuca 
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da pequena ou nas espáduas vestidas de chita, e a sensação era um 

deleite. Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os 

quisesse intermináveis. (...) Enfim, acabei as duas tranças. Onde estava 

a fita para atar-lhes as pontas? Em cima da mesa, um triste pedaço de 

fita enxovalhada. Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço, 

retoquei a obra alargando aqui, achatando ali, até que exclamei: 

— Pronto! — Estará bom? — Veja no espelho.  

Em vez de ir ao espelho, que pensais que fez Capitu? Não vos 

esqueçais que estava sentada, de costas para mim. Capitu derreou a 

cabeça, a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos e ampará-la; 

o espaldar da cadeira era baixo. Inclinei-me depois sobre ela, rosto a 

rosto, mas trocados, os olhos de uma na linha da boca do outro. Pedi-

lhe que levantasse a cabeça, podia ficar tonta, machucar o pescoço. 

Cheguei a dizer-lhe que estava feia; mas nem esta razão a moveu. 

 — Levanta, Capitu! 

 Não quis, não levantou a cabeça, e ficamos assim a olhar um 

para o outro, até que ela abrochou os lábios, eu desci os meus, e... 

Grande foi a sensação do beijo; Capitu ergueu-se, rápida, eu 

recuei até à parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos 

escuros. Quando eles me clarearam, vi que Capitu tinha os seus no chão. 

Não me atrevi a dizer nada; ainda que quisesse, faltava-me língua. 

Preso, atordoado, não achava gesto nem ímpeto que me descolasse da 

parede e me atirasse a ela com mil palavras cálidas e mimosas... (...) 

(MACHADO DE ASSIS, 2009, pp. 69-70). 

   

 

Capitu, que era mais mulher do que Bentinho era homem, nas palavras do próprio 

Bentinho, consciente da ingenuidade e inocência do rapaz, cria toda uma situação da qual 

ele não conseguiria sair, a não ser beijá-la. Esta passagem lembra o trecho de um conto 

de Machado de Assis, A Cartomante, publicado em 1896, na obra Várias Histórias, cujo 

trecho é reproduzido abaixo:  

 

Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma 

serpente, foi-se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os 

ossos num espasmo, e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado 

e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura; 

mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos! Não 

tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos, estrada 

fora, braços dados, pisando folgadamente por cima de ervas e 

pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades, quando 

estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela 

continuavam a ser as mesmas. (MACHADO DE ASSIS, 2007, pp. 353-

354).  

 

 

Ambas, Capitu e Rita, cada uma em seu momento e contexto, seduzem o homem 

em suas conquistas. Os objetivos são diferentes, mas elas usam a concupiscência, no caso 
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de Capitu, para assegurar seu vínculo com Bentinho, e Rita, seja lá por que motivo for, 

elegeu Camilo para a prática do adultério. 

A concupiscência das personagens femininas protagonistas dos três romances 

objeto da presente tese é exercida de uma maneira bem ao gosto do escritor: sem os 

exageros dos autores realistas e naturalistas, essas personagens são delineadas, sugeridas, 

apresentadas, como sendo pessoas que vão sutilmente em busca de seus objetivos, às 

vezes num jogo de vai-e-volta (Sofia, por exemplo, por vezes incentiva Rubião em sua 

paixão por ela; por outras, desencoraja-o, deixando-o confuso) ou num jogo mais velado, 

discreto, mas não menos impactante. O que importa é apontar o tom com que Machado 

de Assis vai trabalhar esse aspecto do comportamento humano: sem sarcasmo, sem 

indignação, sem moralismos, sem idealizações ou utopias. Assim sendo, é possível dizer 

que o autor de Dom Casmurro não tem um olhar maniqueísta. Conforme Alfredo Bosi, 

no livro Machado de Assis: o enigma do olhar, ele “admite a diferença e relativiza os 

juízos de valor” (p. 71) e será desta maneira que ele vai “escarafunchando” a alma 

humana, não só no aspecto da concupiscência, mas em todos os seus meandros. 

Entretanto, cabe uma ressalva: por relativizar os juízos de valor, isso não significa que 

havia uma indiferença moral por parte do escritor. A constatação disso é que há 

personagens que se contrapõem justamente por conta de sua conduta. Sofia, por exemplo, 

terá como um personagem oposto a ela, Dona Fernanda, uma mulher do sul que se 

compadece da situação de Rubião, que, como se sabe, vai apresentando sinais de loucura 

após ser tomado totalmente por ela. Dona Fernanda, ao contrário de Sofia, vai se 

preocupar com a doença mental de Rubião e é ela que vai tomar providências para que 

ele seja tratado. Sofia e seu marido Palha, que tanto usurparam Rubião econômica e 

psicologicamente, não moverão um dedo para ajudar o ex-sócio e amigo. 

Retomando o tema da concupiscência, das três personagens principais das obras 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, respectivamente, 

Virgília, Sofia e Capitu, seriam as que mais se destacam nesse aspecto. Relendo diversas 

as três obras, tem-se a impressão de que, na galeria feminina, há mulheres plenas de 

sensualidade (como as três personagens acima referidas), enquanto há igualmente uma 

galeria de mulheres que sacrificaram a vida inteira para manter-se dignamente, como dona 

Plácida; viúvas recalcadas como prima Justina, ou viúvas que “morrem” para a vida, 

como dona Glória. Existem também prostitutas que acabam com o rosto tomado pela 

bexiga, envelhecidas precocemente vindo a morrer no hospital da Ordem, como é o caso 
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de Marcela. Há Eugênia, a “filha da moita”, internada no mesmo hospital da Ordem; Dona 

Tonica, já citada em parágrafos anteriores, e Nhã-Loló, noiva de Brás Cubas, que morre 

de febre amarela. 

Um exemplo do que se acabou de comentar: 

No fim de alguns anos, três ou quatro, estava enfarado do ofício, e 

deixei-o, não sem um donativo importante, que me deu direito ao retrato 

na sacristia. Não acabarei, porém, o capítulo sem dizer que vi morrer 

no hospital da Ordem, adivinhem quem?... a linda Marcela; e vi-a 

morrer no mesmo dia em que, visitando um cortiço, para distribuir 

esmolas, achei... Agora é que não são capazes de adivinhar... achei a 

flor da moita, Eugênia, a filha de D. Eusébia e do Vilaça, tão coxa como 

a deixara, e ainda mais triste. Esta, ao reconhecer-me, ficou pálida, e 

baixou os olhos; mas foi obra de um instante. Ergueu logo a cabeça, e 

fitou-me com muita dignidade. Compreendi que não receberia esmolas 

da minha algibeira, e estendi-lhe a mão, como faria à esposa de um 

capitalista. Cortejou-me e fechou-se no cubículo. Nunca mais a vi; não 

soube nada da vida dela, nem se a mãe era morta, nem que desastre a 

trouxera a tamanha miséria. Sei que continuava coxa e triste. Foi com 

esta impressão profunda que cheguei ao hospital, onde Marcela entrara 

na véspera, e onde a vi expirar meia hora depois, feia, magra, decrépita. 

(MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 251).  

 

 

Um exemplo de concupiscência mais inocente, não calculista: 

D. Eusébia entrou inesperadamente, mas não tão súbita, que nos 

apanhasse ao pé um do outro. Eu fui até à janela; Eugênia sentou-se a 

consertar uma das tranças. Que dissimulação graciosa! que arte infinita 

e delicada! que tartufice profunda! e tudo isso natural, vivo, não 

estudado, natural como o apetite, natural como o sono. Tanto melhor! 

D. Eusébia não suspeitou nada. (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 128). 

 

 

Retomando as três personagens principais, estas irão fazer uso da concupiscência 

para obter seus objetivos, conforme já foi escrito. É pertinente que, quando se fala em 

concupiscência, não se estão emitindo juízos de valor, mas apenas apontar como era a 

situação feminina à época de Machado de Assis. 

Das três, é possível destacar Sofia e Capitu, cujas descrições são exemplarmente 

feitas por Alfredo Bosi (2007, p. 21): 

A força da paixão é um dado nuclear na construção dessas personagens. 

Desprovidas do seu ímpeto e garra, decairiam à condição unilateral de 

tipos interesseiros. Pois elas não têm apenas interesses: têm desejos, ou, 

melhor ainda, têm os interesses dos seus desejos; e assim como o 

narrador não cairá no naturalismo grotesco das caricaturas de Aluísio 

[de Azevedo], tampouco retomará o estereótipo ultrarromântico da 

donzela frágil e assexuada peculiar à geração literária que precedeu à 

sua estréia (sic) de romancista. (...), e Sofia e Capitu, nas obras-primas 

da maturidade, atraem para o texto machadiano as metáforas 
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inequívocas de eros e as reações igualmente poderosas de despeito e 

cólera que sobrevêm ao desejo contrariado. Seus olhos serão olhos-

ondas tragadores de homens vivos e mortos, e junto com os olhos virão 

espáduas, e braços nus, colos magníficos, seios fartos, corpos bem-

feitos, bem conscientes do seu poder de sedução, e até joelhos, limite 

acariciado pelo lúbrico Palha, meio marido, meio proxeneta, na triste 

mascarada de Quincas Borba. 

Sofia e Capitu têm robustas inclinações dos sentidos, exercem 

galhardamente os seus dotes, irritam-se e despicam-se muito 

naturalmente quando topam com óbices, e mantêm-se de todo 

coerentes, corpo e alma, com os seus respectivos projetos de vida. 

Ambas, cada uma a seu modo, almejam a plena inserção na sociedade 

em que o capital se vale comodamente do trabalho escravo, e que, pelo 

ângulo das relações de dependência, poderá qualificar-se de 

paternalista. Em ambas, a primeira natureza revela-se na força dos 

instintos e na pronta irascibilidade. A segunda natureza, que completa 

a primeira e nesta se enxerta fundo, as torna, nos momentos difíceis, 

reconcentradas, reflexivas, atiladas, capazes de disfarces rápidos, 

certeiras na invenção de expedientes. (...) (BOSI, 2007, pp. 22-23). 

 

Tanto Sofia quanto Capitu fazem parte do grupo de homens e mulheres que faziam 

de tudo para sobreviverem socialmente. Quem não tivesse força e astúcia, sairia 

malogrado, e a obscuridade seria a eterna companheira. Não é à toa que Machado de Assis 

colocou nos lábios do pai de Brás Cubas, a seguinte frase: “(...) Teme a obscuridade, Brás; 

foge do que é ínfimo. Olha que os homens valem por diferentes modos, e que o mais 

seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Não estragues as vantagens da 

tua posição, os teus meios...” (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 121).  Nesse contexto, 

todos querem manter-se no nível social que atingiram, seja por mérito próprio ou por 

meio da fortuna. E, nesse aspecto, tudo é válido, tanto para homens quanto para mulheres.  

Redirecionando as considerações para Sofia e Capitu, ambas são movidas pelo 

desejo e interesse, os quais não se dissociam. Elas se dividem entre gentileza e 

dissimulação, sempre dependendo da situação. Ambas têm consciência de seus dotes, não 

aceitam quando são contrariadas e adotam um comportamento totalmente coerente com 

o que objetivam. Sofia e Capitu desejam inserir-se plenamente na sociedade em que 

vivem, conservadora, paternalista, escravagista. Para sobreviverem numa sociedade 

assim, os disfarces rápidos e os expedientes são uma constante na vida das duas, que são 

instintivas e sagazes.  

Acrescentando Virgília, essas três personagens são mulheres fortes e insinuantes, 

Virgília, no caso, representa as demais quando consta no livro Memórias Póstumas de 

Brás Cubas que é preciso conciliar “o amor e a consideração pública”. Se houver 
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necessidade de precisar escolher, seguramente, a consideração pública terá a preferência. 

Por conseguinte, há o adultério consumado (Virgília e Brás Cubas), o quase-adultério 

(Sofia e Carlos Maria). De qualquer forma, ambas situações não põem o status das duas 

mulheres em risco. Em relação a Capitu, Bentinho a acusa de adultério, a esposa nega, o 

casal se separa e ela vai morar na Suíça com o filho. Lá, os dois são sustentados por 

Bentinho, que lhes proporciona uma existência rica, refinada. As aparências estão salvas 

Fazendo uma comparação entre essas três mulheres, é possível afirmar, com base 

em Alfredo Bosi, que Capitu é “mais densa que Virgília e Sofia” (BOSI, 2007, p. 27). 

Das três, Capitu é a que provém de uma classe social menos favorecida e, por conseguinte, 

o esforço para se estabelecer em uma sociedade paternalista e conservadora, deverá ser 

maior. E os artifícios também. O pai era empregado em repartição dependente do 

ministério da guerra, não ganhava muito mas, como escreve Machado de Assis, “a vida 

era barata”.  

O pai de Sofia era igualmente funcionário público; ela se casa aos 20 anos com 

Palha, que já ganhava dinheiro e tinha um faro apurado para negócios. Aqui a dualidade 

matrimônio x patrimônio ocorre conforme o desejado. 

Já Virgília é filha do conselheiro Dutra, de forte influência política. Portanto, 

talvez ela tenha menos motivos para buscar sofregamente a ascensão social. Ao mesmo 

tempo, porém, ela quer ser marquesa e pelo fato de Lobo Neves prometer fazê-la 

marquesa, ela rompe com Brás Cubas e assume um namoro com Lobo Neves.   

Para não cair em um discurso monista, em que a concupiscência seria somente 

exercida pelas mulheres, é interessante igualmente notar como os homens usam a 

concupiscência para obter sexo, poder, dinheiro, status. Para tanto, alguns personagens 

masculinos se destacam nas três obras: Brás Cubas, Cristiano Palha, Carlos Maria, 

Bentinho. Mais uma vez aponta-se para o fato de que não se trata de um estudo de 

personagens, mas sim uma visão do que se detecta, em termos da influência de Pascal, 

nos personagens. 

Retomando o pensamento de Blaise Pascal e acrescentando alguns pontos, a 

concupiscência vai estar ligada à insuficiência do ser humano, cuja alma, 

psicologicamente falando, é o cerne da alma humana. Concluindo, pois, o divertissement 

e o ennui, aspectos difíceis de serem considerados separadamente, são a raiz dessa 

insuficiência concupiscente.  
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Quando os temas do divertissement e do ennui foram abordados em capítulos 

anteriores, tentou-se deixar claro que o ser humano lança mão do divertissement para se 

afastar da consciência de sua insuficiência, que constitui sua miséria. Para tanto, ele vai 

se ocupar de coisas que não apresentam um valor real ou, quando pensar em algo 

importante, ele o faz incorretamente. Para Pascal, a condição humana depende de um 

sistema de alienação contra a profunda consciência da insuficiência como miséria. A 

insuficiência, para o filósofo, pode ser vista como corruptibilidade e inconstância.  

Divertissement e ennui, conforme já foi visto, são conceitos que, embora se 

antagonizem, formam um dualismo que expressa o comportamento humano. Na verdade, 

Blaise Pascal vai trabalhar, ao longo do Pensées, oposições.   

Franklin Leopoldo e Silva, na introdução do livro Pensamentos, edição de 2005, 

escreveu um texto bastante elucidativo sobre essas oposições: 

Isso nos indica que Pascal embora tenha vivido no contexto histórico 

do século XVII, cuja característica mais forte é o racionalismo 

cartesiano, distingue-se profundamente, nos princípios e nas 

consequências, do estilo de pensamento que marcou de maneira 

decisiva os rumos da filosofia moderna. (...) A confiança que Descartes 

deposita na razão permite-lhe esperar que tais conhecimentos, se 

corretamente procurados, serão encontrados como a plena positividade 

que caracteriza as verdades claras e distintas. Em Pascal o que temos, 

em vez desse otimismo metódico fundamentado no poder da razão, é a 

consciência intensa de que tudo que o homem possa vir a saber acerca 

de si mesmo e de Deus está irremediavelmente atravessado por 
oposições irredutíveis, que fazem do nosso conhecimento uma mescla 

inextrincável de positivo e de negativo, isto é, em tudo que conhecemos 
está também sempre presente aquilo que não podemos conhecer, de tal 

forma que qualquer conhecimento que não seja acompanhado da 

consciência dessa oposição e dessa contrariedade será fatalmente uma 

ilusão. É impossível que nossos esforços nos conduzam, portanto, à 

clareza, à exatidão e à distinção absolutas; todos os resultados que 

alcançarmos estarão inelutavelmente afetados pela ambigüidade (sic) e 

pela contradição. (SILVA, 2005, p.VIII-IX).   
 

 

Essa ambiguidade e contradição estão muito presentes também na maneira como 

Machado de Assis foi traçando os personagens das obras objeto da presente tese. 

Profundo pesquisador da alma humana, o escritor vai expor a contradição, presente em 

toda natureza humana.  Aliás, a contradição que permeia os resultados alcançados quando 

se buscam a clareza, a exatidão e a distinção absolutas, se estende ao próprio 

comportamento dos personagens não só dos romances, mas também dos contos. Um 
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exemplo da contradição humana está explicitado no conto A Igreja do Diabo, publicado 

em Histórias sem data (1884).   

O diabo, sentindo-se humilhado por, durante séculos, não possuir organização, 

regras, cânones e ritual, resolveu fundar a própria igreja.  

E assim, o diabo vai comunicar a Deus seu intento: “(...) Não tarda muito que o 

céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Vou edificar uma 

hospedaria barata; em duas palavras, vou fundar uma igreja.” O Criador concorda com 

a criação de uma igreja do diabo, o qual rapidamente começa a fazer difusão de sua 

nova instituição. Em sua “pregação”, ele se autodenomina o verdadeiro pai da 

humanidade. 

 Evidentemente, as pessoas começam a ingressar na igreja do diabo. Contudo, 

com o tempo, seus fiéis passaram a praticar virtudes às escondidas. Os pecados, que, 

antes, eram cometidos às escondidas, davam lugar à prática das virtudes ocultas. 

“Trêmulo de raiva”, o diabo vai a Deus para contar-lhe o que estava ocorrendo, e este 

apenas respondeu: “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.”  

Provavelmente, esta é uma das afinidades filosóficas entre Pascal e Machado de 

Assis: detectar a eterna contradição humana. A ambiguidade dos personagens 

machadianos se dá no comportamento dúbio que alguns assumem, como Sofia, Capitu, 

Palha, só para citar alguns.  

Uma vez que Pascal não depositava toda sua crença na supremacia da razão, ele 

irá contrapor razão e vontade. Na interpretação de Silva, ambas “procuram antes fugir das 

oposições irredutíveis (SILVA, 2005, p. XIII). Desta feita, o ser humano vai em busca de 

desvios/divertissement a fim de não encarar o caráter trágico de sua existência.  

Isso posto, homens e mulheres tentam criar qualquer tipo de comportamento que 

os desviem da miséria de suas vidas. É por esse motivo que eles se apegam às convenções 

sociais (para Virgília o ideal é manter o amor e a consideração pública, sendo que esta 

prevaleceria em caso de algum imprevisto. Em outras palavras, o apego às aparências); 

aos bens materiais (Rubião tem grande apego às suas pratarias): 

 

Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e, enquanto lhe 

deitava açúcar, ia disfarçadamente mirando a bandeja, que era de prata 

lavrada. Prata, ouro, eram os metais que amava de coração; não gostava 
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de bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço, e 

assim se explica este par de figuras que aqui está na sala, um 

Mefistófeles e um Fausto.  (MACHADO DE ASSIS, 2004, pp. 13-14). 

 

 

Continuando com a enumeração: apego às honrarias, à hierarquia, à opinião 

alheia. O ser humano, melhor dizendo, os personagens, se alienam da realidade e é aqui 

que se arrisca dizer que a concupiscência seria o denominador comum do ennui e do 

divertissement e que a própria concupiscência seria também um tipo de divertissement.  

Retomando a concupiscência entre os personagens masculinos machadianos, é 

possível perceber a concupiscência da carne e dos olhos. 

Em Rubião, personagem principal de Quincas Borba, sua concupiscência se dá 

pela concupiscência dos olhos: “Meu Deus! como é bonita! Sinto-me capaz de fazer um 

escândalo! pensava Rubião, à noite, ao canto de uma janela, de costas para fora, olhando 

para Sofia, que olhava para ele” (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 46). Note-se aqui que 

Sofia também exercita sua sensualidade, ao ficar olhando para Rubião. Há a 

concupiscência pela carne concomitantemente dos olhos. Há um trecho que exemplifica 

os dois tipos: 

 

— Vamos para dentro, murmurou Sofia.     

Quis tirar o braço; mas o dele reteve-lho com força. Não; ir para 

quê? Estavam ali bem, muito bem... Que melhor? Ou seria que ele a 

estivesse aborrecendo? Sofia acudiu que não, ao contrário; mas 

precisava ir fazer sala às visitas... Há quanto tempo estavam ali! 

 — Não há dez minutos, disse o Rubião. Que são dez minutos? 

 — Mas podem ter dado pela nossa ausência... 

Rubião estremeceu diante deste possessivo: nossa ausência. 

Achou-lhe um princípio de cumplicidade. Concordou que podiam dar 

pela nossa ausência. Tinha razão, deviam separar-se; só lhe pedia uma 

coisa, duas coisas: a primeira é que não esquecesse aqueles dez minutos 

sublimes; a segunda é que, todas as noites, às dez horas, fitasse o 

Cruzeiro, ele o fitaria também, e os pensamentos de ambos iriam achar-

se ali juntos, íntimos, entre Deus e os homens. 

(...) Rubião ia devorando a moça com olhos de fogo, e 

segurava-lhe uma das mãos para que ela não fugisse. Nem os olhos nem 

o gesto tinham poesia nenhuma. Sofia esteve a ponto de dizer alguma 

palavra áspera, mas engoliu-a logo, ao advertir que Rubião era um bom 

amigo da casa. Quis rir, mas não pôde; mostrou-se então arrufada, logo 

depois resignada, afinal suplicante; pediu-lhe pela alma da mãe dele, 

que devia estar no Céu... Rubião não sabia do Céu nem da mãe, nem de 

nada. Que era mãe? que era Céu? parecia dizer a cara dele. 

    — Ai, não me quebre os dedos! suspirou baixinho a moça. 

(...) (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 50). 
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Rubião, iludido em sua paixão por Sofia, que ora o incentiva, ora o ignora, é 

tomado por uma volúpia quase cega que o faz parecer, de certa maneira, ridículo, 

burlesco. Para Lúcia Miguel Pereira, em obra já citada na presente tese, a própria paixão 

de Rubião por Sofia já seria um mundo que ele criou para fugir da realidade. Na opinião 

de Pereira, o desdobramento da personalidade se dá lentamente, “com um conhecimento 

perfeito da evolução mórbida” (PEREIRA, 1955, p. 204). Louco ou quase louco, Rubião, 

nesta cena, é concupiscente, levado não só pela imaginação, mas também pela postura de 

Sofia. 

Em Palha e Carlos Maria, há uma concupiscência aliada ao proxenetismo no 

primeiro, e à vaidade, no segundo. Cristiano Palha exerce uma concupiscência que possa 

lhe angariar lucro, projeção social ou até mesmo um título da nobreza: 

— Mas você mesmo não me tem dito que devemos tratá-lo com 

atenções particulares? Seguramente, que eu não iria ao jardim, se 

pudesse imaginar o que se passou. Mas nunca esperei que um homem 

tão pacato, tão não sei como, se tirasse dos seus cuidados para vir dizer-

me coisas esquisitas... 

— Pois daqui em diante evita a lua e o jardim, disse o marido, 

procurando sorrir... 

— Mas, Cristiano, como queres tu que lhe fale a primeira vez que ele 

cá vier? Não tenho cara para tanto; olha, o melhor de tudo é acabar com 

as relações. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 64). 

 

 

Palha, referido por Alfredo Bosi, como proxeneta, pertence a uma classe social 

que surge no Brasil e que “ronda a sua oportunidade para o comando” (FAORO, 2001, p. 

239). Na descrição de Faoro, trata-se de “filhos do nada, sem ócios, sem nome e sem 

linhagem, afastados da veleidade do poder político como ornamento da renda permanente 

e inviolável a mutações” (p. 239). Palha sempre vai fazer muitos negócios, especular, “em 

perene busca e contínua agitação insaciável” (p. 23) e, nessa insaciedade, ele irá expor a 

mulher, não só para mostrar sua beleza e sedução e, assim, exibir o quanto ele tem uma 

mulher desejável, como vai usá-la para alcançar seus objetivos.  

