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RESUMO 

 

A presente pesquisa apresenta um estudo sobre o mal a partir da leitura da obra Quincas 
Borba, de Machado de Assis, tendo como referência um viés da teologia e da filosofia uma 
vez que este problema historicamente suscitou questionamentos em ambos os campos do 
conhecimento. Concomitantemente, pretendemos apontar para a possibilidade de uma obra 
literária fazer surgir uma reflexão teológica e filosófica, sem contanto, ser necessário provar a 
religiosidade do escritor ou desvelar uma doutrina filosófica criada pelo mesmo. Para tanto, 
propomos como autores de base os teólogos Andrés Torres Queiruga, Juan Antonio Estrada, e 
a teóloga Ivone Gebara, e os filósofos Paul Ricœur, Blaise Pascal e Arthur Schopenhauer. Ao 
mesmo tempo, damos uma relevância ao livro do Eclesiastes, do qual o escritor carioca era 
leitor assíduo. Com isso, pretendemos evidenciar e compreender mais profundamente na já 
mencionada obra machadiana a presença do mal em suas mais facetadas manifestações nas 
relações humanas.  

 

Palavras-chave: Mal; teologia; filosofia; literatura; Machado de Assis; Andrés Torres 
Queiruga; Juan Antonio Estrada; Ivone Gebara; Paul Ricœur; Blaise Pascal; Arthur 
Schopenhauer; Eclesiastes.  
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ABSTRACT 

 

The present research conducts a study about evil based on the book Quincas Borba, by 
Machado de Assis, under the theological and philosophical viewpoint as the subject has raised 
several questions in both fields of knowledge. At one time, we intend to indicate that it is 
possible that a literary work may inspire a theological and philosophical thought without 
being necessary to prove the religious faith or to unveil a philosophical theory established by 
the writer. For that purpose, we suggest as authors the theologians Andrés Torres Queiruga, 
Juan Antonio Estrada, and Ivone Gebara, as well as the philosophers Paul Ricœur, Blaise 
Pascal and Arthur Schopenhauer. At the same time, we emphasize the Book of Ecclesiastes, 
of which the carioca writer was a constant reader. Therefore we aim at highlighting and 
understanding more deeply in the above mentioned book the presence of evil in its most 
varied aspects in human relations.  

 

Keywords: Evil; theology; philosophy; literature; Machado de Assis; Andrés Torres 
Queiruga; Juan Antonio Estrada; Ivone Gebara; Paul Ricœur; Arthur Schopenhauer; 
Ecclesiastes.  
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INTRODUÇÃO 
 

O mal, que vem suscitando análises, reflexões e considerações em diferentes áreas do 

conhecimento, ora é visto como um problema de fora de nós mesmos, ora como de dentro de 

nós. Se, de um lado, podemos afirmar que boa parte da tradição filosófica e teológica do 

Ocidente tratou o problema do mal como externo ao ser humano, de outro, podemos afirmar 

também que, principalmente diante das grandes tragédias que marcaram o século XX, bem 

como diante do fracasso em que incorreram os esforços da modernidade pela autonomia do 

homem e da razão, atualmente o problema do mal vem sendo estudado como interno ao 

humano. 

Para tanto, propomos como autores de base os teólogos Andrés Torres Queiruga, Juan 

Antonio Estrada, Ivone Gebara e os filósofos Paul Ricœur, Blaise Pascal e Arthur 

Schopenhauer. Com isso, pretendemos evidenciar e compreender mais profundamente na já 

mencionada obra machadiana a presença do mal em suas mais facetadas manifestações nas 

relações humanas.  

O interesse em estudar o mal na obra Quincas Borba, de Machado de Assis, se deveu 

ao fato de se perceber a possibilidade de outro olhar, para além dos estudos literários. Trata-se 

de se estudar o tema sob a égide da teologia e da filosofia sem recorrer a uma abordagem 

catequética a respeito de Machado de Assis. Ao mesmo tempo, pelo fato de o escritor em 

questão não emitir juízos de valor, ele nos deixa livres para percebermos o mal nas relações 

bem como nos possibilita preencher as lacunas que habilmente deixou ao longo do livro para 

sermos, na condição de leitores, também narradores e personagens da trama. 

Sem “carregar nas tintas”, sem idealizar e sem apontar o que é bom e o que é mau, 

Machado de Assis nos dá a liberdade de perscrutar a alma humana sem cairmos na pieguice 

ou no maniqueísmo. É como se ele dissesse: “O mal está aí, o ser humano está aí. Concluam o 

que bem quiserem.” 

Mas por que, frequentemente, nós nos surpreendemos ou nos chocamos quando 

presenciamos um ato de maldade ou ouvimos falar de um mal perpetrado? Provavelmente seja 

porque ele sempre esteve tão presente nas relações humanas, suscitando análises, reflexões e 

considerações de diferentes áreas do conhecimento e de vários setores da sociedade.  
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 Viviane Cândido afirmou: “Costumamos ver o mal como fora de nós mesmos. Agimos 

como se, diante dele, estivéssemos imunes e, exatamente por isso, nós acreditamos, inclusive, 

no direito de julgar os outros” (2011, p. 85). Por conta disso, torna-se imprescindível estudar o 

mal, entendido como um problema de dentro para fora, apoiando-nos no discurso teológico e 

filosófico, que se debruçaram profundamente sobre uma questão que, aparentemente, ainda 

não apresentou uma explicação convincente para o fato de que devemos olhar o mal com 

reverência.  

 Machado de Assis (1839-1908), que dispensa apresentações, em sua construção 

literária, vê o mal como algo que habita dentro de nós e entende que as consequências dos 

atos, tendo como base o mal, afetam negativamente o meio que nos rodeia. Esse meio, em que 

se desenrola a trama de Quincas Borba, distingue-se como uma sociedade plena de 

desigualdades, em que o diálogo social sempre se dá assimetricamente. O cinismo do forte e a 

hipocrisia do fraco, na opinião de Bosi (2007), se convertem numa relação em que o fraco é 

sempre humilhado e o forte sempre domina seu interlocutor. Por conseguinte, o mal aí se 

instala e vai atravessando e inspirando as relações intrafamiliais, entre vizinhos, entre colegas 

de profissão, entre sócios. Estamos, pois, diante de um leque de relações humanas que 

fornecem um material bastante vasto e rico para refletirmos teológica e filosoficamente, e 

mesmo socialmente, sem que o autor por uma vez sequer nos force a fazer tais reflexões. 

Conforme já referido: o Bruxo do Cosme Velho, como Machado de Assis é conhecido, 

sempre nos deixa livres com os seus romances para pensarmos o que quisermos a partir deles.  

A iniciativa de estudar o mal na obra Quincas Borba, de Machado de Assis, 

igualmente se deu por nos deparar tantas e variadas vezes com situações em que detectamos 

algo que não está “certo”, embora a roupagem nos iluda no sentido de nos desviar do que 

realmente está acontecendo. E escolhemos Machado de Assis porque nas obras dele o mal se 

manifesta onde há liberdade e, por conseguinte, é possível circular pelos seus personagens e 

situações sem sermos obrigados a concordar com a visão de mundo do autor. Por essa razão, é 

tão inspirador lê-lo – ele não impõe suas opiniões, mas nos conduz delicada e respeitosamente 

pelos meandros da condição humana, com suas inúmeras torpezas e poucas virtudes. Contudo, 

o autor não renega o humano e o aceita em sua miséria. Por trabalhar a condição humana tão 

de perto, ele se afasta da hipocrisia e nos dá uma visão ampla do que somos, como agimos e 

pensamos – mas sempre nos dando a liberdade de pensar e de tirar nossas próprias 

conclusões. 
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 Em Machado de Assis, o mal aparece como parte da condição humana, mas o homem 

sucumbe ao mal. Seus personagens são livres para escolher entre o bem e o mal e, neste 

sentido, podemos nos encontrar, ver-nos refletidos, viver em seus personagens, tendo com 

isso, ao final da aventura, a chance de conhecer um pouco mais de nós mesmos. Os 

personagens escolhem ser maus, porque o mal é resultado da escolha da alma, em outras 

palavras, ele não é pré-determinado. 

 Machado de Assis não nos inspira abertamente para abominarmos o mal e 

privilegiarmos o bem, mas no movimento de seus personagens, temos dois assombros: 

rejeitamos profundamente o mal e concluímos que o ser humano não tem salvação. 

Entretanto, embora não haja uma pregação explícita por parte do autor, esperamos que, em 

algum momento, pelo menos um dos personagens receba o castigo divino, se formos nos 

basear nas admoestações do senso comum cristão de que o pecado acarreta consequências. 

Contudo, tal expectativa nunca é correspondida na obra Quincas Borba. E se ele não se faz 

porta-voz do defensor do bem, é porque ele não só permite seus personagens agir livremente, 

como também deixa o leitor à vontade para conclusões livres.  

 Fazer o bem e o mal é o mistério da condição humana e, humanos que somos, 

idealizamos e definimos o bem e o mal, como se fosse possível enquadrá-los, como vivência e 

como conceitos, em compartimentos estanques. Machado de Assis vê o mal no crivo da 

realidade, pois é assim que este deve ser visto já que ele está presente no indivíduo; não só ele 

como o bem.  

 A modernidade nos fez cair na pretensão de que somos infinitos, embora sejamos 

exatamente o oposto; ela não nos permite a derrota, pois fomos criados para sermos 

vencedores em qualquer situação e, então, nos afastamos do real, que nos impõe limites e 

obstáculos e que é ao mesmo tempo mutante e cambiante.  

 Essa modernidade em relação à qual Machado de Assis sempre se mostrou descrente, 

pois tudo o que ela apregoava como sinais de um tempo de progresso, de desenvolvimento, o 

escritor via como algo de ser dificilmente posto em prática já que o ser humano é limitado, 

contingente e volúvel.  

 Preferindo não se pronunciar e a suspender qualquer juízo de valor, Machado de Assis, 

sem se perturbar e indiferente à euforia que se propagava em seu século, caracterizado pelo 

progresso da Ciência, pelo Positivismo e tantos outros ismos, mas encontrando respaldo no 
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pensamento de Pascal de Montaigne, do Eclesiastes, de Schopenhauer, procurou, como um 

cético primitivo ou prático, escrever uma obra em que o leitor se depara com uma narrativa 

dubitativa, produzindo uma complexificação de significados. E Machado de Assis não se 

afastou da realidade que se descortinava diante de si. 

 Descrito como um escritor que se situa em pleno movimento literário do Realismo, 

Machado de Assis, nas palavras de Alfredo Bosi (2007), não abraçou a perspectiva que 

acolheria as ideias dominantes da época. Não sendo evolucionista, positivista, cientificista, 

republicano ou militante abolicionista, o escritor mesmo simpático à abolição da escravatura, 

tinha seus valores e modos de pensar inspirados pela tradição analítica e moral do século 

XVII, o que lhe conferiram não só um distanciamento do que deveria ser descrito, mas 

premiaram sua linguagem com algo discreto e mordaz. 

 Estudar o mal em Machado na obra Quincas Borba, além de ser um exercício 

prazeroso e enriquecedor, dá a exata medida do quanto podemos – e às vezes queremos – ser 

maus. O mal, apesar de já constar na Bíblia, por exemplo, no episódio de Caim e Abel, é cada 

vez mais atual, pois não há como negar que vivemos num mundo em que as relações e os 

fatos geralmente se apresentam permeados pelo mal. Muitas vezes, por um mal imperceptível, 

mas cujas consequências são devastadoras, alarmantes e quiçá surpreendentes.  

Por conseguinte, se o mal rege as relações, por que não estudá-lo sob as abordagens 

teológica e filosófica? E se o fazemos não seria precisamente para compreender como 

experimentamos o mal em nossa existência, considerando nossas relações? A lista de teólogos 

e filósofos que discorreram sobre o assunto é longa e podemos depreender que o tema é rico, 

ainda não se esgotou e, para a comunidade acadêmica, será importante haver uma pesquisa 

que se atenha ao mal que o autor de Quincas Borba tão bem descreveu, sem cair no 

maniqueísmo, mas sempre deixando o leitor livre para “observar” o mal.  

O escritor carioca observou o mal num 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. 

Para tanto, ele se desvencilhou da ideia de querer igualar o Brasil à Europa de Darwin, 

Comte, Spencer, entre outros. Machado de Assis, ao apontar para a condição humana com 
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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 perpetuar o mal, desde que seus interesses e desejos sejam sempre satisfeitos. Para 

tanto, o autor de Quincas Borba abandonou as explicações “racionais” (não nos esqueçamos 

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, num contexto em que as relações 

apresentam um traço mercantilista através do qual tudo é cambiável e o ser humano, reificado. 

Os interesses, conforme já mencionamos acima, e mais a vaidade, a hipocrisia e a 

infração das normas supostamente civilizadas contribuem para o estabelecimento de um 

egoísmo universal (BOSI, 2007) em cujo âmago residem o instinto e o cálculo. E será neste 

universo que veremos os personagens de Quincas Borba transitando em busca de um status 

que lhes dê visibilidade e, para que isso ocorra, apenas os mais fortes e mais habilitados 

sobreviverão.  

À medida que testemunhamos, através da leitura, o mal permeando as relações, o 

escritor nos 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 a 

questão que religiões e filosofias intentavam decifrar: a razão da presença do mal na alma 

humana.  

E Machado de Assis mostra o mal em movimento, corroendo as relações – sejam do 

que tipo forem – através da literatura, a qual é igualmente um modo de percebermos e 

captarmos o real. E com uma vantagem: a literatura, por meio de um procedimento 

fundamentalmente artístico, torna-se um ato gratuito, fala à nossa sensibilidade e não ao nosso 

racionalismo e, destarte, sem ter a obrigatoriedade de dar respostas, apenas apresenta a visão 

de mundo do escritor, o qual poderá ou não propor alternativas para uma organização de 

mundo mais harmoniosa. 

O que nos atrai no texto de Quincas Borba, além, evidentemente, do estilo impecável, 

em que a estética é o ponto mais significativo, é a leitura de uma obra cujo autor se 

preocupava essencialmente com o comportamento humano, o qual, muitas vezes, embora seja 
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um reflexo do momento histórico, social, político e econômico de seu tempo, é igualmente 

fruto de um mecanismo interno, que independe da educação recebida, das orientações 

religiosas transmitidas, dos autores lidos. E isso pode ser comprovado em qualquer ser 

humano, seja de que lugar for. Daí 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. 

Inspirando-nos em Alfredo Bosi, que escreveu que Machado de Assis viu por dentro o 

que o Naturalismo viu por fora, propomos uma abordagem teológica e filosófica para 

tentarmos estabelecer um elo entre literatura, teologia e filosofia, mas sem nos prendermos a 

que pensamento teológico ou corrente filosófica Machado de Assis se filiara, mas acenar com 

a possiblidade de reflexão de ambas as áreas do conhecimento, mas com a liberdade da qual 

Machado de Assis nunca abriu mão. 

Colocando em xeque os modelos éticos, sugerindo o amoralismo e a disfarçatez das 

pessoas para subirem ao topo da escala burguesa, descrevendo as relações ambíguas, 

hipócritas, permeadas de favores e gentilezas mas recheadas de más intenções, Machado de 

Assis nos deixa incomodados ao compartilharmos, como leitores e, muitas vezes, junto aos 

personagens, a falta de dignidade interior, o cair da máscara dos modelos ideais de casamento, 

de relações econômicas, de política, de jornalismo.  

Não vemos redenção, resignação ou transformação do ser humano, ou melhor: nossas 

expectativas de uma sociedade mais justa desaparecem e nem mesmo o amor garantirá a 

felicidade.  

Em decorrência disso, a leitura da obra Quincas Borba se apresenta tão instigante: ela 

nos leva, por intermédio do imaginário, das lacunas deixadas propositadamente pelo escritor, 

da estética, a um confronto de nós mesmos com a nossa alma e com a dos personagens. Ler 

Quincas Borba é estar em contato, a nosso ver, com uma das produções mais fecundas de 

Machado de Assis. 
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CAPÍTULO I - A EXPERIÊNCIA DO MAL EM QUINCAS BORBA 
 

O objetivo deste capítulo é fazer um esboço da biografia do escritor Machado de Assis 

bem como apontar algumas considerações feitas por autores que analisaram a obra Quincas 

Borba sob alguns vieses. Para tanto, propusemo-nos a mostrar as mudanças pelas quais o livro 

passou, uma vez que a obra, primeiramente, foi publicada em forma de folhetim durante cinco 

anos (1886-1891). A transposição para a forma de livro acarretou a supressão de trechos e o 

modo como o autor tratou seus personagens, o que o levou a optar pelo claro-escuro, pela 

ambiguidade, pela presença de lacunas que cabe ao leitor preencher. 

Faremos uma contextualização da época em que o livro foi escrito, pois 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 com a pena da galhofa molhada na tinta da 

melancolia.  

Daremos uma especial atenção à filosofia do Humanitismo, princípio criado pelo 

filósofo Quincas Borba, amigo de Rubião (personagem principal do livro) e homônimo do 

cão, o qual, talvez, deu o título ao livro. Nossa ênfase no assunto se baseia no fato de que 

contemporâneo de Auguste Comte e de Charles Darwin, Machado de Assis nada mais fez do 

que fazer troça dos sistemas filosóficos, que nada explicam e nada contribuem para uma 

humanidade mais próxima do bem. 

Resumiremos o livro bem como teceremos considerações sobre os personagens. 

Outros aspectos a serem privilegiados são o estilo machadiano, mais especificamente o 

discurso indireto livre e as referências ao leitor. 

Apontaremos igualmente os autores que Machado de Assis costumava ler e apreciar e 

nomearemos algumas características de cada um. 

No leque variado de olhares que podem ser dirigidos à análise de Quincas Borba, 

optamos pelo que consideramos mais pertinente, pois se torna impraticável querer abranger 

todas as possíveis abordagens. Ao mesmo tempo, como o escritor nada pontuou, postulou ou 
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definiu explicitamente, temos a liberdade de escolher o caminho que quisermos, mas também 

devemos não nos deixar levar pela tendência de querer tudo definir. 

O que realmente ensejamos neste primeiro capítulo é referir-nos a aspectos da obra 

Quincas Borba que nos ajudarão a perceber melhor os aspectos teológico e filosófico do 

texto. 

 

1.1 O ESCRITOR 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: 
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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 preceptor 

e um agradável companheiro” (MACHADO DE ASSIS apud QUEIROZ, 2008, p.35). 

Aos seis anos, perdeu a única irmã. Quatro anos mais tarde, a mãe falece. Em 1854, o 

pai casou-se com Maria Inês e, aos 14 anos, Machado de Assis ajudava a madrasta a vender 

doces para prover a casa. Não sabemos se foi à escola regularmente. Mais tarde, ele passava 

grande parte de seu tempo na Rua do Ouvidor, trabalhando. 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 e esta 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 

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, ela foi 

adquirindo certa estabilidade econômica e mais tempo para escrever. 

Machado de Assis se dividia escrevendo crônicas, crítica teatral e poemas. 

Paralelamente, ia se dedicando ao conto e ao romance.  



22 
 

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 35 anos.  

Em 1870, 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). 

Machado de Assis faleceu no Rio de Janeiro, aos 29 de setembro de 1908, às 3h20, aos 

69 anos de idade, em sua residência no Cosme Velho, vítima de uma úlcera canceriosa na 

boca.  

 

1.2 A OBRA QUINCAS BORBA 

 

Aqui cabem algumas considerações mais específicas sobre a obra Quincas Borba, 

objeto de nossa pesquisa. 

Conforme Ana Cláudia Suriani da Silva, em Quincas Borba, ou o declínio do folhetim 

(2006), o livro foi publicado, inicialmente, em forma de folhetim, no jornal A Estação, do Rio 

de Janeiro, quinzenalmente de 15 de junho de 1886 a 15 de setembro de 1891, tendo sofrido 

interrupções em 1887 (31 de maio, 31 de outubro); 1888 (15 de março, 30 de abril, 15 de 

maio, 15 de junho a 15 de outubro); 1889 (15 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de abril, 15-31 de 

maio, 15 de julho, 15 de agosto a 15 de novembro); 1890 (30 de abril, 30 de junho, 15 de 

setembro, 31 de outubro, 31 de dezembro); 1891: (31 de maio, 15 de julho a 15 de agosto).  

Quincas Borba é o último romance machadiano “publicado originalmente em fatias” 

(SILVA, 2006, p.217).  

Foi justamente durante o processo de composição da obra que teve lugar o 

rompimento com o jornal, que era o meio de publicação dos romances machadianos, para a 
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publicação em livro. Em decorrência dessa mudança do gênero folhetinesco para o livro, a 

consequência foi uma profunda “inovação em relação à forma artística” (SILVA, 2006, 

p.218). Machado de Assis logo se dera conta de que o folhetim e o livro proporcionam 

leituras diferentes. A autora aponta para o fato de que a inovação artística fundamental trazida 

pelas duas versões de Quincas Borba não foi suficientemente explorada. Será depois de 

Quincas Borba, pois, que Machado de Assis abandona definitivamente o formato seriado para 

publicar seus romances. Dom Casmurro, por exemplo, já não sai mais em folhetins, exceto a 

redação primitiva dos capítulos 3 e 4, que será publicada no jornal na República, em 15 de 

novembro de 1896 (SOUSA apud SILVA, 2006, p.225). 

Um aspecto relevante a ser levantado é o que se refere ao formato de um mesmo texto 

no jornal e em livro. A largura da coluna do folhetim, segundo Silva (2006), determinava as 

dimensões do volume e, provavelmente, o futuro sucesso e o tipo de leitor que o leria. Um 

exemplo disso é dado pela autora, quando cita um trecho do livro Memórias Póstumas de 

Brás Cubas em que Machado de Assis se refere aos tipos de leitores conforme as dimensões 

do livro. O público in-12o gosta de “pouco texto, larga margem” já o leitor “pesadão” ou 

público in-folio apreciam os capítulos compridos. Ainda em suas considerações sobre 

publicações em folhetim e em livro, Silva escreve que o folhetim atraía assinantes para o 

jornal. A autora aponta para o fato de que jornais e editoras de livros podiam criar parcerias 

para diminuir as despesas na produção e aumentar ou garantir os lucros de ambos e, nessa 

interação, ninguém tinha prejuízo “muito menos a Literatura” (SILVA, 2006, p.228). Ao 

mesmo tempo em que o folhetim atraía assinantes para o jornal, a editora já visava ao seu 

público-alvo, que era o próprio assinante do periódico. Este mesmo assinante, consoante 

Silva, poderia obter em volume seu romance favorito.  

Quando o romance de Machado de Assis é publicado no folhetim, num formato 

importado da França, o texto também sofrerá influências das características dessa ficção 

francesa. Essa influência será corrigida por Machado de Assis em sua fase madura já que “os 

valores burgueses, urbanos e democráticos que o melodrama e a ficção popular inglesa e 

francesa defendiam não vigoravam no Brasil” (SILVA, 2006, p.236). Concomitantemente, 

inexistiria no Brasil um público suficientemente representativo “para sustentar uma ficção 

popular” (SILVA, 2006, p.236).  

Outro aspecto que devemos ressaltar refere-se à tiragem. Segundo Silva, a tiragem dos 

periódicos era muito mais elevada do que a das primeiras edições.  
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Quincas Borba, que constitui o romance que conclui a produção romanesca de 

Machado de Assis em termos de vinculação através da imprensa, foi publicado, como já 

sabemos, em sua forma folhetinesca, durante cinco anos nas páginas da Parte Literária de A 

estação. Consoante Silva, o texto “foi profundamente reescrito desde o primeiro capítulo. 

Machado de Assis não somente eliminou ou acrescentou trechos e capítulos inteiros, mas 

também reformulou frases e inverteu a seqüência (sic) cronológica de eventos, tornando 

impossível o reaproveitamento da matriz tipográfica do periódico para a composição do livro” 

(SILVA, 2006, pp.241-242). Essas informações nos parecem relevantes uma vez que a 

história de Rubião será um divisor entre “um modo de escrita e publicação vinculado ao 

folhetim e outro ao livro” (SILVA, 2006, p.242).   

A principal característica entre um texto a ser lido em forma de folhetim e a obra a ser 

lida no livro é que “o romance resulta da conjunção da visão da narrativa considerada como 

um todo, para ser lida num só fôlego” (SILVA, 2006, p.242); já a obra na forma de folhetim 

apresenta uma progressão linear, já que é publicada em forma de fascículos: 

Na primeira versão [seriada], a incompatibilidade inicial entre a visão global 
que o escritor queria dar ao texto e a necessidade de publicá-lo em fatias 
criou um impasse criativo, o qual resultou em interrupções subseqüentes 
(sic) na publicação do romance e no emprego de soluções narrativas 
temporárias, emprestadas de formas literárias populares, como o próprio o 
(sic) romance-folhetim e o melodrama. A versão seriada documenta assim o 
embate gerado no processo criativo entre as condições de publicação e o 
arcabouço narrativo do plano geral da obra. (SILVA, 2006, p.242). 