Mais um exemplo da concupiscência, desta vez, dos olhos: 

— É a primeira figura do salão, disse-lhe o marido com orgulho 

de ver que se ocupara tanto tempo com ela. 

 — Entre os homens, explicou Sofia. 

 — Entre as senhoras és tu, acudiu ele mirando-se no colo da 

mulher, e circulando depois os olhos pela sala, com uma expressão de 

posse e domínio, que a mulher já conhecia e que lhe fazia bem. 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 67). 

 



191 

 

 

 

 

Outro exemplo da concupiscência da carne: 

Sofia ia cobrindo o joelho. 

— Deixa ver outra vez. Creio que não será nada maior; bota um 

pouco de qualquer coisa. Manda perguntar à botica. 

— Está bom, deixa-me ir despir, disse ela forcejando por descer 

o vestido.    Mas o Palha baixara os olhos do joelho até ao resto da 

perna, onde pegava com o cano da bota. De feito, era um belo trecho da 

natureza. A meia de seda mostrava a perfeição do contorno. Palha, por 

graça, ia perguntando à mulher se se machucara aqui, e mais aqui, e 

mais aqui, indicando os lugares com a mão que ia descendo. Se 

aparecesse um pedacinho desta obra-prima, o céu e as árvores ficariam 

assombrados, concluiu ele enquanto a mulher descia o vestido e tirava 

o pé do banco. 

— Pode ser, mas não havia só o céu e as árvores, disse ela; havia 

também os olhos do Rubião. 

— Ora, o Rubião! É verdade; ele nunca mais teve aquelas 

tolices de Santa Teresa? 

 — Nunca; mas, enfim, não me agradaria... Jura de verdade, 

Cristiano? 

 — O que você quer é que eu vá subindo de sagrado em sagrado, 

até à coisa mais sagrada. Jurei por Deus; não bastou. Juro por você; está 

satisfeita?  

 Pieguices de lascivo. Saiu finalmente do quarto da mulher e foi 

para o seu.  (...). (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 163). 

 

 

Sofia usa da concupiscência para se isentar da responsabilidade de ter cedido a 

Rubião, mas ao mesmo tempo mostra a Palha o quanto ela é desejável aos olhos de outros 

homens. Já o marido usa a concupiscência para garantir o quanto ele é privilegiado por 

possuir uma mulher tão atraente, que ele faz questão de exibir aos olhos concupiscentes 

dos homens. 

Palha, por sua vez, caracterizado por possuir uma pieguice de lascivo, mostra uma 

pretensa moral, mas no fundo se regozija com o impacto que Sofia exerce sobre Rubião 

e, da maneira mais cínica, usa o nome de Deus para mostrar uma dignidade que nunca 

teve. 

Carlos Maria, o quase-amante de Sofia, é personagem que usa a concupiscência 

para se afirmar bem como para ficar bem conceituado. Carlos Maria, na descrição de 

Machado de Assis, não tem respeito por ninguém, “olha de cima; não tem o riso jovial, 

mas escarninho” (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.40). Arrogante, gosta de humilhar as 

pessoas, como ocorre durante um almoço oferecido a ele e ao Freitas por Rubião: “(...) 

Agora, ao sentar-se à mesa, ao pegar no talher, ao abrir o guardanapo, em tudo se vê que 
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ele está fazendo um insigne favor ao dono da casa, — talvez dois, — o de lhe comer o 

almoço, e o de lhe não chamar pascácio” (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 40). 

A concupiscência em Brás Cubas é da carne por meio da própria sedução e 

relações com Virgília; dos presentes que ele dá à Marcela, prostituta por quem ele se 

apaixona aos 17 anos (joia, colar, pente de marfim com diamantes). Já referentemente a 

Eugênia, foi mais a corte que ele fez a ela. Brás Cubas não lhe oferece nada, a não ser 

observar a simplicidade, altivez e maturidade de uma jovem que tinha apenas dezesseis 

anos. Ele lhe dá o primeiro beijo. O defunto autor não se cansa de descrever a moça:  

(...) Um simples vestido branco, de cassa, sem enfeites, tendo ao colo, 

em vez de broche, um botão de madrepérola, e outro botão nos punhos, 

fechando as mangas, e nem sombra de pulseira.  

Era isso no corpo; não era outra coisa no espírito. Idéias (sic) claras, 

maneiras chãs, certa graça natural, um ar de senhora, e não sei se alguma 

outra coisa; sim, a boca, exatamente a boca da mãe, a qual me lembrava 

o episódio de 1814, e então dava-me ímpetos de glosar o mesmo mote 

à filha...(...) Palavra que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direito, 

perfeitamente são; vinha de uns olhos pretos e tranqüilos (sic). Creio 

que duas ou três vezes baixaram estes, um pouco turvados; mas duas ou 

três vezes somente; em geral, fitavam-me com franqueza, sem 

temeridade, nem biocos. (MACHADO DE ASSIS, 2004, pp. 126-127). 

 

 

Ivo Biasio Barbieri (2018, p. 30), em seu ensaio Pascal atravessado por um olhar 

oblíquo – o jeito machadiano de ler um clássico, caracterizou o personagem Brás Cubas 

de uma maneira brilhante: 

(...) Acenando nessa direção, seria lícito supor que Brás Cubas, o 

personagem, recheado de vanglória e instigado por uma concupiscência 

insaciável; entregue ao ruído e aos divertimentos exteriores que o 

distraem do tédio e vazio interiores, realizaria cabalmente em si mesmo 

o aforismo pascaliano de que tudo é abominável nos homens.  

 

 

Já em Bentinho, a concupiscência vai se manifestar de uma maneira mais pueril, 

imatura, sobretudo devido ao temperamento e educação do personagem. Há uma 

passagem que merece ser destacada: 

(...) Sancha ergueu a cabeça e olhou para mim com tanto prazer 

que eu, graças às relações dela e Capitu, não se me daria beijá-la na 

testa. Entretanto, os olhos de Sancha não convidavam a expansões 

fraternais, pareciam quentes e intimativos, diziam outra coisa, e não 

tardou que se afastassem da janela, onde eu fiquei olhando para o mar, 

pensativo. A noite era clara.  

Dali mesmo busquei os olhos de Sancha, ao pé do piano; 

encontrei-os em caminho. Pararam os quatro e ficaram diante uns dos 

outros, uns esperando que os outros passassem, mas nenhuns passavam. 
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Tal se dá na rua entre dois teimosos. A cautela desligou-nos; eu tornei 

a voltar-me para fora. E assim posto entrei a cavar na memória se 

alguma vez olhara para ela com a mesma expressão, e fiquei incerto. 

Tive uma certeza só, é que um dia pensei nela, como se pensa na bela 

desconhecida que passa; mas então dar-se-ia que ela, adivinhando... (...) 

 — O mar amanhã está de desafiar a gente, disse-me a voz de 

Escobar, ao pé de mim. 

 — Você entra no mar amanhã?  

— Tenho entrado com mares maiores, muito maiores. Você não 

imagina o que é um bom mar em hora bravia. É preciso nadar bem, 

como eu, e ter estes pulmões, disse ele batendo no peito, e estes braços; 

apalpa.  

Apalpei-lhe os braços, como se fossem os de Sancha. Custa-me 

esta confissão, mas não posso suprimi-la; era jarretar a verdade. Não só 

os apalpei com essa idéia (sic), mas ainda senti outra coisa; achei-os 

mais grossos e fortes que os meus, e tive-lhes inveja; acresce que 

sabiam nadar.  

Quando saímos, tornei a falar com os olhos à dona da casa. A 

mão dela apertou muito a minha, e demorou-se mais que de costume.  

A modéstia pedia então, como agora, que eu visse naquele gesto 

de Sancha uma sanção ao projeto do marido e um agradecimento. 

Assim devia ser, mas um fluido particular que me correu todo o corpo 

desviou de mim a conclusão que deixo escrita. Senti ainda os dedos de 

Sancha entre os meus, apertando uns aos outros. Foi um instante de 

vertigem e de pecado. Passou depressa no relógio do tempo; quando 

cheguei o relógio ao ouvido trabalhavam só os minutos da virtude e da 

razão. 

(...)   

Ouvia-se o mar forte, — como já se ouvia de casa, — a ressaca 

era grande e, a distância, viam-se crescer as ondas. (...), e fomos 

conversando os quatro; mas eu conversava mal. Não havia meio de 

esquecer inteiramente a mão de Sancha nem os olhos que trocamos. 

Agora achava-lhes isto, agora aquilo. Os instantes do Diabo 

intercalavam-se nos minutos de Deus, e o relógio foi assim marcando 

alternativamente a minha perdição e a minha salvação. (...)  

(...) Combati sinceramente os impulsos que trazia do Flamengo; 

rejeitei a figura da mulher do meu amigo, e chamei-me desleal. Há 

remorsos que não nascem de outro pecado, nem têm maior duração. 

Agarrei-me a esta hipótese que se conciliava com a mão de Sancha, que 

eu sentia de memória dentro da minha mão, quente e demorada, 

apertada e apertando... (MACHADO DE ASSIS, 2009, pp. 198-199). 

 

 

Bentinho, descrito como inocente, ciumento, inseguro, educado por uma mãe 

religiosa e de forte influência sobre o filho, pensa que Sancha se insinua para ele. Como 

o estilo de Machado de Assis muitas vezes, opta pela ambiguidade, o leitor tem a 

impressão que se trata, de fato, de um movimento de Sancha, em sua tentativa de sedução, 

ou que tudo não passa da imaginação de Bentinho. De qualquer maneira, instala-se uma 

troca de olhares que, ambiguidades e imaginação à parte, pode ser que, de fato, Sancha 

procurou Bentinho com os olhos como que para “tragá-lo” para si. 
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 Os personagens masculinos acima explicitados são mais um exemplo da visão 

sobre o ser humano, visão esta compartilhada por Machado de Assis e Blaise Pascal. É 

sabido que há diferenças de pensamento entre os dois. Não obstante, nos trechos acima, 

vislumbra-se, mais uma vez, uma visão não sã do ser humano por Machado de Assis, que, 

semelhantemente a Blaise Pascal, achava que aquele é decadente, passível de vícios, 

conduzido pelas ambições, dissimulação, sentimentos contraditórios, perversidades, 

inconstância.  

Machado de Assis mostra-nos o quanto homens e mulheres, na verdade, são uns 

desencantados da vida, embora não o percebam e, por essa razão, vão sempre se desviar 

da realidade que se lhes apresenta, e basearão seu comportamento em dissimulação, 

cinismo, hipocrisia, concupiscência. 

 

Considerações intermediárias 

 

No presente capítulo, foi feito um levantamento das principais reflexões de Pascal 

sobre a concupiscência e uma tentativa de relacionar o conceito que ele tem sobre o 

assunto com relação ao comportamento dos personagens machadianos. 

Paralelamente, foram acrescentados temas que se relacionam com o assunto, em 

busca de uma localização melhor do texto frente a frente com o posicionamento de Pascal. 

Foram feitas conjecturas sobre divertissement e ennui bem como sobre 

ambiguidades, temas tão caros a Machado de Assis. 

Da mesma forma, foi reiterado que não é objetivo aqui fazer um estudo de 

personagens, embora será por meio dos mesmos que é possível perceber como eles 

representam a visão de mundo pascaliana e machadiana, sempre se tendo em mente que, 
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apesar de Pascal achar que a humanidade tenda para o mal, que a grandeza e a miséria 

humanas estejam sempre ligadas, ele ainda acredita na salvação do homem decaído.  

Um levantamento dos personagens femininos foi feito, no qual foram apontadas 

as protagonistas, que sabem usar de sua sensualidade, concupiscência, para ascender 

socialmente, mas também foram mencionadas, como em um contraponto, as demais 

personagens femininas que não se encaixam no perfil das anteriores e que tiveram 

destinos trágicos.    

Ainda dentro do quadro das personagens femininas, foi dada uma ênfase a Sofia e 

a Capitu, que expressam melhor o olhar machadiano ao desnudar o comportamento da 

mulher brasileira do século XIX, em que a dualidade matrimônio x patrimônio parece 

guiar seus passos. Em Virgínia, a concupiscência vai-se dar em dois momentos: em sua 

relação extraconjugal com Brás Cubas e suas pretensões ao baronato, quando ela pergunta 

direta e objetivamente a Lobo Neves se ele a faria baronesa. 

A dualidade ennui e divertissement é apontada a fim de sugerir que a 

concupiscência seria um tipo de divertissement, pois entediado, sem trabalhar, sem 

produzir, o ser humano vai buscar na concupiscência uma maneira de não encarar seu 

vazio. Por outro lado, aventou-se a hipótese também que a concupiscência seria o 

denominador de ambos. 

Evitando uma possível postura tendenciosa, foi igualmente realizado um 

levantamento da concupiscência entre os personagens masculinos, Brás Cubas, Rubião, 

Cristiano Palha, Carlos Maria e Bentinho. Cada um, à sua maneira, ora tende para uma 

concupiscência dos olhos, ora para uma concupiscência da carne, ora para ambas. 

O lado ridículo que acompanhava certas situações de concupiscência foi 

igualmente mencionado, possibilitando uma abordagem que geralmente não aparece 

quando o tema é concupiscência.  

As perspectivas masculinas e femininas dentro da sociedade brasileira do século 

XIX foram enumeradas. Aqui foram mencionadas algumas profissões que os homens 

podiam abraçar e à mulher só restava o dualismo matrimônio-patrimònio.  

Mencionou-se igualmente o tipo de diversão burguesa que se praticava à época, 

pois era durante esses saraus que a concupiscência se fazia manifestar, como foi o diálogo 

de Rubião com Sofia na varanda e cujo trecho foi aqui reproduzido como exemplo da 

concupiscência masculina. 
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Houve menção ao personagem Palha, que usa a concupiscência para exibir a 

mulher (vaidade) ao mesmo tempo em que ele a reifica, pois a exibe como se fosse um 

objeto seu. “(...); decotava a mulher sempre que podia, e até onde não podia, para mostrar 

aos outros as suas venturas particulares” (MACHADO DE ASSIS, p. 2004, p. 45). 

Desejo e interesse aparecem para compor o cenário da concupiscência, mas que 

são devidamente camuflados pela gentileza e pela dissimulação. Essas falhas do caráter 

do comportamento humano se manifestam porque, mais uma vez, se está diante da 

insuficiência humana.  

Evidentemente, aqui se trata de considerações intermediárias, mas arrisca-se dizer 

que, além de Machado de Assis compartilhar com Pascal da visão da condição humana, 

existe um diálogo entre ambos que se percebe nas entrelinhas, seja por conta da 

proximidade do estilo (discurso fragmentado, aforismas, abordagem concreta de 

conceitos abstratos), seja na ironia, mas que torna uma tarefa que o olhar não pode se 

limitar às ações e reações, mas também no que as entrelinhas vão dizer durante a recepção 

do texto, fazendo com que essa recepção ocorra de forma mais consistente.   
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CAPÍTULO V – O CONCEITO DE VAIDADE 

 

“A vaidade é um princípio de corrupção.”  Machado de Assis 

 

“Quem não vê a vaidade do mundo é bem vão em si mesmo. (...)” Blaise Pascal 

 

Introdução  

 
  Neste capítulo, será feito um estudo comparativo entre a reflexão de Pascal sobre 

a vaidade e a maneira como Machado de Assis trabalhou o tema nos três romances. É 

importante salientar que, após uma leitura mais atenta dos três textos, é possível sugerir 

que o tema da vaidade no escritor carioca vai ser mais explicitamente demonstrado. Em 

outras palavras, por meio do comportamento, do pensamento e da reação de alguns 

personagens vemos o quanto o ser humano, na visão machadiana, ao se mostrar 

inconstante, entediado e inquieto, é inspirado por uma vaidade que beira o ridículo, a 

concupiscência ou a própria maldade. 

  Conforme já foi explicitado aqui algumas vezes, os conceitos elencados não 

constituem compartimentos estanques uma vez que estão, geralmente, ligados a um 

outro estado da alma.  

  Cabe igualmente ressaltar que Pascal se inspira da ideia da miséria do homem sem 

Deus, a qual leva o ser humano a possuir uma conduta distante dos parâmetros da ética, 

da moral, da religiosidade, da preocupação com o outro. Em Machado de Assis, o ser 

humano é miserável, decadente e inconstante, não porque se afastou de Deus (Deus não 

entra nas reflexões dos personagens), mas porque lhe é vantajoso agir dessa maneira. 

Como se sabe, nenhum personagem foi castigado por não se ligar a Deus ou por não ter 

a mínima crise de consciência. Se Rubião, um dos protagonistas, morreu louco, não é 

porque não temeu a Deus ou se afastou dele, mas foi um canal para Machado de Assis 

mostrar seu descrédito para com a condição humana. 

  É pertinente sempre ter em mente que nem sempre o que o personagem age, pensa 

ou diz é o que Machado de Assis pensa realmente. E vice-versa. O que se torna 

importante levar em consideração é que o fato de o ser humano conter tantas 
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imperfeições é, para Pascal, consequência da queda; para Machado de Assis, pura 

condição humana. 

 

 

5.1 Reflexões de Blaise Pascal sobre a vaidade   

   

    As seções II e VII, do Pensées, para fins da presente tese, são as que apresentam 

o mais rico conteúdo sobre a questão da vaidade e do pensamento em geral pascaliano, 

destacando-se a primeira. A seção II vai discorrer sobre a “miséria do homem sem Deus” 

bem como a “felicidade do homem com Deus”. No livro Pensées (s/d), a primeira parte 

vai mostrar o quanto a natureza é corrompida pela própria natureza. A segunda vai 

apontar que existe um reparador, que seria a Escritura. A VII tem como ponto de partida 

o fato de que o homem sem fé não pode conhecer nem o bem, nem a justiça. 

  No prefácio da edição de Port-Royal, de 1670, escrito pelo sobrinho do filósofo, 

Étienne Périer, consta, entre outras informações importantes, que Pascal dissera que no 

livro Pensées, seria possível encontrar algo que pode servir de consolo. Ainda nesta 

observação, o sobrinho escreve que, para Pascal, o remédio se encontra nas mãos de 

Deus, a quem devemos recorrer “para ter forças que nos faltam” (“pour avoir les forces 

qui nous manquent”). (PASCAL, 1963, p. 496) [tradução da autora]. 

  Neste mesmo prefácio, o autor elenca aspectos da condição humana, que é 

constituída de um estado de fraqueza e desordem, que a carne é corrompida, que os 

homens se deixam levar pelos sentidos e que apresentam uma inclinação para o mal 

desde o nascimento.  

  Aqui salientam-se os aspectos negativos da personalidade humana uma vez que, 

entre outros, haverá a questão da vaidade, tema que sempre foi levado em questão por 

pessoas que se debruçaram sobre o comportamento humano.  

  Há outro prefácio, publicado na obra Pensées et Opuscules, da Librairie Hachette, 

que, na página 271, apresenta o conteúdo da Seção II. Resumidamente, seria:  

“(...) O que é o homem? E o que é o homem no mundo? (...) Parece que o homem 

pode ser definido uma vez que ele é um ser finito. Mas o que é o finito? Na realidade 

ele não tem nada de finito. A partir do momento que ele quer se apegar à natureza, ele 

se perde no abismo duplo do infinitamente grande e do infinitamente pequeno. Ele nada 

pode saber acerca desta natureza, a não ser que existe desproporção entre ela e ele. (...) 
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Ele é o brinquedo, o produto das ‘potências enganosas’. A imaginação dita nossos 

desejos e nossas decisões; ao mesmo tempo, ela sabe nos tornar felizes a partir de uma 

felicidade inconsistente e vã. (...) A natureza não possui um fundamento verdadeiro em 

nós; sua aparente necessidade tem sua raiz nas coisas exteriores. Nossa vida depende de 

nossa condição, e nossa condição depende de algumas palavras que ouvimos e às quais 

damos crédito, sem mesmo examiná-las. Nós não somos um princípio de verdade. 

Somos compelidos pela natureza e nós refletimos na nossa vida, incensantemente 

atravessada por paixões diversas, na nossa alma que, incessantemente, se desmente e se 

dilacera a si mesma, a diversidade infinita das coisas; o curso do tempo nos leva, nos 

transporta, nos transforma, nos opõe a nós mesmos, se bem que nós aceitamos de bom 

grado a morte a fim de conservar os pretendidos bens da vida. O divertissement perpétuo 

que nos rouba incessantemente de nós mesmos, que absorve nossa alma nas ocupações 

frívolas e mais estéreis, é bem miserável e, contudo, o mais sábio. A infelicidade de 

nossa condição é tal que é melhor para o homem não sonhar com ela; para possuir uma 

sombra e uma aparência de felicidade, é necessário que ele exista fora de si, que crie 

para si próprio uma pessoa imaginária à qual ele sacrifique algumas coisas sua pessoa 

real. O homem é reduzido a fugir dele mesmo, porque, assim, ele foge da miséria e do 

pensamento da morte.”36 [tradução da autora] 

  Portanto, se o ser humano é um produto das “potências enganosas”, se ele tem sua 

vida ditada pela imaginação, se ele não é um princípio da verdade, tendo sua vida 

permeada por paixões diversas, com a alma sendo constantemente dilacerada, entre 

outros aspectos, a vaidade vai aparecer na natureza humana uma vez que ela ajuda o 

indivíduo a se desviar de sua realidade e, ao mesmo tempo, por se tratar de um ser 

decaído, inconstante, entediado e inquieto. Pelo menos isso é o que se depreende por 

                                                 
36 (...) Qu’est-ce que l’homme? et qu’est-ce que l’homme dans le monde? (...) Il semble que l’homme puisse 

être défini, puisqu’il est un être fini. Mais qu’est-ce que le fini ? Dans la réalité il n’y a rien de fini. Dès que l’homme 

veut s’attacher à la nature, il se perd dans le double abîme de l’infiniment grand et de l’infiniment petit : il ne peut rien 

savoir de cette nature, sinon qu’il y a disproportion entre ele et lui. (...)Il est le jouet, ou plus exactement il est le produit 

des « puissances trompeuses ». L’imagination nous dicte nos désirs, comme nos décisions, et elle sait nous rendre 

heureux d’un bonheur inconsistant et vain. (...) cette nature (...) n’a point de véritable fondement en nous ; sa nécessité 

apparente a sa racine dans les choses extérieures. Notre vie dépend de notre condition, et notre condition dépend de 

quelques paroles que nous avons entendu répéter et auxquelles nous avons ajouté foi, sans même les examiner. Nous 

ne sommes pas un principe de vérité ; (...).nous sommes poussés par la nature, et nous reflétons dans notre vie sans 

cesse traversée par des passions diverses, dans notre âme qui sans cesse se dément et se déchire elle-même, la diversité 

infinie des choses ; le cours du temps nous emporte, nous transforme, nous oppose à nous-même, si bien que nous 

acceptons volontiers la mort afin de conserver les prétendus biens de la vie. (...) Le divertissement perpétuel qui nous 

dérobe sans cesse à nous-même, qui absorbe notre âme dans les plus frivoles et les plus stériles des occupations, est 

bien misérable, et c’est pourtant le plus sage. Le malheur de notre condition est tel qu’il vaut mieux pour l’homme ne 

pas y songer : pour avoir quelque ombre et quelque apparence de bonheur, il lui est nécessaire d’exister hors de soi, de 

se créer une personne imaginaire à laquelle il sacrifie quelquefois sa personne réelle. L’homme en est réduit à se fuir 

lui-même, parce qu’il fuit ainsi la misère et la pensée de la mort. 
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meio da leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom 

Casmurro.  

  Procedendo a um levantamento feito na Seção II, encontram-se as seguintes 

reflexões sobre a vaidade: 

  Maço 67: Vaidade das ciências. – A ciência das coisas exteriores não me consolará 

da ignorância da moral, em tempos de aflição; mas a ciência dos costumes me consolará 

sempre da ignorância das ciências exteriores. 

  Maço 134: Que vaidade a pintura que atrai a admiração pela semelhança das coisas 

cujos originais não se admiram! 

  Maço 150: A vaidade está tão arraigada no coração do homem, que um soldado, 

um bruto, um cozinheiro, um estivador se gaba e quer ter seus admiradores; e os próprios 

filósofos os querem; e aqueles que escrevem contra pretendem ter a glória de terem 

escrito bem; e aqueles que os leem querem ter a glória de tê-los lido; e eu, que escrevo 

isto, talvez tenha esta inveja; e talvez que aqueles que o lerão... 

  Maço 153: Do desejo de ser estimado por aqueles com quem estamos. – O orgulho 

nos detém de uma posse tão natural no meio de nossas misérias, erros etc. Nós perdemos 

ainda a vida com alegria, desde que se fale dela. 

  Vaidade: jogo, caça, visita, comédias, falsa perpetuação de nome.  

  Maço 161: Que uma coisa tão visível quanto a vaidade do mundo seja tão pouco 

conhecida que seja uma coisa estranha e surpreendente dizer que é uma besteira procurar 

as grandezas, isso é admirável! 

  Maço 162: Quem quiser conhecer plenamente a vaidade do homem só precisa 

considerar as causas e os efeitos do amor. A causa disso é um eu não sei o quê, e seus 

efeitos são terríveis. Este eu não sei o quê, tantas poucas coisas que podemos reconhecê-

lo, move a terra, os príncipes, as armas, o mundo inteiro. 

  O nariz de Cleópatra: se ele tivesse sido mais curto, toda a face da terra teria 

mudado. 

  Maço 163: Vaidade. – A causa e os efeitos do amor: Cleópatra. 

  Maço 164: Quem não vê a vaidade do mundo é bem vão em si mesmo. Portanto, 

quem não vê, exceto os jovens que estão todos no barulho, no divertissement e no 

pensamento quanto ao futuro? Porém, tirem o divertissement deles, vocês o verão se 

arruinar de ennui; então eles sentem seu vazio sem conhecê-lo: já que é melhor ser 
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infeliz que estar em uma tristeza insuportável, desde que se está reduzido a se considerar 

e não ser advertido quanto a isso. 

  A Seção VII, em sua totalidade, vai discorrer sobre a moral e a doutrina. Para 

Pascal, a análise filosófica é suficiente para comprovar que o homem sem fé não 

conhece nem o verdadeiro bem nem a justiça. O homem, de acordo com o texto, 

alternadamente, se encontra em dois estados: no estado de criação em que Deus o 

colocou e no estado de pecado em que o próprio homem se colocou. Tais estados 

explicam os estados simultâneos: o homem, caindo na concupiscência e na miséria por 

conta do pecado, manteve, contudo, a lembrança e o traço de sua grandeza primitiva.  

Algumas questões são colocadas e elas conduzem o raciocínio para uma apologia 

da religião cristã, uma vez que se indaga no texto quem não teria respeito pela religião 

que ensina às crianças mais humildes o que os sábios não puderam adivinhar. E o 

questionamento prossegue: quem não desejará se livrar da concupiscência, que é o fruto 

do castigo do pecado? Quem não desejará adentrar a verdadeira natureza e a verdadeira 

razão? A moral cristã consiste no triunfo da caridade sobre a concupiscência e, pela 

moral, a doutrina é esclarecida e justificada. O pecado explica a baixeza do homem e a 

redenção, sua grandeza. Ao mesmo tempo, a razão justifica esses dois estados e os 

mantém juntos. Por intermédio de Jesus, o homem pode escapar do peso do pecado e 

Deus pode exercer sua misericórdia. 

  Resumidamente é disso que trata a Seção VII, cujo maço 430, na página 521, 

apresenta um texto bastante longo em que a vaidade será mencionada em relação aos 

demais tópicos postulados no referido maço. Este já tem início com a definição de que 

as grandezas e as misérias do homem são tão visíveis, que é necessário que a verdadeira 

religião o ensine. Mais uma vez, é assinalada a grandeza e a miséria que existem no 

homem, e que para que este se torne feliz, é preciso que a verdadeira religião mostre que 

existe um Deus, que somos obrigados a amar. A única felicidade humana, portanto, 

consiste em estar nele e que o único mal é estar afastado dele. Conforme Pascal, a 

verdadeira religião deve fazer com que nos reconheçamos cheios de trevas, que nos 

impedem de conhecer a Deus e de amá-lo. Uma vez que as concupiscências nos desviam 

de Deus, estamos cheios de injustiça. 

  Este maço é apologético no sentido de que Pascal vai, constantemente, louvar as 

qualidades do Cristianismo como a religião que cura o ser humano do orgulho e a 

concupiscência, que ensina o nosso bem, nossos deveres e as fraquezas. Para o autor, 
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nenhuma outra religião pôde fazê-lo. Não obstante, é importante salientar um aspecto 

relativo ao tom apologético empregado por Pascal no Pensées: é sabido que a 

apologética pascaliana vai em defesa do Cristianismo que, em sua opinião, é a única 

religião capaz de explicar as contrariedades humanas. Ao mesmo tempo, é pertinente 

levar em conta que Pascal não se referirá ao Cristianismo o tempo todo. Evidentemente, 

na obra Pensées, a religião cristã vai ocupar um lugar de relevância, mas nas demais 

obras, é possível, segundo Flavio Fontenelle Loque, no prefácio do livro Do espírito 

geométrico e Da arte de persuadir: e outros escritos de ciência, política e fé (2017), 

perceber um Pascal “interessado na fama” (p.16) ou um Pascal mundano “que parece 

almejar apenas o reconhecimento de seu gênio e o enriquecimento graças à sua 

invenção” (p.16).  

  No trecho abaixo, Pascal menciona a vaidade (p. 523): 

É em vão, ó, homens, que vocês procuram em vocês mesmos o remédio 

de suas misérias. Todas as suas luzes só conseguem conhecer que não 

é em vocês mesmos que vocês encontrarão a verdade e o bem. Os 

filósofos prometeram isso a vocês, e eles não conseguiram fazê-lo. Eles 

nem sabem qual é o seu verdadeiro bem, nem qual é seu verdadeiro 

estado. Como eles teriam dado os remédios para seus males, que eles 

não conheceram apenas? Suas doenças principais são o orgulho, que os 

subtrai de Deus, a concupiscência, que os agarra à terra; e eles não 

fazem outra coisa a não ser entreter ao menos uma dessas doenças. Se 

eles lhes deram Deus por objeto, isso só foi para exercer sua soberba: 

eles os mandaram pensar que vocês eram semelhantes e conformes a 

sua natureza. E os que viram a vaidade desta pretensão os jogou em 

outro precipício, fazendo vocês ouvir que sua natureza era semelhante 

à das bestas, e os fizeram procurar o seu bem nas concupiscências que 

são as sobras dos animais. Este não é o meio de se curar de suas 

injustiças, as quais estes sábios não conheceram. Eu posso somente 

ouvir quem vocês são, a... (PASCAL, s/d, pp. 523-524).37 [tradução da 

autora]. 

   

 

                                                 
37 C’est en vain, ô hommes, que vous cherchez dans vous-mêmes le remède à vos misères. Toutes vos 

lumières ne peuvent arriver qu’à connaître que ce n’est point dans vous-mêmes que vous trouverez ni la vérité ni le 

bien. Les philosophes vous l’ont promis, et ils n’ont pu le faire. Ils ne savent ni quel est votre véritable bien, ni quel est 

votre véritable état. Comment auraient-ils donné des remèdes à vos maux, qu’ils n’ont pas seulement connus ? Vos 

maladies principales sont l’orgueil, qui vous soustrait de Dieu, la concupiscence qui vous attache à la terre ; et ils n’ont 

fait autre chose qu’entretenir au moins l’une de ces maladies. S’ils vout ont donné Dieu pour objet, ce n’a été que pour 

exercer votre superbe : ils vous ont fait penser que vous lui étiez semblables et conformes par votre nature. Et ceux qui 

ont [vu] la vanité de cette prétention vous ont jeté dans l’autre précipice, en vous faisant entendre que votre nature était 

pareille à celle des bêtes, et vous ont porté à chercher votre bien dans les concupiscences qui sont le partage des 

animaux. Ce n’est pas là le moyen de vous guérir de vos injustices, que ces sages n’ont point connues. Je puis seule 

vous faire entendre qui vous êtes, à... . 
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   O tema da vaidade vai surgir igualmente em outros maços, mas o termo 

propriamente dito não estará presente no texto, mas o contexto leva à interpretação de 

que se trata da vaidade. Um exemplo é o maço 148, na Seção II:  

Somos tão presunçosos que gostaríamos de ser conhecidos em toda a 

terra, e mesmo as pessoas que vierem quando não estaremos mais; e 

nós somos tão vãos, que a estima de cinco ou seis pessoas que nos 

rodeiam, nos diverte e nos satisfaz.38 (PASCAL, s/d, p.400). 

 

 

O maço 159 também é um exemplo do que se está comentando: 

As belas ações ocultas são as mais estimáveis. Quando eu vejo algumas 

delas na história, elas me agradam imensamente. Mas, enfim, elas não 

foram totalmente ocultas, uma vez que foram conhecidas; e embora se 

tenha feito o que se pôde para ocultá-las, este pouco por onde elas 

apareceram estraga tudo; já que isso é o mais belo, de se ter querido 

ocultá-las.39 (PASCAL, s/d, p.403). 

  

 

Uma vez lido o referido maço, conclui-se que será a Seção II que provê uma gama 

mais ampla e mais condizente com o objeto do presente estudo.  

 

5.2 Machado de Assis e a percepção sobre a vaidade 

Provavelmente, as reflexões sobre a vaidade por Pascal vão ao encontro não só da 

visão de mundo de Machado de Assis, mas também, provavelmente, por conta do 

temperamento tímido, reservado do escritor que, asseguradamente, devia abominar 

atitudes presunçosas de pessoas que buscam a autopromoção, alardeando suas ações, 

assumindo um ar pomposo, sendo hipócritas quando querem ascender socialmente ou 

cínicas, quando já alcançaram o poder (cf. Bosi). O escritor, segundo sua maior biógrafa, 

Lúcia Miguel Pereira, era um homem recatado, “cioso da sua intimidade” (PEREIRA, 

1955, p. 22), que era, ao mesmo tempo, uma pessoa forte (com uma vontade ambiciosa 

e uma maneira de pensar independente) e uma pessoa fraca, tomado pela timidez. Ainda 

segundo Lúcia Miguel Pereira, Machado de Assis, de temperamenteo reservado, 

abominava “os homens derramados” (p. 72). 

                                                 
38 Noius sommes si présomptueux, que nous voudrions être connus de toute la terre, et même des gens qui 

viendront quand nous ne serons plus ; et nous sommes si vains, que l’estime de cinq ou six personnes qui nous 

environnent, nous amuse et nous contente. 
39 Les belles actions cachées sont les plus estimables. Quand j’en vois quelques-unes dans l’histoire, elles me 

plaisent fort. Mais enfin elles n’ont pas été tout à fait cachées, puisqu’elles ont été sues ; et quoiqu’on ait fait ce qu’on 

a pu pour les cacher, ce peu par où elles ont paru gâte tout ; car c’est là le plus beau, de les avoir voulu cacher.  
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Reunindo-se, pois, esses aspectos da personalidade machadiana e levando-se em 

conta que ele vai-se identificar com o pensamento pascaliano a ponto de se ter a certeza 

de que o ser humano descrito e analisado pelo escritor é o ser humano objeto das 

reflexões de Pascal, não há como não perceber nos movimentos dos personagens o ser 

humano interpretado por ambos. Conforme já se mencionou na presente tese, existem 

diferenças de olhares, mas o cerne é o mesmo.  

Para o escritor e para o filósofo, o homem é uma doença. Calvet, citado por 

Afrânio Coutinho, na obra já aqui mencionada, A filosofia de Machado de Assis (1940), 

reproduziu um resumo que o primeiro fez sobre a concepção pascaliana do ser humano:   

O homem é todo êle (sic) uma doença, e Pascal ausculta primeiro o 

doente que é preciso curar, o condenado que é preciso salvar. Seu 

exame é impiedoso: o doente tem tôdas (sic) as taras, o condenado todos 

os crimes. Incapazes de conhecer o tudo de nada absolutamente, sempre 

incerto e flutuante, porque êle (sic) não pode repousar nem na total 

ignorância, nem no conhecimento certo, vai ao acaso, de êrro (sic) 

provisório em êrro (sic). Sua sensibilidade o extravia, sua imaginação o 

desequilibra, a doença o assusta; tudo o tiraniza. Sozinho, não pode 

consolar-se de sua miséria porque êle (sic) a vê; para esquecê-la, nutre-

se da ilusão de agir. Tudo o que inventa para organizar a vida em 

sociedade tem o mesmo caráter de incerteza e de contradição; suas leis 

são arbitrárias, sua justiça é injusta. (...) O homem é um monstro. 

Entretanto dêste (sic) fundo corrompido sobem apelos para o bem que 

tendem para o infinito, e neste ser fraco e hesitante, vivem ainda restos 

de uma grandeza que nos imobiliza de respeito. Afinal e em suma, o 

homem é a contradição em ato, uma antinomia viva. (Calvet apud 

Coutinho, 1940, pp. 115-116).  

 

 

 Este é igualmente o ser humano machadiano. Para John Gledson, em 

Machado de Assis: impostura e realismo (1991), o jansenismo pascaliano 

provavelmente se coadunou com o escritor, que enxergava a hipocrisia e a má fé nas 

motivações do ser humano.  

 Machado de Assis considerava que a vida era permeada pela vaidade, 

ambição e erro inconsciente, assim como Pascal. Há, entretanto, um ponto em comum 

que permeia a questão da vaidade entre Pascal e Machado de Assis, que é o Livro 

Sapiencial ou o Eclesiastes. Pascal escreveu, na Seção VI, maço 389, p. 506:  
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O Eclesiastes mostra que o homem sem Deus fica na ignorância de tudo 

e numa infelicidade inevitável, pois é ser infeliz querer e não poder. 

Ora, ele quer ser feliz e estar seguro de alguma verdade; e contudo ele 

não pode nem saber nem não desejar saber, ele não pode nem mesmo 

duvidar.40 [tradução da autora]    

 

 

   Já Machado de Assis, em carta a Joaquim Nabuco, escreveu: “(...) Desde 

cedo, li muito Pascal, para não citar mais que este, e afirmo-lhe que não foi por distração. 

Ainda hoje, quando torno a tais leituras, e me consolo no desconsolo do Eclesiastes, 

acho-lhes o mesmo sabor de outrora” (MACHADO DE ASSIS, 2015, p. 122). [grifo da 

autora] Há outras citações do escritor como: “No Eclesiastes há tudo para todos” ou 

“Declaro não querer outro manual de sabedoria que o Eclesiastes”.  

   Por essas declarações, é perceptível o quanto o Livro Sapiencial era uma 

influência e inspiração para Machado de Assis, que via no Eclesiastes o retrato da 

condição humana, já àquela época, tão vaidosa, iludida. 

  A recepção do texto do Eclesiastes pelo escritor ocorreu em sua juventude 

e o influenciou por toda a sua vida. Poder-se-ia afirmar que Blaise Pascal e o Eclesiastes 

acompanharam Machado de Assis desde a juventude. Para Gledson Chaves de Melo o 

Livro Sapiencial é um dos mais misteriosos, provocantes e discutidos livros, pois ele 

discorre sobre o “torpe espetáculo do mundo, da fútil agitação dos homens, de suas tolas 

ambições” (p. 5). E não era isso que o autor de Dom Casmurro presenciava em sua vida 

pública? Nas palavras de Melo, tudo é cansativo e entediante, tudo é vaidade e 

perseguição do vento. E ele tem certeza de que a obra de Machado de Assis foi uma glosa 

do Eclesiastes.  

Machado de Assis, ao se deparar com tanta indiferença, vaidade, ostentação, 

desvio da missão, competição, exibicionismo, excesso de formalidades que destroem o 

sentido religioso, da falta de atenção para com as almas, da falta de consciência religiosa, 

entre tantas outras atitudes pseudocristãs, fará constantes referências ao Eclesiastes. Eis 

um trecho de uma crônica publicada n’A Semana em 4 de agosto de 1895: 

Tal foi uma das festas da semana, que teve ainda outras. 

Há tempo de se afligir e tempo de saltar de gosto, diz o 

Eclesiastes; donde se pode concluir, sem truísmo, que há 

semanas festivas e semanas aborrecidas. No Eclesiastes há 

tudo para todos. A pacificação no Sul lá está: ‘Há tempo 

de guerra e tempo de paz’. Muita gente entende que este é 

                                                 
40 L’Ecclésiaste montre que l’homme sans Dieu est dans l’ignorance de tout, et dans un malheur inévitable. 

Car c’est être malheureux que de vouloir et ne pouvoir. Or il veut être heureux, et assuré de quelque vérité ; et cependant 

il ne peut ni savoir, ni ne désirer point de savoir. Il ne peut même douter. 
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que é o tempo de paz; muita outra julga, pelo contrário que 

é ainda o tempo da guerra, e de cada lado se ouvem razões 

caras e fortes. O Eclesiastes, que tem respostas para tudo, 

alguma dará a ambas as ocasiões; se não fosse a urgência 

do trabalho, iria buscá-la ao próprio livro; não podendo 

fazê-lo, contento-me em supor que ele dirá aquilo que tem 

dito a todos, em todas as línguas, principalmente no latim, 

a que o transladaram: ‘Vaidade das vaidades, e tudo é 

vaidade’ (MACHADO DE ASSIS apud QUEIROZ, 2008, 

p.115). 

  

 

Portanto, na leitura do Eclesiastes, Machado de Assis encontrou rica inspiração e 

eco naquilo que sempre foi seu foco: a fragilidade moral dos homens, a qual se corporifica 

no individualismo burguês.  

Diante das colocações, foi possível vislumbrar a visão de Pascal sobre a vaidade, 

a postura de vida de Machado de Assis diante do assunto e a importância do Livro 

Sapiencial para ambos. Levando em conta as três obras estudadas para a presente tese, 

faz-se necessário observar como o tema da vaidade foi mostrada por Machado de Assis. 

Durante a leitura das três obras, Quincas Borba foi a que mais apresenta a palavra 

“vaidade” e a que mais descreve comportamentos ditados pela vaidade. Por esse motivo, 

esta obra é que dará início à exposição. 

 

Carlos Maria sorriu e olhou para as borlas caídas do cordão de seda que 

ela trazia à cintura, atado por um laço frouxo; ou para ver as borlas, ou 

para notar a gentileza do corpo. Viu bem, ainda uma vez, que a prima 

era uma bela criatura. A plástica levou-lhe os olhos, — o respeito os 

desviou; mas, não foi só a amizade que o fez demorar ainda ali, e o 

trouxe novamente àquela casa. Carlos Maria amava a conversação das 

mulheres, tanto quanto, em geral, aborrecia a dos homens. Achava os 

homens declamadores, grosseiros, cansativos, pesados, frívolos, chulos, 

triviais. As mulheres, ao contrário, não eram grosseiras, nem 

declamadoras, nem pesadas. A vaidade nelas ficava bem, e alguns 

defeitos não lhes iam mal; tinham, ao demais, a graça e a meiguice do 

sexo. Das mais insignificantes, pensava ele, há sempre alguma coisa 

que extrair. Quando as achava insípidas ou estúpidas, tinha para si que 

eram homens mal acabados. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 139). 

 

 

E aqui façamos justiça à nossa dama. A princípio, cedeu sem vontade 

aos desejos do marido; mas tais foram as admirações colhidas, e a tal 

ponto o uso acomoda a gente às circunstâncias, que ela acabou gostando 

de ser vista, muito vista, para recreio e estímulo dos outros. Não a 

façamos mais santa do que é, nem menos. Para as despesas da vaidade, 

bastavam-lhe os olhos, que eram ridentes, inquietos, convidativos, e só 

convidativos: podemos compará-los à lanterna de uma hospedaria em 
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que não houvesse cômodos para hóspedes. A lanterna fazia parar toda 

a gente, tal era a lindeza da cor, e a originalidade dos emblemas; parava, 

olhava e andava. Para que escancarar as janelas? Escancarou-as, 

finalmente; mas a porta, se assim podemos chamar ao coração, essa 

estava trancada e retrancada. (MACHADO DE ASSIS, 2004, pp. 45-

46). 

 

 

Rubião ia concordando, ouvindo, sorrindo; contava a cena a alguns 

curiosos, que a queriam da própria boca do autor. Certos ouvintes 

respondiam com proezas suas, — um que salvara uma vez um homem, 

outro uma menina, prestes a afogar-se no boqueirão do Passeio, estando 

a tomar banho. Vinham também suicídios malogrados, por intervenção 

do ouvinte, que tomou a pistola ao infeliz, e fê-lo jurar... Cada 

gloriazinha oculta picava o ovo, e punha a cabeça de fora, olho aberto, 

sem penas, em volta da glória máxima do Rubião. Também teve 

invejosos, alguns que nem o conheciam, só por ouvi-lo louvar em voz 

alta. Rubião foi agradecer a notícia ao Camacho, não sem alguma 

censura pelo abuso de confiança, mas uma censura mole, ao canto da 

boca. (...) (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 83). 

 

 

Ao lado dela, Carlos Maria não ficava mal. Era um rapaz galhardo, 

como sabemos, e trazia os mesmos olhos plácidos do almoço do 

Rubião. Não tinha as maneiras súbitas, nem as curvas reverentes dos 

outros rapazes; exprimia-se com a graça de um rei benévolo. Entretanto, 

se, à primeira vista, parecia fazer apenas um obséquio àquela senhora, 

não é menos certo que ia desvanecido, por trazer ao lado a mais esbelta 

mulher da noite. Os dois sentimentos não se contradiziam; fundiam-se 

ambos na adoração que este moço tinha de si mesmo. Assim, o contato 

de Sofia era para ele como a prosternação de uma devota. Não se 

admirava de nada. Se um dia acordasse imperador, só se admiraria da 

demora do Ministério em vir cumprimentá-lo. (MACHADO DE 

ASSIS, 2004, p. 88). 

 

 

De repente, o internúncio... Sim, esquecera-se que o internúncio devia 

casá-los; lá estaria ele, com as suas meias roxas de monsenhor, e os 

grandes olhos napolitanos, em conversação com o ministro da Rússia. 

Os lustres de cristal e ouro alumiando os mais belos colos da cidade, 

casacas direitas, outras curvas ouvindo os leques que se abriam e 

fechavam, dragonas e diademas, a orquestra dando sinal para uma valsa. 

Então os braços negros, em ângulo, iam buscar os braços nus, enluvados 

até o cotovelo, e os pares saíam girando pela sala, cinco, sete, dez, doze, 

vinte pares. Ceia esplêndida. Cristais da Boêmia, louça da Hungria, 

vasos de Sèvres, criadagem lesta e fardada, com as iniciais do Rubião 

na gola. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 100). 

 

 

— Lembra bem, interrompeu o Major Siqueira; por que não 

meteram minha filha na comissão das Alagoas? Qual! Há já muito que 

reparo nisto; antigamente não se fazia festa sem nós. Nós éramos a alma 

de tudo. De certo tempo para cá começou a mudança; entraram a 

receber-nos friamente, e o marido, se pode esquivar-se, não me 
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cumprimenta. Isto começou há tempos; mas antes disso sem nós é que 

não se fazia nada. Que está o senhor a falar de confusão? Pois se na 

véspera dos anos dela, já desconfiando que não nos convidariam, fui ter 

com ele ao armazém. Poucas palavras; disfarçava. Afinal disse-lhe 

assim: ‘Ontem, lá em casa, eu e Tonica estivemos discutindo sobre a 

data dos anos de D. Sofia; ela dizia que tinha passado, eu disse que não, 

que era hoje ou amanhã.’ Não me respondeu, fingiu que estava 

absorvido em uma conta, chamou o guarda-livros, e pediu explicações. 

Eu entendi o bicho, e repeti a história: fez a mesma coisa. Saí. Ora o 

Palha, um pé-rapado! Já o envergonho. Antigamente: major, um brinde. 