Não obstante, vale ressaltar que tal embate não significa que havia um desacordo entre 

o conteúdo de Quincas Borba e a ideologia da revista. Na verdade, segundo Silva, o 

imaginário da obra é alimentado e dialoga com os elementos e temas apresentados pelas 

outras colunas. Até mesmo as gravuras e os anúncios de A Estação se relacionam com o teor 

de Quincas Borba.  

O assinante de A Estação lia um jornal que inspirava o desejo de ascensão social (era 

exatamente o que Palha e Sofia, entre outros personagens da obra, almejavam). Segundo 

Gilda de Mello e Souza, citada no texto de Ana Cláudia Suriani da Silva, as revistas 

difundiam os preceitos da moda junto às camadas inferiores da sociedade, uma vez que a 

sociedade do século XIX não levanta mais muros intransponíveis, “nem mesmo entre a 

burguesia e a nobreza” (SOUZA apud SILVA, 2006, p.243). A fixidez relativa da estrutura 

social será substituída por uma constante mobilidade.  
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O periódico, pois, “promovia o sentimento aristocrático da classe dominante européia 

(sic)” (p.243), que dizia respeito à moda, à alta costura, ao modo de vida aristocrata europeu e 

à exaltação da instituição imperial da realeza. Visando às classes alta e média, A Estação 

enfatizava os valores culturais tão caros à elite carioca, a qual, através da publicação, se 

identificava culturalmente com a Europa. A classe média, por sua vez, tinha sua aspiração de 

ascender socialmente alimentada pela publicação. 

Torna-se pertinente mencionar que A Estação acompanhava o conceito editorial da 

revista matriz alemã, do Die Modenwelt e Illustrierte Frauen-Zeitung, de Berlim. Estas 

publicações buscavam, segundo o texto de Silva, unir moda e literatura, eram ricas em 

ilustrações, e seu público-alvo era toda a família. Eram publicados os mais diversos assuntos e 

matérias: educação familiar, instruções sobre como costurar roupas para toda a família, 

valores morais da família, etiqueta de mesa e de salão. Fazendo um paralelismo entre A 

Estação e a Die Illustrierte Frauen-Zeitung, a primeira tinha suas ilustrações tiradas da 

publicação alemã e, conforme Silva, durante o período em que Quincas Borba foi publicado 

(1886-1891), os quadros artísticos ou retratos de pessoas pertencentes à aristocracia e as 

figuras imperiais eram primeiramente publicados no Die Illustrierte Frauen-Zeitung.  

Todo esse material ilustrativo vai permeando as páginas de A Estação, que publica e 

difunde marcas de perfume e tipos de tecido e que apresenta em seu bojo as crônicas de Artur 

Azevedo, os textos narrativos de interesse momentâneo “até chegar ao produto mais nobre 

dessa cadeia construída sobre as potencialidades criativas da revista” (SILVA, 2006, p.247). 

Quando Machado de Assis descreve a megalomania imperial de Rubião e a ascensão em 

sociedade, temas centrais do romance, estes “entram em intertextualidade direta com a 

inclinação editorial da revista” (SILVA, 2006, p.247).  

Ao fazermos uma comparação entre os dois tipos de apresentação da obra – folhetim e 

livro – e baseados no texto de Silva, percebemos que o fato de, numa revista, haver uma 

narrativa seriada e mais elementos textuais e iconográficos unidos pelo mesmo princípio 

editorial, constitui-se o primeiro aspecto que diferencia a experiência de leitura na revista e a 

do livro. A revista, que atendia a um público na sua maioria feminino, tendia a ligar a trama 

de Quincas Borba à moda. Por outro lado, ainda no viés da autora, ao criar os ambiciosos 

Palha e Sofia, que não hesitam em fazer qualquer coisa para ascender socialmente, o escritor 

está exatamente correspondendo à temática principal da revista. O romance diz respeito à 

história da fortuna e ruína de Rubião, mas também à história da ascensão ou declínio social 
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das demais personagens. Embora Machado de Assis fosse bastante parcimonioso quanto à 

descrição da ascensão social do casal, já que ele não se deteve na descrição de roupas, joias, 

gostos literários, amizades, passatempos, móveis ou enfeites usados por Sofia, precisamos 

levar em consideração que o casal muda de endereço três vezes. 

Por conseguinte, ao transformar em ficção as aspirações sociais de seu público, o 

romance reflete a inclinação editorial da revista. Para Silva, a ironia do romance, já que 

estamos tratando de Machado de Assis, se dá quando este cria a megalomania imperial de 

Rubião alicerçada “sobre o desajuste entre a inclinação imperial do periódico e o estado 

decadente da Monarquia brasileira antes da Proclamação da República” (SILVA, 2006, 

p.248).  

Só o fato de o nome de Machado de Assis constar da publicação dava prestígio à 

revista. “Nem por isso Machado de Assis deixava de participar dessa grande engrenagem, 

mesmo que tenha sido para tirá-la do eixo. Tratando-se do bruxo do Cosme Velho todo 

cuidado é pouco” (SILVA, 2006, pp.248-249).  

A versão seriada não se limita a ser caracterizada como um produto inacabado. No 

folhetim, o texto tem início, meio e fim e entreteve o público. Nele, Machado de Assis já 

desenhara “o entrecruzamento dos destinos de todas as personagens e ao mesmo tempo o 

papel que cada uma exerceu na definição da trajetória de Rubião” (SILVA, 2006, p.249). 

Em 1882, durante a obra seriada de Quincas Borba, a tiragem foi de 10 mil assinaturas 

e isso, consoante a autora, representa apenas uma parte daqueles que liam a revista 

quinzenalmente. Potencialmente falando, o número de leitores de um periódico é maior do 

que o de assinantes. Uma vez que os assinantes costumavam emprestar suas revistas, é 

possível deduzir que a circulação se eleva a 100 mil leitores, enquanto a tiragem se restringe a 

dez mil assinaturas. Concomitantemente, a circulação de A Estação não se restringia à capital 

do Império. Seus leitores também eram moradores de Campos, Minas Gerais, São Paulo, 

Mato Grosso do Sul, Belém, Manaus e Porto Alegre, só para citar algumas cidades e estados 

brasileiros. 

Voltemos a considerar a diferença que existe entre o formato da forma seriada e o 

livro. No primeiro, conta-se com o conteúdo iconográfico, e o ritmo da leitura ocorre de 

forma não idêntica. Havia outros materiais que ocupavam o mesmo espaço: crônica, moda, 

conselhos, outros tipos de artigos, gravuras, anúncios. Além do mais, de acordo com Silva 
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(2006), as experiências de leitura nos dois formatos são distintas em decorrência das 

alterações feitas no texto pelo autor. Assim sendo, a primeira edição em livro será um texto 

revisado em profundidade e se apresentará sem artigos, gravuras e anúncios. 

Machado retrabalhou a narrativa desde o nível mais microscópico da 
reestruturação da frase até o mais macroscópico da reordenação de eventos, 
sem nos esquecermos de que ele também suprimiu grandes seqüências (sic) 
de episódios e acrescentou alguns trechos ou capítulos. Eu defendo a tese de 
que na reescrita, Machado levou ao extremo o seu plano inicial de construir 
sentido através de envergaduras narrativas muito mais longas do que os 
fascículos originais, chegando a englobar todo o romance, do primeiro ao 
último capítulo. (SILVA, 2006, p.252). 

Silva (2006) elenca três mudanças principais das quais Machado de Assis lançou mão 

para poder transformar os fascículos em um livro: concentração do foco em Rubião; a 

imaginação melodramática e o Humanitismo. Escreveremos sobre tais mudanças 

resumidamente, pois consideramos importante apontar esse viés proposto pela autora. 

A fim de dar continuidade ao nosso texto, faz-se necessário proceder ao resumo do 

romance Quincas Borba, objeto de nosso estudo. Consoante a citação feita por Bosi veremos 

a história de um homem que sofre não só uma pilhagem monetária mas também moral e 

mental. 

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 dão conta de estarem 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 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 
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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, Rubião retorna a Barbacena, onde 

morre. 

Concentração do foco em Rubião – Antes do formato em livro, o eixo do romance 

oscilava, já que o destino das personagens secundárias, como Maria Benedita, Carlos Maria, 

Freitas e Dona Tonica, era avidamente acompanhado pelos leitores, embora Rubião já se 

destacasse na narrativa. Ao trabalhar sistematicamente o personagem Rubião para o livro, 

Machado de Assis, na opinião de Silva, redefiniu o enredo e, portanto, definiu um novo 

padrão de leitura para o romance.  

O processo de centralização do foco em Rubião já ocorre quando o escritor reordena 

os fatos apresentados nos primeiros vinte capítulos. No folhetim, segundo Augusto Meyer, 

citado por Silva, a versão seriada “começava então pelo começo” (MEYER apud SILVA, 

2006, p.254), pela revelação da doença do filósofo e pelo prognóstico de sua morte. Até o 

capítulo 18, o espaço da ação se dá em Barbacena. No capítulo 20, dá-se a concretização da 

ascensão social de Rubião, que admira a enseada de Botafogo da mansão herdada do amigo. 

No folhetim, Rubião é descrito como mais ambicioso e egoísta.  

No formato de livro, a cena em que Rubião contempla a bela enseada de Botafogo é 

transposta para o início do romance. Por conseguinte, o começo da obra já mostra um Rubião 

como alguém de posses, solidamente instalado no Rio de Janeiro. Em outras palavras, a nova 

ordem de apresentação nos introduz a um Rubião que se encontra no ápice de sua riqueza e 

em gozo de suas faculdades mentais, “se acreditarmos que o nosso herói foi algum dia são” 

(SILVA, 2006, p.255). Os fatos desenrolados em Barbacena, a viagem de trem de Rubião à 

capital do Império, os encontros de Rubião com Palha e Sofia são apresentados em flashback. 

Conforme Silva, o flashback é tão prolixo (do capítulo 4 a 27) que, se não fosse a advertência 

do narrador, o leitor não perceberia que é no capítulo 27 que a cena retorna a Rubião na 

varanda da mansão.  

A imaginação melodramática – Para Silva, a imaginação melodramática foi um 

recurso empregado por Machado de Assis enquanto não encontrava uma saída para a 

narrativa. Ele apelará para o sensacional e criará suspense. Não obstante, o escritor 
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abandonará tal recurso porque percebe que este seria pouco realista. O motivo é o seguinte: a 

resolução do conflito pelo recurso melodramático poderia dar ensejo a um debate de questões 

morais, já que os personagens precisariam revelar seus verdadeiros interesses para manter os 

laços de amizade. Contudo, uma vez que o romance em que a dissimulação é o código que 

rege as relações, a sinceridade e o excesso não seriam pertinentes.  

Ao passar da versão seriada para o livro, o escritor carioca suprimiu vários episódios, 

os quais haviam sido gerados a fim de ganhar tempo até encontrar uma saída para a narrativa.  

Humanitismo – A teoria de Humanitas é uma sátira às filosofias científicas da época, 

ao Positivismo e ao Evolucionismo. Já na versão em livro, o Humanitismo receberá uma 

dimensão bem mais abrangente, embora ainda esteja eivada de sátira, só que ele passa do 

nível de um traço característico do filósofo Quincas Borba para se tornar o elemento 

unificador, pois que ele passa a explicar e a ligar ao mesmo tempo todos os episódios e 

destinos em uma única e complexa rede de causas e efeitos. “O Humanitismo seria (...) o 

arremate final para a criação da visão global do romance e, ao mesmo tempo, uma das saídas 

encontradas para o impasse criativo” (SILVA, 2006, p.265). 

Ao fazer do Humanitismo o elemento unificador do enredo, Machado de Assis, 

conforme Silva, está praticando o padrão de construção e de leitura do romance naturalista. E, 

provavelmente, esta seja a razão por que se atribui à obra Quincas Borba um retorno a um 

modo narrativo mais tradicional, que é o do narrador onisciente em terceira pessoa. Aqui, faz-

se necessário acrescentar o texto de Bianca Karam, intitulado Rubião: o “leitor ignaro” de 

Quincas Borba (2006). Em um dos trechos, Karam aponta que o fato de o narrador ser em 

terceira pessoa, o leitor tem conhecimento dos diferentes olhares dos personagens sobre um 

mesmo fato. É o que Silva denominou de “caleidoscópio narrativo”, em que cada personagem 

tem uma impressão diversa sobre o mesmo evento. Contudo, ressalva Silva, não se trata de 

um romance polifônico, pois este se refere a uma posição do autor em relação às personagens, 

enquanto que no “caleidoscópio narrativo”, são várias interpretações feitas pelos diferentes 

personagens referentemente a determinado evento.  

Em Quincas Borba, alguns personagens possuem uma visão mais ampla e refletem 

sobre sua posição social. Este seria o caso de Palha e Camacho, que se aproveitam da 

ingenuidade de Rubião para manter o status ou subir mais um degrau na escala social. Nesse 

caleidoscópio narrativo, Machado de Assis retratou habilmente a natureza complexa das 

relações humanas. Há um grande abismo entre os que os personagens são e pensam 
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realmente, e o que eles representam na sociedade. Uma prova disso é o fato de que não se 

conhecem verdadeiramente, nem mesmo na intimidade, como é o caso dos casais Palha/Sofia 

e Dona Fernanda/Teófilo. Ademais, já que cada personagem tem uma visão diferente sobre o 

mesmo acontecimento, tal multiplicidade de visões se torna mais importante do que o fato em 

si.  

A compaixão de Sofia, (...) era um sentimento médio, não simpatia pura nem 
egoísmo ferrenho, mas participando de ambos. (...) Nas horas em que Rubião 
estava lúcido, escutava-o e falava-lhe com interesse (...). (MACHADO DE 
ASSIS, 2004, p.176).  

- Por que não o tratam? perguntou uma noite Dona Fernanda, que ali o 
conhecera no ano anterior; pode ser que se cure.  

- Parece que não é coisa grave, acudiu o Palha; tem desses acessos, mas 
assim mansos, como viu, idéias (sic) de grandeza, que passam logo; e repare 
que, fora daquilo, conversa perfeitamente. Contudo, pode ser... Que acha 
Vossa Excelência?  

Teófilo, o marido de Dona Fernanda, respondeu que sim, que era possível.  

- Que fazia ele, ou que faz agora? continuou  o deputado. 

- Nada, nem agora nem antes. Era rico, - mas gastador. (...). 

- Podia salvar-lhe esse pouco, fazendo-se nomear curador, enquanto ele se 
trata. Não sou médico, mas pode ser que esse seu amigo fique bom.  

- Não digo que não. Realmente, é pena... (...). (MACHADO DE ASSIS, 
2004, p.176). 

Machado de Assis, através de sua habilidade narrativa, revela, por intermédio da 

multiplicação de pontos de vista, “a verdadeira natureza das relações entre indivíduos: como 

as personagens de ficção, os próprios homens só conhecem uns aos outros parcialmente. No 

jogo das relações sociais, todos vestem uma máscara. (...) A sua [de Rubião] sinceridade anda 

lado a lado com a loucura, o que nos leva a concluir que, para a sociedade retratada no 

romance, a sinceridade é um sinal de sandice.” (SILVA, 2006, pp. 271-272).  

Portanto, Quincas Borba está inserido no contexto histórico de transformação do 

romance em livro, uma vez que o folhetim entra em sua fase de declínio. Talvez, este livro, no 

parecer de Silva, ratifica a sensibilidade artística de Machado de Assis, que, se dando conta 

das transformações pelas quais o romance estava passando, não titubeou em se adaptar à nova 
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ordem. Contudo, isso não significa que Quincas Borba seja um romance moderno. Trata-se de 

um romance híbrido, “com um narrador cambiante e dois padrões de leitura coexistentes” 

(SILVA, 2006, p.273). O leitor busca o sentido em articulações narrativas bem mais longas do 

que aquelas com as quais ele estava acostumado na forma seriada. Além do mais, ele 

acompanha o desenvolvimento social, econômico e mental das personagens à proporção que a 

narrativa avança de forma linear. Ao reescrever a loucura de Rubião, Machado de Assis o faz 

como um processo que se desenrola ascendentemente, com melhoras e recaídas ao longo do 

texto. Ao focar em Rubião, o escritor também põe em relevo a progressão do tempo, mas não 

prioriza a visão global do romance. 

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, em Machado de Assis: o 

enigma do olhar (2007), era paternalista, e a mulher tenta ocupar um lugar melhor dentro 

desse paternalismo, o qual poderia ser obtido através do binômio matrimônio e patrimônio. 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 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” (BOSI, 2007, 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” (BOSI, 2007, p.28 – nota de rodapé). 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” (BOSI, 2007, p.102), é ambígua e leviana.   

Colocando-se estrategicamente distante das convenções culturais do seu tempo, 

Machado de Assis, conforme Bosi, 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 um parênteses 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 
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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). 

 

Por conseguinte, Machado de Assis 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. Bosi procede a uma divisão tripla dos 

personagens machadianos que vale a pena comentar, mesmo que um pouco resumidamente. 

Na concepção do estudioso, o indivíduo “é o momento do ser humano ainda avulso” (BOSI, 

2007, p.159). Ele surge “em gestos isolados, projeções gratuitas e efêmeras da sensibilidade”. 

Já o tipo “tira o indivíduo da sua dispersão existencial e lhe dá coesão, estabilidade e solidez 

social a troco da sua ordenação e submissão” (BOSI, 2007, p.160). Por último, a pessoa “é 

mais concreta, mais autoconsciente” e, por conseguinte, é mais livre do que o tipo. Mesmo 

livre, a pessoa não existe dentro de um plano ideal, pelo contrário: ela vive sob a pressão 

social. Sua força vai-se afirmar dentro da máquina social “e, em certos momentos, contra 

esta”. Dentro dessa classificação tripla, Machado de Assis fica diante de um leque de 

possibilidades.  

Machado de Assis, de acordo com Bosi, ao criar seus personagens, mostra estes em 

seus movimentos públicos ou íntimos. Por vezes, eles existem à mercê de sensações imediatas 

ou, em outras, agem, por meio da conjunção de meios ardilosos e interesseiros para manter ou 

elevar o próprio status. Finalmente, eles podem conscientizar-se de sua dignidade. Todavia, 

adverte Bosi, “essa rara disposição interior”, quando usada, independe da classe econômica à 

qual pertençam. De antemão, já podemos escrever que os personagens da obra Quincas Borba 

agem sobretudo calculadamente a fim de obterem o que almejam. 
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Nesse teatro em que a condição humana é retratada por Machado de Assis com toda 

sua imanência, testemunhamos o que Antonio Candido chama de “transformação do homem 

em objeto do homem, que é uma das maldições ligadas à falta de liberdade verdadeira, 

econômica e espiritual” (CANDIDO, 1970, p.28), in Esquema de Machado de Assis. Ainda 

no raciocínio do crítico literário, a reificação do ser humano vai desde “as formas atenuadas 

do simples egoísmo até os extremos do sadismo e da pilhagem monetária” (CANDIDO, 1970, 

p.28).  

Rubião, ao herdar a fortuna de Quincas Borba, também herdou a loucura do filósofo. 

Para Antonio Candido, “o amor e a loucura surgem aqui, românticamente (sic), de mãos 

dadas; mas o tertius gaudens (“o terceiro se beneficia”) é a ambição econômica, baixo-

contínuo do romance, de que Rubião se torna um instrumento” (CANDIDO, 1970, p.29).  

O filósofo Quincas Borba havia transmitido a Rubião sua teoria, o Humanitismo. No 

livro Memórias póstumas de Brás Cubas (1881), Quincas Borba expõe sua teoria a Brás 

Cubas e a retoma no livro objeto de nossa pesquisa. Na obra Quincas Borba, vemos a 

pragmatização dessa teoria e nela constatamos que toda a filosofia do Humanitismo não deu 

em nada, uma vez que ela não contempla qual seria o papel dos puros, fracos e bons, já que o 

moto do Humanitismo é “O homem, lobo do homem”. Humanitismo ou Humanitas é uma 

teoria filosófica criada por Quincas Borba. Este, por considerar Rubião um ignaro, explica a 

teoria por meio de um exemplo prático: duas tribos indígenas disputam entre si um campo de 

batatas. Estas são suficientes para alimentar uma das tribos. Quem vencer, terá forças para 

transpor a montanha e ir à outra vertente, onde há batatas em abundância. Contudo, na 

hipótese de as duas tribos dividirem em paz as batatas, ambas não se alimentarão o suficiente 

e morrerão de inanição. Para Quincas Borba, a paz é a destruição e a guerra é a conservação. 

Segundo Karam, “a verdadeira vitória não é a conquista das batatas primeiras, mas sim a 

transposição da montanha e a conquista do terreno com batatas em abundância” (KARAM, 

2006, pp.158-159). Uma vez que Rubião é um leitor ignaro, ele esquece a frase “Ao vencedor, 

as batatas” e, ao retomá-la, ela vem com sua teoria já corrompida, pois só se recorda da frase. 

Reduzindo a teoria a um “lema”, o personagem corrompe as ideias de Quincas Borba e, ao 

chegar à capital fluminense, não percebe que a cidade do Rio de Janeiro possui muitas tribos, 

mas não tem necessariamente abundantes recursos. Com o pensamento equivocado, Rubião 

acredita ser possuidor de uma fonte inesgotável de batatas e, assim, gasta seu dinheiro 

descontroladamente. Para Karam, Rubião, deslumbrado com a fortuna que lhe fora deixada 

pelo amigo Quincas Borba, não passa da primeira fase da teoria, isto é, nem chega perto de 



34 
 

ultrapassar a montanha e se apoderar das batatas. Rubião, na verdade, tem mais de uma tribo 

para vencer, e a primeira delas é seu encontro com Palha e Sofia. Na visão de Karam (2006), 

somente quando Rubião usa Palha para sair da casa de saúde é que ele mostra ter entendido o 

Humanitismo.  

(...) Oito dias antes, Rubião escrevera ao Palha que o procurasse; este acudiu 
à casa de saúde, viu que ele raciocinava claramente, sem a menor sombra de 
delírio. 
- Tive uma crise mental, disse-lhe Rubião; agora estou bom, perfeitamente 
bom. Peço-lhe que me ponha fora daqui. Creio que o diretor não se oporá. 
Entretanto, como quero deixar algumas lembranças à gente que me tem 
servido, e servido também ao Quincas Borba, veja se me pode adiantar cem 
mil-réis.  
Palha abriu a carteira sem hesitação, e deu-lhe o dinheiro. (MACHADO DE 
ASSIS, 2004, p.210).  

Teresa Pires Vara (1976), citada por Karam (2006), afirma: “Humanitas se debate 

entre o bem e o mal, entre a loucura e a imaginação, entre um processo de degradação do 

sentido poético do signo e um processo inverso de busca do sentido poético, entre a ‘perda de 

si mesmo’ e um ‘eterno reencontrar-se’.” (VARA, 1976 apud KARAM, 2006, p. 175). 

 No cômputo final, para os críticos, sobretudo para Barreto Filho, o Humanitismo é 

uma sátira ao positivismo. No mesmo rastro, assim escreveu Antonio Candido sobre a teoria 

de Quincas Borba: 

[...] interpretam o Humanitismo sátira ao positivismo e em geral ao 
naturalismo filosófico do século XIX, principalmente sob o aspecto da teoria 
darwiniana da luta pela vida com sobrevivência do mais apto. Mas além 
disso é notória uma conotação mais ampla, que transcende a sátira e vê o 
homem como um ser devorador em cuja dinâmica a sobrevivência do mais 
forte é um episódio e um caso particular. Essa devoração geral e surda tende 
a transformar o homem em instrumento do homem, e sob êste (sic) aspecto a 
obra de Machado se articula, muito mais do que poderia parecer à primeira 
vista, com os conceitos de alienação e decorrente reificação da 
personalidade, dominantes no pensamento e na crítica marxista de nossos 
dias, e já ilustrados pela obra dos grandes realistas, homens tão diferentes 
dêle (sic) quanto Balzac e Zola. (CANDIDO, 1970, p.29).  

 Se formos aplicar a teoria de Quincas Borba aos personagens Palha e Sofia, 

concluiremos que a mesma funcionou perfeitamente: ambos estão ricos e dentro da mais 

perfeita normalidade social. Por outro lado, Rubião, conforme vimos, morreu pobre e louco: 

sua força econômica foi sobrepujada pelo delírio, pela ingenuidade e pela fraqueza. Antonio 

Candido assim escreveu: 
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Os fracos e os puros foram sutilmente manipulados como coisas e em 
seguida são postos de lado pelo próprio mecanismo da narrativa, que os 
cospe de certo modo e se concentra nos triunfadores, acabando por deixar no 
leitor uma dúvida sarcástica e cheia de subentendidos: o nome do livro 
designa o filósofo ou o cachorro, o homem ou o animal, que condicionaram 
ambos o destino de Rubião? Este começa como simples homem, chega na 
sua loucura a julgar-se imperador e acaba como um pobre bicho, fustigado 
pela fome e a chuva, no mesmo nível que o seu cachorro. (CANDIDO, 1970, 
p.29). 