Eu fazia muitos brindes, tinha certo desembaraço. Jogávamos o 

voltarete. Agora está nas grandezas; anda com gente fina. Ah! vaidades 

deste mundo! Pois não vi outro dia a mulher dele, num coupé, com 

outra? A Sofia de coupé! Fingiu que me não via, mas arranjou os olhos 

de modo que percebesse se eu a via, se a admirava. Vaidades desta vida! 

Quem nunca comeu azeite, quando come se lambuza. (MACHADO DE 

ASSIS, 2004, pp. 152-153). 

 

 

No trecho acima, a vaidade junta-se à indiferença e ao preconceito social. As 

relações são superficiais e hipócritas, e as pessoas servem de escadas para alguém subir. 

Enquanto o major Siqueira era conveniente ao convívio junto a Palha e Sofia, era bem-

vindo. A partir do momento em que o casal ascende socialmente, o major já não servia 

mais e é descartado friamente. 

 

Não é fácil dissimular o prazer da lisonja; o marido sorriu cheio de 

vaidade, procurando ler nos olhos dos outros o efeito daquela prova 

minuciosa de amor. Teófilo elogiou também o vestido, mas era difícil 

mirá-lo sem mirar também o corpo da dona; dali, os olhos compridos 

que lhe deitou, sem concupiscência, é certo, e quase sem reincidência. 

Pois essa lembrança da véspera, um gesto sem convite, uma admiração 

sem desejo, veio meter-se de permeio agora, quando Sofia cuidava na 

maldade da outra. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 178). 

 

 

Em resumo, os trechos acima são exemplos de vaidade que, às vezes, se 

apresentam dentro de um contexto de prazer em que as pessoas aguçam a vaidade do 

outro para auferir vantagem, ou a vaidade vem acompanhada de um desdém ou 

indiferença pelo outro, como é o caso do casal Palha e Sofia em relação ao major Siqueira. 

Aqui, a vaidade se sobrepõe à gratidão, a uma velha amizade ou ela se alia à inveja, uma 

vez que é prazeroso perceber a inveja que se tem de si.  

A vaidade dos personagens da obra Quincas Borba, e aqui foram elencados os 

personagens Rubião, Sofia, Carlos Maria e Palha e o major Siqueira, com exceção do 

último, são vaidosos mas, ao mesmo tempo, aliam concupiscência, delírio, sensualidade, 
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narcisismo. Trata-se de uma galeria de pessoas decadentes, doentes, que Machado de 

Assis não tem a mínima cerimônia de despir. E a sucessão de capítulos ou cenas descritos 

mostra a hipocrisia que rege as relações e que todos têm um papel no jogo de interesses 

da vida.  

Lúcia Miguel Pereira, já mencionada nesta tese, escreveu que Machado de Assis, 

a partir de determinada fase de sua vida, “continuaria a escrever, não mais os pequenos 

conflitos das criaturas humanas, as suas incompreensões recíprocas, como fizera até 

então, mas o grande conflito do homem com a vida” (PEREIRA, 1955, p. 172). E foi 

sobre isso também que Pascal escreveu: homem x vida.  

Quincas Borba é a obra em que Machado de Assis mais analisou, fria e até 

sadicamente, o mal nas relações, a vilania dos personagens, o caráter amoral das pessoas, 

a hipocrisia e a indiferença diante do sofrimento humano. Ele deixa muito claro que o ser 

humano não tem redenção, ele jamais sairá de sua vaidade, concupiscência, tédio, desvio, 

porque ele é decaído, não tem consciência disso e, se a tiver, tratará de ignorar. E tudo ele 

realizou sem fazer qualquer julgamento, apenas sugerindo, insinuando.   

Voltando a Pascal. Para ele, a vaidade está arraigada no coração do ser humano, e 

qualquer pessoa, seja que profissão exerça, deseja engrandecer-se perante os outros e ter 

seus admiradores.  

Recorrendo aos personagens machadianos das três obras, é possível explicar essa 

vaidade também porque se trata da descrição da condição humana em que homens e 

mulheres são instáveis e incertos, miseráveis e grandiosos (quando querem sê-lo). Não é 

à toa que Pascal escreveu que “o homem não deve acreditar que é igual aos animais nem 

aos anjos, nem ignorar uma e outras coisas, mas deve conhecer uma e outra” (PASCAL, 

2005, p. 42). E aqui é levantada uma provocação: será que tais personagens sequer se 

dignaram a refletir sobre sua condição humana tão dúbia? 

Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, antes de se proceder à enumeração de 

alguns capítulos em que a vaidade se faz presente, é importante destacar informações 

obtidas da biografia de Machado de Assis por Lúcia Miguel Pereira, que permitem a quem 

for ler a obra aprofundar mais ainda o conhecimento sobre o autor. No capítulo XIV, 

Pereira vai discorrer sobre dois romances da segunda fase de Machado de Assis: 

Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba.  

Referentemente ao primeiro, a autora cita Oliveira Lima, que conhecera Machado 

de Assis e que afirmou que Brás Cubas seria a fotografia da alma de Machado de Assis, 
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no que a autora corrige e sugere que Brás Cubas seria o “espelho da sua visão do mundo” 

(PEREIRA, 1955, p. 192). Continuando, a biógrafa do escritor menciona um 

questionamento de Mário de Alencar, amigo próximo de Machado de Assis: como este 

pudera ter escrito as memórias do defunto-autor após ter criado a personagem Helena, da 

obra homônima. Machado de Assis respondeu que se modificara “porque perdera tôdas 

(sic) as ilusões sôbre (sic) os homens” (PEREIRA, 1955, p. 192).  

É sabido que Machado de Assis fora a Nova Friburgo (região serrana do Estado 

do Rio de Janeiro) duas vezes, para se tratar. Uma dessas idas se deu em 1878, quando o 

escritor se encontrava bastante debilitado: sentia dores e, no final daquele ano, a vista 

piorara significativamente. Lá ele permaneceu com a esposa, D. Carolina, durante três 

meses, em um hotel. Ao retornar ao Rio de Janeiro no final de março de 1879, o escritor 

tomaria outro rumo em seu fazer literário. Foi essa vivência que o inspirou a escrever 

Memórias Póstumas de Brás Cubas. É quando o escritor, após esse período em Nova 

Friburgo, assume uma “visão interior, implacável e penetrante” (PEREIRA, 1955, p. 

192). Abaixo, um trecho do livro da autora que ajuda a entrever, na obra sobre Brás Cubas, 

a visão de mundo machadiana, habitado, entre outras poucas desvirtudes, pela vaidade: 

(...) Através das palavras polidas, descobria o sentimento egoísta ou 

cínico, através do sorriso a dureza do coração. A sua vocação de 

romancista realizava-se plenamente, a um tempo tormento e delícia. 

Tormento de não poder crer nas criaturas, de lhes perceber todos os 

cálculos, tôdas (sic) as espertezas, uma delícia, delícia suprema de 

apreciar o jôgo (sic) dos sentimentos, de ver como nascem e morrem as 

paixões, de ser o espectador que aprecia a um tempo a platéia (sic) e os 

bastidores. (PEREIRA, 1955, pp. 192-193). 

 

 

Após essas notas introdutórias, seguem alguns trechos de capítulos em que se 

percebe a vaidade movendo a vida sem propósito de seus personagens:   

 

(...) Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar 

tudo: o que me influiu principalmente foi o gosto de ver impressas nos 

jornais, mostradores, folhetos, esquinas, e enfim nas caixinhas do 

remédio, estas três palavras: Emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? 

Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez 

os modestos me argúam esse defeito; fio, porém, que esse talento me 

hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha idéia (sic) trazia duas 

faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. 

De um lado, filantropia e lucro; de outro lado, sede de nomeada. 

Digamos: — amor da glória. (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 71). 

Naquele dia, a árvore dos Cubas brotou uma graciosa flor. Nasci; 

recebeu-me nos braços a Pascoela, insigne parteira minhota, que se 
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gabava de ter aberto a porta do mundo a uma geração inteira de fidalgos. 

Não é impossível que meu pai lhe ouvisse tal declaração; creio, todavia, 

que o sentimento paterno é que o induziu a gratificá-la com duas meias 

dobras. Lavado e enfaixado, fui desde logo o herói da nossa casa. Cada 

qual prognosticava a meu respeito o que mais lhe quadrava ao sabor. 

Meu tio João, o antigo oficial de infantaria, achava-me um certo olhar 

de Bonaparte, coisa que meu pai não pôde ouvir sem náuseas; meu tio 

Ildefonso, então simples padre, farejava-me cônego. (MACHADO DE 

ASSIS, 2001, p. 85). 

 

 

— Nhonhô, diga a estes senhores como é que se chama seu padrinho. 

— Meu padrinho? é o Excelentíssimo Senhor Coronel Paulo Vaz Lobo 

César de Andrade e Sousa Rodrigues de Matos; minha madrinha é a 

Excelentíssima Senhora D. Maria Luísa de Macedo Resende e Sousa 

Rodrigues de Matos. 

— É muito esperto o seu menino! exclamavam os ouvintes. 

— Muito esperto, concordava meu pai; e os olhos babavam-se-lhe de 

orgulho, e ele espalmava a mão sobre a minha cabeça, fitava-me longo 

tempo, namorado, cheio de si. (MACHADO DE ASSIS, 2001, pp. 86-

87). 

 

 

Não a conheci logo; era difícil; ela porém conheceu-me apenas 

lhe dirigi a palavra. Os olhos chisparam e trocaram a expressão usual 

por outra, meio doce e meio triste. Vi-lhe um movimento como para 

esconder-se ou fugir; era o instinto da vaidade, que não durou mais de 

um instante. Marcela acomodou-se e sorriu. (MACHADO DE ASSIS, 

2001, p. 132). 

 

 

Lobo Neves, a princípio, metia-me grandes sustos. Pura ilusão! 

Como adorasse a mulher, não se vexava de mo dizer muitas vezes; 

achava que Virgília era a perfeição mesma, um conjunto de qualidades 

sólidas e finas, amorável, elegante, austera, um modelo. E a confiança 

não parava aí. De fresta que era, chegou a porta escancarada. Um dia 

confessou-me que trazia uma triste carcoma na existência; faltava-lhe a 

glória pública. (...) Dias depois disse-me todos os seus tédios e 

desfalecimentos, as amarguras engolidas, as raivas sopitadas; contou-

me que a vida política era um tecido de invejas, despeitos, intrigas, 

perfídias, interesses, vaidades. Evidentemente havia aí uma crise de 

melancolia; tratei de combatê-la.  

— Sei o que lhe digo, replicou-me com tristeza. Não pode 

imaginar o que tenho passado. Entrei na política por gosto, por família, 

por ambição, e um pouco por vaidade. Já vê que reuni em mim só todos 

os motivos que levam o homem à vida pública; faltou-me só o interesse 

de outra natureza. Vira o teatro pelo lado da platéia (sic); e, palavra, que 

era bonito! Soberbo cenário, vida, movimento e graça na representação. 

Escriturei-me; deram-me um papel que... Mas para que o estou a fatigar 

com isto? (...) (MACHADO DE ASSIS, 2001, pp. 154-155). 

 

 

(...) A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-

se no seu amor aos filhos, e na dor que padeceu quando lhe morreu Sara, 
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dali a alguns meses; prova irrefutável, acho eu, e não única. Era 

tesoureiro de uma confraria, e irmão de várias irmandades, e até irmão 

remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da 

avareza; verdade é que o benefício não caíra no chão: a irmandade (de 

que ele fora juiz) mandara-lhe tirar o retrato a óleo. Não era perfeito, 

decerto; tinha, por exemplo, o sestro de mandar para os jornais a notícia 

de um ou outro benefício que praticava, — sestro repreensível ou não 

louvável, concordo; mas ele desculpava-se dizendo que as boas ações 

eram contagiosas, quando públicas; razão a que se não pode negar 

algum peso. Creio mesmo (e nisto faço o seu maior elogio) que ele não 

praticava, de quando em quando, esses benefícios senão com o fim de 

espertar a filantropia dos outros; e se tal era o intuito, força é confessar 

que a publicidade tornava-se uma condição sine qua non. Em suma, 

poderia dever algumas atenções, mas não devia um real a ninguém. 

(MACHADO DE ASSIS, 2001, pp. 224-225). 

 

 

  Pelos excertos percebe-se uma vaidade que se alia à projeção social e, no 

exemplo com o pai de Brás Cubas, uma educação (ou falta dela) que vai também 

contribuir para a construção da vaidade do personagem principal. É como Lúcia Miguel 

Pereira escreveu: “Também a vaidade do menino era cultivada pela beata admiração dos 

pais. Tudo contribuiu para fazer dêle (sic) um perfeito egoísta” (PEREIRA, 1955, p. 196). 

Abaixo, o trecho em que Brás Cubas comenta a educação que teve. Aliás, Machado de 

Assis abordou o tema da educação (doméstica e escolar) em várias de suas obras, 

mostrando as falhas na educação brasileira: 

 

Sim, meu pai adorava-me. Minha mãe era uma senhora fraca, de pouco 

cérebro e muito coração, assaz crédula, sinceramente piedosa, — 

caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada; temente às 

trovoadas e ao marido. O marido era na Terra o seu deus. Da 

colaboração dessas duas criaturas nasceu a minha educação, que, se 

tinha alguma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta, e, em partes, 

negativa. Meu tio cônego fazia às vezes alguns reparos ao irmão; dizia-

lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino, e mais afeição do 

que emenda; mas meu pai respondia que aplicava na minha educação 

um sistema inteiramente superior ao sistema usado; e por este modo, 

sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio. (MACHADO DE ASSIS, 

2001, p. 88). 

 

 

A vaidade também aparece no campo político e filantrópico, embora, ao mesmo 

tempo, o escritor mostra que a vaidade, em si, é inócua, que não leva a nada e que colabora 

mais ainda para reforçar a falta de sentido da vida.  

Em Dom Casmurro, um romance, nas palavras de John Gledson “complexo e 

enganador” (GLEDSON, 1991, p. 19), a vaidade é bastante visível e ela é a mola 
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propulsora para que seus detentores alcancem a glória. Ávidos por terem uma 

oportunidade, os personagens da referida obra se passam por obsequiosos a fim de caírem 

nas graças de alguém generoso e crédulo. Isso não quer dizer que todos sejam assim, mas 

a maioria o é. O importante é ter em mente que o escritor não possui um olhar maniqueísta 

diante de personagens e relativiza os juízos de valor, sem cair na indiferenciação moral. 

A fortuna troca muita vez as mãos à natureza. Formado para as serenas 

funções do capitalismo, tio Cosme não enriquecia no foro: ia comendo. 

Tinha o escritório na antiga rua das Violas, perto do júri, que era no 

extinto Aljube. Trabalhava no crime. José Dias não perdia as defesas 

orais de tio Cosme. Era quem lhe vestia e despia a toga, com muitos 

cumprimentos no fim. Em casa, referia os debates. Tio Cosme, por mais 

modesto que quisesse ser, sorria de persuasão. (MACHADO DE 

ASSIS, 2009, p. 22). 

 

 

José Dias tratava-me com extremos de mãe e atenções de servo. A 

primeira coisa que conseguiu logo que comecei a andar fora, foi 

dispensar-me o pajem; fez-se pajem, ia comigo à rua. Cuidava dos meus 

arranjos em casa, dos meus livros, dos meus sapatos, da minha higiene 

e da minha prosódia. Aos oito anos os meus plurais careciam, alguma 

vez, da desinência exata, ele a corrigia, meio sério para dar autoridade 

à lição, meio risonho para obter o perdão da emenda. Ajudava assim o 

mestre de primeiras letras. Mais tarde, quando o Padre Cabral me 

ensinava latim, doutrina e história sagrada, ele assistia às lições, fazia 

reflexões eclesiásticas, e, no fim, perguntava ao padre: ‘Não é verdade 

que o nosso jovem amigo caminha depressa?’ Chamava-me ‘um 

prodígio’; dizia a minha mãe ter conhecido outrora meninos muito 

inteligentes, mas que eu excedia a todos esses, sem contar que, para a 

minha idade, possuía já certo número de qualidades morais sólidas. Eu, 

posto não avaliasse todo o valor deste outro elogio, gostava do elogio; 

era um elogio. (MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 53). 

 

 

— Perdão, interrompi suspendendo o passo, nunca ouvi que 

falasse mal do senhor; pelo contrário, um dia, não há muito tempo, disse 

ele a um sujeito, em minha presença, que o senhor era ‘um homem de 

capacidade e sabia falar como um deputado nas câmaras.’  

José Dias sorriu deliciosamente, mas fez um esforço grande e 

fechou outra vez o rosto; depois replicou: 

 — Não lhe agradeço nada. Outros, de melhor sangue, me têm 

feito o favor de juízos altos. E nada disso impede que ele seja o que lhe 

digo. (MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 54). 

 

 

— Mas que posso eu fazer? perguntou.  

— Pode muito. O senhor sabe que, em nossa casa, todos o 

apreciam. Mamãe pede muita vez os seus conselhos, não é? Tio Cosme 

diz que o senhor é pessoa de talento... 

 — São bondades, retorquiu lisonjeado. São favores de pessoas 

dignas, que merecem tudo... Aí está! nunca ninguém me há de ouvir 

dizer nada de pessoas tais; por quê? porque são ilustres e virtuosas. Sua 
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mãe é uma santa, seu tio é um cavalheiro perfeitíssimo. Tenho 

conhecido famílias distintas; nenhuma poderá vencer a sua em nobreza 

de sentimentos. O talento que seu tio acha em mim confesso que o 

tenho, mas é só um, — é o talento de saber o que é bom e digno de 

admiração e de apreço. (MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 55). 

 

 

Fiquei sério depressa. Era o momento da saída. Peguei da 

minha vara; e, como já conhecia a distância, e agora voltávamos para a 

igreja, o que fazia a distância menor, — o peso da vara era muito 

pequeno. Demais, o sol cá fora, a animação da rua, os rapazes da minha 

idade que me fitavam cheios de inveja, as devotas que chegavam às 

janelas ou entravam nos corredores e se ajoelhavam à nossa passagem, 

tudo me enchia a alma de lepidez nova. (MACHADO DE ASSIS, 2009, 

p. 63). 

 

 

Cabral ouvia com gosto a repetição do título. Estava em pé, dava alguns 

passos, sorria ou tamborilava na tampa da boceta. O tamanho do título 

como que lhe dobrava a magnificência, posto que, para ligá-lo ao nome, 

era demasiado comprido; esta segunda reflexão foi tio Cosme que a fez. 

Padre Cabral acudiu que não era preciso dizê-lo todo, bastava que lhe 

chamassem o protonotário Cabral. Subentendia-se apostólico. 

(MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 73). 

 

 

Quando eu referi a Escobar aquela opinião de minha mãe (sem lhe 

contar as outras, naturalmente), vi que o prazer dele foi extraordinário. 

Agradeceu, dizendo que eram bondades, e elogiou também minha mãe, 

senhora grave, distinta e moça, muito moça... Que idade teria? 

(MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 160). 

 

 

(...) Eu era um curiosíssimo, diria o meu agregado José Dias, e não diria 

mal. O que essa qualidade superlativa me rendeu não poderia nunca 

dizê-lo aqui, sem cair no erro que acabo de condenar; a análise das 

minhas emoções daquele tempo é que entrava no meu plano. Posto que 

filho do seminário e de minha mãe, sentia já debaixo do recolhimento 

casto uns assomos de petulância e de atrevimento; eram do sangue, mas 

eram também das moças que na rua ou da janela não me deixavam viver 

sossegado. Achavam-me lindo, e diziam-mo; algumas queriam mirar de 

mais perto a minha beleza, e a vaidade é um princípio de corrupção. 

(MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 168). 

 

 

Por falar nisto, é natural que me perguntes se, sendo antes tão cioso 

dela, não continuei a sê-lo apesar do filho e dos anos. Sim, senhor, 

continuei. Continuei, a tal ponto que o menor gesto me afligia, a mais 

ínfima palavra, uma insistência qualquer; muita vez só a indiferença 

bastava. Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par 

de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou 

desconfiança. É certo que Capitu gostava de ser vista, e o meio mais 

próprio a tal fim (disse-me uma senhora, um dia) é ver também, e não 

há ver sem mostrar que se vê. (MACHADO DE ASSIS, 2009, p. 190). 
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E como em torno desta idéia (sic), começássemos uma troca de 

palavras, Capitu saiu para ver se o filho dormia. Ao passar pelo espelho, 

concertou os cabelos tão demoradamente que pareceria afetação, se não 

soubéssemos que ela era muito amiga de si. Quando tornou trazia os 

olhos vermelhos; disse-nos que, ao mirar o filho dormindo, pensara na 

filhinha de Sancha, e na aflição da viúva. (...) (MACHADO DE ASSIS, 

2009, p. 208). 

 

 

Em Dom Casmurro, Capitu ocupa um lugar de destaque, uma vez que a trama vai 

girar em torno dela. Alfredo Bosi escreveu que, nos romances machadianos, há 

personagens que são antípodas. Por exemplo, Sofia é antípoda de D. Fernanda; Helena é 

o oposto de Guiomar, mas Capitu era Capitu. Já Lúcia Miguel Pereira faz uma 

comparação entre Sofia (Quincas Borba) e Capitu e, segundo a escritora, “ela e Capitu 

são as mulheres mais mulheres dos romances de Machado” (p. 203).  

Retornando a Capitu, esta era ciosa de sua beleza e sabia tirar proveito disso. Ela 

possuía plena consciência das diferenças sociais entre ela e Bentinho e, aos 14 anos, já 

estava planejando seu ingresso em um estrato social acima do seu. Contudo, aqui não se 

trata de julgar os possíveis artifícios dos quais a personagem lançou mão para conquistar 

o ingênuo Bentinho. O que se tem em mente é perscrutar não só a vaidade de que Capitu 

é portadora, mas outras vaidades que acometem outros personagens. 

E o que chama a atenção é a maestria com que Machado de Assis alia vaidade ao 

oportunismo. Um exemplo é quando ele põe um elogio na boca de um personagem que 

atiça a vaidade de seu interlocutor a fim de alcançar seu objetivo. Como é o caso do trecho 

em que Bentinho diz a José Dias que Capitu o elogia, dizendo que o agregado fala igual 

a um deputado das câmaras. É bem o que o autor sugere e que se refere à questão das 

verdadeiras intenções das pessoas. Em outros termos, ninguém age desinteressadamente, 

mesmo que haja uma aparência de desprendimento. Existe igualmente a vaidade que fala 

mais alto do que uma injustiça cometida. É o que ocorre quando José Dias impede que o 

pai de Capitu carregue uma das varas do pálio para que Bentinho a leve e só resta ao 

Pádua carregar a tocha. Embora, inicialmente, Bentinho quisesse entregar a vara ao outro, 

quando se viu no cortejo, sua alma se encheu de orgulho e vaidade. 

Escobar, melhor amigo de Bentinho, era descrito como um rapaz de olhos, mãos 

e pés fugidios, que foi aos poucos conquistando a confiança de Bentinho e que, ao ir 
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visitar o namorado de Capitu em casa, soube se fazer estimado pela mãe e tios de Bentinho 

e ao saber que a família gostara dele, não se contenta de satisfação.  

Como se percebe a vaidade é empregada por alguns que querem conquistar algo 

ou ela é trabalhada no outro para que o que elogia fique numa posição vantajosa. 

E esses caminhos tomados pelos personagens só servem para corroborar o que 

Blaise Pascal escreveu sobre o ser humano: inconstância, tédio, inquietação. Por viver 

uma existência contraditória, omissa, vazia, ele vai se apegar a sentimentos superficiais, 

como a vaidade, para suprir sua carência de envergadura moral, política, intelectual, 

religiosa. 

 

 

Considerações intermediárias 

Neste capítulo foi feito um levantamento dos pensamentos de Pascal sobre o tema 

e das considerações sobre o modo como Machado de Assis percebia a vaidade nas 

relações humanas. 

Quando se colocam as reflexões de Pascal sobre a vaidade e se pretende confrontá-

las com o pensamento machadiano, encontram-se alguns pensamentos que falam mais de 

perto com o que o escritor carioca colocou em seus três romances. Quatro delas se 

destacam: 

a. Nós não somos um princípio de verdade. Somos compelidos pela natureza e 

nós refletimos na nossa vida, incensantemente atravessada por paixões 

diversas, na nossa alma que, incessantemente, se desmente e se dilacera a si 

mesma, a diversidade infinita das coisas (PASCAL, s/d, p. 272); 
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b. A ciência das coisas exteriores não me consolará da ignorância da moral, em 

tempos de aflição; mas a ciência dos costumes me consolará sempre da 

ignorância das ciências exteriores (PASCAL, s/d, p. 406); 

c. Somos tão presunçosos que gostaríamos de ser conhecidos em toda a terra, e 

mesmo as pessoas que vierem quando não estaremos mais; e nós somos tão 

vãos, que a estima de cinco ou seis pessoas que nos rodeiam, nos diverte e nos 

satisfaz. (PASCAL, s/d, p.400); 

d. As belas ações ocultas são as mais estimáveis. Quando eu vejo algumas delas 

na história, elas me agradam imensamente. Mas, enfim, elas não foram 

totalmente ocultas, uma vez que foram conhecidas; e embora se tenha feito o 

que se pôde para ocultá-las, este pouco por onde elas apareceram estraga tudo; 

já que isso é o mais belo, de se ter querido ocultá-las. (PASCAL, s/d, p.403). 

Embora o escritor tenha delineado de maneira tão exímia a vaidade arraigada 

no ser humano, ele foi durante toda sua vida, uma pessoa que jamais expressou 

um traço de vaidade ou de inveja. Para ele, o sucesso alheio não o afetava e jamais 

se esquivou de apoiar ou incentivar a estreia de algum jovem na vida intelectual 

do Rio de Janeiro. Essas informações se fazem necessárias, na tentativa de 

contrapor o que ele tão bem explicitou em sua obra.  

Ao mesmo tempo, em sua trajetória literária, Machado de Assis foi cada vez 

mais adentrando o mundo interior, procurando os conflitos psicológicos, os 

dramas individuais que todos vivenciam independentemente da classe social a que 

pertençam.  

Tomemos Brás Cubas, que incorpora adequadamente o pensamento no item 

“c”:  

 

Essa idéia (sic) era nada menos que a invenção de um medicamento 

sublime, um emplastro anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa 

melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, 

chamei a atenção do governo para esse resultado, verdadeiramente 

cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que 

deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão 

profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, 

posso confessar tudo: o que me influiu principalmente foi o gosto de 

ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, e enfim nas 

caixinhas do remédio, estas três palavras: Emplasto Brás Cubas. Para 

que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete de 

lágrimas. (...)Assim, a minha idéia (sic) trazia duas faces, como as 

medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, 
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filantropia e lucro; de outro lado, sede de nomeada. Digamos: — amor 

da glória. 

Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava dizer que o amor 

da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a 

glória eterna. Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos 

terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais 

verdadeiramente humana que há no homem, e, conseguintemente, a sua 

mais genuína feição. (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 71).  

 

 

Pascal, ao falar sobre as virtudes ocultas, enfatiza a importância de se tentar 

esconder as virtudes praticadas, e que essa tentativa é que se reveste de maior valor. 

Ninguém, ou quase ninguém dos personagens machadianos faz questão de ocultar as 

“virtuosas” ações, como é o caso de Cotrim, que mandava publicar nos jornais a notícia 

de um ou outro benefício que praticava. Nele, a vontade de ocultar o bem que praticara 

inexiste. 

O item b., que discorre sobre a ciência das coisas exteriores, que não consolará 

Pascal da ignorância da moral, em tempos de aflição; mas a ciência dos costumes o 

consolará sempre da ignorância das ciências exteriores, revela o moralista que o filósofo 

foi e, na sua direção, Machado de Assis. Ambos sabiam que, por baixo das virtudes, 

ocultam-se os vícios. E, entre estes, a vaidade, a qual nem sempre está tão oculta assim. 

Sobre a ciência dos costumes, é possível perceber o tom moralista, o qual, conforme já 

fora mencionado no presente texto, não é um educador, nem professor de ética. Ele é um 

observador, analista, pintor de homens. Por essa razão é que foi selecionada a Seção II 

porque nesta Pascal discorre sobre vícios, mentira, vaidade, inconstância, orgulho, amor-

próprio, que constituem a miséria do homem sem Deus conforme anunciado na 

introdução do presente capítulo.  

Pascal escreveu e Machado de Assis sugeriu que o ser humano é mentira e 

vaidade, encontra-se em um mundo de aparências e é inábil em apreender a verdade. 

Qualquer fato, por mais insignificante que seja, desvirtua o julgamento, desviando-o da 

verdade. Por essa razão, Pascal escreveu acerca deste indivíduo: “Muito vinho e muito 

pouco. Não lhe deis: ele não pode encontrar a verdade. Dai-lhe demais: mesma coisa” 

(PASCAL, 2005, p. 11). 

Esse tipo de ser humano se deixa levar por insignificâncias que o fazem se 

aventurar em projetos mirabolantes, como é o caso do Emplasto Brás Cubas. E o motivo 

é que ele permite que as forças enganadoras se sobreponham à razão e, ao mesmo tempo, 
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instala-se a imaginação, que na visão de Pascal, é a “mestra do erro e da falsidade, e ainda 

mais trapaceira porque nem sempre o é; pois ela seria regra infalível de verdade se fosse 

regra infalível da mentira” (PASCAL, 2005, p. 12).  

A hipocrisia encontra eco na vaidade. Escobar, lisonjeado pelos elogios que 

recebeu da família de Bentinho, “retribui” o elogio e acha D. Glória grave, distinta e 

moça, muito moça. Será que Escobar estava sendo sincero? Há uma reflexão de Pascal 

sobre a hipocrisia que é a seguinte: “(...) se todos os homens soubessem o que dizem uns 

dos outros, não haveria quatro amigos no mundo” (PASCAL apud AZEVEDO, 2008, p. 

65). 

Ao longo do capítulo, a vaidade foi-se mesclando com o conceito de que o ser 

humano é um misto de contradições, baixeza, grandeza – dentro do olhar de Machado de 

Assis. Se se for estender esse conceito ao pensamento de Pascal, constata-se que para este 

o ser humano é digno de desprezo, mas também de amor. E isso tem o objetivo: ao apostar 

na capacidade de regeneração do ser humano, o qual é constituído de grandeza e de 

baixeza/vilania, Pascal quer introduzir a apologia do cristianismo, já referida no presente 

capítulo. Só fazendo uma recapitulação, a religião cristã seria a única capaz de libertar o 

ser humano do vício, da concupiscência, da soberba.  

Nos três romances, assiste-se a homens e mulheres ora sendo portadores da 

vaidade, ora atiçando a vaidade alheia para locupletar-se de alguma vantagem.    

As mulheres são vaidosas de seus dotes físicos e sabem que a bajulação pode fazê-

las chegar aonde querem. Machado de Assis, “como o tempo, esculpe-lhe lentamente, 

amorosamente, a figura, acariciando-lhe o colo e os braços que o marido gostava de expor 

nos bailes” (PEREIRA, 1955, p. 203). Sofia, para Bosi “longe está de ser um caráter 

nobre, mas pertence àquela galeria interessante de mulheres fortes e sedutoras que 

Machado descreveu com sensual admiração” (BOSI, 2007, p. 63). Quando foi 

mencionado no presente capítulo que Capitu era Capitu era para apontar a singularidade 

do personagem, em outras palavras, conforme Bosi, “Capitu era Capitu, inclassificável” 

(BOSI, 2007, p. 33).  

Há uma terceira personagem feminina, Virgília. Segundo Brás Cubas, ela era 

“clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos; muita 

preguiça e alguma devoção, — devoção, ou talvez medo; creio que medo” (MACHADO 

DE ASSIS, 2001, p. 120). Para o defunto-autor, ela “era talvez a mais atrevida criatura 

da nossa raça, e, com certeza, a mais voluntariosa” (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 
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119). A vaidade de Virgília consistia em querer um título de nobreza e, para isso, não 

hesita em se mostrar sedutora para Lobo Neves, preterindo Brás Cubas, seu namorado. É 

como Lúcia Miguel Pereira escreveu: “Virgília nascera, sem dúvida, para ser bela um 

momento, trair o primeiro noivo com o futuro marido, e êste (sic) com aquêle (sic), quase 

sem perceber o que fazia num amoralismo ingênuo” (PEREIRA, 1955, p. 199).  

Os personagens masculinos também tiveram seu perfil descrito no presente 

capítulo, vaidade esta vinculada à vida pública (Brás Cubas e Lobo Neves) ou privada 

(José Dias é elogiado por Capitu), ou o fato de que Bentinho se regozijou ao desfilar 

segurando o pálio. Aqui, sutilmente, Machado de Assis faz sua crítica ao pseudocatólico 

que, ao invés de ir prestar assistência a uma mãe tísica com toda seriedade e contrição, 

apreciava a situação, mesmo com certa emoção ao presenciar a filha da enferma chorar. 

As reflexões e referências às obras e a estudiosos do assunto levam à constatação 

da miséria do ser humano. Evidentemente, não é propósito aqui vincular essa miséria ao 

fato de que o ser humano está sem Deus, mas que a cegueira humana ocorre pela 

convergência de diversos fatores, como educação, contexto social e econômico, 

expectativas e esperança quanto à própria existência, maquiada pela vaidade, sede de 

glória, necessidade de se sentir reconhecido por todos. 

Para um escritor como Machado de Assis, que era arredio a qualquer tipo de 

pompa, de publicidade, de aplauso, detectar esse tipo de comportamento pautado na 

vaidade, hipocrisia, más intenções e interesses escusos, deve ter sido um incômodo mas, 

ao mesmo tempo, foi o que o fez se dar conta do quanto o ser humano é obcecado pelo 

nada.    
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CAPÍTULO VI – Machado de Assis e Blaise Pascal: convergências e 

alguns   afastamentos 

 

“Os homens são, em geral, uns ímpios.”  Machado de Assis 

“O que é um homem no infinito?”  Blaise Pascal 

Introdução 

Já foi mencionado na presente tese que Machado de Assis leu muito Pascal e que 

não fora por mero deleite e tanto a obra Pensées quanto o Eclesiastes o consolavam de 

seus desconsolos.  

Todavia, é vital ter em mente que Machado de Assis não possui um sistema 

filosófico, mas uma disposição mental de encarar a vida. No autor de Dom Casmurro, há 

uma atmosfera filosófica e não um sistema. Por conseguinte, quando se faz referência a 

uma filosofia machadiana, recorre-se a uma frase de André Gide citada no livro de 

Afrânio Coutinho, A filosofia de Machado de Assis: “L’influence ne crée rien: elle 

éveille” (tradução: “A influência nada cria: ela desperta.”). E é exatamente isso quando 

se leem as obras de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas 

Borba e Dom Casmurro. Quando Machado de Assis leu Blaise Pascal, ele viu no filósofo 

pensamentos, reflexões, que já faziam parte de sua cosmovisão e vai ser com o autor do 

Pensées que ele se identificará.  

Já se escreveu sobre a religiosidade e se dissecou a filosofia em Machado de Assis. 

Há dissertações de mestrado que contemplaram as referências religiosas na obra 

machadiana, os textos do Novo Testamento nas crônicas, o Eclesiastes, a Bíblia. Em 

termos de teses de doutorado, encontram-se como temas: a Bíblia nas narrativas de Brás 

Cubas, Bento Santiago e do conselheiro Ayres; religião e antropologia na escrita 

machadiana; intertexto bíblico em Machado de Assis. Há também artigos sobre o aspecto 

religioso de Machado de Assis: religiosidades em Machado de Assis; o aspecto religioso 

de Machado de Assis; a importância do referencial religioso na obra de Machado de 

Assis; Dom Casmurro e o catolicismo; a dimensão mágico-religiosa nas “Crônicas de 

Lélio”, entre outros. 
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Contudo, o que se propõe aqui é mostrar que a reflexão religiosa em Machado de 

Assis, se é que se pode dizer “reflexão”, é para indicar que é factível discorrer sobre a 

espiritualidade sem apologia, com afastamento, sem o risco de tachar o escritor de 

antirreligioso. Em outros termos, existe religiosidade, sim, em um texto profano escrito 

por um autor que tinha sérias dúvidas quanto à sinceridade e ao comprometimento do 

clero, entre outros aspectos da tensão entre experiência religiosa e instituição.  

Para John Gledson, na obra Machado de Assis – impostura e realismo (1991), o 

escritor se interessava menos nas doutrinas do que nos resultados práticos que elas 

provocam. No olhar do autor de Dom Casmurro, o cristianismo é um exemplo explícito 

de uma religiosidade que, apesar de seu início idealista, precisou adaptar-se a um mundo 

imperfeito e isso se deu, em algumas oportunidades, de tal forma, que “não impõe 

respeito” (GLEDSON, 1991, p. 158). Para o estudioso de Machado de Assis, Machado 

não era um escritor “convencionalmente anticlerical” (p.159), mas sabia, como ninguém, 

descrever a relação mercantilista entre o indivíduo e Deus. Um exemplo disso é o romance 

Dom Casmurro, em que o protagonista Bentinho não quer ir para o seminário. Para tanto, 

apega-se a Deus e promete rezar mil padre-nossos e mil ave-marias, desde que não fosse 

estudar para se tornar padre. O cristianismo, na opinião de Faoro (2001), não dizia mais 

respeito ao século XIX. Numa época em que predomina a Ciência, vive-se uma 

religiosidade de aparências, em que a conveniência será predominante. Portanto, 

prometer centenas ou milhares de orações, desde que não vá para o seminário não dói na 

consciência de Bentinho, para quem as virtudes religiosas deram lugar a um jogo de 

convenções. 

Conforme já mencionado diversas vezes aqui e em comunicações apresentadas 

em congressos e conferências, não é intenção da autora desta tese “batizar o escritor” ou 

querer provar que Machado de Assis foi um homem religioso. O que se percebe na leitura 

de três de suas obras da maturidade, é que ele conhecia muito bem os ritos da Igreja 

Católica, religião predominante no Brasil do século XIX. Contudo, ser tão rico em suas 

descrições da prática religiosa de seu tempo não quer dizer que ele o fez com admiração, 

mas para mostrar como seus personagens se movem em sua relação com a fé e sua prática. 

O Brasil de Machado de Assis, cem anos de atraso em relação à Europa, é 

testemunha da decomposição da fé, e seus personagens atestam isso. As relações são 

permeadas por interesses pouco confessáveis, a dor do outro não interessa, o 

arrependimento é substituído por um remorso de ocasião e, por mais que se queira evitar, 
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não dá para não sugerir que é o mal permeando as relações conjugais, financeiras, 

econômicas, políticas, de educação. Um mal moral, sobretudo, que desbanca o altruísmo, 

pois o que se vive agora é a busca da glória terrena.  

A moral e a religião são deixadas de lado, uma vez que o que se vê é um mundo 

amoral e sem religião, e Deus não faz mais parte do plano de vida das pessoas. Não existe 

mais uma saudade da fé que se perdeu, porque agora o ser humano tudo pode e é ele 

mesmo que julga o outro ou a si mesmo (se for o caso), sem levar em conta a admoestação 

divina. Reinventou-se uma religiosidade que justifica o mal, a indiferença em relação ao 

próximo, a falta de compaixão e de empatia; uma religiosidade que coroa a consciência 

ardilosa; o pecado não existe mais. Deus não existe para os personagens machadianos; 

ele só aparece como pano de fundo de alguma peça que eles querem representar. Todos 

os assuntos supostamente religiosos se remetem agora para mascarar a consciência, para 

atenuar os remorsos, para legitimar a barganha com o Divino. O vazio que esses 

personagens supostamente possam sentir, é preenchido pelas festas, pela ostentação, pela 

vaidade satisfeita e bem suprida, pelo adultério.  

Foi deixada de lado a parte de sua biografia que se refere à sua formação 

transmitida pelo Pe. Antônio José Silveira Sarmento e se privilegiou o fato de o escritor 

ter crescido entre pessoas religiosas que o iniciaram na leitura dos textos sagrados, o que 

lhe angariou uma vasta, rica e profunda cultura bíblica.  

Segundo Marta de Senna, no livro Alusão e zombaria: considerações sobre 

citações e referências na ficção de Machado de Assis (2003), a obra machadiana é rica 

em numerosas citações bíblicas cuja utilização corresponde ao seu intuito de dessacralizar 

a palavra bíblica aplicando-a a situações profanas. Suas citações, conforme De Senna, 

aparecerão truncadas ou parcialmente transcritas ou até mesmo “significativamente 

interrompidas segundo a conveniência de seus narradores ardilosos...” (SENNA, 2003, p. 

11).  Por conseguinte, arrisca-se afirmar que ele conheceu as instituições religiosas de 

perto e, portanto, conforme ele escreveu, “onde ninguém mete o nariz, aí entra o meu, 

com a curiosidade estreita e aguda que descobre o encoberto” (MACHADO DE ASSIS, 

apud FARACO, 2004, p. 8). Ele também se expressou da seguinte forma: “Eu não sei 

dizer coisas fabuladas e impossíveis; mas as que me passam pelos olhos, as que os leitores 

podem ver e terão visto. Observo, ouço e escrevo” (MACHADO DE ASSIS apud PUJOL, 

2007, p. 188).  
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O Machado de Assis que se pretendeu apresentar é um escritor que se debruçou 

sobre a condição humana e logo detectou que todos, sem exceção, estão submetidos à 

contingência, ao divertissement, ao ennui, à concupiscência, à vaidade. E esse arcabouço 

tem como bússola justamente a obra Pensées, de Blaise Pascal, que discorrerá sobre a 

miséria do homem sem Deus, a concupiscência, o mal, a vontade, os filósofos, o orgulho, 

a vaidade, a presunção, a miséria, o tédio, a cegueira do homem, o ennui, a razão, a fé, o 

divertissement e outros assuntos, que aparecem em Machado de Assis, expressos, 

evidentemente, de maneira mais sutil e ambígua.  

O termo contingência, hoje substituído por complexo, problema, precisa ser 

retomado imediatamente uma vez que é o que melhor traduz a insatisfação, o 

desassossego, a incompatibilidade do ser humano ao seu meio. Portanto, quando se estuda 

a questão religiosa em Machado de Assis, não há como não se debruçar sobre a filosofia 

pascaliana e sua influência em Machado de Assis.  

Pascal, na opinião de Luiz Felipe Pondé, é um teólogo jansenista ou um moralista 

cético, assombrado pela religião. Ao mesmo tempo, ele foi um filósofo que pensou o 

mistério da existência humana, em termos teológicos. Por conseguinte, o que importa é 

detectar em que aspectos Blaise Pascal e Machado de Assis se aproximam e onde se 

separam.  

E levanta-se a seguinte questão: em que grau esta aproximação se dá? Tal 

proximidade é percebida no conceito que ambos cultivam relativamente à condição 

humana: decaída, contraditória, hipócrita, inconstante, assombrada pela vaidade, 

concupiscente, vã. 

No que tange ao comportamento, ambos desgostavam do exibicionismo, dos 

falsos valores. Tanto o escritor quanto o filósofo tiveram sua fase mundana, mas 

posteriormente, cada um, por diferentes motivos, adotaram uma vida de sobriedade e 

simplicidade. Esse modo de vida mais pacato e ordeiro pode ser percebido nas reflexões 

pascalianas sobre a vaidade, por exemplo. Já em Machado de Assis, nos três romances, 

haverá personagens que gostam de ostentar, de exibir seu sucesso, em oposição aos 

valores que o cidadão Machado de Assis cultivava. Conforme Lúcia Miguel Pereira, o 

escritor possuía um nível de vida modesto, mas digno, e tanto ele quanto a esposa tinham 

hábitos simples. Ao começar a trabalhar na Secretaria da Agricultura, Machado de Assis 

recebia um salário suficiente para prover a si e à esposa em uma vida conjugal bastante 

tranquila.  
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Há um aspecto interessante sobre a personalidade do escritor descrita por sua 

biógrafa mais representativa, que é o fato de ele ter sido muito ambicioso e muito 

modesto. Quando jovem, precisando conquistar seu espaço, foi audacioso, “lutou sem 

tréguas para subir” (PEREIRA, 1955, p. 145). “Depois, alcançada a posição que lhe 

parecera sempre dever ser a sua, aquietou-se nela, sem buscar honras, sem cortejar a 

popularidade, sem almejar riquezas. Podendo, com o seu valor, ter aspirado a tudo, 

contentou-se com uma austera simplicidade” (p. 146). Talvez o agravamento de sua 

doença tenha contribuído para o escritor não mais se deixar levar pela ambição e, assim, 

contentou-se com o que já possuía (cf. Pereira). Em outras palavras, cercado da esposa e 

dos poucos amigos, não buscou a vida mundana.  

Ainda conforme Pereira, a vida pacata proporcionou ao escritor “conflitos íntimos 

dos quais sairiam os seus grandes livros, dolorosas confissões sob a capa do humorismo” 

(PEREIRA, 1955, p. 150). Uma vez que as incertezas materiais quanto à sua 

sobrevivência não existiam mais, ele “voltou-se para dentro, para as suas vacilações, para 

o seu interminável diálogo com a vida” (PEREIRA, 1955, p. 151). Ao se questionar sobre 

o que era a vida, qual a razão de ele estar no mundo, entre tantas outras interrogações, 

fizeram com que ele chegasse à seguinte pergunta: “(...): o homem é um ser livre e 

portanto responsável, ou um títere nas mãos do destino, da natureza, de alguma fôrça (sic) 

desconhecida?” (PEREIRA, 1955, p. 151). Assim sendo, o escritor se via propenso a 

duvidar de tudo e a negar tudo. A obsessão do nada, expressão empregada por Lúcia 

Miguel Pereira em seu livro, se tornaria aquilo que o atormentaria sempre. Em outros 

termos, a vida seria a causa de suas dúvidas internas. 

 Quanto mais se leem os estudos sobre o sistema filosófico de Machado de Assis 

– escreve-se sistema filosófico, pois soaria irônico afirmar que o escritor possuía uma 

filosofia, já que ele fez uma crítica acirrada contra as filosofias que se diziam portadoras 

de uma única e insofismável verdade −, mais se percebe a cosmovisão pascaliana no 

movimento dos personagens machadianos. Prova disso, é a teoria de Humanitas, cuja 

finalidade foi apontar que os sistemas filosóficos não levam a uma única verdade ou que 

eles possuem em seu bojo a resposta para todas as questões humanas: isso só para 

mencionar um único aspecto.   

 Antes de mais nada, o escritor e o filósofo foram severos críticos da modernidade, 

que preconiza um discurso da superioridade do ser humano, capaz de tudo superar, de 

tudo obter, de tudo saber. Os dois não conseguiam enxergar na condição humana 
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probidade, honestidade, empatia, altruísmo, mas hipocrisia, falsidade, concupiscência, 

tédio, ganância, queda. Ambos procederam a uma análise da alma humana e o que viram 

os levou a ter uma visão não otimista da condição humana: nada que o ser humano fizesse 

o redimiria (pelo menos para Machado de Assis, já que para Pascal, através de Cristo, o 

ser humano se salvaria), pois era tomado pela vaidade, pela imaginação, que conduzem a 

uma cegueira sobre tudo o que o cerca. 

 Todavia, com Machado de Assis, nada pode ser definitivamente afirmado, pois o 

escritor sabia como ninguém fugir das definições e classificações. Mesmo assim, não dá 

para negar que Machado de Assis encontrou no pensamento pascaliano respaldo para sua 

análise do ser humano. É como se ele confirmasse em Blaise Pascal o que ele sempre 

percebeu no comportamento humano.  

 Não obstante, não seria factível acolher a ideia de que Machado de Assis criara 

sua filosofia uma vez que, conforme já escrito acima, ele era avesso a qualquer sistema 

que se autodenominasse portador de uma verdade já que o ser humano é inconstante, 

imaturo, frágil, falho. Por conseguinte, caberia apontar na presente tese que Machado de 

Assis bebeu na fonte de Blaise Pascal, além de outros pensadores (Michel de Montaigne 

e Arthur Schopenhauer), mas que ele tinha seu próprio olhar. Sem querer definir ou 

determinar o comportamento humano, fugindo dos determinismos impostos pelo 

Realismo e pelo Naturalismo, ele foi sugerindo que o ser humano é corrupto, egoísta, 

movido pelas paixões e irresistivelmente atraído pelo mal.  