Machado de Assis fugiu dos aforismos ou das situações psicológicas ambíguas e 

preferiu enfatizar sua observação do status, dos salões, do movimento das camadas, do poder 

que o dinheiro traz, conforme Antonio Candido. “O ganho, o lucro, o prestígio, a soberania do 

interêsse (sic) são molas dos seus personagens, (...) predominando em Quincas Borba, sempre 

transformando em modos de ser e de fazer” (CANDIDO, 1970, p.31). Aqui cabe fazer uma 

ressalva referente a seus personagens: na opinião de Antonio Candido, os mais desagradáveis 

e os mais terríveis “são homens de corte burguês impecável, perfeitamente entrosados nos 

mores da sua classe” (CANDIDO, 1970, p.31). Em outros termos, Machado de Assis não 

descreve personagens monstruosos, mas indivíduos que sabem comportar-se socialmente, que 

vão à missa, que especulam no mercado financeiro. Tais personagens podem ser políticos, 

jornalistas, advogados, funcionários públicos. Todos eles, e aqui nos baseamos no texto de 

Faoro, aspirando “à mão de uma herdeira rica ou a uma cadeira do parlamento” (FAORO, 

2001, p.326). 

Descrito como um escritor subterrâneo por Augusto Meyer, autor citado por Antonio 

Candido, Machado de Assis, ao longo de sua obra, pode ser visto em diversos planos. Entre 

eles, um Machado de Assis anedótico, trivial; um autor “que às vêzes (sic) chega bem perto 

de um certo ar pelintra e uma certa afetação constrangedora” (CANDIDO, 1970, p.32). 

Todavia, este último perfil é menos frequente. O Machado de Assis que nos interessa aqui é 

aquele autor:  

movido por uma espécie de prazer narrativo que o leva a engendrar 
ocorrências e tecer complicações fàcilmente (sic) solúveis. Este Machado de 
Assis despretensioso e de bom humor constitui porventura o ponto de 
referência dos demais, porque dêle (sic) vem o tom, ocasional e reticente, 
digressivo e coloquial, da maioria dos seus contos e romances. Nêle (sic) se 
manifesta o amor da ficção pela ficção, a perícia em tecer histórias, que se 
aproxima da gratuidade determinativa do jôgo (sic). (CANDIDO, 1970, 
p.32).  

De acordo com Candido, o escritor carioca, sobretudo, ateve-se aos conflitos 

essenciais do homem com ele mesmo, com seus semelhantes, com as classes e com os grupos. 
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Para isso, ele se despiu de qualquer idealismo e procurou perscrutar a alma humana numa 

tentativa de nos mostrar ora ironicamente, ora filosoficamente, que o ser humano não tem 

jeito. Foi como ele escreveu: “Eu gosto de catar o mínimo e o escondido. 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).  

Em outra ocasião, o autor assim se expressou: “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). Não nos 

iludamos: a neutralidade do tom empregado por Machado de Assis é enganadora e sugerimos, 

baseando-nos no texto de Antonio Candido que, ao invés de compendiarmos os críticos, é 

melhor abrir diretamente os livros do Bruxo do Cosme Velho. 

 

1.2.1 O Discurso em Terceira Pessoa e as Referências ao Leitor 

 

O romance Quincas Borba, diferenciando-se de Memórias Póstumas de Brás Cubas e 

de Dom Casmurro, escritos em primeira pessoa e que constituem autobiografias de Brás 

Cubas e de Bentinho, é a primeira obra dessa segunda fase escrita em terceira pessoa. Trata-se 

de um escritor “que nos relata, quase coloquialmente, a história de seus personagens e nos 

toma, individualmente ou em conjunto, para examiná-los, analisá-los, apreciá-los com ele” 

(CÂMARA JR., 1962, p.76). E o que isso poderia interferir na leitura? Se fôssemos enquadrar 

o escritor nos parâmetros da técnica realista, poderíamos argumentar que a narrativa em 

terceira pessoa permite ao autor afastar-se da trama, realizando uma apresentação impessoal e 

uma sequência de quadros objetivos e concretos. Felizmente, o escritor não se adequa a essa 

técnica. Ele refutava os cerceamentos impostos pelo Realismo/Naturalismo e ateve-se ao seu 

próprio estilo e visão de mundo. O que queremos dizer com isso? Que ele não escreveu 

romances de tese, mas lançou mão de uma técnica em que “parte da fidelidade intencional 

àquela outra maneira ingênua e espontânea de contar” (CÂMARA JR., 1962, p.64).  

Conforme Câmara Jr., o emprego de um discurso na terceira pessoa leva o autor às 

suas costumeiras referências ao leitor e à fixação do momento do relato. Estas, que se 

multiplicam durante a trama, já são empregadas logo no capítulo I, em que Machado de Assis 

apresenta o personagem, de maneira majestosa, com certa solenidade literária:  
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Rubião fitava a enseada, ˗ eram oito horas da manhã. Quem o visse, com os 
polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de 
Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta; mas, em 
verdade, vos digo que pensava em outra coisa (MACHADO DE ASSIS, 
2004, p.13).  

Tomemos outro trecho do livro: “Deixemos Rubião na sala de Botafogo, batendo com 

as borlas do chambre nos joelhos, e cuidando da bela Sofia. Vem comigo, leitor; vamos vê-lo, 

meses antes, à cabeceira do Quincas Borba” (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.15). 

Evidentemente, o escritor não utiliza essa técnica o tempo todo, pois tal emprego, na opinião 

de Joaquim Mattoso Câmara Jr., comprometeria o estilo de Machado de Assis, que é pleno de 

subentendidos, sugestões e insinuações rápidas e sutis. Todavia, ao distribuir as referências ao 

leitor ao longo da trama, o Bruxo do Cosme Velho impregna seu texto de um tom coloquial. 

A razão principal de o escritor carioca tentar distribuir as referências é que, visando proceder 

a uma análise sutil da alma humana, são necessários, de acordo com Câmara Jr., “maior 

retraimento e discrição” (CÂMARA JR., 1962, p.77) para que tal análise ocorra de maneira 

satisfatória.  

Na obra objeto de nosso estudo, o processo narrativo é bem diferente do que ocorre 

nas duas obras anteriormente citadas. O escritor narra o caso de Rubião, que herda a fortuna, o 

cachorro e a loucura do filósofo Quincas Borba. Para Mattoso Câmara Jr., no livro Quincas 

Borba, Machado de Assis desenvolve uma técnica própria caracterizada por uma forma “mais 

impressiva e original” (CÂMARA JR., 1962, p.76). De maneira coloquial, o autor conta a 

história de seus personagens e acompanha o leitor, individualmente ou em conjunto para 

“examiná-los, analisá-los, apreciá-los com ele” (CÂMARA JR., 1962, p.76). A consequência 

disso são as frequentes referências ao leitor. 

Conforme já escrevemos, essas referências não são empregadas o tempo todo. Sempre 

que Machado de Assis visa dotar o texto de maior retraimento e discrição, ele abdica das 

referências uma vez que a análise sutil de um alma não pode ser feita diante de um grupo de 

espectadores curiosos. E será ao leitor que ele se dirigirá no final do livro: 

Mas, vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me 
perguntes se ele, se o seu defunto homônimo é que dá o título ao livro e por 
que antes um que outro, - questão prenhe de questões que nos levariam 
longe... Eia, chora os dois recentes mortos se tens lágrimas. Se só tens riso, 
ri-te. É a mesma coisa. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.214). 
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As referências ao leitor também servem para ele proceder à análise de seus 

personagens. Um exemplo é quando o escritor apresenta dois personagens que se antagonizam 

– Freitas e Carlos Maria: “Queres o avesso disso, leitor curioso? Vê este outro convidado para 

o almoço, Carlos Maria” (CANDIDO, 1970, p.78). O “acompanhamento” do leitor pelo 

escritor confere um dinamismo à narrativa, através do qual o autor faz para o leitor a análise 

dos personagens:  

Se aquele tem os modos ‘expansivos e francos’, — no bom sentido 
laudatório, — claro é que ele os tem contrários. Assim, não te custará nada 
vê-lo entrar na sala, lento, frio e superior, ser apresentado ao Freitas, olhando 
para outra parte. (...).  Também podes ver por ti mesmo que o nosso Rubião, 
se gosta mais do Freitas, tem o outro em maior consideração; esperou-o até 
agora, e esperá-lo-ia até amanhã. Carlos Maria é que não tem consideração a 
nenhum deles. Examinai-o bem; é um galhardo rapaz de olhos grandes e 
plácidos, muito senhor de si, ainda mais senhor dos outros. Olha de cima; 
não tem o riso jovial, mas escarninho. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.40). 

Depois de introduzir a si e o leitor na sala de jantar de Rubião, analisa os personagens 

para o leitor. No trecho, o escritor carioca o faz de maneira confidencial para, em seguida, 

“falar alto”, segundo Câmara Jr.: “Carlos Maria é que não tem consideração a nenhum deles” 

(CÂMARA JUNIOR, 1962, p.79).   

Machado de Assis passa do tom confidencial para um tom mais alto a fim de mostrar 

ao leitor o ambiente que circunda o personagem e, quando objetiva mostrar a arrogância 

deste, faz uso do pronome vós: “Examinai-o bem; é um galhardo rapaz de olhos grandes e 

plácidos, muito senhor de si, ainda mais senhor dos outros” (MACHADO DE ASSIS apud 

CANDIDO, 1970, p.78). 

Uma vez que o autor optou por uma linguagem escrita que tende a aproximar-se da 

fala e a ser, sobretudo, coloquial, as descrições não são abundantes, o que faz com que seu 

modo de escrever se distancie da literatura novelística da época.  

Uma consequência dessa opção é a quase ausência da paisagem nos romances e contos 

machadianos, e aqui nos reportamos a Roger Bastide, que, num artigo escrito na Revista do 

Brasil, em novembro de 1940, dispõe justamente o oposto. Bastide, conforme explanaremos 

no capítulo seguinte, refere-se ao fato de que Machado de Assis viveu uma época em que a 

casa-grande se transfere para a cidade, as pessoas passam a conversar mais e a conviver mais 

umas com as outras e, por conseguinte, as paisagens já não interessam tanto, mas as relações.  
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Ainda sobre este assunto, uma vez, quando uma senhora, após ler um livro do autor, 

queixou-se da “aridez”, Machado de Assis respondeu que o que interessava era o ser humano. 

Talvez devido às agruras sofridas no início da vida, o escritor, portador, segundo o texto de 

Alfredo Pujol no livro Machado de Assis: curso literário em sete conferências na Sociedade 

de Cultura Artística de São Paulo (2007), “de uma ternura e de uma sensibilidade sem par” 

(PUJOL, 2007, p.25), sabia sofrer, em silêncio, de maneira conformada e digna, referia-se à 

natureza chamando-a de indiferente. Provavelmente esta seja uma das razões por que a 

natureza para Machado de Assis nunca esteve entre suas maiores preocupações. 

Acrescentamos a essas considerações o texto de Mattoso Câmara, que aponta duas razões 

citadas pelos críticos referentemente à ausência de paisagem. A primeira é que sobejavam em 

Machado de Assis “secura de alma e falta de predicados estéticos” (CÂMARA JR., 1962, 

p.89), que existiam em José de Alencar e Eça de Queiroz. Câmara Jr. refuta essa 

interpretação, pois não falta lirismo a Machado de Assis, que também se permite trabalhar 

com humor. A outra explicação dada à falta de trechos descritivos é que, conforme 

escrevemos anteriormente, o que lhe interessa é proceder a uma análise mental do ser 

humano. Citando Augusto Meyer, na obra Preto e Branco, de 1956, Câmara Jr. reproduz um 

trecho do livro: “Inteiramente o absorvia a pesquisa de uma geometria moral, e os seus olhos 

de zaori, enxergando em transparência, não sabiam deter-se na sensibilidade das formas” 

(MEYER apud CÂMARA JR., 1962, p.91 – nota de rodapé n. 6).  

Perscrutando a alma humana, mas ao mesmo tempo, de modo intencionalmente 

coloquial, Machado de Assis conversa despreocupadamente com seus leitores, embora não 

deixe de se inspirar nos autores clássicos e pratique um purismo inteligente e discreto. Nele 

não vemos o emprego de vulgarismos do português falado. O que ele visava era aproximar a 

linguagem falada “para que a narrativa escrita adquira a naturalidade e a espontaneidade de 

um relato oral” (CÂMARA JR., 1962, p.94). Aqui não caberia tachá-lo de purista no sentido 

depreciativo da palavra, mas, inspirados no texto de Câmara Jr., argumentar que Machado de 

Assis objetivava enobrecer o português oral, que ele achava relaxado e amorfo: 

Em vez de amoldar-se a ela, como fez por exemplo Manuel Antônio de 
Almeida, que também usou o coloquialismo narrativo, ele quer apurá-la, 
torná-la nítida e expressiva, concorrer enfim para que se elabore no Brasil 
um volgare ilustre no sentido quatrocentista italiano. E assim conversa com 
os leitores, em seu próprio nome ou pela boca de personagens que se 
autobiografam, numa linguagem que é um modelo de naturalidade 
espontânea e elegante precisão. (CÂMARA JR., 1962, p.94). 
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Essa preocupação de tornar a língua vernácula nobre e bela, levou o Bruxo do Cosme 

Velho a escrever um português “sem mácula” (PUJOL, 2007, p.28). Uma ocasião, ao receber 

duas cartas anônimas que o criticavam por ter empregado o termo “reproche” no conto O 

Alienista, o escritor assim se expressou: “Daí a minha insistência em preferir o outro 

vocábulo, devendo notar-se que não o vou buscar para dar ao estilo um verniz de estranheza, 

mas quando a idéia (sic) o traz consigo” (MACHADO DE ASSIS apud PUJOL, 2007, p.28). 

Nessa frase podemos deduzir o que Pujol escreveu: “É o pensamento que atrai o vocábulo. O 

artifício, que procura colorir a expressão, comprime a idéia (sic) e muitas vezes a destrói, 

deixando em seu lugar um amontoado de palavras inúteis” (PUJOL, 2007, p.28). Essa opção 

pelo purismo, pelo meio tom nas descrições, pela parcimônia, reflete uma pessoa que sempre 

cultivou a simplicidade, a modéstia e a singeleza por toda a vida. O recato e a severidade, na 

descrição de Pujol, se revelam não só no seu estilo literário único, que não teve sucessores, 

mas também na moradia e na vestimenta. Atendo-nos um pouco mais à sua vida, podemos 

escrever, baseados em Pujol, que o escritor carioca teve “uma vida quieta, sem paixões, sem 

lutas, sem invejas, toda voltada para o seu dever e para a sua arte, indiferente às ambições de 

qualquer natureza” (MACHADO DE ASSIS apud PUJOL, 2007, p.53). Apesar de toda essa 

reserva e discrição, o autor soube nos contemplar com obras que nos desnudaram o ser 

humano em sua torpeza, vilania, inveja, egoísmo e tantos outros substantivos que definem a 

finitude do caráter humano. Em toda a sua vida literária, Machado de Assis “produziu 

tranqüilamente (sic) e sem aparato, como uma planta produz o seu fruto, sem anúncio, sem 

surpresa, sem admiração de si mesmo. Eram as letras o alimento, a alegria e o conforto do 

espírito dele” (ALENCAR apud PUJOL, 2007, p.55).  

Embora tivesse, juntamente com José de Alencar, apoiado a renovação literária, 

Machado de Assis diferenciava-se deste no tocante ao estilo pomposo, característica do 

escritor cearense. Já desde o início, o autor de Quincas Borba tendia à análise psicológica dos 

caracteres e das paixões ao invés de se deleitar pintando as paisagens brasileiras. “Machado 

de Assis estuda e observa o homem interior e exterior e apenas nota, muito ao de leve, o 

cenário em que vivem e palpitam as ações humanas” (PUJOL, 2007, p.60). É importante 

frisar que, avesso ao ufanismo, ao idealismo e devido ao seu ceticismo relativamente às 

mudanças políticas, sociais e econômicas do Brasil, é realmente de se esperar que Machado 

de Assis não se rendesse à euforia causada por um Romantismo indigenista, a uma abolição 

da escravatura em que os escravos recém-libertos não tinham para onde ir. A natureza pode 

até aparecer nos livros machadianos, mas como pano de fundo ou ser a facilitadora de 
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tragédias, como é o caso do afogamento do personagem Escobar, do livro Dom Casmurro, 

que foi nadar num dia em que o mar estava de ressaca. Seus personagens preferem ir ao 

teatro, ao restaurante, ao sarau, ao jantar na casa de amigos, andar de coupé.  

 

1.2.2 O Humour e as Influências de Autores Estrangeiros 

 

Muito se escreveu sobre o humor machadiano. Pujol (2007) refere-se ao humour 

inglês para caracterizar o de Machado de Assis e baseou-se na explicação de Taine no Notes 

sur l’Angleterre : (...) Eles a [a verdade pouco amável] chamam de humor; em geral, é o 

gracejo de um homem que, brincando, mantém um rosto sério” [tradução nossa] (PUJOL, 

2007, p.69).  Em outras palavras, Machado de Assis faz um gracejo com ar severo. Desse 

espírito inglês, Machado de Assis também herdou o fato de se comprazer com a caricatura 

burlesca ou com a ironia amarga.  

Ainda discorrendo sobre o estilo machadiano – e o faremos novamente mais adiante –, 

perceberemos, de acordo com Pujol, em sua sonoridade, clareza, elegância e harmonia, uma 

influência de Cervantes, de Sterne, de Rabelais e de Montaigne.  

Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito em 1881, inaugura a segunda fase da 

literatura machadiana. Nessa fase, “o escritor procurava a fórmula em que modelasse os seus 

ideais, criando a sua personalidade artística” (PUJOL, 2007, p.91). Citando Mário de Alencar, 

Pujol escreveu: “Dois fatores novos atuavam-lhe no espírito (...): o aparecimento, ou 

agravação, do mal físico incurável e o êxito do naturalismo de Zola e seus discípulos; o mal 

físico toldou de pessimismo a sua visão da natureza; o naturalismo influiu, por feito de reação, 

sobre o seu processo estético” (ALENCAR apud PUJOL, 2007, p.92). Aqui, cabe esclarecer 

que o mal físico ao qual Alencar se refere, é a epilepsia, que se manifestou em Machado de 

Assis após seu casamento.  

Apesar de ter sido contemporâneo do Romantismo e do Realismo, o Bruxo do Cosme 

Velho não desejou ser mais um representante da técnica romântica ou realista-naturalista, e 

preferiu cultivar “o mesmo espírito fino e cáustico, o mesmo engenho e as mesmas graças, a 

mesma elegância e a mesma concisão, o mesmo cepticismo sorridente e a mesma tolerância 

melancólica, o mesmo horror dos sistemas e das hipocrisias” (PUJOL, 2007, p.93). Neste 

trecho, Pujol compara Machado de Assis a Luciano de Samosate (120 – 180), um mestre da 
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retórica e satirista sírio e considerado um dos pais do espírito crítico. Sem ser unicamente 

filósofo ou sofista, foi apenas um homem das letras. Totalmente cético e antidogmático, por 

detrás de sua sátira, existia um ceticismo absoluto.  

Machado de Assis absteve-se de sofrer a influência de sua época e deu vazão à 

observação da vida interior do pensamento e isso teve uma consequência: ele se tornou 

detentor único de um estilo e de uma obra que constituem “o monumento mais perfeito e mais 

sólido das nossas letras” (PUJOL, 2007, p.93). Leitor de Rabelais, Montaigne, Shakespeare, 

Cervantes, Stendhal, Mérimée, Swift, Sterne e Schopenhauer, o escritor carioca pendeu para 

os escritos clássicos e optou pela graça e simplicidade.  

Escrevendo resumidamente, citamos que influências cada um dos autores acima 

mencionados exerceu na obra machadiana: 

Rabelais: inspirou em Machado de Assis um ceticismo comedido. O século do 

escritor francês caracterizou-se por ser trágico e heroico, intolerante e fanático, e seu 

personagem Pantagruel, filho do gigante Gargântua, era a própria “imagem de uma alma 

generosa e irônica, atormentada pelas violências e pelas misérias do seu tempo” (PUJOL, 

2007, p.94). 

Montaigne: transmitiu ao nosso escritor o instinto da moderação e o senso profundo 

da vida. 

Shakespeare: sua profunda e rica análise das paixões humanas despertou a admiração 

do escritor carioca. Segundo Adriana da Costa Teles, no texto intitulado Shakespeare na obra 

de Machado de Assis: números e reflexões (2012), Machado de Assis cita Shakespeare e/ou 

suas peças mais de trezentas vezes, em cerca de cento e setenta textos. Reproduzimos aqui um 

trecho de seu trabalho:  

A admiração de Machado por Shakespeare é inquestionável. Já no início de 
sua carreira, quando atuava como crítico em O Espelho, Machado não 
escondia sua opinião: “Não se comenta Shakespeare, admira-se” 
(MACHADO DE ASSIS, 2008, p. 175). Ao comentar a literatura dramática 
nacional em artigo publicado no Diário do Rio de Janeiro, em 24 de julho de 
1861, Machado se refere à literatura como uma ceia sublime, “em que, como 
diz um escritor: – Shakespeare dá a comer e a beber a sua carne e o seu 
sangue” (MACHADO DE ASSIS, 2008, p. 241). Apesar da idade reduzida – 
Machado contava então com vinte e dois anos incompletos –, o crítico teatral 
já parece ter, no escritor inglês, uma referência na dramaturgia. (TELES, 
2012, p.8). 
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 Outro pesquisador que estudou as referências ao escritor inglês pelo Bruxo do Cosme 

Velho foi Eugênio Gomes, que, em seu artigo Machado de Assis (2008), escreveu: 

 
A obra de Machado de Assis traz freqüentes (sic) alusões a Shakespeare e às 
suas peças, algumas com indícios de terem predominado sobre a concepção 
do contista ou do romancista, cuja preferência recaiu sobretudo nas tragédias 
Hamlet, Otelo, Macbeth e Romeu e Julieta. Destes dramas, sucedem-se, ali, 
por vários modos, as ressonâncias, vindo após: A tempestade, O mercado de 
Veneza, Ricardo III, Coriolano, Como queira e Medida por medida. Esta 
última forneceu, mesmo, a Machado de Assis, o pensamento que 
deliberadamente pôs em ação no romance de estréia (sic). (MACHADO DE 
ASSIS apud GOMES, 2008, p.1). 

  
O motivo para que o escritor carioca citasse o autor de Rei Lear ou a algumas de suas 

obras se deve ao fato de que, sem discutir nem moralizar filosoficamente, ele fazia seus 

personagens viver (segundo opinião de Paul Stapfer, citado no livro de Alfredo Pujol).  

Retomando a lista dos autores lidos por Machado de Assis: 

Cervantes: mostrou, segundo Pujol “a irreparável ruína das ilusões, o terrível destino 

da condição humana, o eterno contraste entre a vida heróica (sic) e a vida vulgar, entre o 

sonho e a realidade, entre o sacrifício e o egoísmo, entre a bravura e a submissão, entre a 

piedade e a indiferença...” (PUJOL, 2007, p.94). 

Stendhal: no texto de Pujol, tanto o escritor de O Vermelho e o Negro quanto 

Machado de Assis eram dois solitários. As desilusões sofridas por ambos bem como as 

privações e os desenganos farão com que eles aprimorem seu espírito de análise e de crítica 

ao se debruçarem sobre o comportamento humano.  

Swift e Sterne: Machado de Assis foi grande leitor dos humoristas ingleses. O 

primeiro foi considerado um dos maiores ironistas de todos os tempos. Já Sterne inspirou 

tremendamente o Bruxo do Cosme Velho. Para Pujol, os dois tinham grande afinidade, que se 

expressava por meio da finura, da agudeza da invenção, da variedade e da riqueza das 

minúcias, da vivacidade e do colorido da expressão, da aprimorada delicadeza do sentimento, 

do pendor para a indulgência, a tolerância, a bondade, a sutileza e a doçura da ironia. Segundo 

Paul Stapfer, citado por Pujol, Sterne era um misto de timidez, audácia, malícia e filosofia.  

Machado de Assis, que apresenta um humor semelhante ao de Sterne, não se deixa 

prender por isso. Segundo Pujol, o escritor carioca concede aos tristes, aos bons e aos 
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vencidos uma forte piedade, e “a miséria humana encontra no seu cepticismo sem maldade, 

repassado de timidez e de receio, a indulgência que consola (...). Foi um pessimista, que viu 

na tragédia da vida o eterno e invencível conflito entre o ideal e a realidade” (PUJOL, 2007, 

p.99). 

Diante, portanto, da influência que a leitura dos autores acima citados exerceu sobre 

nosso escritor, podemos sugerir que o autor de Quincas Borba foi fazendo uma anatomia dos 

sentimentos e paixões de seus personagens. Conforme Pujol, “não há farrapo da alma e da 

consequência que ele não desfibre aos nossos olhos atônitos e pasmados” (PUJOL, 2007, 

p.122). O estilo empregado pelo escritor para fazer o “inventário” da alma humana se 

caracteriza por uma frase curta, por um adjetivo, por uma breve intitulação. E é dessa maneira 

que o autor procede a uma representação precisa e verdadeira de um caráter ou de um aspecto 

fugidio da vida. Citado por Pujol, Afrânio Coutinho assim escreveu: “Os seus contos e 

romances são decifrações da vida e dos casos íntimos da alma ou do coração, sob o véu 

tenuíssimo do enredo” (COUTINHO apud PUJOL, 2007, 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 como um verdadeiro 

escafandrista da 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, estamos 

diante “da obra de um pensador, de um moralista, de um filósofo, e, principalmente, de um 

artista” (PUJOL, 2007, p.122). 