 Em termos de fraqueza e de miséria humana, Pascal e Machado de Assis se 

identificam. Para ambos, o ser humano é dominado pelas paixões, “cheio de misérias e 

contradições, agindo sempre por um motivo secreto que o leva imperiosamente a procurar 

o próprio prazer, satisfação, interesse e felicidade; e, mesmo nas boas ações e virtudes, 

tem sempre um motivo secreto que as explica” (COUTINHO, 1940, p.14). 

E como é este ser humano? Ele é incoerência, mobilidade, inconstância, 

diversidade, variabilidade. Para o autor de Pensées, raramente veríamos a constância no 

caráter do homem assim como os personagens das obras Memórias Póstumas de Brás 

Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Essa inconstância do caráter do ser humano é 

expressa por Machado de Assis em suas alusões ao olhar ou aos olhos. Só para citar alguns 

exemplos, Sofia e Capitolina. Os homens também não fogem dessa inconstância, e o 

escritor vai descrever as mãos ou os olhos (Escobar, Palha). Abaixo, alguns trechos 

elucidativos:  
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(...) E recordava assim o primeiro encontro, na estação de 

Vassouras, onde Sofia e o marido entraram no trem da 

estrada de ferro, no mesmo carro em que ele descia de 

Minas; foi ali que achou aquele par de olhos viçosos, que 

pareciam repetir a exortação do profeta: Todos vós que 

tendes sede, vinde às águas. (MACHADO DE ASSIS, 

2004, pp. 14-15). 

 

 
Palha desconversou, e passou à política, às Câmaras, à 

guerra do Paraguai, tudo assuntos gerais, ao que Rubião 

atendia, mais ou menos. Sofia escutava apenas; movia tão-

somente os olhos, que sabia bonitos, fitando-os ora no 
marido, ora no interlocutor. (MACHADO DE ASSIS, 

2004, p. 32). 

 

 
Capitu, a princípio, não disse nada. Recolheu os olhos, 

meteu-os em si e deixou-se estar com as pupilas vagas e 

surdas, a boca entreaberta, toda parada. Então eu, para dar 

força às afirmações, comecei a jurar que não seria padre. 

Naquele tempo jurava muito e rijo, pela vida e pela morte. 

Jurei pela hora da morte. (MACHADO DE ASSIS, 1971, 

p. 64). 

 

 

A gente do Pádua não é de todo má. Capitu, apesar 

daqueles olhos que o Diabo lhe deu... Você já reparou nos 

olhos dela? São assim de cigana oblíqua e dissimulada. 

Pois, apesar deles, poderia passar, se não fosse a vaidade e 

a adulação. Oh! a adulação! (MACHADO DE ASSIS, 

1971, p. 77). 

 

 

Os olhos de Capitu povoam o imaginário do leitor, que se esquece que o escritor 

carioca também vai, por meio dos olhos, traçar um perfil do caráter de outros personagens, 

sejam homens, sejam mulheres. Contudo, os olhos da amada de Bentinho precisam de 

comentários à parte. Augusto Meyer, em obra já referenciada na presente tese, escreveu:  

A presença de Capitu, aliás, é desde o começo uma presença de 

bastidores, uma ubiqüidade (sic) ativa, persistente, feita de golpes 

indiretos, de planos longamente amadurecidos (...). Oblíqua, 

dissimulada como aqueles olhos que só revelam um pouco da luz 

interior quando jogam o sério da sedução e de repente, nas pupilas 

profundas, abrem uma vertigem de onda verde em retirada, convidando: 

rumo ao mar. (MEYER, 2008, p. 115). 

 

 

Outro exemplo, desta vez, sobre Escobar:  
 

Eis aqui outro seminarista. Chamava-se Ezequiel de Sousa 

Escobar. Era esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, 
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como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. 

Quem não estivesse acostumado com ele podia acaso 

sentir-se mal, não sabendo por onde lhe pegasse. Não 

fitava de rosto, não falava claro nem seguido; as mãos não 

apertavam as outras, nem se deixavam apertar delas, 

porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente 

cuidava tê-los entre os seus, já não tinha nada. 

(MACHADO DE ASSIS, 1971, pp. 133-134). 

 

 

Embora se tenha a tendência de privilegiar a análise das personagens femininas 

machadianas, sobretudo as da segunda fase, os homens também são exemplos perfeitos 

da inconstância e ganância, só para citar apenas dois aspectos. 

Conquanto se esteja trabalhando com um pensador declaradamente religioso e 

com um escritor que tinha sérias questões com a instituição religiosa, não é impossível 

uni-los uma vez que os pontos em comum são numerosos e significativos.  

A condição humana foi a principal preocupação de ambos e ela abrange os mais 

variados setores da vida: política, religião, economia, educação, casamento, relações 

pessoais e profissionais. Observando as relações nos mais variados ambientes, Machado 

de Assis foi detectando e mostrando, por meio de um estilo cheio de sutilezas e 

ambiguidades, o quanto o ser humano se deixa levar pelas aparências para conseguir o 

que deseja. 

 

6.1 Principais pontos em comum entre Blaise Pascal e Machado de Assis  

 

Este subtítulo tem início com uma enumeração geral dos pontos apreendidos em 

Blaise Pascal e Machado de Assis no tocante às suas visões de mundo: volubilidade, 

inconstância, hipocrisia, ilusão, imaginação, vaidade, concupiscência, inveja, tédio. Mais 

adiante, esses tópicos serão discriminados e comentados no que tange aos pontos em 

comum entre os dois. É importante observar que essa enumeração talvez não vá ser 

seguida ao pé da letra, uma vez que, ao longo da pesquisa, alguns desses aspectos não se 

mostraram tão evidentes na aproximação dos aspectos comuns a Blaise Pascal e a 

Machado de Assis. 

 Por conseguinte, ao aproximar o pensamento pascaliano do fazer literário de 

Machado de Assis, o primeiro aspecto que salta aos olhos é que ambos se preocuparam 

com a condição humana. 
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Blaise Pascal considerava o ser humano sem a graça como uma pessoa infeliz e 

só quando se ligava a Jesus é que ele atingiria sua redenção. Aqui, já reside outro ponto 

em comum entre o filósofo e o escritor: ambos cultivavam um profundo amor a Jesus. A 

figura de Jesus exerce uma fascinação sobre os dois. O pensador francês escreveu: “Sem 

Jesus Cristo o homem permanece no vício e na miséria; com Jesus o homem está imune 

do vício e da miséria. Nêle (sic) está nossa virtude e tôda (sic) a nossa felicidade. Fora 

dêle (sic) há apenas vício, miséria, erros, trevas, morte e desespêro (sic)” (PASCAL, 

1967, p.144). Conforme apontado anteriormente, Machado de Assis expressa um 

profundo respeito por Jesus. Maria Eli de Queiroz (2008), em seu livro Machado de Assis 

e a religião: considerações acerca da alma machadiana, assim escreveu: “Se Machado 

de Assis não foi católico praticante, pelo menos respeitou a Igreja de sua iniciação 

religiosa” (QUEIROZ, 2008, p.128).  

 Apesar dessa profunda admiração do escritor por Jesus Cristo, não há redenção 

em seus personagens, que não optam por Jesus a fim de se livrarem do sofrimento. Aqui, 

pois, temos o Machado de Assis pessoa física e Machado de Assis escritor. Enquanto o 

cidadão Machado de Assis preocupava-se com os rumos da Igreja Católica de seu tempo 

(“O nosso clero está longe de ser aquilo que pede a religião do cristianismo” – Machado 

de Assis apud Queiroz, 2008, p. 97) e reverenciava a figura de Jesus Cristo, o escritor nos 

porá em contato com personagens que raramente questionavam a própria fé: “Era isto 

Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos 

misteriosos; muita preguiça e alguma devoção, — devoção, ou talvez medo; creio que 

medo” (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 120). Ou:  

(...) Virgília era um pouco religiosa. Não ouvia missa aos 

domingos, é verdade, e creio até que só ia às igrejas em dia 

de festa, e quando havia lugar vago em alguma tribuna. 

Mas rezava todas as noites, com fervor, ou, pelo menos, 

com sono. Tinha medo às trovoadas; nessas ocasiões, 

tapava os ouvidos, e resmoneava todas as orações do 

catecismo. Na alcova dela havia um oratoriozinho de 

jacarandá, obra de talha, de três palmos de altura, com três 

imagens dentro; mas não falava dele às amigas; ao 

contrário, tachava de beatas as que eram só religiosas. 

Algum tempo desconfiei que havia nela certo vexame de 

crer, e que a sua religião era uma espécie de camisa de 

flanela, preservativa e clandestina; mas evidentemente era 

engano meu. (MACHADO DE ASSIS, 2001, p. 154). 
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Em outras palavras, os personagens de Machado de Assis, que sempre refletiram 

a sociedade da época, geralmente são apresentados como pseudocatólicos. O mundo em 

que eles vivem se limita à caça do dinheiro, e “o cristão se anula no burguês” (FAORO 

apud QUEIROZ, 2008, p.106). Eles perderam suas raízes cristãs, que costumavam 

alimentar seu temor a Deus. Este, agora, caiu no pieguismo “e seria um extravio acreditar 

nele, crença essa impedida pela sabedoria do tempo, transmudada em mil 

questionamentos. Os mandamentos da ‘Santa Madre Igreja’ não passam do dever seco e 

estéril, ético e não religioso” (QUEIROZ, 2008, pp.106-107). 

 Uma das preocupações de Pascal era saber onde colocar o ser humano finito no 

universo infinito. Para Machado de Assis, o ser humano, envolto pelo tédio, não percebia 

sua pequenez e, por conseguinte, preferiu analisá-lo em sua finitude moral, ética, política, 

religiosa. 

 O século XVII foi um período em que os racionalistas se defrontavam com um 

dos principais problemas: as relações entre corpo e alma, que vão tomar maiores 

proporções em Pascal. 

 Para a teologia jansenista, adotada por Pascal incondicionalmente, a graça eficaz 

significa que o ser humano é incapaz de realizar boas ações, a menos que esteja sob a 

influência direta de Deus. Uma vez que o ser humano possui um livre-arbítrio de alguma 

forma danificado, ele será sempre insuficiente. E tudo isso advém do pecado de Adão.  

Só por esta constatação, é possível vislumbrar insuficiência em Brás Cubas, 

Virgília, Lobo Neves, Cotrim, Bento Santiago, Capitu, Rubião, Quincas Borba, Palha, 

Sofia, Carlos Maria, Major Siqueira, D. Tonica. O livre-arbítrio de todos esses 

personagens é danificado; eles não percebem isso e a única coisa que importa é 

concretizar seus intentos nem sempre confessáveis. 

 Os personagens das obras Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas e 

Dom Casmurro não colocam Deus em suas vidas e, quando o fazem, é para barganhar. 

 

6.1.1 Doença 

 

Tanto Pascal quanto Machado de Assis vão pensar somente sobre certas questões 

filosóficas e teológicas, também a partir da experiência interna que cada um vivenciou. 

Em Blaise Pascal, há uma questão de saúde: febres, dores lancinantes de cabeça, paralisia 

temporária da cintura para baixo, dificuldade para se alimentar, convulsões. O filósofo 
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via a doença como sofrimento, e este era um elemento da realidade. Para ele, o sofrimento 

advém da queda adâmica, por ocasião do pecado original. O autor do Pensées, em 

momento algum, vai querer livrar-se do sofrimento; ao contrário, em vez de sugerir uma 

filosofia paliativa, ele vai encarar a vida como dor, chegando a escrever Oração para 

pedir a Deus o bom uso das doenças. Quando escreveu a Oração, percebe-se um texto 

em que o filósofo e o religioso cristão estão intimamente associados; afinal, trata-se, nas 

palavras de Calçado, “da oração de um crente” (p.27). O objetivo da Oração era que Deus 

concedesse ao filósofo a graça da sua conversão. Pascal usara mal sua saúde, usufruindo 

da vida mundana. Por conseguinte, ele vai elaborar uma prece por meio da qual, em estado 

de arrependimento pelas faltas, deseja unir-se ao sofrimento de Jesus (cf. Calçado). Para 

Mesnard, citado por Calçado, a Oração é uma proposta de segunda conversão. Pascal não 

pede uma cura de seus males, mas procura um significado para os mesmos, que ele encara 

como uma relação do próprio pecado e da graça divina.  As dores que Pascal sentiu 

servirão de redenção de seus pecados. Ele só enxerga a recuperação da saúde se esta for 

empregada a serviço de Deus. 

Consoante Thiago Calçado (2012), a doença exerceu forte influência no 

pensamento de Pascal, que deduziu o seguinte: “a relação entre a enfermidade e a religião, 

a afirmação da vida e o sentido teológico do sofrimento” (p. 19). A vida de Pascal foi 

marcada pelo sofrimento, que era ora tomada pela dor física ora pela dor psíquica. 

Filosoficamente falando, Pascal acolheu totalmente o sofrimento e, ainda consoante 

Calçado, o pensador não fugiu daquele por intermédio do divertissement. E essa postura 

é que, de certo modo, vai-se relacionar com sua filosofia. A dor que Pascal vivenciou era 

de caráter psíquico, afetivo, emocional e físico. Alguns autores, como a própria irmã do 

filósofo, Gilberte Périer, e Jacques Attali, nos falam desse padecimento, que vai 

influenciar seu pensamento.  

 Calçado escreveu:  

(...) Pascal pode ter herdado de sua mãe uma natureza fraca 

e doentia, além de um sistema nervoso abalado. (...) 

Como era próprio do imaginário religioso da época, as 

enfermidades eram constantemente causadas por 

intervenções sobrenaturais, ligadas às inúmeras crenças 

presentes no cotidiano europeu no século XVII. Por mais 

que a revolução racionalista provocasse uma mudança 

considerável na forma como o ser humano seiscentista se 

relacionasse com o universo, as crendices e a religião 

ainda possuíam significativa interferência no imaginário 
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coletivo e na sua relação com o corpo humano. (...) 

(CALÇADO, 2012, pp. 108-109). 

 

 

Machado de Assis sofria de epilepsia e era gago. Embora não se pretenda cair no 

biografismo, não há como ignorar o fato de que as doenças deixaram marcas em ambos, 

que trataram, cada um a seu modo, de lidar com elas e isso também, de um jeito ou de 

outro, orientou seu modo de encarar a vida. Machado de Assis, por exemplo, por meio da 

ironia e da sugestão, indica que pouco se pode esperar do ser humano. 

 Insiste-se em discorrer sobre a doença em Machado de Assis, mas também é 

necessário apontar, não que necessariamente se vá concordar nem refutar: para Afrânio 

Coutinho, a doença também vai tornar o escritor uma pessoa que vai se julgar “um 

desgraçado” (COUTINHO, 1940, p. 68). E Coutinho vai mais longe: Machado de Assis 

seria tomado por um ódio contra a vida, iria vingar-se de sua existência, negando qualquer 

possibilidade de manifestação de bondade no ser humano. Esse ódio se configura em um 

ódio intenso da humanidade, ódio da vida, ódio jansenista. Para o estudioso de Machado 

de Assis, o objetivo geral de Machado era “desmoralizar a humanidade, que odeia e na 

qual não acredita” (COUTINHO, 1940, p. 163). Aqui, procede-se a uma contraposição: 

Machado de Assis, aparentemente, não fez de sua doença uma filosofia da vida, isto é, 

ele não abraçou a vida positivamente como algo que também produz alegria, honestidade, 

doença, conflito e tantos outros vieses e desafios que a existência nos proporciona. A 

doença, no escritor carioca, vai aumentar sua descrença em uma natureza humana mais 

generosa. 

 

6.1.2 O ser humano como um ser sobrenatural 

 

 O homem pascaliano e o homem machadiano caíram em desgraça, isto é, eles são 

insuficientes a partir do momento que excluíram Deus, fazendo-os cair no orgulho. Em 

outros termos, estar em desgraça, des-graça, significa excluir o Divino da vida. 

 Tanto Blaise Pascal quanto Machado de Assis vão pensar profundamente sobre a 

condição humana e seus desdobramentos. Ambos perceberam a insuficiência humana e 

sua relação com Deus. Pascal via a felicidade do homem que está com Deus e sua 

infelicidade quando prescinde dele. Já em Machado de Assis, ele via o ser humano 

desgraçado, caído; só que, nos romances analisados para esta tese, ele nem um pouco 

sugere que os personagens são seres caídos devido ao seu afastamento de Deus, mas 
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porque eles, em plena liberdade, optaram por não cogitar da presença de Deus ou do 

auxílio divino. Os personagens machadianos não parecem muito preocupados com a 

vontade Divina, com a graça, com a salvação. Essas considerações espiritualistas não 

fazem parte das reflexões deles, uma vez que a ameaça do Inferno ou da ira de Deus não 

os atrapalham na consecução de seus atos. Aliás, graça, pecado, Inferno, bem, mal não 

são obstáculos para seus objetivos. Semelhantemente a Pascal, que “tem o desgosto do 

mundo”, segundo Coutinho, Machado de Assis vê o mundo como um lugar de sofrimento, 

mas, diferentemente de Pascal, ele não parte para o desejo de absoluto. O filósofo francês 

enxerga a possibilidade de o homem, corrompido pelo pecado original, ser curado pela 

Redenção de Cristo. Machado de Assis não se aproximou, nem de longe, dessa pretensão. 

 Trata-se, pois, em Pascal, de um “drama teológico geral” (PONDÉ, 2004, p. 14). 

Mesmo que alguns não o desejem, um diálogo com Pascal sempre esbarrará nas 

dimensões teológicas e, por conseguinte, é ver o ser humano como um ser sobrenatural. 

O princípio da insuficiência pode ser considerado o âmago do pensamento 

pascaliano, o que não significa pessimismo teológico, embora haja um viés íntimo com 

essa postura. 

Uma vez que o ser humano é um ser sobrenatural, vê-lo como um ser da natureza 

redundará em fracasso. Assim sendo, ele é insuficiente como um ser natural, e a natureza 

não será suficiente para abrangê-lo como um dos “seus”, conforme Pondé. 

O discurso de Pascal vai de encontro ao da modernidade. Esta apregoa que o ser 

humano independe de Deus, que ele tem o comando do seu destino, que é um ser de 

talento, criatividade e imaginação, apto a usar o tempo em seu melhor benefício. Para 

Pascal, não há qualquer situação em que o ser humano poderia empreender algo sem o 

auxílio exterior de Deus. Na verdade, o ideal seria que o ser humano fosse preenchido 

pela necessidade, presença e substância divina (cf. Pondé). Para o filósofo, o ser humano 

deveria ter uma estreita relação com o Sobrenatural, e a insuficiência vai consistir 

justamente em existir somente na natureza. Em outros termos, a natureza pura não é o lar 

do ser humano.  

Já que para Pascal a insuficiência decorre a partir do pecado original, que faz com 

que a existência humana se distancie de Deus, a insuficiência é desgraça. Trocando em 

miúdos, ao viver somente na natureza, o ser humano é um ser em desgraça quando, na 

verdade, deveria alicerçar-se na dimensão sobrenatural. Por conseguinte, ao viver sua 

insuficiência mística ou primária na natureza, crava a sua falência geral. E o que é a 
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natureza para Pascal? Ela é algo desproporcional ao ser humano, que deseja apegar-se a 

ela. Ao fazer isso, ele se perde entre o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. A 

única coisa que ele sabe a respeito da natureza é que há uma desproporção entre ambos. 

Uma vez que o homem, em decorrência do pecado original, só vê dentro de si ausência 

de algo substancial que lhe possa transmitir alguma verdade, ele se torna um boneco de 

algo enganador e será aí que a imaginação atua de modo a ditar seus desejos e decisões e 

o faz cair numa felicidade inconsistente e vã. E aqui, começa a ser estabelecido um 

vínculo de imaginação, vaidade, ilusão, concupiscência, conceitos a serem desenvolvidos 

em outro capítulo. Acorrem, igualmente, a vontade, o acaso, o desejo, o hábito. Em 

Machado de Assis, por exemplo, o desejo sempre vai superar as convenções, porque no 

jogo da vaidade, cobiça e poder, as convenções só existem para serem transgredidas. 

 A natureza, em Blaise Pascal, não tem um alicerce verdadeiro e sua aparente 

necessidade se fundamenta na exterioridade. A natureza nos empurra e nossa vida é 

atravessada pelas mais diversas paixões, e a alma desmente a si própria e se dilacera. 

Atrelado a isso, constata-se a infelicidade da condição humana: para o homem ter uma 

aparência de felicidade, é preciso que ele crie uma pessoa imaginária em favor da qual, 

algumas vezes, ele sacrifica sua pessoa real. O homem foge de si mesmo e, ao fazê-lo, 

foge da miséria e do pensamento sobre a morte. Transferindo essas considerações para a 

galeria de personagens machadianos, temos: Brás Cubas se vê como um político bem-

sucedido, o inventor de um emplasto que aliviaria a melancólica humanidade e se casaria 

com seu grande amor. Todos os veem como um homem realizado mas, no final, mostra 

quem realmente é: de caráter amoral, egocêntrico, vaidoso, percebe o vazio da agitação 

humana  

A natureza em Machado de Assis é mãe e inimiga, e, na verdade, o que vai mesmo 

interessar ao escritor é a natureza humana. Aliás, não só a ele, mas também a Pascal, que 

perceberão nas ações humanas sempre uma causa secreta. Em Machado de Assis, por 

exemplo, para Coutinho, até mesmo as virtudes são inspiradas, pelo egoísmo, pela 

sensualidade, pelo amor próprio. Basta observar o comportamento de Sofia, Palha, Lobo 

Neves, Cotrim, Carlos Maria.  

 Diante disso, acredita-se que, para pontuar as aproximações e distanciamentos 

entre Pascal e Machado de Assis, o ponto de partida é a leitura da obra Pensées, publicada 

postumamente.  
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 Conforme seu sobrinho Étienne, Pascal planejou a obra vários anos antes de sua 

morte. Étienne também ressalta que não precisamos nos admirar pelo fato de que Pascal 

tenha passado tanto tempo sem escrever uma vez que o filósofo tinha por hábito pensar 

bastante sobre as coisas e colocá-las em seu espírito antes de produzi-las exteriormente, 

a fim de considerar bastante e examinar com cuidado as que seria necessário colocar em 

primeiro ou em último lugar. Ele também refletia sobre a ordem em que ele deveria dispô-

las a fim de que elas pudessem surtir o efeito que ele desejava.  

Conforme já mencionado, Pascal empreendeu a tarefa de mostrar que a religião 

cristã possuía tantas marcas de certeza e de evidência quanto as coisas que são recebidas 

como sendo as mais incontestáveis. 

 Em sua obra Pensées, inicialmente, Pascal se dirige aos filósofos. Depois de expor 

tudo o que os grandes filósofos de todos os campos discorreram sobre o homem, ele 

observa tantos defeitos, fraqueza, contradição e falsidade que não fica difícil para o 

pensador considerar que não é junto aos filósofos que ele deve se ater.  

 Em seguida, ele percorre o universo e todas as épocas para observar uma 

infinidade de religiões que se encontram nelas; ao mesmo tempo, porém, é por razões tão 

fortes e convincentes, que todas essas religiões só se completaram de vaidades, loucuras, 

erros, perdição e extravagâncias, e o filósofo não encontra nada que possa satisfazê-lo. 

Sempre atento à condição humana, o filósofo vai fazer uma pintura do homem em que 

ele não se esqueceu de nada que lhe dissesse respeito, interna ou externamente.  

 A leitura da obra Pensées proporcionou, entre outras descobertas, conhecer 

melhor o pensamento de Machado de Assis e elaborar melhor a ideia sobre contingência. 

Para Pondé, em obra já citada no presente estudo, as distintas formas associadas de uma 

análise ontológica da contingência, consistem em vê-las como um resultado direto do 

princípio geral de insuficiência. Segundo Pondé, a natureza disjuntiva implica a 

contingência. 