Em 1879, o Romantismo está na sua fase final, e uma nova poesia surgia. Desta vez, 

são os parnasianos, cujo fazer poético se caracteriza pela convergência de ideais 

antirromânticos, como a objetividade no trato dos temas e o culto da forma. Esse espírito de 

renovação também se faz presente no romance e no conto. A prosa inspirada pela imaginação 

e pela ficção vai cedendo terreno à observação e à análise e, para tanto, fazem-se necessárias a 

precisão do vocábulo e a clareza da frase. Aliado a isso, temos a construção de frases 

harmoniosas e nobres, que expressam a ironia machadiana, a qual, para Pujol, exprime sua 

atitude moral diante da vida e do trágico conflito da alma humana. 

O livro Quincas Borba foi publicado em 1892. Em 1900, é lançado Dom Casmurro e, 

em 1904, aparece Esaú e Jacó. Nunca é demais repetir que, embora Machado de Assis tenha 

sido contemporâneo do Naturalismo, ele não se sujeitou aos dogmas e preceitos estabelecidos 
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dos naturalistas como também não compartilhava da estética realista, mesmo que muitos 

críticos literários o tenham encaixado em ambos os movimentos. Na verdade, o escritor, 

embora não seja realista por não se ater a descrições, emprega um simbolismo real. O autor de 

Quincas Borba preferiu manter, no texto de Pujol, “sua visão desencantada das coisas e dos 

homens” (PUJOL, 2007, p.187). Embora, como já escrevemos, tenha sido contemporâneo de 

tantas escolas literárias, ele preservou sua personalidade, o que conferiu à sua obra unidade, 

beleza e perfeição eterna. 

Pretendemos não entrar no mérito daqueles que veem na criação machadiana um 

determinismo ou fatalismo, pois assim fazendo somos obrigados a afirmar que Machado de 

Assis era um realista-naturalista avant la lettre. Preferimos nos ater ao fato de que sua 

produção de sentido se faz a partir do momento em que ele “sentiu todas as imagens da vida e 

da natureza, surpreendendo o homem nos mais profundos mistérios da sua existência moral” 

(PUJOL, 2007, p.188). Machado de Assis, cuja obra sempre produziu sentidos, via a tudo e a 

todos como ninguém. O escritor estudou a vida na cidade do Rio de Janeiro bem como os 

tipos que habitavam a cidade. Ele observou os costumes, os usos, a vida social que 

transcorria, sempre atento ao aspecto político e social de sua época. Por conseguinte, ao 

lermos a obra Quincas Borba, não só testemunhamos o drama de Rubião, sua herança e 

loucura, mas também a vida política e econômica que se fazia presente na época.  

No prólogo da segunda tiragem da obra, Machado de Assis adverte que a forma do 

romance, diferentemente de Memórias Póstumas de Brás Cubas, é mais compacta. Fazendo 

um paralelo com o livro sobre o defunto autor, os capítulos foram escritos sem apresentar uma 

estreita relação entre si. Já a obra Quincas Borba, numa narração encadeada, apresenta a 

história de Rubião, presa fácil da ganância de Sofia e Palha, que vivem num ambiente em que, 

conforme Pujol, as más paixões, o interesse, a cobiça, a vaidade, a dissimulação e a luxúria se 

fazem presentes para desorientá-lo e perdê-lo.  

Sempre fiel ao meio-termo, Machado de Assis vai insinuando a falta de caráter, de 

ética, a presença da ambição, da ganância, do mal, que vão permeando as relações entre os 

personagens. Reproduzimos um texto em que o escritor carioca se refere a Sofia: 

Se me perguntardes por algum remorso de Sofia, não sei que vos diga. Há 
uma escala de ressentimento e de reprovação. Não é só nas ações que a 
consciência passa gradualmente da novidade ao costume, e do temor à 
indiferença. Os simples pecados de pensamento são sujeitos a essa mesma 
alteração, e o uso de cuidar nas coisas afeiçoa tanto a elas, que, afinal, o 
espírito não as estranha, nem as repele. E nestes casos há sempre um refúgio 
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moral na isenção exterior, que, por outros termos mais explicativos, o corpo 
sem mácula. (MACHADO DE ASSIS apud PUJOL, 2007, p.204). 

 

É mister retomar a teoria Humanitas, criada pelo filósofo Quincas Borba, homônimo 

do cão. Humanitas é “o princípio da vida e reside em toda a parte” (MACHADO DE ASSIS, 

2004, p.16). Transcrevemos a seguir a síntese da teoria filosófica explicada pelo seu criador: 

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? (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.19). 

Para Barreto Filho, a teoria soa como uma sátira, o que é totalmente admissível num 

autor como Machado de Assis, que se afastava de tudo o que fosse enfático. O autor, 

raramente descrevia uma cena séria sem atenuar a ênfase por meio da pilhéria ou da ironia. 

Concomitantemente, ainda sob o ponto de vista de Barreto Filho, o escritor “não ousaria 

nunca integrar num romance uma concepção ‘filosófica’, sem cercá-la de todos os corretivos 

e contrapesos (inclusive a loucura de seu representante), que a transformam finalmente numa 

sátira” (BARRETO FILHO, 2012, pp.6-7). 

Para o teórico literário, Machado de Assis entrou em contato com ideias “cujo valor 

metafísico é fácil de averiguar pela facilidade com que se prestou a ser traduzido quase 

fielmente, nas linhas gerais, pelo humanitismo de Quincas Borba” (BARRETO FILHO, 2012, 

p.8).  O escritor foi leitor de Spencer e certamente de Comte, e foi contemporâneo da 

atmosfera metafísica de um evolucionismo segundo o qual o indivíduo era anulado e a ele era 

exigido um grande entusiasmo e otimismo “pelo fato de ser vivido por uma entidade superior 

– natureza ou sociedade” (BARRETO FILHO, 2012, p.8).  Se, por um lado, Machado de 

Assis precisava admitir os princípios filosóficos, por outro, ele refutava as exigências éticas e 

considerava que a vida dessa maneira não oferecia perspectivas agradáveis e muito menos um 
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sentido definido. Ao mesmo tempo, pensava que o fruto do reconhecimento apresentava-se 

amargo e que o ser humano não deveria se deixar levar pelo otimismo reinante no século XIX. 

Para Barreto Filho, a ironia foi o caminho que ele encontrou para superar essa construção 

intelectual que conflitava com seu desejo de ser ele próprio.  

No ponto de vista de Barreto Filho, Quincas Borba, ao contrário da obra Memórias 

Póstumas de Brás Cubas, a qual é um livro disforme, “é um livro muito mais rico de vida e de 

substância humana do que o anterior. Sente-se que a crise mental já foi superada, para dar 

lugar a uma atitude de tranquilo desafio diante do mistério (...).” (BARRETO FILHO, 2012, 

p.9). 

A comoção e a piedade humana aparecem no livro, que é o único em que se percebe 

um movimento de cordialidade por parte do escritor referentemente às suas criações. Em 

outras palavras, o antagonismo do escritor para com seus personagens reduz-se 

exclusivamente a estimular a viabilidade da obra na sua sensibilidade. E aqui é que já 

podemos antecipar o que será estudado mais adiante: a liberdade com que Machado de Assis 

deixa seus personagens agir. Os personagens da obra Quincas Borba são livres para viver uma 

vida mais ampla. Para o teórico, trata-se do livro “mais desprevenido de Machado, mais 

ventilado, onde as correntes humanas perpassam com maior desembaraço e amplitude (...)” 

(BARRETO FILHO, 2012, pp.9-10). De fato, os personagens transitam em suas relações 

permeadas pela ambição, pelo mal e pela ganância. Alguns perpassam pelos meandros sociais 

com menos ganância, e há uma comoção geral da parte do leitor quando este vai tomando 

conhecimento dos motivos pouco idôneos que levam parte dos personagens a enganar, a 

roubar, a prejudicar Rubião.  

Embora se atribua a Machado de Assis um caráter inglês na sua tonalidade geral, em 

Quincas Borba, o autor recebe mais a influência da literatura francesa, o que pode ser 

sobretudo observado na sua descrição de Sofia – bela, cálida e maliciosa (como o são as 

mulheres machadianas): 

Rubião admirou-lhe ainda uma vez a figura, o busto bem talhado, estreito 
embaixo, largo em cima, emergindo das cadeiras amplas, como uma grande 
braçada de folhas sai de dentro de um vaso, a cabeça podia então dizer-se 
que era como uma magnólia única, direita, espetada no centro do ramo. 
(MACHADO DE ASSIS, 2004, p.47).  

Como uma prévia do que escreveremos sobre Sofia, cabe apontar que Rubião e Sofia 

constituem o interesse maior da obra. Rubião é aquele ser humano intrinsecamente bom o 
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que, na opinião de Barreto Filho, irrita o escritor – e aqui acrescentaríamos que angustia o 

leitor –, mas o deixa agir livremente como realmente é: generoso e inocente. Já Sofia encarna, 

para Barreto Filho, um dos mais magníficos exemplares de personagem machadiano 

feminino.  

Convém mencionar que estávamos num 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 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” (BOSI, 2007, pp. 17-18). 

Transcrevemos aqui 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). 

Descrevamos os personagens. 

Rubião – mineiro de Barbacena, era o único amigo do filósofo Quincas Borba e regia 

uma escola de meninos. Rubião era o enfermeiro do filósofo, cuja loucura, aos poucos, foi 

consumindo sua saúde. Quando o filósofo falece e é aberto seu testamento, ele fizera Rubião 

seu herdeiro universal, e isso significava herdar os bens, casas na Corte, uma em Barbacena, 

escravos, apólices, ações do Banco do Brasil e de outras instituições, joias, dinheiro 

amoedado, livros. Como enfermeiro, Rubião era paciente e prestativo; como o novo 

capitalista era ingênuo, inocente, provido de um pouco de vaidade. A única condição imposta 
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pelo filósofo Quincas Borba era que Rubião tomasse conta de seu cão, também chamado de 

Quincas Borba. O personagem viveu durante o Segundo Império, pródigo em barões, 

coronéis, comendadores e conselheiros. De acordo com Faoro (2001), “Rubião, ao entrar no 

reino dos sonhos, do qual não sairia mais, deixa-se embair pelo ardil nobiliárquico” (FAORO, 

2011, p.41).  

Cristiano de Almeida e Palha – Alfredo Bosi caracteriza o personagem como sendo 

“o bajulador confesso, o hipócrita profissional, o calculista, o cínico” (BOSI, 2007, p.17). 

Bosi divide os tipos em cínicos e hipócritas. Os primeiros assim o são quando estão por cima; 

os últimos assim são denominados, quando estão por baixo. Para o professor, ambos desejam 

apenas “manter-se no degrau que já alcançaram ou que lhe foi concedido pela fortuna” (BOSI, 

2007, p.17). Farejador hábil, Palha vê em Rubião uma fácil maneira de ascender financeira e 

socialmente. Ciente da beleza e da sensualidade da mulher, Sofia, Palha não hesita em exibi-la 

à sociedade. Conforme Bosi escreveu, Palha era metade marido, metade proxeneta. Buscando 

ingressar nos altos círculos, para ele é o dinheiro que lhe proporcionará o meio de ascender 

socialmente e será seu suporte e apoio. Ao se fazer rico, quando previu as falências bancárias 

em 1864, o personagem, de início, não se habituou às novas convenções sociais e “oscilava 

entre a bajulação e o desdém calculado, traços que adotava para manter-se superior ao meio” 

(FAORO, 2001, p.30). Semelhantemente a Rubião, pensava na baronia e já tinha combinado 

com um arquiteto em mandar construir um palacete. Desprovido de valores, o que lhe 

importava era a ascensão social, que poderia ser obtida através do golpe da fortuna, fosse ele 

honesto ou não. A palavra “escrúpulos” não constava no dicionário do personagem. 

Sofia – mulher de Palha, tem plena consciência de seu poder de sedução. Tão arrivista 

quanto o marido, segue as instruções deste a fim de iludir e explorar o mineiro Rubião.   

Objetiva a plena inserção na sociedade conservadora onde vive e apresenta ser instintiva e 

pronta para expressar sua ira. Capaz de disfarçar rapidamente, é mestra “na invenção de 

expedientes” (BOSI, 2007, p.23).  
 

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 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). 
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 Alfredo Bosi refere-se à mulher de Palha como alguém que está longe de possuir um 

caráter nobre, “mas pertence àquela galeria interessante de mulheres fortes e sedutoras que 

Machado descreveu com sensual admiração” (BOSI, 2007, p.63).  

 Já para Barreto Filho (2012): Sofia “é talvez a mais magnética das aparições femininas 

de Machado. Capitu é muito astuciosa; Fidélia, muito grave e serena; Virgília se desimanta 

pela facilidade do temperamento. Sofia está enervada mediante contradições internas, 

entregue a fatalidades temperamentais que se completaram com as do marido, tocado pela 

insânia de exibi-la” (MACHADO DE ASSIS apud BARRETO FILHO, 2012, p.11). 

 Recém-chegada aos altos círculos, Sofia observa e imita. “Necessidade e vocação 

fizeram-lhe adquirir, aos poucos, o que não trouxera do nascimento nem da fortuna” 

(FAORO, 2001, p.30).  
Freitas – parasita, vivia fazendo as refeições na casa de Rubião. Era vivo, 

interessante, anedótico, alegre, como se tivesse uma renda muito alta. Arguto observador, ao 

ir almoçar na casa de Rubião, examinou os bronzes, os quadros, os móveis. Ele conhecera 

Rubião ao ter sido apresentado num armazém da Rua Municipal, onde jantaram uma vez 

juntos. Quando, no primeiro encontro, Rubião mencionou as rosas que havia em seu jardim, 

Freitas se interessou e pediu para ir vê-las. Poucos dias depois, Freitas aparece na residência 

do novo capitalista para conhecer as rosas, no intuito de se tornar um frequentador assíduo da 

casa de Rubião.  

 Carlos Maria – galanteador, aproxima-se de Sofia, que quase comete o adultério. 

Carlos Maria era um rapaz de olhos grandes e plácidos, senhor de si e mais ainda dos outros. 

Aceita casar-se com uma prima de Sofia, Benedita, que por ele nutria um grande amor. No 

ensaio de Isabel Virginia de Alencar Pires, intitulado Rubião: um excêntrico entre a província 

e a corte, no livro Ler e Reescrever Quincas Borba (2003), a autora refere-se a Carlos Maria 

como o representante da “gramática amorosa”. É ele que exerce fascínio sobre Sofia. Tendo 

tido uma formação de berço, ele percebia em Sofia o exemplo de mulher que só adquirira as 

maneiras polidas após o casamento. Narcisista, mente para Sofia ao relatar seus inúmeros 

amores – algo que de fato não ocorreu. 

 Dona Tonica – filha do major Siqueira e já com 39 anos, deseja intensamente o 

casamento e, ao conhecer Rubião, resolve atraí-lo. Entretanto, Rubião só tinha olhos para 

Sofia. Quando, finalmente, arruma um pretendente, João José Rodrigues, empregado em uma 

repartição do ministério da guerra, viúvo e pai de dois filhos, o noivo morre três dias antes do 

casamento. 
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Entende-se bem que D. Tonica observasse a contemplação dos dois. Desde 
que Rubião ali chegou, não cuidou ela mais que de atraí-lo. Os seus pobres 
olhos de trinta e nove anos, olhos sem parceiros na terra, indo já a resvalar 
do cansaço na desesperança, acharam em si algumas fagulhas. Volvê-los 
uma e muitas vezes, requebrando-os, era o longo ofício dela. Não lhe custou 
nada armá-los contra o capitalista.  
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). 

Major Siqueira – indiscreto em farejar e indagar os negócios alheios, ele era 

frequentador da casa de Palha e Sofia desde quando estes ainda não pertenciam à alta roda. 

Dotado de loquacidade, Machado de Assis assim o descreveu: “O major chovia a cântaros” 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, p.44). Há um trecho lapidar no livro que mostra o caráter do 

casal Palha-Sofia e ao mesmo tempo faz um quadro quiçá deprimente da figura do major, 

agora evitado pelo casal por não se adequar ao novo perfil de amigo que Palha e Sofia 

buscavam em sua sede de ascensão social. 
— Fazer anos, casar a prima, e nem um triste convite ao major, ao grande 
major, ao impagável major, ao velho amigo major. Eram os nomes que me 
davam; eu era impagável, amigo velho, grande e outros nomes. Agora, nada, 
nem um triste convite, um recado de boca, ao menos, por um moleque: 
"Nhanhã faz anos, ou casa prima, diz que a casa está às suas ordens, e que 
vão com luxo.” Não iríamos; luxo não é para nós. Mas era alguma coisa, era 
recado, um moleque, ao impagável major... (...) 
— 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 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, 
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se a admirava. Vaidades desta vida! Quem nunca comeu azeite, quando 
come se lambuza.  
— Perdão, mas os trabalhos da comissão exigem certo aparato. 
— Sim, acudiu Siqueira, é por isso que minha filha não entrou na comissão; 
é para não estragar as carruagens... (MACHADO DE ASSIS, 2004, pp.152-
153). 

 Dona Fernanda – gaúcha, rica, “possuía em larga escala, a qualidade da simpatia; 

amava os fracos e os tristes, pela necessidade de os fazer ledos e corajosos. Contavam-se dela 

muitos atos de piedade e dedicação” (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.139). Tinha pouco 

mais de 30 anos, era jovial, expansiva, corada e robusta. Talvez seja a única personagem que 

se move dentro do bem. 

 Teófilo – marido de Dona Fernanda, era um “homem de talento, de gravidade e de 

trabalho” (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.142). Ele fora bacharel das Alagoas, deputado 

por outra província e estava para ser ministro de Estado.  

  Benedita – prima de Sofia, morava no interior. De modos e mentalidade provincianos, 

demora para aceitar o convite de Sofia para ficar na Corte e aprender piano e francês. Quando 

finalmente rende-se à importância do conhecimento e à vida no Rio de Janeiro, torna-se uma 

moça sociável. Apaixonada por Carlos Maria, com ele se casa.  

 Camacho – um parasita da política, eterno candidato ao ministério, reproduzamos um 

trecho do livro que caracteriza o personagem: “Há solteirões na política. Camacho ia entrando 

nessa categoria melancólica, em que todos os sonhos nupciais se evaporam com o tempo...” 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, p.72). Seu sonho era ser ministro e fez de tudo para consegui-

lo. Foi malsucedido. Viu em Rubião a grande oportunidade de subir socialmente. Casado, pai 

de uma filha, de 18 anos, assistia um afilhado, de nove. Sua maior paixão era a política.  

 

1.2.3 A Obra, o Leitor e as Lacunas 

 

Após a descrição dos personagens principais e secundários da obra, iremos nos referir 

ao teórico da literatura, Wolfgang Iser, que ressaltou a função formadora da literatura. Em 

outras palavras, para ele, a pessoa muda ao entrar em contato com a obra literária. Assim 

sendo, a literatura pode modificar as ações e as reações do homem, e as obras existem para 

serem vividas, revividas. Para Iser, a literatura significa o espaço para viver e experienciar a 

realidade cultural, social e antropológica do ser humano.  
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Wolfgang Iser, na obra The act of Reading – a theory of aesthetic response1, 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 e 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 seu próprio foco. A Nova Crítica mudou a direção da 

percepção literária em direção às funções que operam dentro da obra. 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). Consoante o teórico, os 

romances não podem permanecer continuamente “presentes” para o leitor num 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 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 estabelece 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. 

Reflitamos um pouco. Ao lermos a obra de Machado de Assis, e sobretudo nos atendo 

ao aspecto das meias-tintas empregadas por ele, não temos uma visão geral da narrativa. 

Tomemos por exemplo, o livro Dom Casmurro, em que a narrativa termina, mas o leitor não 

tem uma conclusão. Já em Quincas Borba, aparentemente temos 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. De 

qualquer modo, a relação dialética entre o texto, o leitor e a interação entre ambos ocorre 

durante a leitura de Quincas Borba.  

Referindo-se a Hobsbaum, Iser transcreveu um trecho cujo final é o seguinte: “Isso é o 

que chamei de conceito de disponibilidade: do mesmo modo que toda sua experiência não 

está disponível até mesmo para o escritor mais dotado e criativo, toda a obra do escritor não 

está disponível até mesmo para o mais interessado leitor” (HOBSBAUM apud ISER, 1991, 

p.16). 

                                                 
1 Os trechos do livro foram traduzidos pela autora da dissertação. 
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De acordo com Iser, a ausência de disponibilidade da obra em sua totalidade durante o 

ato de compreensão é a condição que precisa de uma construção de consistência da parte do 

leitor. O autor refere-se à preocupação de que este processo aparentemente recorre às normas 

da totalidade, harmonia e simetria das partes com as quais a interpretação particular está 

lidando. Iser levanta a seguinte questão: a construção da consistência surge para validar a 

consistência que foi produzida? 

Para Iser, a construção de consistência, como estrutura de compreensão, depende do 

leitor e não da obra e, por conseguinte, está sujeita a fatores subjetivos e, acima de tudo, às 

direções habituais do leitor. 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) do texto. (ISER, 1991, p.18). Consoante Iser, as muitas decisões diferentes e subjetivas 

do leitor podem parecer que todas elas foram reguladas por uma única e mesma norma. Dessa 

forma, pode-se dizer que a simetria estabelecida por essa norma garante uma forma de 

referência que torna o não familiar acessível, quiçá controlável.  

A leitura de toda obra literária é a interação entre sua estrutura e o receptor (ISER, 

1991, p.20). 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 através das 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.  

Uma vez que a posição da obra literária se localiza entre o texto e o leitor, pouco 

saberemos acerca do próprio processo de leitura já que o foco é ou nas técnicas do autor ou na 

psicologia do leitor. Não obstante, isso não acarreta uma negação da grande importância 

daqueles dois polos – é que simplesmente se um perder de vista a relação, o outro perde de 

vista a obra virtual. 

Na leitura de uma obra literária, a mensagem é transmitida em duas maneiras – o leitor 

a “recebe” e a compõe (ISER, 1991, p.21). Para o autor, não existe um código comum – na 
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melhor das hipóteses, alguém poderia dizer que um código comum pode surgir no desenrolar 

do processo. A partir daí, é necessário buscar estruturas que nos capacitarão a descrever as 

condições básicas da interação, pois somente assim seremos capazes de ter 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, toda estrutura discernível em ficção apresenta esta duplicidade: é verbal e afetiva. A 

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

daquilo que fora previamente estruturado pela linguagem do texto. Conforme Iser pondera, a 

tarefa daquele que interpreta o texto deveria ser elucidar os significados em potencial de um 

texto e não se limitar a apenas um.  

O autor aponta para um dos principais aspectos de uma teoria da resposta estética: ela 

sacrifica o texto em prol da arbitrariedade subjetiva da compreensão ao examiná-lo à luz de 

sua realização e, portanto, negando a ela uma própria identidade. Por outro lado, é óbvio que 

o texto como a personificação objetiva de um padrão ideal incorpora um número de premissas 

que não podem de jeito nenhum ser subestimadas. Mesmo que aceitemos que existe um 

padrão ideal objetivamente personificado na obra, isso ainda nada nos diria a respeito da 

adequação da compreensão do leitor quanto a esse padrão. 

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. 

Já 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. 

A interação entre o texto e o leitor é difícil de ser descrita, pois aquela pode ser 

definida como um evento que ocorre entre ambos. Por outro lado, analisar separadamente o 

texto e o leitor é bem menos complicado. Todavia o que Iser propõe é justamente analisar este 



56 
 

fato que tem lugar entre o texto e o leitor. Apesar da dificuldade, existem condições 

perceptíveis que regulam a interação de um modo geral e que algumas delas se aplicam 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, 

na opinião do teórico, não pode adaptar-se a cada leitor com o qual ele venha a ter contato. 

Enquanto que, na interação diádica, as partes podem formular perguntas entre si a fim de 

confirmar até onde seu imaginário foi capaz de preencher o vácuo da inexperiência 

referentemente à experiência em relação ao outro, o leitor nunca pode aprender a partir do 

texto quão certeiras ou não suas visões sobre o texto são. Além do mais, a interação diádica se 

presta a finalidades específicas de modo que a interação sempre apresenta um contexto 

regulador. Contrariamente, não há um quadro de referência que regule a relação texto-leitor. 

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. 

Vejamos as duas diferenças fundamentais entre a relação texto-leitor e a interação 

diádica entre os parceiros sociais. 

É a própria falta de incentivo e de intenção definida que causa a interação texto-leitor 

e é justamente aqui que há um importante elo com a interação diádica. A comunicação social 

surge do fato de que as pessoas não podem experienciar a maneira como os outros têm sua 

experiência e não será a situação comum ou as convenções que unirão ambos os parceiros. As 

situações e as convenções regem a maneira como os lugares vazios são preenchidos, mas 

estes, por sua vez, surgem da inexperienciabilidade e, por conseguinte, funcionam como uma 

influência básica para a comunicação. De maneira semelhante, é a assimetria fundamental 

entre o texto e o leitor que faz nascer a comunicação no processo de leitura; a falta de uma 

situação comum e de um frame comum de referência corresponde ao “no-thing”, a qual faz 

surgir a interação entre as pessoas. A assimetria e o “no-thing” são todas as diferentes formas 

de um vazio que é subjacente a todos os processos de interação.  

Com a interação diádica, o desequilíbrio será retirado por intermédio de conexões 

pragmáticas que resultam em uma ação. Não obstante, o desequilíbrio entre o texto e o leitor é 

indefinido e é justamente esta indeterminação que aumenta a variedade de comunicação 

possível. 
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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 [grifos do próprio autor do livro]. 

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). 

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:  

 

(...) 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, 
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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, 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 apresenta-se 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, 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, 

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

Rabelais e 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.  

Outro aspecto importante da obra é o fato de a obra Quincas Borba, diferentemente de 

Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro (ambos romances em 1ª pessoa), ter 

sido escrito em terceira pessoa. Já fizemos referência a esse recurso, mas aqui pretendemos 

vincular essa pessoa verbal ao aspecto de que, gradativamente, o escritor carioca lança mão da 

familiaridade, mas também do tom formal. Para Mattoso Câmara Jr., o discurso em terceira 

pessoa é privilegiado na narrativa quando existe uma intenção de esconder a referência direta 

e “criar um vago alheamento de interlocutor a interlocutor” (CÂMARA JR., 1962, p.66) por 

motivos os mais variados possíveis.  

Ainda referentemente às referências ao leitor, devemos aqui traçar um paralelo entre 

esse recurso tão caro ao escritor carioca e o “leitor ignaro” de Quincas Borba, Rubião, 

fundamentados no texto de Bianca Karam (2006): Rubião: o “leitor ignaro” de Quincas 

Borba.  

O escritor faz uso da ambiguidade e da onisciência para que o leitor possa igualmente 

oscilar entre a dúvida e a segurança e tudo isso para que aquele se veja como parte de um jogo 

de leitura. O leitor, por sua vez, se coloca numa situação do “quase”: ele quase se dá conta da 

real intenção das personagens, quase prevê a loucura de Rubião, quase vislumbra tudo o que é 

dito nas entrelinhas. Conforme Karam, estabelece-se um elo de desconfiança entre o leitor e o 

narrador.  

O filósofo Quincas Borba chama Rubião de ignaro: “Quem sou eu, Rubião? Sou Santo 

Agostinho. Sei que há de sorrir, porque você é um ignaro, Rubião, a nossa intimidade 

permitia-me dizer palavra mais crua, mas faço-lhe esta concessão, que é última. Ignaro!” 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, p. 23). 

Ao explicar a teoria do ismo, à qual já nos referimos, Rubião a interpreta 

equivocadamente e se vê como um vencedor que não vê ameaças em sua ascensão social e 

financeira. Não passa pela sua cabeça que inúmeros obstáculos adviriam para ele poder 
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transpor a montanha e conquistar o terreno rico em batatas. Para Karam, ele sequer imagina 

que a capital é o lugar onde há muitas tribos, mas não obrigatoriamente com recursos 

suficientes. Estamos diante de um narrador onisciente que reveste os fatos de verdade; 

todavia, “não é possível que o leitor, ludibriado por uma narrativa em princípio objetiva, 

também se equivoque e julgue tudo ‘tão simples! ‘tão claro!”? (KARAM, 2006, p.161).  

A partir de então, o pensamento de Rubião mistura-se à voz do narrador e adquire um 

tom de verdade, e tem início “um possível processo de ‘contaminação’ entre a leitura do 

herdeiro e a nossa leitura do texto machadiano” (KARAM, 2006, p.161).  

 

1.2.4 O Discurso Indireto Livre 

 

Aqui damos uma atenção ao discurso indireto livre, que será uma maneira de 

confundir o leitor. No livro Ler e reescrever Quincas Borba (2003), organizado por Ivo 

Barbieri, há um ensaio de Leopoldo O. C. de Oliveira, que aponta que o narrador é bem 

menos revelador do que parece, as intervenções do narrador são mínimas e a mudança da 

terceira pessoa para a primeira apenas ocorrem em trechos específicos e nas historietas e 

anedotas sem relação com a linha principal da ação.  

Mattoso Câmara Jr., em seu texto O discurso indireto livre em Machado de Assis 

(2010), caracteriza esse tipo sintático como um recurso que mantém as interrogações em sua 

forma originária, ao contrário do discurso indireto, que limita as interrogações a uma forma 

incolor assertiva mantendo “as exclamações e a espontânea reprodução de palavras e locuções 

do personagem” (CÂMARA JR., 2010, p.4). O discurso indireto livre mantém os elementos 

afetivos do discurso de maneira espontânea. Já que esse tipo de discurso resulta de um élan da 

imaginação, depende essencialmente da alma poética do escritor.  

Explanando em outros termos, o discurso indireto livre estabelece um vínculo psíquico 

entre o narrador e o personagem. O primeiro associa-se ao segundo, põe-se ao seu lado e fala 

junto com ele em vez de apresentar o personagem no centro da narração como uma figura 

dramática ou deixá-lo de lado e informar o leitor, de forma objetiva, o que o personagem 

disse. Se fizermos uma comparação com o discurso direto, neste apenas o estado emocional 

do personagem é transmitido, já que o narrador se afasta.  



61 
 

Por essa razão, o discurso indireto livre desenvolveu-se de forma ampla na moderna 

ficção narrativa, a qual é relativamente de intenção psicologista, já que “o melhor meio de 

entendermos e interpretarmos a psique de alguém é procurarmos irmanar-nos com ele e sentir 

os seus motivos e impulsos” (CÂMARA JR., 2010, p.6). 

Quando cansou, olhou para o céu; lá estava o Cruzeiro... Oh! se ela houvesse 
consentido em fitar o Cruzeiro! Outra teria sido a vida de ambos. A 
constelação pareceu confirmar este modo de sentir, fulgurando 
extraordinariamente; e Rubião quedou-se a mirá-la, a compor mil cenas 
lindas e namoradas, - a viver do que podia ter sido. (MACHADO DE 
ASSIS, 2004, p.114).  [grifo nosso]. 

Sabemos que o discurso indireto livre é de influência francesa, mas igualmente 

estamos cientes de que Machado de Assis, embora tenha aderido a essa técnica literária, fez 

com que esse processo de composição se adaptasse às exigências da língua portuguesa e ao 

próprio estilo pessoal do escritor. Contudo, o Bruxo do Cosme Velho não fará do discurso 

indireto livre seu uso principal, e o motivo disso reside no fato de que o escritor prefere 

manter uma atitude de distanciamento de seus personagens. Dessa maneira, o discurso direto 

será o mais empregado, e o indireto livre fica como um recurso subsidiário, assinalando  

enunciações que apontam para a enunciação do clímax do diálogo. 

Machado de Assis empregou o discurso indireto livre para traduzir estados mentais 

dos personagens em vez de usar o diálogo. O escritor não lança mão desse tipo de discurso 

para provocar uma simbiose entre o autor e o personagem. O discurso indireto, falando de 

maneira geral, extrai o pensamento do seu clima emocional, enquanto o discurso direto obriga 

uma formulação linguística integral. O discurso indireto livre conserva os traços afetivos, 

“mas não impõe ao leitor a noção de que o personagem pensou em frases definidas e nítidas, 

pois as frases apresentadas são do autor, tendo apenas a coloração afetiva do personagem” 

(CÂMARA JR. 2010, p.12). O escritor carioca alternou o discurso direto e o indireto livre. O 

direto serviria para expor as reflexões quando estas são intensas o suficiente para justificar 

uma formulação verbal nítida.  

Será a voz de Rubião, pois, que se destacará, e o leitor implícito lerá a obra através da 

leitura apresentada pelo narrador e a proporcionada por Rubião. Aqui, baseando-nos em Iser, 

podemos acrescentar que os atos de apreensão do leitor darão ensejo a um sentido do texto 

que não será mais explicado, mas experimentado.  
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1.2.5 O Imaginário 

 

Outro aspecto que precisamos apontar referentemente à leitura da história de Rubião é 

o papel que o imaginário desempenha na construção da realidade e da ficção. Para tanto, 

iremos nos basear no texto de Sandra de Pádua Castro (2008), que se baseou em Wolfgang 

Iser para explorar o tópico.  

Para Iser será o imaginário que relaciona a ficção com a realidade. Tal relação se dará 

através dos atos de fingir, que transgridem os limites da ficção, da realidade e do próprio 

imaginário. A fim de que se compreenda essa relação e para que se aceite a existência do 

imaginário como algo que provoca concretização na ficção e na realidade, é mister romper 

com o saber subentendido que opõe realidade e ficção.  

Os efeitos do imaginário sobre a realidade e a ficção precisam ser definidos a fim de 

que possamos compreender como a ficção interage com a vida social, os regimes políticos e a 

realidade. Para Castro, fundamentando-se em Iser, a experiência com o imaginário, o qual não 

pode ser considerado apenas como produto da imaginação, ocorre de maneira difusa, informe 

e sem um referencial específico de modo a moldá-lo objetivamente. Ao mesmo tempo, o 

imaginário é “a condição para superar o existente e projetar o ainda inexistente pois, sendo 

um espaço aberto, permite a invenção do possível como prenúncio de uma outra realidade” 

(ISER apud CASTRO, 2008, p.19).  

A realidade, segundo o dicionário, e ainda estamos nos baseando de Castro, é algo que 

existe efetivamente, realmente. Apesar de se tratar de uma definição que se limita ao sentido 

de forma real e verdadeira, a algo que pode ser apreendido na sua concretude, com 

características prováveis, plausíveis e críveis, existem questões subjetivas que dependem da 

capacidade de apreensão de algo como concreto e crível por um ou mais indivíduos.  

Além da dificuldade de se afirmar do que seja realidade, paira a questão do poder. 

Para Castoriades, citado por Castro, se o que chamamos de realidade é produto do imaginário, 

será sobre este que o poder atuará. Em resumo, o imaginário é onde as realidades são 

projetadas, criadas e forjadas. É possível abstrair a definição de realidade como algo forjado 

segundo a intenção de um indivíduo ou de uma coletividade que detenha um poder para tal. 

Por conseguinte, será este indivíduo ou coletividade que selecionará aquilo que é difuso no 
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imaginário. Iser escreverá que a ficção é a configuração do imaginário e, logo, ficção e 

realidade são formadas do mesmo material do imaginário embora haja uma fronteira que 

separa a ficção e a realidade. Essa fronteira depende da relação entre os membros do grupo 

social e torna-se necessário sempre ter em vista que a realidade é construída numa dinâmica 

incansável com o imaginário. 

A ficção consiste em transpor as fronteiras entre o imaginário e o real. E essa 

transgressão de limites se dá por intermédio dos atos de fingir. Ao escrever, o autor seleciona, 

sem regras fixas, elementos do real, de natureza sociocultural ou literária dos quais escolhe o 

que será utilizado em sua ficção. É relevante apontar que o escritor não faz uma mera cópia, 

pois esta se curva à força do imaginário, e a seleção não se repetirá passivamente no texto. 

De forma semelhante, os elementos selecionados e transgredidos continuarão 

selecionando e transgredindo à medida que se associam a outros elementos. A segunda 

transgressão e atuação do imaginário é denominada combinação por Iser. Quando os 

elementos se combinam, eles criam relacionamentos intratextuais e abrem novas 

possibilidades com os elementos não escolhidos para a associação.  

O texto ficcional, constituído de valores e de expectativas do autor, apresenta um lugar 

que é reservado ao leitor para atualizar a mensagem ficcional. Tal lugar existe nos vazios 

oferecidos ao receptor. Este, ao mobilizar suas representações projetivas, os vazios 

desaparecem.  

Diante disso, a atividade básica do leitor fundamenta-se na constituição de sentido 

estimulado pelo texto. O sentido se constituirá por intermédio da conexão dos seus elementos 

constitutivos, das articulações e da necessidade de uma combinação por meio do 

preenchimento dos vazios. 

Em decorrência dessa situação, a ficção coloca o leitor entre o mundo que foi 

referência para a ficção, o mundo “real” e o representado. Este último não representa o 

mundo, mas o coloca em perspectiva, cria contrastes, revela a percepção e leva à comparação. 

O leitor, por sua vez, entre seu mundo e um mundo que é como se fosse, vive a 

experiência do não-ser e, ao não se realizar, provisoriamente se realiza num outro. O mundo 

do texto auxilia o leitor a ver dados de um mundo empírico através de uma ótica que não lhe 

pertence, mas que poderia sê-lo após essa experiência. 
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O texto, então, exige de seu leitor a capacidade de produzir o objeto imaginário por ele 

revitalizado. O leitor, então, penetra pelo imaginário e pelo que não foi mencionado.  

Machado de Assis, referentemente à configuração do imaginário do leitor, assemelha-

se ao que José Cardoso Pires, citado por Castro escreveu e que aqui apontamos 

resumidamente. Cardoso Pires prefere correr o risco de jamais atingir o ponto impreciso da 

clareza a pecar por excesso. O ato de ultrapassar a clareza constitui o pior para o escritor 

porque “resvala para o tom impositivo que anula os valores da sugestão e que impede a leitura 

de se tornar em si mesma uma segunda criação” (PIRES apud CASTRO, 2008, p.26). 

Vejamos dois exemplos:  

Maria Benedita sorriu de um modo tão particular, que a outra não insistiu. 
Não foi riso de vexame, nem de despeito, nem de desdém. Desdém, por quê? 
Contudo, é certo que o riso parecia vir de cima. Não menos o é que Sofia 
polcava e valsava com ardor, e ninguém se pendurava melhor do ombro do 
parceiro; Carlos Maria, que era raro dançar, só valsava com Sofia, — dois ou 
três giros, dizia ele; — Maria Benedita contou uma noite quinze 
minutos.  (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.86). 

 
Tomou o primeiro trago, saboreou-o devagar, depois segundo, depois 
terceiro. No fim, pasmado, confessou que era um primor. Onde é que 
comprara aquilo? Rubião respondeu que um amigo, dono de um grande 
armazém de vinhos, o presenteara com uma garrafa; ele, porém, gostou tanto 
que já encomendara três dúzias. Não tardou que se estreitassem as relações. 
E o Freitas vai ali almoçar ou jantar muitas vezes, — mais vezes ainda do 
que quer ou pode, — porque é difícil resistir a um homem tão obsequioso, 
tão amigo de ver caras amigas.  (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.39). 

 

Ao agir sobre o leitor, o ficcional atua igualmente na realidade circundante do leitor. 

Portanto, os vazios não se encontram apenas na construção de sentidos, mas surge igualmente 

nas estratégias de repertório: narração fragmentada, cortes temporais, intertextualidade, 

pluridiscursividade e assim por diante. 

A ficção, segundo Castro, permite dizer algo que os sistemas dominantes de sentido 

colocam num lugar não tão explícito. Através da literatura, a coerência global da realidade é 

restabelecida, já que a ficção, ao invés de se opor à realidade, complementa-a.  

Após as considerações literárias da obra Quincas Borba desejamos introduzir a 

questão do mal na obra, objeto de nossa pesquisa.  
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1.3 O MAL REGENDO AS RELAÇÕES EM QUINCAS BORBA  

 

O mal aparece como parte da condição humana; em Machado de Assis, ele é mostrado 

de forma objetiva e difícil de ser superado, sendo o autor carioca, portanto, rigoroso em 

relação à condição humana. Esta sucumbe ao mal, o qual é inerente ao ser humano.  

 O escritor carioca não nos inspira abertamente para abominarmos o mal e 

privilegiarmos o bem, mas no movimento de seus personagens, temos dois assombros: 

rejeitamos profundamente o mal e concluímos, a princípio, que o ser humano não tem 

salvação. 

 Na obra Quincas Borba, Rubião se perde no fato de que ele é um ser humano: o 

dinheiro lhe tira o bom senso. Nele, as ideias e a política podem se tornar um trilho em que o 

mal segue seu rumo.  

Machado de Assis não propõe nada que possamos fazer para evitarmos o mal, porque 

ele via nisso um aspecto da condição humana. Um aspecto em que seus personagens se 

apresentam como seres destituídos de culpa; portanto, o Bruxo do Cosme Velho nos mostra 

seres que não são morais, porque o ser moral sente a culpa. Não sendo seres morais, além de 

não sentirem culpa, não olham para o problema do outro, a menos que essa ação lhes acarrete 

vantagens. No livro, objeto desta pesquisa, o mal vai agindo como ácido, corroendo 

lentamente as relações. Por nenhum instante, o autor se perde em conceituações prolixas sobre 

o mal – ele preferiu mostrá-lo em funcionamento.  

Machado de Assis coloca os personagens em relação: familiar, política, educacional, 

sobretudo. Ele não pensa o bem o e o mal no homem sozinho: o homem é bom ou mau em 

suas relações. Em Rubião, por exemplo, há uma gama de mal, pois vemos nele vaidade e 

revanchismo: 

Ia assim, descendo e subindo as ruas da cidade, sem guiar para casa, sem 
plano, com o sangue aos pulos. De repente, surgiu-lhe este grave problema: - 
se iria viver no Rio de Janeiro ou se ficaria em Barbacena. Sentia cócegas de 
ficar de brilhar onde escurecia, de quebrar a castanha na boca aos que antes 
faziam pouco caso dele, e principalmente aos que se riram da amizade do 
Quincas Borba. Mas logo depois, vinha a imagem do Rio de Janeiro que ele 
conhecia, com os seus feitiços, movimentos, teatros em toda a parte, moças 
bonitas, ‘vestidas à francesa’. Resolveu que era melhor, podia subir muitas e 
muitas vezes à cidade natal.  (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.86). 
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Entretanto, seu amor por Sofia não o redime, e a vaidade, o ciúme, o oportunismo, o 

apego às aparências e ao esbanjamento não se retraem e vão caminhar lado a lado com a 

paixão e a demência. Segundo Rocha (2008) “(...) o vaidoso não é uma metamorfose, mas um 

paradoxo ambulante. Afinal, ele possui uma auto-estima (sic) bastante desinibida, mas, ao 

mesmo tempo, depende da aprovação geral”.  

Uma tônica do mal em Machado de Assis é a dissimulação e, para tanto, recorremos a 

Sepúlveda (2008), na introdução da sexta edição da obra Quincas Borba, que definiu a 

dissimulação como um sinal de maturidade precoce apresentada como prova de culpa que 

ajuda a lidar com a sociedade mundana, os jogos de salão e a esperteza.  

No livro em discussão, o ser humano vai agindo segundo o que melhor lhe aprouver, 

pois o mal que ele pratica é compensador, a lei não lhe causa medo, mentir e ludibriar o 

ajudam a satisfazer suas ambições, e as vantagens, no cômputo geral, o impedem de 

vislumbrar a mínima possibilidade de seus atos causar mal a terceiros. Por nenhum momento 

a consciência o aconselha a ser prudente, a evitar certas práticas.  

Em Machado de Assis, Rubião e Sofia, por exemplo, sofrem tentações e, se eles 

“vencem” essa batalha interna, não é porque eles desprezam o mal, mas porque eles o evitam 

uma vez que temem a desaprovação da sociedade. 

Talvez o único personagem que se move dentro da esfera do bem é Da. Fernanda, rica 

proprietária da classe alta, impositiva, que gosta de exercer seu poder de influência sobre as 

pessoas. É ela que se preocupa com a saúde mental de Rubião e quer ajudá-lo, junto com 

Palha e Sofia. Estes últimos mais preocupados com a imagem social do que em auxiliar o 

amigo.  

Vemos, pois, que dentro da condição humana, a literatura e as religiões em geral 

apontam para o fato de que o ser humano apresenta uma contradição: age com base no bem, 

mas é mau. Apesar dos apelos incessantes de escritores e religiosos de que devemos acolher o 

bem e refutar o mal, muitas vezes, e aqui nos voltamos totalmente para as instituições 

religiosas, estas subordinam Deus a elas porque, dentro da economia divina, é preciso que 

coloquemos Deus sob nosso controle.  

Tachado de indiferente aos problemas sociais, podemos usar o argumento para 

defendê-lo contra essa crítica impensada também no que se refere à sua postura diante da 

condição humana: Machado de Assis, por nenhum momento, fez uso, segundo Faraco (2004), 
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do “emocionalismo” para manifestar suas tendências abolicionistas. E aqui ousamos tomar 

emprestado o termo para nos referir ao olhar que o escritor lança sobre o mal presente na alma 

humana. Ao invés de ser apelativo, apaixonado, emotivo, preferiu a análise, a reflexão, 

deixando o leitor livre para tirar suas conclusões. Afinal, é melhor ser livre do que conduzido. 

Ao colocar seus personagens, semelhantes a nós ou semelhantes a alguém que já 

conhecemos, nós nos aproximamos mais deles e, se tivermos sabedoria e coragem suficientes, 

concluiremos que nós podemos agir exatamente como eles, e isso facilita e agiliza nossa 

reflexão sobre o mal. Talvez se Machado de Assis tivesse traçado pessoas “monstruosas” 

(importa ressaltar que ele pretendia mostrar as pessoas por dentro; não se trata de meras 

personagens), nós não teríamos feito as reflexões que devemos ter ao lermos o autor. E aqui 

reside outro brilhantismo do Bruxo do Cosme Velho: ao aprofundarmos nossas reflexões, 

assumimos nosso lado da sombra e, uma vez entrando em contato com este lado, não 

agiremos como tal e poderemos nos tornar seres humanos melhores. Afinal, quem não 

assume, atua, e se assumimos que temos nosso lado malévolo e o rejeitamos, tentamos atuar 

para o lado da luz e o nosso mal, por menos tempo que seja, deixa de atuar.  

A reflexão induzida por Machado de Assis, provavelmente, poderá ensejar uma 

mudança no mundo, embora não possamos ter tanta certeza disso. Toda essa assertiva não é 

garantida uma vez que a moral, que se relaciona sempre com a sociedade, com o coletivo, e 

estabelece qual o bem a ser praticado, é, na verdade, conduzida por uma elite que, 

dependendo de seus interesses, vai dizer o que é moral ou não, segundo o que ela quer 

defender e, por essa razão, podemos afirmar que a moral é sempre relativa. Por esse prisma, 

entretanto, vemos que o que Machado de Assis nos dá para refletirmos se contrapõe à 

relatividade da moral. Porém, isso não será tratado neste momento.  

Machado de Assis não coloca Deus em oposição ao mal dos personagens. Aliás, por 

nenhum momento, enquanto assistimos Palha, Sofia e outros personagens movendo-se dentro 

do mal, pensamos na existência ou ausência de Deus.  

Machado de Assis via a condição humana e todas as suas falhas com um olhar agudo, 

irônico, realista (aqui não diríamos pessimista) e fez com que seus leitores, se assim o 

quisessem, refletissem e buscassem com liberdade. Mais em suas crônicas, o escritor refletiu 

profundamente sobre os fatos cotidianos, “tocando a essência daquilo que observava” 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 
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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). 

Machado de Assis se preocupou – e muito – com a condição humana. Ele nos faz 

refletir sobre nossa interioridade, pontuou que o mal age de determinada forma, mas não 

estabeleceu que tipo de homem é mais propenso à prática do mal. Conforme o escritor, todo 

ser humano é passível de praticar o mal, porque este existe dentro de cada um, que poderá 

privilegiá-lo ou não. 

Machado de Assis nunca se achou um estandarte de qualquer coisa para guiar homens 

e mulheres rumo a uma existência mais ética e digna. O escritor carioca se debruçou sobre a 

loucura, a alma feminina, a vaidade, a sedução, o casamento, o adultério. Soube manter um 

distanciamento entre sua vida e sua obra. Ao escrever, ele se permite observar a tudo de 

maneira atenta e sutil. Essa atitude de Machado de Assis é muito bem explicitada no poema 

de Carlos Drummond de Andrade, em que reproduzimos um trecho: “Olhas para a guerra, o 

murro, a facada; Como uma simples quebra da monotonia universal” (CARLOS 

DRUMMOND DE ANDRADE apud FAORO, 2004, p.18). 

Ou como Alfredo Pujol, cujas conferências pronunciadas na Sociedade de Cultura 

Artística de São Paulo se constituíram os primeiros estudos sobre Machado de Assis, assim se 

referiu ao autor de Quincas Borba:  

Machado de Assis, com a extrema originalidade que o caracteriza, não 
sofreu a ação ambiental da sua época; superior ao seu tempo, viveu a vida 
interior do pensamento, criando com carinho a obra extraordinária, de rara 
unidade e de sedutora beleza, que é o monumento mais perfeito e mais 
sólido das nossas letras. (PUJOL apud VENANCIO FILHO, 2007, p. XII).) 