 Contudo, como ler a contingência em um teólogo religioso, que fez uma 

convincente e vigorosa apologia do Cristianismo, e também em um romancista brasileiro 

do século XIX? No primeiro, é possível vincular a contingência à ideia da Queda, ao 

pecado acadêmico, à miséria do homem sem Deus, ao ser humano, (desgraçado, 

miserável, egoísta, movido pelas paixões), à vaidade, à melancolia, à ambição. E com 

Machado de Assis? O ser humano machadiano também é um ser contingente que está 

submisso a tudo o que acabei de elencar acima. E ainda existe um fator complicador: 
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Pascal expressa-se clara e explicitamente; Machado de Assis vai lançar mão da sutileza e 

aqui se instala o desafio. Contudo, com seu estilo impecável, sutil e ambíguo, é preciso 

estar muito atento aos subentendidos para se captar a contingência em personagens que, 

aparentemente, não se encaixariam na conceituação de contingência. Será, pois, 

necessário cercar-me de conceitos que corroboram a noção de contingência e, no presente 

caso, seria o divertissement (aqui a autora se baseia na acepção de Pondé, que vê na 

tradução para a língua vernácula, divertimento, diversão, desviar etc., certa imprecisão. 

Conforme Pondé, a palavra divertissement, no século XVII, possuía uma acepção 

fortemente militar: desviar de obstáculos indesejáveis, divertir-se, lazer). Baseada nessas 

fundamentações, também optei por manter o termo em francês uma vez que, quando 

Pascal emprega o termo divertissement, ele está se referindo ao ser humano que, refém 

de sua imaginação, ilusão e vaidade, tenta fugir das vicissitudes da vida, mas que também 

vai procurar alento na vida mundana.  

Outro conceito é o ennui, cuja tradução pode ser aborrecimento, angústia, tédio 

etc. Todavia, ainda consoante Pondé, no século XVII, o termo tinha uma conotação de 

angústia essencial que se liga à impossibilidade de sair de tal condição. Por conseguinte, 

o termo em francês foi mantido. Outro conceito que se filia à contingência seria a 

insuficiência, a qual é vivenciada na concupiscência, na corrupção e na miséria. Para 

Pascal, a insuficiência, que ameaça e angustia o ser humano, deveria ser justamente o 

contrário, é ela que vai dar sentido à vida do ser humano. Nem é necessário escrever que 

o homem e mulher insuficientes em Machado de Assis sempre irão se angustiar a partir 

do momento que suas ambições não são plenamente satisfeitas.  

 Caso a proposta é analisar a contingência nos romances machadianos, Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, é necessário levar em conta 

que o conceito de contingência, e aqui nos baseamos em Luiz Felipe Pondé, é central em 

Blaise Pascal. Quando escreveu Écrits sur la Grâce, o termo já aparece na obra e, 

posteriormente, ele vai constar em outros textos do filósofo. Conforme Pondé, 

contingência é ausência de natureza. No Dicionário de Filosofia, contingente é “o que não 

tem em si a razão de sua existência” (p.54), opõe-se ao que é necessário. Há o conceito 

de contingência de existência (ausência de evidências de Deus); no campo da política, a 

contingência se expressa como ausência de legitimidade da ordem social e política, e 

também o real contingente, que se relaciona com a insuficiência da natureza.  
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 Após essas considerações gerais, procurou-se estabelecer os eixos temáticos, que 

se referirão aos pontos em comum e os pontos divergentes entre Blaise Pascal e Machado 

de Assis. Inicialmente, as semelhanças serão elencadas: 

Detalhando o que foi mencionado no início do subtítulo, assim ficariam as 

considerações: 

a. Ambos se depararam, vivenciaram e refletiram sobre problemas que nos 

afetam até hoje; 

b. Ambos se referem ao homem/mulher de seu tempo e lugar, mas também 

ao homem/mulher universais; 

c. Ambos escreveram sobre as mazelas e os erros sociais, em que se 

sobressairão alguns temas como política, religião, filosofia; 

d. Ambos tentaram desmistificar o racionalismo e a filosofia hermética das 

escolas; 

e. Ambos leram Montaigne; 

f. Para ambos, o ser humano é eternamente danado e corrompido, entregue 

às forças do mal; 

g. Ambos chegaram a satirizar a cega confiança dos autores nas próprias 

filosofias, na ciência e na razão humana. No caso de Pascal, ele não descartou 

totalmente a importância da razão, mas se propôs a conferir à razão sua devida 

importância, sem exacerbá-la. Pascal considerava a razão humana como um 

instrumento débil e corrompido, que conseguia apenas penetrar as aparências e 

criar erros. Machado de Assis contrapõe a loucura à razão para justamente mostrar 

que a razão não dá conta de tudo; 

h. A alusão ao tédio é constante em suas reflexões. Em Machado de Assis, 

a vida é tédio e é a natureza que torna a vida aborrecida e miserável. Em Pascal, 

o tédio provém da situação em que não temos fome das coisas espirituais. Para o 

filósofo, não há nada mais insuportável que o tédio, que se manifesta quando se 

está em pleno repouso, sem paixões, sem nada a fazer, sem divertissement, sem 

aplicação. É quando, pois, o ser humano percebe o seu Nada, o seu abandono, sua 

insuficiência, sua dependência, sua impotência, seu vazio. Pascal escreveu que, 

sem o divertissement, incidiríamos no tédio, o qual nos impele a buscar um meio 

mais sólido para escapar do mesmo. Todavia, o filósofo continua, uma vez que o 

divertissement nos deleita, chegaremos distraídos à morte. 
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i. Ambos viam o ser humano pleno de concupiscência. Para Machado de 

Assis, o ser humano era digno de nossa indiferença, ódio ou desprezo. Em Blaise 

Pascal, a concupiscência nos afasta de Deus, o que nos torna cheios de injustiça. 

Até agora, o que chama a atenção é que ambos possuíam tantos pontos em 

comum. Não obstante, enquanto Pascal partia do pressuposto que o ser humano 

sem Deus era miserável, Machado de Assis não coloca Deus no questionamento, 

mas ambos chegam a um denominador comum: o ser humano é, no mínimo, um 

ser caído.  

Voltando à enumeração: 

j. Com referência novamente à questão do racionalismo, Pascal era 

racionalista, só que ele não aceitava o racionalismo absoluto no conhecimento. O 

espírito de finura é que deveria prevalecer sobre o espírito geométrico. Em outros 

termos, não existe uma fórmula geométrica para explicar a vida. Não é à toa que 

Machado de Assis criou o personagem Quincas Borba, um louco, e Simão 

Bacamarte, no conto O Alienista, para justamente mostrar que o desequilíbrio e a 

harmonia fazem parte da vida humana, embora queiramos uma existência 

equilibrada, idealizada. 

k. Por Machado de Assis ter-se inspirado e tido afinidade com o século 

XVII francês, ele vai ter um viés moralizante (mesmo quando faz humor) ao 

descrever o homem e suas relações sociais. Para Coutinho: “Êle (sic) [Machado 

de Assis] era um observador preocupado com o homem e com a conduta da vida, 

que, não fazendo um juízo muito benigno da sua natureza, traduzia esse juízo em 

forma de arte (...)” (COUTINHO 1940, p. 59).  

l. Tanto Blaise Pascal quanto Machado de Assis possuíam uma capacidade 

incomum de observar o comportamento humano bem como de analisar e dissecar 

a alma de homens e mulheres.  

m. Ambos viam a contradição humana. Pascal escreveu: “Quelle chimère 

est-ce donc l’homme? Quelle nouveauté, quel chaos, quel sujet de contradiction, 

quel prodige (...)!” E Machado de Assis, no conto A Igreja do Diabo, termina a 

narrativa com a seguinte frase: “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.” (MACHADO DE ASSIS, 2007, 

p. 190) - [grifo da autora]. 
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n. Ambos eram voluntaristas. Em outros termos, o papel da vontade 

prepondera na formação dos nossos juízos e raciocínios, o que os torna 

incompletos e falsos.  

o. Tanto para Blaise Pascal quanto para Machado de Assis o tempo ocupa 

um lugar importante. Para ambos, o tempo é irreversível e impossível de ser 

reconstituído pela lembrança das sensações perdidas. 

 

6.2 Pontos divergentes 

 

Pascal acreditava que há salvação para o ser humano desde que ele se 

assuma um ser em desgraça quando está afastado de Deus. Já Machado de Assis, 

que via o ser humano como um ser miserável, de natureza corrompida, finito, 

debatendo-se entre o tédio e a dor, não vislumbrava qualquer tipo de salvação para 

o mesmo. Afrânio Coutinho vê em Machado de Assis um ódio à vida, a qual nada 

lhe poupou. Segundo Augusto Meyer, que ratifica essa visão machadiana, 

Machado de Assis era um “homem ferido nas fontes da própria vida e que reage 

com o orgulho inconciente (sic) do gênio. É êste (sic) o seu demonismo: 

condenado pela vida, condena-a também, vinga-se com o sarcasmo implacável, 

do alto da sua solidão” (MEYER apud COUTINHO, 1940, p. 152). 

Embora ambos tenham percebido a miséria humana, Pascal tentou 

compreender esta, mas também procurou perscrutar a grandeza humana. Já 

Machado de Assis via o mundo essencialmente mau, a dor é que é real e o próprio 

mundo é obra da vontade da natureza, que é preferencialmente mais má do que 

boa e caracterizada pelo egoísmo. Ao contrário de Pascal, o autor de Dom 

Casmurro não enxergava a grandeza que a vida pode proporcionar. 

Relembrando um pouco os eixos temáticos da presente tese, propõe-se 

uma retomada dos mesmos:  

1. Divertissement: os personagens machadianos se desviam dos padrões da moral, 

da ética, da caridade, da bondade. Eles se afastam de tudo o que possa ser formador de 

um caráter digno do ser humano. Nesse caminho desviado, eles vão se deparar com a 

vaidade, com a ilusão, com a imaginação. Esta última vai chegar ao extremo, quando o 

escritor alia a imaginação à loucura. Por exemplo, o personagem Rubião, do livro Quincas 

Borba, apaixona-se por Sofia, que, usando de seu poder de atração seduziu Rubião para 
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que ela e o marido usufruíssem o máximo que podiam da riqueza e da ingenuidade do 

amigo. Imaginando que ela correspondia à sua paixão, ele, aos poucos, também vai 

enlouquecendo até perder tudo: dinheiro, posição.  

2. Ennui: embora o prazer esteja sempre garantido na burguesia descrita e 

analisada por Machado de Assis nos três romances, ele nos conduz à frustração ou ao 

enfado (ou tédio). Mesmo que os personagens vivam no luxo, na ostentação, na riqueza, 

em determinadas ocasiões, experimentam grande tédio. Rubião, refém de seu desejo por 

Sofia, volúvel em suas atividades comerciais, não trabalha e, portanto, não produz e não 

cria um projeto de vida consistente. Não é à toa que sente tédio, pois sua mediocridade é 

grande. O ser humano machadiano se encontra ora pendendo para o tédio ora para uma 

vida sem objetivo, flutuando em um oceano de aparências em que busca apenas a 

satisfação do seu desejo, a obtenção de vantagens sociais visíveis, conforme escreve 

Roberto Schwarz, em sua obra Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis 

(2012). O homem almeja um cargo político ou jurídico e a mulher, de preferência, um 

casamento que lhe traga status, garantia e representatividade. Em tal contexto, a 

frivolidade é a tônica e a vida é totalmente desprovida de sentido.  

Na véspera figurava Sofia. Parece até que foi o principal da 

reconstrução, a fachada do edifício, larga e magnífica. Carlos Maria 

saboreou de memória toda a conversação da noite, mas, quando se 

lembrou da confissão de amor, sentiu-se bem e mal. Era um 

compromisso, um estorvo, uma obrigação; e, posto que o benefício 

corrigisse o tédio, o rapaz ficou entre uma e outra sensação, sem plano. 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, p.93).  

 

 

 Obviamente, Pascal vai discorrer sobre o ennui diversas vezes na obra Pensées, e 

o pensamento mais significativo sobre o tema é o que o filósofo escreveu na Seção II, 

maço 131, já reproduzido no subtítulo 3.1.  

3. Concupiscência: Pascal vai referir-se diversas vezes à concupiscência e, na 

segunda vez, ele afirma que o ser humano não passa de um rei de concupiscência e que, 

portanto, ele deve tomar as vias da concupiscência. O fragmento, que se localiza no maço 

de número 314 e consta da Seção V, já aparecera no Discours sur la condition des Grands. 

Ainda na Seção V, no maço 334, quando o filósofo vai se referir à razão dos efeitos, ele 

escreve que a concupiscência e a força são as fontes de todas as nossas ações: a 
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concupiscência cria os voluntários; a força, os involuntários. Já na Seção VII, a 

concupiscência nos desvia do amor a Deus e que, ao nos desviarmos, ficamos plenos de 

injustiça. Ainda na Seção VII, Pascal escreve que é da concupiscência que são fundadas 

e tiradas as regras da polícia, da moral e da justiça. Ele usa o adjetivo “admiráveis” para 

qualificar o substantivo “regras”; em seguida, ele já denuncia a vilania do homem, que é 

algo ruim. Mais adiante, ele vai mencionar que tudo o que se encontra no mundo é 

concupiscência da carne, dos olhos, ou orgulho da vida. Ainda mais adiante, ele escreve 

que as três concupiscências (da carne, dos olhos, o orgulho) estabeleceram três seitas que 

os filósofos sempre seguem uma dessas três. Pascal, ao longo do Pensées, vai discorrendo 

sobre a concupiscência. Embora as enumerações não terão continuação, é preciso inserir 

alguns comentários sobre Machado de Assis para podermos alinhar a visão de ambos 

sobre o assunto. Os personagens de Machado de Assis dos romances analisados nesta 

pesquisa são movidos pela concupiscência: esta desvia a todos de Deus – e eles não 

parecem se preocupar com isso –, mas será sobretudo referentemente à concupiscência 

da carne, dos olhos e do orgulho que esses personagens serão movidos. Sejam homens, 

sejam mulheres, todos vão recorrer à concupiscência para chegar aonde desejam ir. Para 

Pascal, as pessoas que são cheias de concupiscência, também estão cheias de mal.  

4. Vaidade: Machado de Assis se referiu várias vezes à vaidade, embora haja uma 

citação dele que sugere uma visão do assunto semelhante à de Pascal. “A vaidade tem mil 

formas de manifestar-se como o fabuloso Proteu” (MACHADO DE ASSIS apud 

MATOS, 2009, s/p). À parte a referência mitológica, o escritor indica que a vaidade vai 

se manifestar sob diversas formas assim como Pascal se referiu a ela, quando ele 

menciona as várias situações em que ela se manifesta em alguém ou quando ela é 

articulada para suscitar a vaidade de outrem. Um texto comum a Machado de Assis e 

Pascal é o Eclesiastes, que vai denunciar a vaidade como algo inútil que o ser humano 

insiste em cultivar, mas que se vai com o vento. Todas as referências que ambos fazem 

sobre a vaidade, ora afirmando explicitamente, como Pascal, ora sugerindo ironicamente, 

como Machado de Assis, nada mais do que sugerem ou denunciam o ser humano decaído, 

dependente, inconstante, que precisa ser admirado ou aceito pelo outro para que sua 

existência tenha um sentido.   

As reflexões de Blaise Pascal encontraram ressonância em Machado de Assis, 

para quem a humanidade e a natureza, nas palavras de Afrânio Coutinho, eram más, e que 

a “natureza atormenta o homem com a vida” (COUTINHO, 1940, p. 50). 
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Considerações intermediárias 

Foram feitos levantamentos de teses e visões de Pascal e Machado de Assis em 

que se procurou apontar as convergências e divergências entre ambos. Os eixos temáticos 

foram igualmente elencados a fim de se ter uma visão geral dos pontos analisados, em 

termos de convergência e divergência entre Blaise Pascal e Machado de Assis. 

Contudo, uma vez que ambos descreveram o comportamento em toda sua 

complexidade, inconstância, egoísmo, incoerência, vaidade, só para citar alguns aspectos, 

é necessário ter cuidado para não estabelecer modelos engessados, pois isso seria a última 

coisa que Pascal e Machado de Assis desejariam. Em outras palavras, corre-se o perigo 

de colocar rótulos algo que desagradava ao escritor. Este, ao mesmo tempo que possuía 

liberdade de espírito era apegado ao convencionalismo. Contudo, essa dualidade não o 

impediu de interrogar a vida.    

Provavelmente, Machado de Assis teve mais desespero do que Pascal, mas os 

dois, a seu modo, quiseram decifrar o enigma da vida. Talvez não tenham chegado a uma 

conclusão, mesmo que o primeiro não tenha lançado mão da fé e o segundo sempre 

acreditou na redenção do ser humano desde que buscasse a Deus. Não obstante, ambos, 

inquietos quanto ao destino humano, foram suficientemente lúcidos para fazer com que 

seus leitores vissem a si mesmos diante de si mesmos ou diante dos outros, em uma 

relação em que se mesclam – e isso já foi mencionado inúmeras vezes neste início de 

trabalho – ambição, orgulho, vaidade, concupiscência, ganância –, só para nomear alguns. 

Entretanto, é preciso deixar claro que estamos diante de textos de profunda riqueza 

intelectual, espiritual, literária e que, por esse motivo, tudo dependerá da recepção que 

esses escritos terão junto ao leitor. As lacunas, as insinuações, as ironias, as advertências, 

o moralismo que permeia todo o texto, poderão ser preenchidas pelo leitor ou não, que 

está sempre livre para apreender o que bem quiser. Conquanto que o leitor não se iluda, 

tudo o que ele sorver das leituras, o ajudará a se perceber no mundo. 
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Considerações finais 

 

 

  A reflexão sobre os ecos pascalianos na visão de mundo de Machado de Assis 

realizada na presente tese proporcionou o estabelecimento de um diálogo entre ambos 

que poderia se estender infinitamente uma vez que eles perscrutaram a condição humana, 

tão cheia de meandros, mistérios e surpresas. 

  Para que esta pesquisa fosse viável e correspondesse a um máximo de fidelidade 

ao pensamento de ambos, foi feito um levantamento bibliográfico que correspondesse ao 

objetivo principal proposto: apontar em que aspectos Blaise Pascal e Machado de Assis 

se aproximavam e se afastavam. Recorreu-se a autores franceses e brasileiros que 

ajudassem a guiar o olhar para os aspectos da condição humana que se optou por analisar: 

o divertissement, o ennui, a concupiscência e a vaidade.  

  Em um primeiro momento, as três obras objeto deste estudo, Memórias Póstumas 

de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, foram lidas várias vezes ao mesmo 

tempo em que se procedia à leitura do Pensées. Referentemente à obra de Blaise Pascal 

que Machado de Assis mais leu, foram contempladas duas edições: Hachette e Yale 

University, cujos comentários foram sobremaneira importantes, pois as notas de rodapé 

e documentos afins ajudaram a formar um panorama geral sobre a obra. Ambas edições 

estavam no idioma francês. Algumas vezes, recorreu-se à versão em língua portuguesa 

para comparação de certa terminologia uma vez que a autora desta tese traduziu a maioria 

dos pensamentos pascalianos apresentados. 

Para a estrutura do trabalho, decidiu-se pela sua divisão em seis capítulos: 

O capítulo I discorreu sobre a vida de Machado de Assis e de Blaise Pascal. Em 

um subtítulo, foi privilegiado o tema da condição humana sob o ponto de vista de Pascal. 

Neste subtítulo, foi ressaltado que, embora não haja qualquer intenção de se cair no 

biografismo, não há como desconsiderar os males físicos que afligiram Pascal, cujo 

sofrimento o levou a escrever a Oração para pedir a Deus o bom uso da doença. Esta, 

invariavelmente, vai afetar sua visão de mundo e, portanto, sua obra. Já na biografia de 

Machado de Assis, em outro subtítulo, foi mencionada a questão da doença, que, da 

mesma forma, influenciará sua postura diante da condição humana e sua obra. 
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Neste capítulo, buscou-se igualmente mostrar que Blaise Pascal, em sua análise 

da condição humana, considera o coração um poço de mistério, o que leva o ser humano 

a frequentemente ocultar o verdadeiro motivo de suas atitudes e tudo o que ele fizer não 

será um ato gratuito e sempre objetivará a consideração social, a glória, o lucro. Por 

conseguinte, os bons sentimentos serão vãos e mentirosos, e a virtude, preguiçosa e 

mesquinha. 

Considerado o pensador da condição humana, Pascal via a relação do ser humano 

consigo mesmo, com a sociedade, com o outro; Machado de Assis fez o mesmo: observou 

homens e mulheres em suas relações conjugais, profissionais, enfim, em relação com o 

seu meio.  

O capítulo II se dedicou ao conceito do divertissement e, para tanto, o autor 

Vincent Carraud em seu livro Pascal: des connaissances naturelles à l’étude de l’homme 

foi importante para se conhecer a antropologia pascaliana. Foram feitos paralelismos 

sobre os conceitos que Pascal estipulou em seu livro Pensées e como essas noções são 

percebidas nas obras objeto da presente tese. Comentários foram feitos após as citações 

literais a fim de deixar mais clara a ideia de divertissement no pensamento de Pascal 

sugerida no comportamento dos personagens machadianos.  

O ceticismo foi igualmente abordado quando se procedeu aos comentários feitos 

com relação ao trecho em que Quincas Borba explica a Rubião o Humanitismo. Achou-

se relevante lançar mão do trabalho de José Raimundo Maia Neto uma vez que este 

analisa o Humanitismo como uma sátira ao positivismo de Comte e ao evolucionismo 

social de Spencer. Como se sabe, Machado de Assis apreciava ironizar as teorias que se 

diziam aptas a responder a qualquer questão sobre a miséria humana e, com o 

Humanitismo, o escritor fez dessa teoria uma ferramenta para ironizar os discursos 

monistas. 

Astrojildo Pereira foi mencionado uma vez que há uma consonância íntima e 

profunda entre o labor literário de Machado de Assis e o sentido da evolução política e 

social do Brasil, corroborando com o que Carraud escreveu sobre a segunda antropologia 

pascaliana, que consiste em fazer uma caracterização apenas negativa, e o objetivo é 

mostrar que as reflexões de Pascal que não se encaixariam na problemática secular da 

verdadeira religião, fossem renovadas. Assim sendo, durante as digressões expostas no 

capítulo II, Machado de Assis teria feito uso dos dois tipos de antropologia: a primeira, 

quando ele mostra o ser humano em si mesmo; a segunda, quando apresenta o ser humano 
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como um sistema de diferenças. Feitas mais algumas considerações, passou-se a expor o 

conceito de divertissement, em que foram elencadas as partes do Pensées em que as 

reflexões de Pascal sobre o tema aparecem. Uma vez que alguns maços eram extensos, 

procedeu-se a um resumo dos mesmos. Posteriormente, foi citado o filósofo Luiz Felipe 

Pondé, que relaciona o divertissement com a insuficiência. Essa relação vai ao encontro 

do que se percebe nos personagens machadianos, que procuram no baile, nas relações 

extraconjugais, na vaidade, na ascensão social, uma maneira de não pensar em sua 

miserável existência.  

O ser humano refletido na obra machadiana não é capaz de se olhar, de querer 

conhecer a si próprio e, portanto, se deixa levar pelas aparências e pelo que mais tem 

poder de enganar qualquer pessoa, a imaginação. Embora a imaginação não constituísse 

um dos pontos-chave do presente estudo, durante a redação deste capítulo, foi necessário 

citá-la já que o desvio optado pelo ser humano, quando inspirado pela imaginação, é 

premiado com uma satisfação muito mais completa do que com a própria razão. Para 

tanto, foram transcritas reflexões de Pascal sobre o tema e o respectivo exemplo dentro 

da obra machadiana.  

Voltando ao tema do divertissement, aludiu-se ao fato de este patentear a 

insuficiência humana, cuja estrutura psicológica facilita ao ser humano cair na apatia 

facilmente, atraindo a angústia e a indiferença. A fuga diante da morte foi igualmente 

aventada uma vez que ela constitui a constatação da finitude e da condição contingente, 

acompanhando o relato machadiano. Paralelamente, foi acrescentado o conceito de 

miséria. Para o autor de Pensées, o divertissement é o único meio de nos consolar de 

nossas misérias.  