O Bruxo do Cosme Velho foi se embrenhando pelos labirintos da alma humana. Neles, 

ele encontra inspiração para escrever sobre: a morte, a luta entre o bem e o mal (este último 

sempre vence), a crueldade, a ingratidão, a sensualidade, o adultério, o egoísmo, a vaidade. 

Descrente da vitória final do bem, pois também não acreditava na transformação do ser 

humano para melhor, escreveu: “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da 

nossa miséria.” (Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas).  

Machado de Assis nunca quis escrever tratados sobre o mal, porque nunca lhe 

interessou conceituar nada. Ele tinha absoluta certeza de tudo? Talvez, mas se ele a tinha, não 
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deixou transparecer – o que é uma sorte para nós, seus leitores, pois já sabemos que quem tem 

muita certeza do que é, é o mais perdido. 

Lendo Quincas Borba, de uma coisa podemos ter certeza: é necessário ter 

discernimento e, por conseguinte, fazer a diferenciação, pois não dá mais para fingir que não 

se enxergam os males da modernidade, que apregoa o imediatismo, a autossuficiência, a 

fragmentação e a utilidade. 

Pensar e discernir implicam sofrimento e é aqui que a orientação religiosa sempre nos 

traz um alento, pois crê num mundo melhor, num mundo ideal, onde os sofrimentos não 

existirão. Aqui não cabe discorrer sobre a idealização da realidade, que poderá ser objeto de 

estudo numa pesquisa mais profunda. 

Machado de Assis não nos dá essa brilhante perspectiva e, portanto, sofremos, porque 

vemos um mundo em que dificilmente veremos o paraíso materializado. Será que vemos nos 

personagens machadianos da obra Quincas Borba praticando o bem sem interesse? Não.  

E aí, voltamos à questão mais importante: depois de se perceber mau, o ser humano 

tem condições de reverter a situação? Para o escritor, pelo fato de o ser humano ser 

corrompido e corruptor, ele está num beco sem saída uma vez que lhe faltam forças para 

mudar seu destino.  

Quando aceitamos a ideia de que podemos fracassar é que a graça e a bênção têm seu 

lugar. Quando aceitamos nossos defeitos, é que nos tornamos humanos. E isso é bom, porque 

é quando entendemos o mal é que entendemos o milagre. Machado de Assis mostrou o mal 

nas relações, mas não recusou o bem.  
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CAPÍTULO II – REFLEXÕES TEOLÓGICAS E FILOSÓFICAS EM 
QUINCAS BORBA 
 

Ao termos proposto reflexões teológicas e filosóficas na leitura do livro Quincas 

Borba não objetivamos enquadrar Machado de Assis em determinado pensamento teológico 

ou filiá-lo a alguma doutrina filosófica. 

Sabemos que o escritor, conforme já visto, teve uma formação religiosa e era leitor 

assíduo de Montaigne, Pascal e Schopenhauer, entre outros. Entretanto, também sabemos que 

ele sempre se mostrou esquivo em abraçar teorias (sejam elas de que corrente for), pois seu 

olhar cético o manteve distante dos idealismos e emocionalismos que tanto, até hoje, 

contagiam a sociedade. Talvez seja a razão por que Machado de Assis, de modo a provocar o 

riso, fez uma caricatura dos sistemas e verdades filosóficas. Como um atento observador da 

sociedade, o escritor igualmente não poderia deixar de tecer considerações sobre a indiferença 

do clero ao sofrimento humano, e tais considerações, as vemos explicitamente em suas 

crônicas. 

Embora Machado de Assis tenha sido criticado por sua aversão à religião, seu texto, 

no geral, nos remete a considerações teológicas, embora na obra Quincas Borba, isso 

constitua uma exceção conforme exporemos no presente capítulo.  

Ao mesmo tempo, é possível detectar semelhanças do escritor com determinados 

teólogos e filósofos, o que nos permite traçar, mas não restringir a um só campo, alguns 

pontos em comum, mas também algumas dessemelhanças.  

Nosso propósito, portanto, é mostrar a possibilidade de se refletir teológica e 

filosoficamente, mesmo que o autor não se tenha preocupado em postular determinada 

tendência do conhecimento humano no que tange à relação do indivíduo com Deus ou à sua 

busca de respostas eivadas de racionalismo para explicar a existência. 

 

2.1 O MAL EM QUINCAS BORBA NUMA ABORDAGEM TEOLÓGICA  

 

A presente pesquisa, cujo objeto de estudo é o mal na obra Quincas Borba, do escritor 

Machado de Assis, teve como impulso inicial a necessidade de se refletir sobre o mal sem 
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necessariamente abraçar um dogma ou uma corrente filosófica, mas lançar mão de autores 

que corroborassem com a nossa ideia de que o mal é inerente à condição humana. 

Sem lançarmos slogans contra o mal ou sem fazer apologia do mesmo, o que 

pretendemos é lançar um olhar sobre o assunto uma vez que o problema do mal “atravessa 

como uma espada dura e terrível a história inteira da humanidade” (QUEIRUGA, 2011, p.13). 

Para tanto, valemo-nos de um teólogo e uma teóloga: Andrés Torres Queiruga e Ivone 

Gebara, cujas obras estudadas, respectivamente, foram: Repensar o Mal: da ponerologia à 

teodiceia (2011) e Rompendo o silêncio: uma fenomenologia feminista do mal (2000). No 

primeiro autor, enfatizaremos a ponerologia bem como faremos referências ao teólogo Juan 

Antonio Estrada, em sua obra A impossível teodiceia: a crise da fé em Deus e o problema do 

mal (2004) para corroborar as ideias de Queiruga. Em Gebara, levantaremos a questão da 

transcendência e da imanência do mal e a mulher como protagonista do mal.  

 

2.1.1 O Mal Moral Conduzindo as Relações em Quincas Borba 

 

Queiruga, a quem nos referiremos mais detalhadamente adiante, analisa dois pontos, 

que são a realidade física e a realidade livre. Em relação aos mesmos, ele cita a importância 

de se estabelecer a diferença fundamental entre ambas uma vez que aquela estabelece a 

diferença entre o mal físico e o mal moral. O mal físico consiste “nas conexões necessárias da 

realidade” (QUEIRUGA, 2011, p.74) e aqui gostaríamos de, baseados em Juan Antonio 

Estrada, acrescentar que o mal físico consiste na dor, no sofrimento. A este último se juntam 

as catástrofes, as doenças e a dor provocada pelo próprio ser humano. Como uma resposta 

humana à dor, surge a compaixão, a fim de minorar a revolta diante de uma natureza que é 

indiferente aos nossos receios, desejos e perguntas e que torna inútil qualquer esforço em 

controlá-la. Paralelamente, surgem a resignação e a aceitação estoica, uma vez que diante de 

tanto sofrimento, não existe uma civilização que justifique e explique o sofrimento.  

Voltando a Queiruga, o mal moral é provocado “pelo desvio das vontades livres” 

(QUEIRUGA, 2011, p.74). Complementando com Estrada, o mal moral se liga à liberdade e à 

responsabilidade do ser humano. Esse tipo de mal provém das ações humanas, que não 

hesitam em erigir seus impérios à custa do massacre e da opressão de milhares de povos. A 

injustiça e a opressão são as manifestações mais radicais desse tipo de mal. O mal moral 



72 
 

relaciona-se diretamente com a questão do sentido da vida e inspira a ética, a religião e a 

filosofia da história. Ele leva a humanidade, ao ser constatado, a desejar e a lutar por um 

mundo onde a justiça, a honestidade e a verdade possam se estabelecer.  

Podemos concordar com o teólogo Queiruga quando este se refere ao mal moral como 

originado pelo desvio das vontades livres, uma vez que é isso que encontramos no livro 

Quincas Borba. Embora alguns personagens sejam pessoas bem-sucedidas e outros nem 

tanto, todos são livres para agir e para optar pelo bem ou pelo mal. Por conseguinte, estamos 

diante de uma liberdade que foi causadora do sofrimento alheio. Dessa forma, conforme texto 

do teólogo galego, constatamos uma “liberdade falível”. Falível porque ela está “exposta à 

carência, ao erro e ao conflito” (QUEIRUGA, 2011, p.74). Explicando mais amiúde, o autor 

escreve que a raiz última do mal se encontra na finitude e, por conseguinte, este surgirá onde 

exista qualquer maneira de realização finita. E isso também se aplica à liberdade. Ao citar o 

ensinamento bíblico segundo o qual “até mesmo o justo peca sete vezes por dia”, podemos 

nos reportar à obra objeto de nosso estudo, em que Machado de Assis vai mostrando o mal 

nas relações, isto é, no cotidiano, nas relações, na política, no casamento, na educação: 

 

Palha empalideceu. Não prometera deixar de empalidecer. (...) Sofia viu a 
palidez, e gostou da má impressão causada; para saboreá-la mais, inclinou o 
busto, soltou o cabelo atrás, que a incomodava um pouco, recolheu os 
grampos em um lenço, depois sacudiu a cabeça, respirou largo, e pegou nas 
mãos do marido, que ficara de pé. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.62). 

 
Conforme Queiruga, os erros e os conflitos apresentam maneiras que diferem entre si, 

dependendo do tipo de ser em que eles têm lugar, tudo numa realidade limitada. É evidente 

que, na enumeração do autor, as catástrofes cósmicas, a violência animal e a guerra humana 

são diferentes e, cada vez que surgem “novos modos de afirmação da realidade, aparecem 

também novos tipos de ‘mal’” (QUEIRUGA, 2011, p.74). Uma vez que com a liberdade 

nasce um novo modo de realidade, a qual é limitada, vai surgir, pois, o tipo peculiar de uso da 

liberdade, que é o mal moral.  

Queiruga não põe em dúvida o fato de que a liberdade apresenta limitações, pois que 

ela sofre influências do mundo externo nem sempre controláveis. Ao mesmo tempo, ela nem 

sempre é bem-sucedida em obter “plena transparência sobre seus motivos internos” 

(QUEIRUGA, 2004, p.74). E aqui sugerimos que tem lugar a hipocrisia, uma vez que a falta 

de transparência leva o ser humano a se comportar, muitas vezes, de modo ambíguo, 

dissimulado, incerto – tudo o que Machado de Assis mais apreciava colocar em seus textos. 
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Uma vez que a liberdade é tão limitada seja pelos processos fisiológicos, psicológicos, 

sociais, culturais, Queiruga chega até a questionar se a liberdade não seria uma mera ilusão. 

Contudo, ele se abstém de entrar na discussão e prefere escrever que: 

 

Na liberdade culmina também o caráter dinâmico da finitude. A realidade 
livre aparece em sua mais íntima essência como um processo em formação, 
até o ponto de Hegel ter podido afirmar que a história da filosofia e a própria 
história humana são a história da construção da liberdade: ‘o fim último do 
mundo é que o espírito tenha consciência de sua liberdade e que, dessa 
maneira, sua liberdade se realize’. A liberdade, portanto, não é algo acabado, 
mas está em processo de superação contínua, em luta com os obstáculos que 
tendem a naturalizá-la e submetê-la: nunca é totalmente dona de si mesma e, 
bem por isso, está exposta de modo inevitável ao erro, à distorção e à culpa. 
(QUEIRUGA, 2011, p.75).  

 
 Dada a importância da finitude para a questão do mal, retornamos ao assunto, 

baseando-nos em Queiruga, que cita Wolfhart Pannenberg. Este insiste na importância 

decisiva da finitude, embora, ao referir-se ao mal moral, não acha suficiente recorrer à 

limitação do ser humano para que esse tipo de mal tenha lugar. Em sua reflexão, ele opina 

que, ao se focar a limitação humana para ocorrência do mal moral, o mal seria reduzido ao 

erro ou ao defeito e não à queda: 

 
Remeter a possibilidade do mal, incluído o mal moral do pecado, aos 
condicionamentos de estarem ligados a seu caráter de criatura, não deixa de 
conter sua parte de verdade. Não obstante isso, não é suficiente ressaltar a 
limitação da criatura para fundamentar a possibilidade do mal. A limitação 
da finitude, como muito bem sabia o próprio Leibniz, não constitui ainda o 
mal, e se fosse esta a origem do mal, haveria que considerar sua essência 
como erro e não como afastamento de Deus. Nesse aspecto, também Leibniz 
continuava prisioneiro da concepção neoplatônica do mal como carência. A 
raiz do mal tem de ser buscada antes na rejeição da própria finitude, na 
negação a aceitar a própria finitude e na conseguinte ilusão de ser iguais a 
Deus (cf. Gn 3,5). Daí deriva a necessidade de abandonar a ideia que 
deposita a possibilidade da maldade e do mal na própria essência de ser 
criado: não é limitação, mas antes a autonomia para a qual foi feita a 
criatura, aquilo que constitui o fundamento da possibilidade do mal. Desse 
modo, a conexão entre criaturalidade e mal sobressai ainda mais vivamente 
de quanto o fizera no pensamento de Leibniz. A autonomia da criatura é, por 
uma parte, expressão de sua perfeição como criatura, definida 
fundamentalmente pela posse da própria existência. Mas inclui também em si 
mesma o risco de se afastar do Criador.  A autonomia da criatura leva 
consigo a tentação de se ter por absoluta, na autoafirmação da própria 
existência. (PANNENBERG apud QUEIRUGA, 2011, pp.87-88). 
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As expressões colocadas em itálico foram marcadas pelo teólogo galego para quem 

não se está tentando fugir da finitude, mas apenas “adiando a discussão” (p.88). Para 

Queiruga, quando Pannenberg deixa as preocupações externas de lado, a finitude ressurge 

sem limitações: 

 

Como o sofrimento e a dor, também a possibilidade do mal pertence à 
finitude do existir criado, especialmente à finitude das formas de vida que 
procuram se afirmar em sua autonomia tendendo assim a um radical 
processo de independência. Aqui se encontra a origem do sofrimento (des 
Leidens: [portanto, do mal físico]) e também do mal moral (des Bösen). 
(PANNENBERG apud QUEIRUGA, 2011, p.88). 

 
 

Pretendemos aqui tecer alguns breves comentários sobre o trecho transcrito de 

Pannenberg referentemente aos personagens da obra Quincas Borba. Não sabemos se os 

personagens conscientemente rejeitavam sua própria finitude. Talvez, por serem movidos pela 

ganância, que é o desejo de querer sempre mais, podemos sugerir que eles lutavam contra 

suas limitações uma vez que estavam querendo sempre mais, sobretudo os personagens Palha, 

Sofia, Carlos Maria e Camacho. No transcorrer da leitura do livro, por não temerem o castigo 

divino, por não levarem em consideração as advertências jesuânicas ou não tomarem como 

exemplo a vida de Jesus, poderíamos supor que eles inconscientemente se acham iguais ou até 

mesmo acima de Deus. E aqui precisamos concordar com Pannenberg: o que realmente levou 

aqueles personagens a perpetuar o mal foi, não a limitação, mas a autonomia com a qual foi 

feita a criatura. E acrescentamos: a presença da liberdade e da autonomia é que alicerça a 

possibilidade do mal. Uma vez autônomo, segundo Pannenberg, o ser humano, ao mesmo 

tempo que é expressão de sua perfeição, arrisca-se a se afastar do Criador. Em outros termos, 

a perfeição da criatura se constitui na posse que ela tem da própria existência, mas ao mesmo 

tempo, a leva a se ver como absoluta. E achamos que isso de fato ocorreu com os 

personagens. Cada um deles, absoluto em seu contexto, livre para fazer o que desejasse, foi 

em busca de seus ideais, os quais, diversas vezes, vêm mascarados sob o véu da política 

honesta, do negócio bem-intencionado, do amor correspondido. 

Especificamente em Machado de Assis, vemos como impulso original para a prática 

do mal, a liberdade, pois sabemos que o mal é consequência da liberdade. Criaturas que 

somos, ao nos enveredarmos, pelo livre-arbítrio, pele caminho do mal, corrompemos a 

criação, e essa conduta nos remete ao pecado, que também não foi uma preocupação de 

Machado de Assis ao retratar o homem pecador. Aliás, há poucas referências ao termo pecado 
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em comparação com o emprego da palavra mal. Na obra objeto de nosso estudo, ele usou a 

palavra não só como substantivo, mas também na expressão “fazer mal”. Só que, na 

expressão, não se trata de fazer um mal para explícita e expressamente fazer algo que 

provoque o sofrimento alheio, mas no sentido de “não tem importância” que se pratique (ou 

não) determinado ato. Raras vezes, o autor empregou o termo mal para significar algo 

infligido a alguém para causar-lhe qualquer tipo de prejuízo. Segue, abaixo, um exemplo do 

emprego do termo mal no sentido de prejudicar alguém e outro no sentido de um contexto em 

que a expressão poderia ser facilmente substituída por outra: 

 
Bolha não tem opinião. Aparentemente, não 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. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.20). 

 

- Volte amanhã, depois, quando quiser. 
- Mas por que não hei de esperar aqui até que venha o coche? perguntou 
Rubião. A imperatriz não pode apanhar chuva... 
- A imperatriz já foi. 
- Fez mal. Eugênia fez muito mal. General... Para que há de o senhor ficar 
sempre em major? General, vi o retrato do seu genro; quero dar-lhe o meu. 
Mande às Tulherias. Onde está o coche? (MACHADO DE ASSIS, 2004, 
p.201). 

Ao lermos Quincas Borba – vemos o homem, totalmente livre para cometer o mal, 

sem receios, sem questionamentos, sem arrependimentos. Não faz sentido Palha, Sofia e 

outros personagens fazerem mal a Rubião. A falta de sentido e o absurdo de todas as 

falcatruas perpetuadas pelos antagonistas em relação a Rubião impossibilitam ao leitor pensar 

numa abordagem do mal para fazer um contraste para realçar o bem. A parcela de bem é 

ínfima diante do universo do mal que povoa a trama machadiana em Quincas Borba. 

Machado de Assis não nos deixa opção: resta-nos reconhecer e reverenciar o mal.  

Afirmamos isso porque se Deus é incompatível com a existência do mal ou se nos 

indagamos as possíveis razões pelas quais o mal permeia as relações em Quincas Borba, esses 

questionamentos não se fazem necessários dentro do livro. O que podemos deduzir diante da 

frieza com que os personagens se aproximam de Rubião e o dilapidam sob todos os aspectos – 

financeiro, sentimental, humano – é que o mal é uma máquina que reproduz, nunca cria, não 

apresenta conceitos. Então, por que nos paralisar diante dessas indagações?  
 

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, 
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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. 
(...) 
Atrás dos motivos de recusa, vieram outros contrários. E se o negócio 
rendesse? Se realmente lhe multiplicasse o que tinha? Acrescia que a posição 
era respeitável, e podia trazer-lhe vantagens na eleição, quando houvesse de 
propor-se ao Parlamento, como o velho chefe da casa Wilkinson. Outra 
razão mais forte ainda era o receio de magoar o Palha, de parecer que lhe 
não confiava dinheiros, quando era certo que, dias antes, recebera parte da 
dívida antiga, e a outra parte restante devia ser-lhe restituída dentro de dois 
meses. Nenhum desses motivos era pretexto de outro; vinham de si mesmos. 
Sofia só apareceu no fim, sem deixar de estar nele, desde o princípio, idéia 
(sic) latente, inconsciente, uma das causas últimas do ato, e a única 
dissimulada. Rubião abanou a cabeça para expedi-la, e levantou-se. Sofia 
(dona astuta!) recolheu-se à inconsciência do homem, respeitosa da 
liberdade moral, e deixou-o resolver por si mesmo que entraria de sócio com 
o marido, mediante certas cláusulas de segurança. Foi assim que se fez a 
sociedade comercial; assim é que Rubião legalizou a assiduidade das suas 
visitas. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.87). 

 

Machado de Assis não lança mão do fideísmo, isto é, por nenhum momento, ele tenta 

mostrar que é logicamente possível estabelecer um vínculo da bondade divina com o mal. Ele 

não o faz porque para que isso acontecesse, ele teria que mostrar que o poder divino é 

limitado e estaria colocando Deus no nível do entendimento humano, que argumenta que 

Deus tem razões que desconhecemos para a erradicação do mal. 

O escritor, como poucos, nos mostrou que é impossível reduzir o mal a uma só 

explicação ou a uma única justificativa, uma vez que os males são inúmeros, diferem-se entre 

si e não podem ser mensurados. Uma vez que, dependendo da cultura, algo pode se configurar 

como mal e outras, não, só nos resta sugerir que os males não são universalizáveis. De fato, os 

males concretos não são universalizáveis, mas a capacidade de o homem praticá-los e as 

consequências disso o são.  

Dá para justificar o mal existente na obra Quincas Borba? Não. Ao nos depararmos 

com os personagens do livro agindo livremente dentro do mal, não nos questionamos sobre a 
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permissão divina de aceitar a existência do mal como também não nos perguntamos por que 

Deus permite o mal. Na verdade, como já foi dito anteriormente, não cabem, ao longo da 

leitura, considerações teológicas do porquê da prática do mal, mas nos deparamos e 

constatamos os personagens optando livremente pela prática do mal uma vez que neles não há 

ética nem moral. 

Ao mostrar o mal permeando as relações, Machado de Assis, felizmente, não 

argumentou, direta ou indiretamente, sobre por que Deus permite o mal. E aqui é mais um 

passo que ele dá dentro da liberdade. Ele também não justifica a existência do mal mostrando 

que a existência deste é que permite ao ser humano crescer moralmente, quando sabemos que, 

dentro desse contexto, muitas vezes o homem se corrompe, se animaliza, ao invés de se 

elevar. Racionalmente falando, ao entrarmos em contato com os personagens de Quincas 

Borba, vemos que o autor leva em conta o mal concreto existente, mas sem justificá-lo 

teoricamente. E aqui ele foi coerente, pois ignorando o panracionalismo do mundo atual, que 

sempre nos faz procurar uma explicação racional, ele há muito já percebera que a vida e o mal 

nem sempre são racionais. Por que Palha fez o que fez? E Sofia? E Freitas? E Carlos Maria? E 

Camacho? Todos eles praticaram o mal porque praticaram. E daí, o escritor nos leva a outra 

conclusão: precisamos parar de achar que tudo pode ser explicado racionalmente, que Deus é 

a causa de tudo e que a Razão possa nos levar a entender Deus. 

Com esta conclusão, precisamos ter em mente que Machado de Assis não era contra 

Deus nem O negava. Olhava para o homem, sempre em busca de uma edição convincente, 

que depois acaba por entregar aos vermes, como afirma o personagem Brás Cubas em suas 

memórias póstumas. Machado de Assis já sabia que o mal não é previsível e também não 

cataloga o que é bem e o que é mal, uma vez que não partiu para o ideal, não apontou para a 

mulher ideal, para o casamento ideal, para a sociedade ideal. O escritor carioca, ao se 

debruçar sobre a condição humana, detectou nesta a insuficiência, a qual leva o ser humano a 

perceber que a doença e a morte é que o tornam dessa maneira. Sem recorrer igualmente ao 

idealismo que a religião se propõe a buscar, o Bruxo do Cosme Velho sutilmente nos mostra 

que, quando se procura incondicionalmente o ideal, esquecemo-nos do humano – e é 

justamente o humano que é o seu foco. Uma vez que os personagens do livro não percebem 

sua própria insuficiência, eles não sofrem qualquer tipo de transformação. Com exceção de 

Rubião, que enlouquece, mas que jamais se percebeu insuficiente, fracassado; ao contrário, 

sempre se viu um bem-sucedido. Por essa razão, é possível dizer que os personagens de 

Quincas Borba não foram criados para trilharem o sucesso ou o fracasso. Se uns tiveram 
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sucesso foi porque optaram por isso e agiram para tal. Se fracassaram, é porque também 

tiveram o livre-arbítrio de escolher esse caminho.  

E aqui podemos nos reportar novamente ao Cristianismo, segundo o qual “quem age 

mal, mal acaba” (ESTRADA, 2004, p.395). E indagamos: essa exortação jesuânica se aplica 

aos personagens? Não. Independentemente se vamos ficar discutindo se Jesus advertiu sobre 

as prováveis consequências do pecado ou não, se tais consequências estão ligadas à lógica da 

retribuição divina, o que constatamos durante a leitura do livro é que nenhum personagem 

recebeu o castigo divino. Em outras palavras, a retribuição divina não foi aplicada em 

decorrência dos atos de Palha, Sofia, Carlos Maria e outros. Se fôssemos esperar pelo advento 

do Reino de Deus, com certeza não poderíamos contar com o tipo de pessoas que 

encontramos retratadas nos personagens de Quincas Borba, pois teologicamente falando, 

estamos diante de indivíduos que praticam o mal apresentando-se como instrumentos de 

Satanás.  

O Deus que julga aqueles que praticam o mal sequer é percebido nas páginas de 

Quincas Borba uma vez que nenhum personagem é julgado pelo mal perpetrado. Como já 

afirmamos anteriormente, os personagens, por não serem submetidos ao julgamento divino, 

também não serão castigados nem pagarão pelo que fizeram. As expectativas escatológicas 

não aparecem no universo dos personagens da obra acima referida. O Reino de Deus, a 

ressurreição ao lado do Pai daqueles que praticaram o bem em vida terrena não constam do 

projeto de vida de Palha, Sofia e outros. Estes não estão preocupados com a próxima parúsia2, 

visto que eles já haviam criado seu próprio reino terreno, permeado de interesses escusos, 

hipocrisia e desonestidade.   

Aqui estamos falando da liberdade humana: os personagens são livres para atuar 

porque não se preocupam se Deus vai julgar o mal que cometem; para eles, o Criador não os 

castigará e, portanto, a liberdade e a autonomia, que poderiam ser o modelo do bem, se 

desvirtuam diante dos atos dos personagens, cuja tendência ou inclinação para o mal fazem 

com que o bem se conspurque.  

Teologicamente falando, o que temos é o seguinte: Deus julga quem pratica o mal, 

embora, de início ele respeite a dinâmica dos homens, que receberão a penalidade por seus 

atos. Segundo a inclinação da pessoa, o bem se transforma em mal, mesmo que a liberdade e a 

                                                 
2 Parúsia: Derivado do verbo “pareimi”, que tem o sentido de “estar presente”, parúsia significa “presença”; daí 
se pode chegar à ideia de “vinda”, noção mais usualmente empregada para fazer referência à volta de Cristo, 
embora não haja uma concepção unificada a respeito disso no Novo Testamento (Mc. 13.24-27 e paralelos; 
1Ts4. 161.55). (Dicionário Brasileiro de Teologia).  
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autonomia representem um bem. As afirmações teológicas segundo as quais o castigo divino é 

simbolizado pelo Inferno, não chegam a ser uma ameaça ao homem, já que, conforme Estrada 

(2004),   o pior é a concepção, deísta de um Deus impassível. Palha, Sofia e demais 

personagens estão preocupados se Deus é impassível ou passional? Para eles é causa de 

preocupação se o Deus bíblico vai agir com justiça e misericórdia? É evidente que não. O 

afastamento ou a aproximação com Deus não lhes dizem respeito. Nenhum deles, em 

qualquer momento, se questionou se estava fazendo da vida de Rubião um inferno. Para eles, 

o fato de fazerem o bem (promessa do Céu) ou o mal (promessa de Inferno) também não faz 

parte de suas preocupações. O amor, a esperança e a caridade, tripé cristão, não têm sentido 

para eles. Todo esse arcabouço da personalidade dos personagens é acrescido do fato de que o 

mal, na maioria das vezes, se traveste de bem e é o que vemos frequentemente nos 

personagens da obra do presente estudo. 

Que é que tem aí na mão? inquiriu Camacho, logo que Rubião entrou no 
escritório. Rubião narrou o incidente da Rua da Ajuda. O advogado fez-lhe 
muitas perguntas sobre a criança, os pais, o número da casa; mas, o próprio 
Rubião pôs termo às respostas.  
— Não sabe, ao menos, o nome do pequeno?  
— Ouvi chamar Deolindo. Vamos ao que importa. Venho assinar a sua 
folha; recebi um número, e quero contribuir para...  
Camacho acudiu que não precisava de assinaturas. Em assinaturas, a folha ia 
bem. O que ela precisava era de material tipográfico e desenvolvimento no 
texto; ampliar a matéria, pôr-lhe mais noticiário, variedades, tradução de 
algum romance para o folhetim, movimento do porto, da praça, etc. Tinha 
anúncios, como viu.  
— Sim, senhor.  
— Estou com o capital quase subscrito. Bastam dez pessoas, e já somos oito; 
eu e mais sete. Faltam dois. Com mais duas pessoas está completo o capital.  
— Quanto será? pensou Rubião.  
Camacho batia com um canivete na beira da escrivaninha, calado, olhando às 
furtadelas para o outro. (...) Rubião baixou os olhos diante do nariz 
interrogativo do Camacho.  
— Não, senhor; sou firme, desejo ajudar os amigos. Receber a folha de 
graça...  
— Mas, se já lhe disse que de assinaturas vamos bem, retorquiu Camacho.  
— Sim, senhor, mas não disse também que faltam duas pessoas para o 
capital?  
— Duas, sim; temos oito.  
— Quanto é o capital?  
— O capital é de cinqüenta (sic) contos; cinco por pessoa.  
— Pois entro com cinco.  
Camacho agradeceu-lho em nome das idéias (sic). Tinha intenção de 
convidá-lo para entrar com eles; era um direito adquirido pela convicção, 
pela fidelidade, pelo amor aos negócios públicos do seu recente amigo. Uma 
vez que espontaneamente se alistou, pedia-lhe que o desculpasse. Mostrou-
lhe a lista dos outros; Camacho era o primeiro; entrava com a folha, o 
material existente, as assinaturas, e o trabalho hercúleo... Ia a emendar-se, 
mas repetiu corajosamente: trabalho hercúleo. Podia dizer que o era, sem 
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deslustre, nem mentira; esganou cobras, em criança. Já agora era um vício; 
gostava da luta, morreria nela, envolvido na bandeira. (MACHADO DE 
ASSIS, 2004, pp.76-78). 

Quando a liberdade e a autonomia, que representam o bem, são desvirtuadas, 

transformam-se em mal, conforme a tendência do autor. Diante disso, Deus respeita a 

autonomia humana e, por conseguinte, é a “primeira forma do julgamento de Deus e a outra 

face da liberdade” (ESTRADA, 2004, p.401). Logo, a ideia de castigo divino, aqui 

representada pelo Inferno, não se traduz como algo que vá contra o homem já que o pior seria 

se Deus ficasse indiferente ao mal cometido pelo homem – isso, dentro de uma concepção 

deísta segundo a qual Deus permanece imperturbável diante da torpeza humana. Por outro 

lado, há o Deus que reage com justiça e misericórdia, e os apelos e ameaças têm por objetivo 

o comportamento de homens e mulheres. Ao observarmos a conduta dos personagens, 

percebemos que, independentemente do Deus que temos – o indiferente ou o passional – os 

personagens não se dão conta da duplicidade divina que a religião criou para nós, uma vez 

que eles agem sem levar em consideração a presença divina. A ideia do castigo divino, do 

Deus passional bíblico por nenhum momento passa pela cabeça dos personagens já que eles 

agem dentro da esfera da liberdade. 

Uma vez que os personagens de Quincas Borba não acreditam em Céu e Inferno, 

podemos dizer que a liberdade e a autonomia deles não conhecem limites. E, caso eles 

estabelecessem um vínculo, pode-se ter a certeza de que o Criador não representaria uma 

ameaça para eles – ao contrário: na sua relação com o Divino, este sempre os salvaria e os 

ampararia. 

A falta de crença num Inferno ao qual poderiam ir depois de morrerem libera os 

personagens, ou melhor, não os intimida diante da prática do mal e, por conseguinte, o mal e a 

injustiça têm lugar.  
 

Rubião foi recolhido a uma casa de saúde. Palha esquecera a obrigação que 
Sofia lhe impôs, e Sofia não se lembrou mais da promessa feita à rio-
grandense. Cuidavam ambos de outra casa, um palacete em Botafogo, cuja 
reconstrução estava prestes a acabar, e que eles queriam inaugurar, no 
inverno, quando as câmaras trabalhassem, e toda a gente houvesse descido 
de Petrópolis. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.205). 

 
Estrada acrescenta a isso o fato de o Cristianismo ter caído num reducionismo 

teológico. Em outras palavras, a atenção se voltou totalmente para a morte e ressurreição de 

Jesus e passou-se do Jesus para o Cristo. O resultado disso é que se passou a praticar um 
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Cristianismo sem Jesus; falando de outro modo, não se cogitava mais das atividades 

empreendidas por Jesus neste mundo, mas de sua morte e ressurreição. Muitas vezes, o 

discurso cristão nos faz lembrar que Jesus morreu na cruz para nos salvar, que o mundo vivia 

distanciado de Deus, do bem, das práticas edificantes e que Jesus viera a Terra para que, com 

seu exemplo e morte, o ser humano se reaproximasse de Deus. Aqui nos cabe pontuar que não 

parece que os personagens de Quincas Borba, já exaustivamente citados neste estudo, tenham 

se dado conta da missão de Jesus. O exemplo de vida deixado pelo Mestre não teve 

ressonância na vida dos personagens. Vida, morte e ressurreição de Jesus jamais constituíram 

um exemplo vivo que deveria ser seguido por eles. Seguir os cânones da Igreja, que prega a 

ressurreição de Cristo, ver os apóstolos como representantes de Jesus e, por conseguinte, 

dignos de serem seguidos, crer nos princípios irrefutáveis estabelecidos pela Igreja, jamais 

foram alvo de preocupação dos personagens. Dentro do mundo real, constatamos que, apesar 

da insuficiência de certos princípios cristãos, o Cristianismo manteve sua força de persuasão 

em decorrência da vida de Jesus, pois é lendo a vida dele que vislumbramos “um meio de 

enfrentar o mal, uma forma de engajar Deus nessa luta e certas respostas para os problemas de 

sentido, respostas essas que se afiguram convincentes e granjeiam a adesão pessoal” 

(ESTRADA, 2004, pp.406-408).  

Todavia, a nosso ver, isso é para os outros, não para Palha, Sofia e demais 

personagens. Pois são todas essas considerações que poderiam explicar por que eles poderiam 

não ter praticado o mal: o exemplo edificante de Jesus, o Jesus que foi exemplo de amor ao 

próximo e de compaixão, o Jesus que venceu seu próprio mal no monte Tabor. Todavia, nada 

disso impediu que eles se movessem dentro do mal já que todo o sentido que buscávamos na 

Bíblia para coibir o mal, na verdade, não localiza nem dá uma resposta convincente sobre o 

problema.  

Estrada afirma que “a vida de Jesus é o núcleo da resposta cristã ao problema do mal, 

e a ressurreição, sua chancela divina” E mais: “A não-intervenção de Deus na cruz é uma 

demonstração da autonomia e da liberdade humanas” (ESTRADA, 2004, p.409). Será por isso 

que, ao respeitar a autonomia e a liberdade humanas, Deus deixou o mal correr solto? Talvez 

seja por isso que seja válido achar que o mal ocorre quando há liberdade? E conclui:  
 

 
A vida de Jesus é razoável em si mesma e pode ser fonte de inspiração para 
uma serena abordagem do problema do mal. Naturalmente, ela não é a única 
forma de lhe fazer frente, e até se poderiam elencar outros personagens 
históricos cujos estilos de vida e posturas diante do mal são convincentes. 
Em Jesus, nós encontramos uma via de salvação, e não o monopólio da 
intervenção divina, já que o Espírito de Deus continua a inspirar e motivar 
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muitos testemunhos. (...) No entanto, o apelo cristão a que se tenha fé em 
Jesus não implica simplesmente a aceitação de sua identidade divina, à luz 
de cristologias indubitavelmente vincadas por elementos mitológicos. Pelo 
contrário, esse apelo envolve o seguimento de Jesus como forma de fazer 
face ao mal. (ESTRADA, 2004, p.410).  

 
Qualquer que seja o caminho que tomemos para entender, justificar ou explicar o mal 

perpetuado pela maioria dos personagens da obra em estudo, sempre ficaremos insatisfeitos, 

sobretudo se quisermos inserir Deus na discussão. Se Deus criou o mundo, por que permitiu o 

mal? Se ele permitiu e não o erradica, será que ele é tão poderoso assim? Se Deus é o 

supremo bem e um ser perfeito, tudo que adviesse dele seria perfeito e bom. Em acréscimo a 

isso, não é Deus que é condenado por permitir o mal, mas é o ser humano que é julgado e 

condenado por sua maldade. Portanto, o mal é protagonizado pelo homem, que, segundo 

Estrada “é quem dá sentido à história segundo sua liberdade autônoma.” Ademais, nenhuma 

religião ou instituição religiosa se mostra hábil em erradicar o mal do homem. Mesmo que 

Jesus tenha ressuscitado, “a história continua sendo como dantes (a realidade histórica do mal 

não muda); o que se transforma é o sujeito protagonista, pelo influxo de Jesus.” (ESTRADA, 

2004, pp. 412-413). Só que pensamos que o sujeito protagonista, empregando a expressão do 

autor, só se transforma se ele quiser e, no olhar de Machado de Assis, o ser humano não quer 

se transformar.  

Gostaríamos de reproduzir um trecho da terceira conferência proferida por Pujol ao se 

referir ao olhar de Machado sobre a condição humana:  
 

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 teologia continua até hoje com sua discussão sobre o mal; Machado de Assis, sem 

maiores discursos, teorias e investigações, mas baseado em sua própria existência, deu seu 

veredicto: o homem é naturalmente mau. 

Os personagens de Quincas Borba que perpetraram o mal em prol de seus interesses 

pouco confessáveis e em detrimento de Rubião, não obtiveram o castigo eterno e agiram 

como bem entenderam. Faz-se necessário pontuar que não pretendemos justificar a presença 
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do mal nos personagens, ao mesmo tempo tentando salvaguardar a figura do Criador, 

justificá-lo ou defendê-lo. Ao optarmos pelo mal moral, quisemos didaticamente facilitar a 

compreensão de nosso estudo. 

 

2.1.2 A Importância da Ponerologia 

 

Andrés Torres Queiruga, em seu já citado Repensar o Mal – da ponerologia à 

teodiceia (2011), assim escreveu sobre o mal: “O ‘mal’ é, em seu significado mais elementar 

e em sua mais inegável realidade, aquilo que experimentamos como o que subjetivamente 

‘não queremos’ e do que objetivamente pensamos que ‘não deveria ser’, e que, bem por isso, 

rejeitamos e procuramos eliminar ou, pelos menos, suavizar” (QUEIRUGA, 2011, p.16).  

Testemunhamos a necessidade de incluir Queiruga por inúmeras razões. 

Primeiramente, o autor procurou tornar o pensamento leibniziano “compatível e 

compreensível à nossa mentalidade atual” (QUEIRUGA apud ESTRADA, 2004, p. 229). 

Segundo, as contribuições queiruguianas são de grande importância para a teologia e a 

filosofia. Para Torres Queiruga, a finitude e a contingência é que possibilitam o mal. E aqui já 

vemos sua aplicabilidade ao olharmos os personagens de Quincas Borba e perceber que eles 

sucumbem ao mal, entre outros motivos, porque são finitos e também porque, se tivessem 

desejado, poderiam não tê-lo praticado.  

O autor sugere uma ponerologia, isto é, um estudo em que o mal seria tratado por si 

mesmo, como um problema da estrutura do ser humano e anterior à dimensão religiosa. 

Embora a teodiceia seja uma abordagem racional, é preciso desconsiderar qualquer tentativa 

de justificar Deus quando procedemos à análise da realidade em si mesma. Aqui, é importante 

apontar que o autor se propôs a resolver o problema do mal sem recorrer à justificação 

leibniziana de Deus. Machado de Assis também não tentou justificar o porquê de praticarmos 

o mal. Estrada escreveu: “Torres Queiruga rejeita a tendência humana de tudo atribuir a Deus 

e de estabelecer um nexo entre o mal ocorrido e um Deus causador” (QUEIRUGA apud 

ESTRADA, 2004, p.230). Tal como Machado de Assis, o teólogo prefere responsabilizar o 

homem a responsabilizar Deus. (ESTRADA, 2004, p.229). Ainda na esteira de Queiruga, o 

mal é um problema humano, “independentemente de se configurar como um questionamento 

a Deus”. (ESTRADA, 2004, p.230).  
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Queiruga pontuou a impossibilidade de misturarmos o raciocínio da filosofia com o da 

teologia e propôs que a teodiceia, alicerçada no “discurso universalizável da ponerologia” 

(QUEIRUGA, 2011, p.53), deve ficar livre para cumprir suas duas funções principais: “(a) 

responder a partir da própria coerência diante das possíveis objeções, ao mesmo tempo em 

que as obriga também a respeitarem sua lógica específica; e (b) abrir para dentro a 

fecundidade de sua lógica peculiar, que, aí sim, poderia – com as devidas cautelas – usar 

argumentos especificamente teológicos” (QUEIRUGA 2011, p.53).   

Ao se debruçar sobre o mal, Queiruga deixa muito claro que o mal é uma experiência 

que “afeta a todo o mundo, [...] cuja profundidade e complexidade se abrem a uma irredutível 

pluralidade de respostas.” (QUEIRUGA, 2011, p.55). Por conseguinte, é importante estudar o 

mal como um fenômeno por ele mesmo, como um problema humano, “que enquanto tal afeta 

toda pessoa independentemente de sua cultura ou de sua filiação política, filosófica ou 

religiosa” (QUEIRUGA, 2011, p.55). E foi justamente dessa maneira que Machado de Assis 

via o mal. Ele o mostrou em relação, em movimento, sem se preocupar se seus personagens 

são representantes de alguma corrente filosófica, religiosa ou política. 

 
Camacho era homem político. Formado em direito em 1844, pela Faculdade 
do Recife, voltara para a província natal, onde começou a advogar; mas a 
advocacia era um pretexto. Já na academia, escrevera um jornal político, sem 
partido definido, mas com muitas idéias (sic!) colhidas aqui e ali, e expostas 
em estilo meio magro e meio inchado. (...) Na província natal, essa ordem de 
idéias (sic!) teve de ceder a outras; e o mesmo se pode dizer do estilo. 
Fundou ali um jornal; mas, sendo a política local menos abstrata, Camacho 
aparou as asas e desceu às nomeações de delegados, às obras provinciais, às 
gratificações, à luta com a folha adversa, e aos nomes próprios e impróprios. 
(...) (...) O que se pode crer é que queria ser ministro, e trabalhou por obtê-lo. 
Agregou-se a vários grupos, segundo lhe parecia acertado; na Câmara 
discorria largamente sobre matérias de administração, acumulava 
algarismos, artigos de legislação, pedaços de relatório, trechos de autores 
franceses, embora mal traduzidos. Mas, entre a espiga e a mão, está o muro 
de que fala o poeta; e por mais que o nosso homem estendesse a mão do seu 
desejo para colhê-la, a espiga lá ficava do lado oposto, donde a arrancavam 
outras mãos, mais ou menos sôfregas, ou até descuidadas. Há solteirões na 
política. Camacho ia entrando nessa categoria melancólica, em que todos os 
sonhos nupciais se evaporam com o tempo; mas não tinha a superioridade de 
abandoná-la. Ninguém que organizasse um gabinete se atrevia, ainda que o 
desejasse, a dar-lhe uma pasta. Camacho ia-se sentindo cair; para simular 
influência, tratava familiarmente os poderosos do dia, contava em voz alta as 
visitas aos ministros e a outras dignidades do Estado. (...) (MACHADO DE 
ASSIS, 2004, pp.71-72). 
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Ainda segundo o teólogo, antes de qualquer outra consideração, o mal nos afeta como 

seres humanos, daí a relevância de se buscar resposta(s) que nos permita(m) fazer face a ele 

de “modo melhor ou da forma menos dolorosa” (QUEIRUGA, 2011, p.56). Aqui talvez se 

faça presente a possibilidade de unirmos o estudo mal via teologia/literatura uma vez que a 

segunda, alicerçada na primeira, nos permite ver a questão de uma forma menos aflitiva e, ao 

mesmo tempo, não menos realista. 

Uma vez que o mal é um problema que se alastra por toda a história da humanidade, 

aos nos depararmos hoje com ele, vemos que vem “carregado de ambiguidades e cheio de 

pré-julgamentos” (QUEIRUGA, 2011, p.13). Todavia, embora isso ocorra, na obra Quincas 

Borba, Machado de Assis conseguiu mostrar o mal tal como ele é e, ainda, nos deixou livres 

para decidirmos se o mal vem do homem ou não. Sem colocar Deus na questão, o escritor não 

tentou eximir o Criador ou acusá-Lo por permitir que o ser humano fosse mau. Daí, nossa 

insistência que, independentemente de Deus ter permitido ou boicotado a interferência do 

mal, este se encontra sempre nas relações, cabendo ao homem/mulher perpetuá-lo ou não. 

Queiruga alerta para o fato de que, além de o mal tornar extremamente difícil a 

compreensão e quase impossível um diálogo eficaz, “as afirmações próprias correm sempre o 

risco de serem capturadas e deformadas pela totalidade fechada de pressuposição alheia” 

(QUEIRUGA, 2011, p.13). E aqui o autor vai ao encontro de nossos objetivos uma vez que 

pretendemos mostrar uma visão machadiana do mal que não se deixa limitar pelas afirmações 

e pela pressuposição alheia. Ademais, a questão do mal se torna mais comprometida, quando 

ocorre a interferência da religião, que vem “com a sua inevitável carga de emoção, facilmente 

transformável em ações apaixonadas, seja para o ataque seja para a apologética” 

(QUEIRUGA, 2011, p.13). Machado de Assis, sem carregar nas cores, preferiu não se deixar 

levar pela emoção e, sutilmente, foi escancarando as portinholas mais recônditas da alma 

humana, mostrando esta em toda a sua veleidade. 

Aqui, mais uma vez insistimos. Sem querermos cair no fundamentalismo teológico, 

que caracteriza o atual discurso fragmentado, num contexto repleto de racionalismos e 

grandes relatos (QUEIRUGA, 2011, p.13), ainda achamos ser possível abordar o tema do mal 

apelando mais para a razão. 

Machado de Assis não tentou conciliar Deus e o mal uma vez que o mal é inerente ao 

ser humano, independentemente deste acreditar ou não em Deus, ter uma confessionalidade 

ou não. Para o escritor, o homem pratica o mal, independentemente da permissão divina. 
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Tanto isso é possível que, em nenhum momento, passa pela cabeça do leitor, tentar aproximar 

Deus dos personagens para que estes se arrependam ou se redimam. Embora Machado de 

Assis tenha escrito algumas expressões em que o termo Deus aparece, a presença divina não é 

solicitada pelo imaginário do leitor. Talvez um único exemplo seja: “Vejam como Deus 

escreve direito por linhas tortas, pensa ele. Se mana Piedade tem casado com Quincas Borba, 

apenas me daria uma esperança colateral. (...)” (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.13).  

Contudo, vejamos outros exemplos do livro: 
 

Mas Rubião tinha os olhos no Quincas Borba, que farejava impaciente, e que 
se atirou para ele, logo que um moleque abriu a porta do cercado. Foi uma 
cena de delírio; o cachorro pagava as carícias do Rubião, latindo, pulando, 
beijando-lhe as mãos. 
— Meu Deus! que amizade! (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.29). 

 
— Também não digo já; eu não irei tão cedo. O desejo que me deu, quando 
saí de Barbacena, foi simples desejo, sem prazo; irei, não há dúvida, mas lá 
para diante, quando Deus quiser (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.33).  

 
— Mas pelo amor de Deus! interrompeu o anfitrião (MACHADO DE 
ASSIS, 2004, p.42). 

 
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). 

 
 E mesmo quando Deus é citado num contexto, digamos religioso, a referência se dá 

para mostrar ao leitor como o termo é usado para justificar certas posturas que o próprio Deus 

desaprovaria:  
 

— Também não digo já; eu não irei tão cedo. O desejo que me deu, quando 
saí de Barbacena, foi simples desejo, sem prazo; irei, não há dúvida, mas lá 
para diante, quando Deus quiser. Palha acudiu, rápido: 
— Ah! eu, quando digo que só daqui a anos, acrescento também que a 
vontade de Deus pode ordenar o contrário. Quem sabe se daqui a meses? A 
Divina Providência é que manda o melhor. (MACHADO DE ASSIS, 2004, 
p.33). 

 
  No trecho acima, lemos um trecho do diálogo entre Rubião e Palha, quando o 

primeiro está no mesmo trem que Palha e a esposa Sofia, com destino ao Rio de Janeiro. 

Rubião está se dirigindo à capital do Império para resolver a questão da herança deixada por 

Quincas Borba, da qual era o herdeiro universal. A conversa vai desde lavoura, gado até 

política. Depois, os viajantes falam sobre a Europa e quando Rubião, desinteressadamente, diz 
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que gostaria de ir, deixando para a vontade divina decidir se ele irá ao Velho Continente ou 

não, Palha acode, rápido, colocando que Deus poderia fazer com que ele, ao invés de levar 

anos para ir à Europa, fosse antes, já que a “Divina Providência é que manda o melhor” 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, p.33). 

 Retomando as pertinentes colocações de Estrada, este elencou algumas tipologias de 

teodiceia: a) Relativização do mal – este é integrado na ordem natural e relativizado, por meio 

da totalidade e da perfeição do cosmo (Plotino e Leibniz). Ele pode igualmente ser visto como 

parte da evolução natural e do desenvolvimento histórico (Hegel). Um terceiro viés é ver o 

mal como mera “privação do bem” (AGOSTINHO apud ESTRADA, 2004, p.35) ou 

“acidente” (BOÉCIO apud ESTRADA, 2004, p.35). Para Estrada, tal relativização tende a 

minimizar o sofrimento concreto e não resolve o problema da origem do mal. b) Solução 

dualista – Deus não é responsável pelo mal, o qual “se aloja na matéria (Platão e Plotino) ou 

no demiurgo ou criador do mundo” (ESTRADA, 2004, p.36). Segundo Estrada, as correntes 

dualistas dificilmente têm espaço nas teodiceias ocidentais uma vez que litigam com a 

concepção judaico-cristã, que acolhe o monoteísmo divino e o criacionismo a partir do nada.     