Foi feita uma referência ao Eclesiastes, já que o Livro Sapiencial foi um dos livros 

que Machado de Assis teve contato por intermédio de Pascal. As seções II e VI do Pensées 

foram as que mais destacaram a questão do divertissement e, por esse motivo, foram as 

seções cujos conteúdos foram mais frequentemente transcritos. Continuaram sendo 

indicadas as afinidades de Pascal e de Machado de Assis no tocante ao ser humano, já 

que ambos o consideravam só capaz de vícios, ambições, ganância, dissimulação. Foram 

elencadas várias reflexões pascalianas sobre o assunto, entre as quais, figuram a agitação, 

a busca de tumulto, como uma maneira de se desviar. Novamente o tema da morte vai ser 

mencionado e será vinculado ao fato de que o ser humano não deseja pensar nela já que 

ele não consegue debelar a morte, a miséria, a ignorância.     
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O capítulo III discorreu sobre o ennui, que é o oposto do divertissement. Este é 

sempre acionado quando o ser humano se vê sem ter nada para correr atrás, seja a caça, o 

jogo. O ennui ou tédio vai acometer homens e mulheres brasileiros, situação esta que o 

autor de Dom Casmurro percebeu ao seu redor e mostrou, desta vez, bastante 

explicitamente, o ennui daqueles que não produzem. A oposição ennui x divertissement 

foi levantada e explicada já que não é possível separar os dois conceitos. Como de hábito, 

foram elencados pensamentos de Pascal sobre o assunto e, entre várias considerações 

sobre o tema, uma delas se destacou que é: nada é mais insuportável ao homem do que 

estar em repouso absoluto, sem paixões, sem coisas para fazer. Vincent Carraud é trazido 

para este capítulo, uma vez que, ao se referir ao ennui, ele relaciona este ao vazio do 

homem, que se satisfaz em preencher o vazio por meio das representações que o outro 

tem dele. Para Carraud, o conceito pascaliano que dá conta da fenomenalidade da 

existência humana é o ennui.  

Mais referências aos maços foram feitas e, uma vez mais, reiterou-se o fato de que 

Pascal foi decisivo na constituição intelectual de Machado de Assis. Este, como Pascal, 

tinha plena consciência da miséria moral à qual todo ser humano estava condenado. E, 

sempre que havia referências aos textos pascalianos, foi feito um contraponto com as 

obras objeto desta tese.  

Foi discutido o ceticismo, em que se procurou mostrar que não é negativo ser 

cético, mas que se trata de um posicionamento que evita o julgamento e qualquer decisão 

é evitada. Procedeu-se a uma análise da mulher dentro do ennui em que foram levadas 

sobretudo em consideração as opções e oportunidades para a mulher, as quais inexistiam. 

Estabeleceu-se um quadro social brasileiro em que foram indicadas as rígidas divisões 

sociais brasileiras, em que o indivíduo já nasce com seu futuro social predestinado pela 

origem, raça e possibilidade de escolaridade. Ao mesmo tempo, foi posto que os homens 

também se entediavam já que a não produtividade se vincula ao conceito de ennui de 

algumas figuras femininas.  

Neste capítulo, foi levantada a questão de que o ennui vai aparecer bastantes vezes 

em Memórias Póstumas de Brás Cubas e em Quincas Borba. O conceito que Pascal 

conferiu ao ennui foi retomado para que se mostrasse que as mulheres se entediam mais 

que os homens porque elas não produzem. Raymondo Faoro é trazido para este capítulo 

uma vez que ele descreve um Brasil escravagista à época de Machado de Assis e achou-

se por bem fazer uma breve referência à situação do escravo no Brasil. Ressaltou-se o 
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fato de que Machado de Assis menciona o termo “escravo” nos três romances e, por conta 

disso, foram feitas análises sobre os trechos.  

José Aderaldo Castello e Afrânio Coutinho foram citados: o primeiro porque 

relaciona a sensação de tédio com o tempo e comenta que o escritor carioca aponta as 

mudanças incessantes, as substituições que alimentam a insatisfação inesgotável do 

homem. O segundo porque confere à questão temporal uma grande importância na obra 

machadiana. Em decorrência das relações entre ennui, tempo, improdutividade, 

contrapõem-se os bailes, saraus e discussões infrutíferas para distrair o tédio. Uma vez 

que Machado de Assis e Blaise Pascal eram moralistas, achou-se relevante fazer uma 

distinção entre moralista e moralizador para que ficasse bem clara a posição de ambos. 

Alfredo Pujol também é mencionado no capítulo quando se enfatizou, mais uma vez, o 

fato de que Machado de Assis busca o ser humano e sua história moral, isto é, a condição 

humana. Foi colocado um trecho de Pujol que se referia ao fato de não haver “uma 

aragem” na obra do escritor, para corroborar o que sempre se procurou reiterar nesta tese: 

o que interessava a Machado de Assis era o homem e não a natureza. A educação foi 

igualmente citada pois, para Pascal, “a admiração estraga tudo desde a infância”, e isso é 

mostrado por Machado de Assis quando este se refere à tola adoração que o pai de Brás 

Cubas tinha pelo filho. E esse tipo de educação tendenciosa e irresponsável propicia uma 

vida adulta egoísta, vazia, que só faz com que o ser humano caia no abismo do seu Nada. 

Alfredo Bosi, também citado no capítulo, escreveu que Pascal e Machado de Assis 

exploraram a “vacuidade humana” e nada mais procedente do que apostar no ennui para 

a exata medida do Nada existencial. Foram feitos comentários ao estilo machadiano, que 

por meio de palavras permeadas de humor, expressa a opinião do escritor sobre a condição 

humana.  

O capítulo IV, que diz respeito à concupiscência, discorreu sobre as principais 

reflexões de Pascal sobre o tema e procedeu-se a uma relação da descrição feita pelo 

filósofo com o comportamento dos personagens machadianos. 

Embora o foco fosse a concupiscência, não houve como não agregar os conceitos 

de divertissement e ennui, pois que os três aspectos se percebem no comportamento da 

maioria dos personagens. As ambiguidades também são mencionadas uma vez que as 

atitudes de certos personagens dos três romances primam por este tipo de atitude. Não foi 

esquecida a definição que José Dias faz de Capitu, segundo a qual a moça possuía olhos 
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de cigana oblíqua e dissimulada. Essas ambiguidades são criadas pela polissemia, a qual 

obriga o leitor a especular, teorizar e refletir para que aquelas lacunas sejam preenchidas. 

Foi reiterado que o objetivo da presente tese não é fazer um estudo de personagens, 

mas detectar como estes representam a visão de mundo pascaliana e machadiana, tendo-

se em mente que, embora a humanidade tenda para o mal, Pascal ainda acreditava na 

salvação do ser humano caído, ao contrário do autor de Dom Casmurro. 

Salientou-se o perfil das personagens femininas, a saber Virgília, Sofia e Capitu, 

que souberam usar de sua sensualidade para ascender socialmente. Foi feito um 

contraponto com as demais personagens femininas, como dona Plácida, Tonica, dona 

Glória, Nhã Loló, que não se encaixam no perfil das protagonistas e tiveram um triste 

fim. 

A dualidade ennui e divertissement foi apontada para sugerir que a concupiscência 

seria um tipo de divertissement, pois o ser humano vai buscar naquela uma maneira de 

não encarar seu vazio. Por outro lado, aventou-se a hipótese de que a concupiscência seria 

o denominador comum de ambos. 

A fim de se evitar certa postura tendenciosa, foi igualmento realizado um 

levantamento da concupiscência entre os personagens masculinos, Brás Cubas, Rubião, 

Cristiano Palha, Carlos Maria e Bentinho. Cada um, à sua maneira ora tende para a 

concupiscência dos olhos, ora para a concupiscência da carne, ora para ambas. Fez-se 

uma ressalva ao personagem Palha, da obra Quincas Borba, que usa a concupiscência 

para exibir a mulher, num lance de vaidade, ao mesmo tempo em que ele a reifica, pois a 

exibe como se fosse um troféu cobiçado pelos homens ou como uma prova de seu deleite 

particular. 

Mostrou-se que a concupiscência, em Machado de Assis, vem revestida de uma 

sensualidade ora explícita ora sublimada, mas sempre provocativa e constantemente 

aliada a interesses escondidos ou pouco confessáveis. Por conseguinte, desejo e interesse 

vêm para compor o cenário, devidamente camuflados pela gentileza e pela dissimulação. 

Essas falhas de caráter expressas, mais uma vez, apontam para a insuficiência, decorrente 

da queda e motivo principal de a condição humana ser tão decaída. 

O penúltimo capítulo se constituiu de considerações sobre a vaidade. Nele foi feito 

um levantamento dos pensamentos de Pascal bem como referências ao modo como 

Machado de Assis percebia a vaidade nas relações. 
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Dentre as inúmeras reflexões feitas por Pascal, foram selecionadas quatro: não 

somos um princípio de verdade (o que se coaduna com o pensamento de Machado de 

Assis, que sempre refutou qualquer princípio que se autoproclamasse detentor da 

verdade); a ignorância da moral e a ignorância das ciências exteriores; a presunção 

humana de desejar ser conhecido em toda a terra e a vaidade, que faz com que, quando o 

ser humano for estimado por cinco ou seis pessoas, se satisfaz; o mérito das belas ações 

ocultas, que são extremamente do agrado de Pascal.  

Machado de Assis, que pelo próprio temperamento, delineou fielmente a vaidade 

tão fortemente enraizada no ser humano, foi uma pessoa que jamais expressou um traço 

de vaidade e inveja a ponto de o sucesso alheio jamais tê-lo afetado negativamente. Em 

sua trajetória literária, conforme exposto no capítulo, ele foi procurando os conflitos 

psicológicos, os dramas individuais que se faziam presentes independentemente da classe 

social à que pertençam. Como exemplo, foi citado Cotrim, cunhado de Brás Cubas, que 

costumava mandar publicar nos jornais a notícia de um ou outro benefício que praticasse. 

Ao longo do capítulo, a vaidade foi-se mesclando com o conceito de que o ser 

humano, no olhar de Machado de Assis, é um misto de contradições, baixeza, grandeza. 

Estendendo-se este conceito ao pensamento de Pascal, constatou-se que, para este, o ser 

humano é digno de desprezo, mas também de amor e é neste viés que Pascal vai introduzir 

uma apologia do cristianismo, que, para ele, seria o único caminho capaz de libertar o ser 

humano do vício, da concupiscência, da soberba. 

As mulheres tiveram um enfoque especial bem como os homens já que ora se 

apresentam portadores da vaidade, ora atiçam a vaidade alheia para locupletar-se de 

alguma vantagem.  

No que tange às mulheres, estas foram mostradas como pessoas vaidosas e 

conscientes de seus dotes físicos e sabem que a bajulação pode fazê-las chegar aonde 

querem. Já nos homens, vinculou-se a vaidade à vida pública e privada. A vaidade 

também apareceu na prática religiosa: Bentinho se regozijou ao desfilar segurando o pálio 

durante uma procissão que se encaminhava para visitar uma mãe acometida de 

tuberculose, à beira da morte. Nessa passagem, Machado de Assis vai sutilmente, criticar 

os que fazem de um momento triste, como este, um meio de se mostrar perante os demais. 

Levando-se em conta que Machado de Assis era arredio a qualquer tipo de pompa, 

publicidade, aplauso, detectar e descrever comportamentos pautados na vaidade, 
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hipocrisia, deve ter sido um incômodo mas, ao mesmo tempo, o fez se dar conta do quanto 

o ser humano é obcecado pelo Nada. 

Finalmente, o capítulo VI se debruça sobre as convergências e alguns 

afastamentos de Machado de Assis e Blaise Pascal. 

Em seu início, o referido capítulo fez um quadro geral em que foi mencionado o 

porquê de se objetivar especular a respeito dos ecos pascalianos na visão de Machado de 

Assis, algo que teve seu início ainda na elaboração da dissertação de mestrado da autora. 

Reiterou-se o fato de que Machado de Assis não possui um sistema filosófico, mas 

uma disposição mental de encarar a vida. Em outros termos, em Machado de Assis, há 

uma atmosfera filosófica e não um sistema. Assim sendo, foi mencionada uma frase de 

André Gide, que afirmou que a influência não cria; ela desperta. E deve ter sido o que 

ocorreu com Machado de Assis: ao ler Blaise Pascal, ele apreendeu no filósofo 

pensamentos e reflexões que já faziam parte de sua cosmovisão, mas foi com a obra 

Pensées que ele se identificará. 

Foi igualmente mencionado o fato de que já se escreveu sobre a religiosidade e a 

filosofia em Machado de Assis. Assim sendo, foram referidos alguns temas apresentados 

que contemplaram referências religiosas na obra machadiana, os textos do Novo 

Testamento nas crônicas, o Eclesiastes, a Bíblia. Em termos de teses de doutorado que 

privilegiaram os temas, podem-se citar: a Bíblia nas narrativas de Brás Cubas, Bento 

Santiago e conselheiro Ayres; religião e antropologia na escrita machadiana; intertexto 

bíblico em Machado de Assis. Existem dissertações de mestrado que contemplaram as 

referências religiosas na obra machadiana, os textos do Novo Testamento nas crônicas, o 

Eclesiastes, a Bíblia. Em termos de teses de doutorado, encontram-se como temas: a 

Bíblia nas narrativas de Brás Cubas, Bento Santiago e do conselheiro Ayres; religião e 

antropologia na escrita machadiana; intertexto bíblico em Machado de Assis. 

Mencionaram-se igualmente artigos sobre o aspecto religioso de Machado de Assis: 

religiosidades em Machado de Assis; a importância do referencial religioso na obra de 

Machado de Assis; Dom Casmurro e o catolicismo; a dimensão mágico-religiosa nas 

Crônicas de Lélio, entre outros.  

Após um prolongamento da ideia de uma suposta religiosidade em Machado de 

Assis, foi feito um levantamento histórico da época em que o escritor viveu, e foram 

citadas as relações humanas, permeadas sobretudo pelo mal moral. 
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O que se pretendeu mostrar foi um escritor que se debruçou sobre a condição 

humana e logo detectou que todos, sem exceção, estão submetidos ao divertissement, ao 

ennui, à concupiscência e à vaidade, os quatro temas escolhidos para fins de análise deste 

estudo. 

Posteriormente a outras considerações, como a fraqueza e a miséria humanas, foi 

elucidado que tanto homens quanto mulheres são constituídos de inconstância e ganância 

e, mais uma vez, a referência à condição humana fez parte deste capítulo, pois que esta 

diz respeito e se faz presente na política, na religião, na economia, na educação, nas 

relações conjugais, pessoais e profissionais. 

Em seguida, foram enumeradas as aproximações e distâncias entre Machado de 

Assis e Blaise Pascal.  

A primeira aproximação se dá ao se constatar que tanto Machado de Assis quanto 

Blaise Pascal respeitavam a figura de Jesus, que exercia uma fascinação sobre os dois. 

Apesar dessa afinidade, enquanto Blaise Pascal acreditava que só quando se ligava a Jesus 

Cristo é que o ser humano atingiria sua redenção. Em Machado de Assis, nas três obras, 

nenhum personagem se redime uma vez que nenhum deles opta por Jesus para se livrar 

do sofrimento. Aqui, procedeu-se a uma separação do Machado de Assis pessoa física do 

Machado de Assis escritor. Enquanto cidadão, ele se preocupava com os rumos da Igreja 

Católica de seu tempo. Como escritor, vai criar personagens que raramente questionavam 

a própria fé. 

Após as considerações gerais, foram listados os pontos em comum e os pontos 

divergentes entre Blaise Pascal e Machado de Assis, e o que se constatou foi um número 

bem mais elevado de aproximações do que de distanciamentos. Ao todo, foram dezesseis 

semelhanças. Já no que diz respeito às diferenças, o que mais se sobressai é a 

possibilidade de redenção do ser humano desde que ele se assuma um ser em desgraça 

quando está afastado de Deus, na reflexão pascaliana. No escritor, esta possibilidade 

encontra-se ausente. 

No capítulo, foi apontado que, embora ambos tenham percebido a miséria humana, 

Pascal tentou compreender essa miséria, mas também perscrutou a grandeza humana. 

Contrariamente, o escritor vê o mundo essencialmente mau, a dor é que é real e o próprio 

mundo é obra da vontade da natureza, que é preferencialmente mais má do que boa, 

caracterizada pelo egoísmo. Opostamente, o autor de Dom Casmurro não enxergava a 

grandeza que a vida pode proporcionar. Foi igualmente posto em relevo o cuidado que se 
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deve ter para não estabelecer modelos engessados com relação a Blaise Pascal e a 

Machado de Assis, pois isso seria a última coisa que ambos objetivariam para si. 

Este foi um quadro geral de cada capítulo em que se procurou fazer um 

levantamento, no livro Pensées, de Blaise Pascal, de suas reflexões sobre divertissement, 

ennui, concupiscência e vaidade, temas escolhidos como recorrentes nas obras Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro.  

Blaise Pascal e Machado de Assis foram bastante críticos quanto à condição 

humana, que se apresenta diante deles, decaída, contraditória, hipócrita, inconstante. Com 

certeza, a saúde frágil de ambos contribuiu para influenciar sua visão de mundo.  

Quando se lê tanto a obra Pensées quanto os três romances e se percebem as 

nuances, as ironias, o jogo de palavras, não há como não lembrar uma frase de Nicolas 

Chamfort, poeta, jornalista, humorista e moralista francês, nascido em 1741, em 

Clermont-Ferrand, na França, coincidentemente na mesma cidade onde Pascal nasceu: 

“A melhor filosofia em face do mundo é aliar o sarcasmo do riso à indulgência do 

desprezo” (CHAMFORD apud BOSI, 2007, p. 212).  

Ao mesmo tempo, há uma frase de Pascal que é a seguinte: “Se moquer de la 

philosophie, c’est vraiment philosopher”. Em língua portuguesa, “debochar da filosofia é 

verdadeiramente filosofar”. Paralelamente, Machado de Assis criou a teoria de Humanitas 

para ironizar o positivismo. Não vemos aqui uma convergência de pensamentos de três 

moralistas, cada um tendo vivido em um século diferente, mas mostrando um olhar 

bastante cético quanto à filosofia? Colocando Chamford à parte dessas considerações 

finais, temos um filósofo e um escritor que se debruçaram sobre a condição humana e, 

como verdadeiros escafandristas, foram levantando cada camada da alma humana, 

desvelando o lado não tão atraente ou agradável de se vislumbrar. 

Frequentemente, comenta-se que Machado de Assis era antirreligioso; contudo, 

mais uma vez é importante lembrar que o escritor critica a barganha dos fiéis para com 

Deus e vai, ao mesmo tempo, sugerir a tensão entre a experiência religiosa e a instituição. 

E isso dá ensejo a uma pergunta: Machado de Assis não era religioso ou não era um 

religioso confessional? Arrisca-se a responder, com base na pesquisa desenvolvida para 

a presente tese, que ele não era nem uma coisa nem outra. Ao mesmo tempo, é possível 

apontar para o fato de que tanto o autor de Quincas Borba e Pascal mostraram a 

insuficiência humana, com uma diferença: enquanto o autor de Pensées mostra a 

necessidade de abertura ao Transcendente, o Bruxo do Cosme Velho não dá essa abertura, 
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preferindo mostrar o ser humano em sua conduta distante dos parâmetros da ética, da 

moral, da religiosidade, da preocupação com o outro. 

A propalada antirreligiosidade de Machado de Assis, na reflexão da autora desta 

tese, não impede a reflexão religiosa do leitor se este pensar pelo viés do pensamento de 

Pascal, para quem Deus está onde o ser humano não se encontra. E, dessa forma, é factível 

questionar: a obra machadiana poderia afirmar Deus por meio da negação? A resposta é 

negativa. O Deus que se manifesta por meio dos personagens machadianos, quando isso 

ocorre, se dá em uma relação de puro interesse pessoal e se o leitor almejar ver o Criador 

através de Machado de Assis, talvez incorra em frustração uma vez que, ao vermos os 

movimentos dos personagens, ele jamais pensará na existência ou não de Deus 

Afrânio Coutinho escreveu que “não há originalidade absoluta em literatura” 

(COUTINHO, 1966, p. 64), mas se pode arriscar dizer que Machado de Assis, dentro da 

literatura brasileira, ao “apropriar-se de coisas alheias como sugestões ou a modificá-las, 

adaptando-as a seu temperamento eminentemente brasileiro e às condições locais (...)” 

(COUTINHO, 1966, p. 65), conseguiu erigir uma obra que atiça a curiosidade, instiga o 

leitor e sugere reflexões. Nada no escritor é gratuito e, diversas vezes, uma obra 

machadiana exige um conhecimento prévio do leitor sobre determinado assunto. 

A confluência de cosmovisão que se estabeleceu entre Machado de Assis e Blaise 

Pascal se deu por diversos motivos, sobretudo à postura clássica de ambos, que preferiram 

pensar o mistério humano, sendo que a diferença é que o filósofo pensou esse mistério 

em termos teológicos. Outro motivo dessa afinidade foi que ambos se afastaram da 

idealização da condição humana e, sem emitir juízos de valor, puderam especular a 

existência humana sem se preocuparem em ser estimados pelos demais. 

Sempre que se busca estudar Machado de Assis, é necessário ter o cuidado de não 

colocá-lo em um formato ou moldura, pois ele sempre se esquivou dos rótulos, 

preservando sua identidade literária. Discreto como escritor, como funcionário público, 

como amigo, manteve uma liberdade de pensamento que o distingue de toda uma galeria 

de escritores. Machado de Assis nunca se deixou empolgar pelas reivindicações liberais 

de seus contemporâneos, e sua ideia sobre liberdade se avizinhava das normas 

conservadoras. 

Foi um desafio estabelecer um diálogo entre Pascal e o autor de Quincas Borba, 

pois se quis evitar, a todo custo, fazer um estudo de personagens. Entretanto, para fazer 
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conversar os dois, os personagens foram necessários para fazer a ponte entre a 

cosmovisão de um com a do outro.  

As leituras das obras principais – Pensées, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 

Quincas Borba e Dom Casmurro – e mais a bibliografia básica permitiram constatar a 

imensidão de temas que se podem estabelecer e que parecem não se esgotar.  

Blaise Pascal, nascido no século XVII, filósofo, téologo, matemático, geômetra, 

físico, visto por muitos como o precursor da ciência contemporânea, cuja obra, e aqui a 

autora se refere apenas a Pensées, vai ao encontro do que Machado de Assis pensava 

sobre o mundo e a condição humana. Lido inúmeras vezes pelo escritor brasileiro, o qual 

vai mencionar o pensador em seus livros Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas 

Borba, principalmente, Pascal, como Machado de Assis, foi um profundo e arguto 

observador da existência humana e de todas suas manifestações. Sua visão de mundo, que 

Jean Mesnard chama de universalidade, decorre de uma perspectiva em comum vigente 

no século XVII, que é a busca de um método válido em todos os domínios, conforme 

Jean-Robert Armogathe, em seu artigo intitulado Em direção ao verdadeiro Pascal no 

prefácio do livro Do espírito geométrico e Da arte de persuadir: e outros escritos de 

ciência, política e fé (2017). Considerações sobre o método empregado pelo filósofo à 

parte, o importante é, acompanhando Mesnard, reconhecer que a experiência vai além da 

ciência, “toca o domínio do religioso (no qual a revelação, nova forma de experiência, 

fornece o critério de verdade” (pp. 10-11). E talvez tenha sido isso que faz do pensamento 

de Pascal um pensamento universal e não local. 

Joaquim Maria Machado de Assis, escritor, contista, cronista, dramaturgo, poeta, 

tradutor, revisor, crítico teatral, sempre instigou a autora desta tese, que reproduz abaixo 

uma frase de Alfredo Bosi (2007, p. 164), em Machado de Assis: o enigma do olhar que 

expressa o que se procurou fazer nas páginas deste trabalho tendo como ponto central, o 

autor de Quincas Borba: “Machado de Assis, fixando atentamente o Brasil urbano do 

século XIX, mas pensando como um analista moral do século XVII, pôde ser, para este 

nosso século XX em agonia, uma voz inquietante que fala baixo mas provoca sempre.”      
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