Por outro lado, uma vez que o bem e o mal são vividos como um conjunto, é cabível fazer-se 

alusão a dois princípios divinos que originam o mal no mundo. c) Antropologizar o mal – esta 

é a opção que se encontra mais fixa nas filosofias cristãs, pois desse modo seria possível 

eximir de Deus a responsabilidade pelo problema do mal. Nesse caso, o homem é o único 

agente do mal e o responsável pelos sofrimentos, os quais se convertem em instrumento de 

purificação e um modo de se alcançar virtudes e amadurecer individual e coletivamente. O 

equívoco desta explicação reside no fato de que “quanto mais se negativiza o homem, mais 

premente se torna a necessidade de Deus e da salvação (...)” (ESTRADA, 2004, p.38). Assim, 

assume-se uma atitude paradoxal: primeiro, o homem é negativizado para depois ser 

redimido; ele é rebaixado para depois ser elevado pela graça. d) Limitar a onipotência divina 

– Deus faz o que pode, pois é melhor haver um deus bom, embora limitado, do que um deus 

onipotente, mas malvado. Entretanto, essa colocação vai de encontro da tradição bíblica, do 

judaísmo, do cristianismo e do islã. 

 Mesmo assim, recorremos a Queiruga e com ele concordamos quando escreve que a 

referência à teodiceia já significa uma primeira simplificação e cita exemplos de modelos 

múltiplos de teodiceia que vão desde a diacronia das grandes religiões à sincronia dos 

diversos enfrentamentos ocorridos num mesmo período ou no íntimo de uma mesma 

confessionalidade.  
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 Sabemos que a literatura sobre o assunto é extensa e, conforme Queiruga escreve, o 

objeto é dotado de pluriformidade e, fazendo uso das palavras de Xavier Tilliette, “o mal é 

legião” (TILLIETTE apud QUEIRUGA, 2001, p. 15). 

 Há “o mal padecido e o mal infligido; o da enfermidade e o do crime; o individual e o 

coletivo; o da catástrofe natural e o da tradição do ou ao amigo; o mal de algum modo 

tolerável e o sufocamento intolerável, o que parece ter um sentido e o que se mostra 

irremediavelmente absurdo” (QUEIRUGA, 2011, p.15). Na obra machadiana em estudo, 

Quincas Borba, percebemos o mal padecido e o infligido (este último perpetrado por várias 

pessoas), o da traição ao amigo (Palha e Sofia dilapidam Rubião; sem falar em outros 

personagens, que também se aproveitam de Rubião) e mais: o mal sufocantemente intolerável 

e o que se mostra irremediavelmente absurdo. Todas essas acepções que abraçamos 

corresponderiam ao mal moral. Daí, podermos nos apoiar na afirmação de Queiruga que “não 

existe o problema do mal, somente muitos problemas, que se ocupam de muitos males” 

(QUEIRUGA, 2011, p.15). Portanto, preferimos também, para estudarmos o livro Quincas 

Borba, partir do pressuposto que Queiruga estipulou: o mal existe no mundo, mesmo que, 

posteriormente, a interpretação seja diversificada, que algumas pessoas não pronunciem o 

nome dele e que outras cheguem a negar seu conceito.  

 É evidente que, sempre que lidamos com a questão do mal podemos, aparentemente, 

oscilar entre um mal real e um subjetivismo. Porém, gostaríamos de deixar claro que 

entendemos por mal aquilo que não deveria estar acontecendo e, assim, pretendemos nos 

afastar do subjetivismo e da emocionalidade. Precisamos, e nisso também nos respaldamos 

em Queiruga, não nos esquecer que, às vezes, o que pode parecer mau numa cultura não o é 

em outra. Em relação a isso, podemos nos ater à cultura ocidental, Hemisfério Sul para que, o 

que apontarmos como mal, esteja dentro do senso comum, uma vez que refutamos o conceito 

de que, algumas vezes, a ocorrência do mal é prenúncio do bem. Assim optamos porque, se 

formos nos ater à casuística, nos afastaríamos do nosso verdadeiro propósito, que é ver o mal 

nas relações em Quincas Borba, num viés teológico e filosófico. 

 Baseado em Schulz, Queiruga escreveu que o mal é um “fenômeno antropológico 

‘original’” (QUEIRUGA, 2011, p.15). Em outras palavras, só o ser humano pratica o mal. 

Citando Santo Agostinho, o mal é “o que causa dano” (AGOSTINHO apud QUEIRUGA, 

2011, p.15). Queiruga acrescentou que o mal é o que causa dano a si mesmo ou aos demais. 

No caso da obra Quincas Borba, os personagens causaram dano ao outro: a Rubião. Por 
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perpetuarem o mal contra esse personagem, argumentamos que os personagens são amorais 

uma vez que, por nenhum momento, sentem remorso, questionam suas ações ou recebem 

advertências divinas. O mal que percebemos ao longo do livro pode ser caracterizado como: 

“o caleidoscópio do mal conhece inumeráveis variações na vida humana, porém sempre causa 

dano e destrói vidas de modo insensato e absurdo” (DALFERTH apud QUEIRUGA, 2004, 

p.15). 

 Aos que insistem em dizer que o mal não existe e que tudo não passa da nossa 

imaginação ou que determinado mal não foi tão prejudicial assim, já que se obteve um êxito, 

preferimos responder o que Georg Büchner, também mencionado no texto de Queiruga 

pontuou: é possível negar o mal, mas que é impossível negar o sofrimento (BÜCHNER apud 

QUEIRUGA, 2004, p.16). Evidentemente, sabemos que o sofrimento não é o único mal, mas 

com a afirmação de Büchner, percebemos que não podemos idealizar o mundo nem propor a 

formação integral do ser humano porque, finitos como somos, conscientizarmo-nos de que 

podemos protagonizar o mal e optarmos por não fazê-lo já é um grande passo. 

 Diante de algumas críticas recebidas por querermos estudar o mal na obra Quincas 

Borba, de Machado de Assis, talvez porque as pessoas achassem que fôssemos fazer uma 

apologia do mal, respondemos com o que Queiruga escreveu na página 16 de seu livro: 

Insisto. Para compreender a real seriedade do que está em jogo, basta 
simplesmente pensarmos que se trate disso ao qual remetem igualmente o 
choro ainda ‘sem palavra’ – infans – do recém-nascido e a busca de remédio 
para uma ferida ou uma enfermidade; ‘isso’ que comove a humanidade 
diante das grandes catástrofes naturais; ‘isso’ que torna repugnante uma 
traição ou suscita o horror perante a escravidão, o holocausto ou a fome no 
mundo. O ‘mal’ é, em seu significado mais elementar e em sua mais 
inegável realidade, aquilo que experimentamos como o que subjetivamente 
‘não queremos’ e do que objetivamente pensamos que ‘não deveria ser’, e 
que, bem por isso, rejeitamos e procuramos eliminar ou, pelo menos 
suavizar. (QUEIRUGA, 2011, p.16). 

 Sabemos que, estruturalmente, a religião se configura numa resposta ao mal. Todavia, 

a(s) resposta(s) religiosa(s), pelo menos nas sociedades secularizadas e pluralistas, para 

Queiruga, não é a única, uma vez que existem inúmeras respostas. Machado de Assis 

igualmente percebeu que a resposta religiosa não esgotava o assunto. O escritor carioca foi 

mais longe: ao invés de questionar a validade e a coerência da resposta religiosa, aqui também 

nos inspiramos em Queiruga, ele preferiu deixá-la de lado. Aqui podemos inferir duas 

suposições: ou Deus não tem nada a ver com a opção do homem pelo mal ou Machado de 
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Assis era consciente de que a possibilidade da resposta religiosa não se distinguiria das 

demais respostas. 

 Embora Queiruga tenha refletido sobre o mal pelo viés da teodiceia, preferimos deixar 

a questão da teodiceia com Estrada e nos ater à ponerologia, proposta por Queiruga.   

 Segundo escrevemos anteriormente, preferimos a ponerologia porque esta é um 

tratado do mal em si e é anterior a qualquer opção religiosa ou não religiosa. A abordagem 

com base na ponerologia é um procedimento adequado “diante de todo problema humano 

fundamental, como a liberdade, a consciência ou a culpa” (QUEIRUGA, 2011, p.33). 

 Assim optamos uma vez que Machado de Assis não objetivou enquadrar seus 

personagens em classificações. Por mais que queiramos, por exemplo, encaixá-los nas 

considerações feitas, nenhuma delas parece caber no vai e vem dos personagens, o que 

corrobora o que objetivamos mostrar no nosso estudo: os personagens de Machado de Assis 

são livres para agir, não se adaptam a qualquer enquadramento e, como não dá para confrontá-

los com as admoestações divinas e princípios cristãos, Deus não existe para eles e nós não 

pensamos nele ao longo da leitura do livro Quincas Borba. 

 Queiruga, pois, propõe que enfrentemos a questão do mal por meio de um “rigoroso 

ateísmo metódico, que não afirma nem nega a existência de Deus, mas antes simplesmente 

não conta com ela – nem a favor nem contra para o raciocínio” (QUEIRUGA, 2011, p.56). 

Machado de Assis trilhou esse mesmo caminho, isto é, ao longo de seu discurso na obra 

Quincas Borba, a questão divina referentemente ao comportamento humano não é levantada. 

O pensador espanhol ainda permite a entrada de Deus no discurso, “se, e somente se, o 

desenvolvimento da reflexão conseguir mostrar que a resposta que conta com Deus se mostra 

criticamente relevante ou mesmo como a mais adequada para encarar o problema do mal 

como se apresenta hoje a partir dos resultados obtidos pela ponerologia” (QUEIRUGA, 2011, 

p.56). Machado de Assis, no livro objeto de nossa pesquisa, não nos faz sequer pensar em 

Deus, quiçá permitir sua “entrada” a partir de determinada parte do texto literário. As entradas 

em que Deus é citado ocorrem em expressões coloquialmente contextualizadas e não em 

reflexões teológicas ou filosóficas. 

(...) O certo é que Maria Benedita aprendia com singular facilidade, estudava 
com afinco, quase todas as horas, a tal ponto que a mesma prima julgava 
acertado interrompê-la. 
- Descansa, filha de Deus! 
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- Deixa recobrar o tempo perdido, respondia ela rindo. (MACHADO DE 
ASSIS, 2004, p.85). 

 As respostas dadas relativamente à existência do mal são inúmeras e variam segundo 

as diferenças políticas, filosóficas ou religiosas. Para o teólogo, contudo, o problema do mal 

não reside nas respostas, estas baseadas nas diferenças, as quais são relevantes e devem ser 

discutidas, mas na pergunta. Esta, diferentemente da variedade das respostas, “supõe um 

desafio comum e universal” (QUEIRUGA, 2011, p.55). A contextualização da pergunta, que 

se reporta a “diversos horizontes” é por demais importante uma vez que é ela que determinará 

qual resposta será escolhida para ser a mais “convincente e adequada”. 

 Na obra objeto de nosso estudo, constatamos que os personagens, independentemente 

da idade, profissão, sexo, religião, eram propensos ao mal, levando-nos a constatar o que 

Queiruga escreveu: “O mal nos afeta, antes de qualquer coisa, como seres humanos e, bem 

por isso, pede, para o bem de todos e todas, diálogo e colaboração em busca da resposta ou 

das respostas que permitirão encará-lo do modo melhor ou da forma menos dolorosa” 

(QUEIRUGA, 2011, p.56).  

 Machado de Assis não nos deu resposta(s) que nos permita(m) ver o mal menos 

dolorosamente, mas aponta implacavelmente que o mal nos afeta como seres humanos. Ele 

nada propôs, ao contrário de Queiruga, que sugere “diálogo e colaboração” para chegarmos a 

respostas que minimizem as consequências do mal em nossas vidas. Machado de Assis, a 

machadadas, nos coloca frente a frente da baixeza humana. 

 Queiruga propõe deixar de lado “um ‘círculo hermenêutico’ das convicções pessoais 

ou grupais” (QUEIRUGA, 2011, p.56). Para ele, é importante “evitar que a situação fática se 

converta em princípio lógico e que tal círculo se transforme em ‘círculo vicioso’ que decida o 

resultado partindo da resposta previamente adotada” (QUEIRUGA, 2011, p.56).  Diante de tal 

sugestão, somos seduzidos a compartilhar novamente com ele, uma vez que sua postura diante 

da questão do mal nos auxilia a fazê-lo dialogar com Machado de Assis. 

 Quando lemos Quincas Borba, sequer pensamos na existência ou não de Deus e, pois, 

inconscientemente, realizamos o que Queiruga propõe relativamente à ponerologia: um 

rigoroso ateísmo metódico. Apesar desse “rigor”, percebemos nessa colocação de Queiruga a 

liberdade para nos debruçar sobre o mal, sem sermos pressionados a “desculpar” Deus ou a 

“justificar” sua ausência ou indiferença quanto ao fato de a condição humana ser protagonista 
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ou vítima do mal. E Machado de Assis, a seu modo, nos deixou livres para optar pelo mal ou 

não, para abominá-lo ou para justificá-lo e/ou explicá-lo. 

 Voltando a Machado de Assis, Deus não se mostra, em nenhum momento, um meio 

para se esclarecer por que o mal foi praticado pelos personagens. Complementando, no livro 

Quincas Borba, o escritor nem afirma nem nega a existência de Deus e, novamente, vemos 

uma confluência do autor com Queiruga, que escreve que, para que se efetue uma análise da 

existência do mal, “não se pode tomar como dado prévio e comum para uma reflexão 

universalizável nem a afirmação nem a negação da existência de Deus” (QUEIRUGA, 2011, 

p.57). Para o teólogo espanhol, esta “abstinência metodológica” afeta a postura de fé, “que 

não pode introduzir a fé em Deus como argumento no discurso comum deste estádio” e 

também a postura ateia, “que tampouco deve argumentar a partir de sua negação” 

(QUEIRUGA, 2011, p.57).  

 Queiruga rechaça as explicações que privilegiam algum aspecto mágico, mítico ou 

religioso, em que Deus e o demônio, os anjos e os espíritos, a maldição e o mau-olhado, a 

magia negra e a magia branca intervêm para causar doenças ou curá-las, protagonizando 

prodígios ou sendo a causa de catástrofes, “tentando para o mal ou induzindo ao bem” 

(QUEIRUGA, 2011, p.58). O autor propõe que, ao indagarmos: “por que existe o mal?” 

“Qual é o motivo de seu surgimento ou de onde ele vem?” “O que dá origem ou possibilita o 

surgimento do mal?”, que vejamos a origem do mal vinculada ao próprio mundo, sem 

vincular o mal a qualquer divindade. O escritor carioca fez o mesmo: em nenhum momento 

no decorrer do livro, achamos que os personagens protagonizaram o mal porque estavam 

“possuídos” por algum ser das trevas. Não podemos aludir a isso o fato de que Machado de 

Assis era cristão e leu a Bíblia, a qual tratou de desdivinizar o mundo o qual, dizia Tales de 

Mileto, estava cheio de deuses (MILETO apud QUEIRUGA, 2011, p.58). Acrescentemos a 

isso os tratados patrísticos e medievais sobre o mal bem como o “desencantamento” (WEBER 

apud QUEIRUGA, p.58) veloz que a modernidade causou. A cultura moderna, segundo 

Queiruga, fez uma descoberta – “os acontecimentos do mundo remetem ao mundo, a outras 

realidades dentro do mundo, mediante nexos estritamente intramundanos” (QUEIRUGA, 

2011, p.59). Aqui, podemos fazer uma ponte com Machado de Assis: o fato de não pensarmos 

em Deus, quando vemos Palha, Sofia, Carlos Maria, Camacho e outros agindo dentro do mal, 

se deva a essa tendência da modernidade, que patrocinou o desencantamento do mundo e que, 

diante de fatos que nos parecem estranhos e inexplicáveis, reagimos como se fosse algo que 

tivesse uma causa natural. Na cultura atual, diante de um fenômeno estranho, a explicação é 
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pesquisada “seja em forças inexploradas da terra e do cosmo, seja em interesses ou 

dinamismos sociais, seja em heranças ou condicionamentos históricos e culturais, seja 

finalmente em pulsões ou influências do inconsciente” (QUEIRUGA, 2011, p.59).  Aqui, no 

livro Quincas Borba, não procuramos alhures o que levou os personagens a praticar o mal, 

mas podemos sugerir que o escritor apenas atribuiu ao ser humano – e somente a ele – a causa 

de todo o mal. 

 Machado de Assis “escarafunchou” o mal atendo-se ao que o teólogo escreveu – ao 

rigor metódico. Nem que o escritor o tenha feito com o perfil de um filósofo ou teólogo, mas 

ele considerou o mal “‘a partir de baixo’, sem ultrapassar os limites do lugar concreto em que 

se encontra o discurso” (QUEIRUGA, 2011, p.62). Sem se debruçar sobre o que Queiruga 

denominou de “o sonho da imaginação”, em que se espera o surgimento de uma sociedade 

perfeita, o paraíso concretizado na Terra, Machado de Assis, sem sugerir que o mundo 

poderia funcionar sem mal, escreveu sobre o mal no mundo, nas relações. E aqui, se estamos 

nos referindo ao mundo e às relações, também estamos levando em consideração, assim como 

Machado de Assis o fez, o dinamismo cósmico, as vidas humanas. Diante dessa postura, só 

podemos depreender que, ao vermos os seres humanos em relação, é claro que 

testemunharemos choques e desajustes, disfunções, lágrimas e conflitos. 

 À medida que a leitura da obra Quincas Borba avança, fazemos uma constatação 

dupla: o homem é mau porque o quer e não há possibilidade de termos um mundo sem mal. 

Se buscarmos um apoio no teólogo espanhol, podemos reproduzir um trecho que ele escreveu: 

Em outras palavras, em estrita legitimidade cultural e neste nível, a pergunta 
pela origem do mal remete hoje de modo unânime ao próprio mundo: à 
maneira de ser de seus elementos e aos choques e conflitos entre eles. É, 
pois, aqui e somente aqui onde hoje é preciso dar início ao enfrentamento do 
problema. (QUEIRUGA, 2011, p.59). 

 

2.1.3 A Mulher e o Mal 

 

Pretendemos focar a temática da mulher com relação ao mal e para isso recorreremos 

ao pensamento da teóloga Ivone Gebara. Neste contexto, objetivamos elencar dois aspectos 

que Gebara ressaltou em sua obra: a transcendência e a imanência do mal, e a mulher como 

reprodutora da teia do mal. 
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Para Gebara, a transcendência e a imanência do mal constituem o ser humano do 

mesmo modo que o fazem a bondade ou a busca da justiça. A teóloga aponta para o fato de 

estarmos vivendo no “tempo do mal” (GEBARA, 2000, p.95) e, ao mesmo tempo se critica, 

pois ela, que tem a esperança de ver chegar a justiça e a solidariedade, vê-se perplexa diante 

“da existência e o efêmero diante de sua beleza e fragilidade”. Embora tenha consciência de 

que não deu as costas para a beleza da vida, para a gratuidade dos gestos e para a 

solidariedade, ela também não cai no pessimismo, que não lhe permite ver uma saída para a 

existência humana. Se a confrontarmos com Machado de Assis, veremos que ambos possuem 

uma visão de mundo um tanto diferente e talvez seja esta a razão por que o autor carioca não 

se escandalizou com a maldade humana. Lucia Miguel Pereira, uma das maiores biógrafas de 

Machado de Assis, assim escreveu: 

 
Machado de Assis não foi, como pareceu, um puro intelectual, fazendo da 
vida duas partes bem distintas: uma para a existência cotidiana, insípida e 
vaga, outra para as elucubrações do raciocínio. 
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 ser 
satisfeitas pelo engenho humano... 
E para esconder a incapacidade – ou a decepção – preferiu sorrir, ficar de 
lado, com um ar de espectador desinteressado. 
A  atitude que lhe dá de ter parecido a mais digna, mas que se assemelha 
terrivelmente a uma confissão de fraqueza. Atitude de demissionário – e não 
de quem se manteve na superfície das coisas. Talvez justamente por ter, um 
momento, pressentido a realidade trágica da vida, é que voltasse o rosto, 
horrorizado do que via. Mas não o voltou tão depressa que o marcasse para 
sempre essa visão de um segundo, deixando na sua obra, sob as aparências 
do ceticismo risonho, um travo amargo de desengano. (PEREIRA apud 
FRANCO e LACOMBE, 2003, p.196). 

 
Conforme vimos, o Bruxo do Cosme Velho deparou-se com a miséria da humanidade, 

penetrou nos recônditos da alma humana e, sem esperar por uma transcendência ou imanência 

do bem, “como se houvesse uma realidade boa e, além de todo limite, uma outra que 

concentra em si toda a Bondade” (GEBARA, 2000, p.95), apenas almejou mostrar a condição 

humana sem idealismos. Mesmo Gebara, que sempre leu, ouviu e aprendeu todo um discurso 

apologético sobre o bem, hoje se horroriza, pois uma vez que sempre acreditara que a 

transcendência e a imanência do bem sempre lhe foram mostradas como a esperança de que o 

bem ou a justiça um dia prevaleceriam, ela se depara com um adiamento da justiça, do amor e 

da felicidade. Justiça, amor e felicidade, para Gebara, constituiriam a dinâmica do bem. 
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Machado de Assis não percorreu esse mesmo caminho. Desconhecemos se ele chegou a ouvir 

discursos edificantes sobre a prevalência do bem sobre o mal, mas sabemos que sua 

experiência de vida dificilmente o transformaria no arauto do que poderia ocorrer de bem e de 

moralizador nas relações humanas. E isso foi bom, porque o escritor nos deixou livres para 

concluirmos o que quisermos. 

Gebara discorre sobre o fato de que o mal social, na década de 1970, encontrava-se 

bem localizado, em oposição aos dias de hoje, em que tudo parece estar bastante distanciado 

das “antigas previsões e esperanças” (GEBARA, 2000, p.96). Antes, era possível promover o 

bem e a justiça, hoje, o bem parece estar sendo adiado. Num contraponto com Machado de 

Assis, este jamais vislumbraria um horizonte brilhante que proporcionaria uma sociedade 

justa, equilibrada, feliz, em que os bens seriam distribuídos igualitariamente. 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 queremos 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).  

Gebara, por sua vez, refere-se a uma “transcendência e imanência do mal” (GEBARA, 

2000, p.96). Ela se afasta do maniqueísmo e do discurso dualista sobre Deus, mas se refere a 

algo que “se infiltra em toda parte e que se pode chamar ‘mal’” (p.96). Provavelmente tenha 

sido isso que Machado de Assis percebeu, sem jamais cair no discurso religioso ou ideológico 

de que o mal está “à solta”. Gebara aponta que esse mal que ela percebe “tem um rosto 

destruidor das relações humanas (...)” (GEBARA, 2000, p.96). Em seu texto, também se 

refere ao mal como também destruindo nossa relação com a Terra, a vida em todos os seres. 

Em Machado de Assis, as preocupações ecológicas nunca se fizeram presentes. É por essa 

razão que nunca vemos o escritor carioca atendo-se ao aspecto da natureza. Uma senhora de 

sua época, após ler um de seus romances, comentou que sentiu “uma grande falta de ar... Não 
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há uma aragem! Não há uma árvore” (PUJOL, 2007, p.61). Perguntamos: para quê? O próprio 

Machado de Assis nos dá a resposta: “A natureza não me interessa; o que me interessa é o 

homem” (MACHADO DE ASSIS apud PUJOL, 2007, p.61). Portanto, ambos – Machado de 

Assis e Gebara – perceberam o mal permeando as relações humanas. A diferença é que 

Gebara fica perplexa diante disso e Machado de Assis prefere escrever com a pena da galhofa. 

Gebara escreveu: “É essa experiência de perceber que quase todas as nossas soluções são, na 

realidade, o resultado de um mal menor ou de um outro tipo de mal, que me assusta” 

(GEBARA 2000, p.97). Felizmente, a autora possui plena consciência da finitude humana, 

semelhantemente a Machado de Assis e, dessa forma, ela se refere ao mal como algo sempre 

presente no nosso cotidiano. Aqui os dois convergem: a estrutura humana, o cotidiano, são 

constituídos de bem e mal.  

A transcendência do mal, para Gebara, se dá sempre que aquele “supera às vezes com 

mais força do que o bem, ou que o mal sempre está aí, intrometido, misturado no nosso 

cotidiano” (GEBARA, 2000, p.97). E é o que vemos ao longo da obra Quincas Borba: o 

personagem principal, Rubião, é constantemente assombrado (mesmo que não se dê conta) 

pelo mal, que se manifesta através da ganância, da falsidade, da hipocrisia das pessoas que o 

cercam. A teóloga vivencia uma profunda angústia quando se vê diante do mal: 

 
(...) Quando me sinto impotente e não sei como tornar úteis as minhas 
capacidades no meu bairro, a angústia se mistura com o meu pão cotidiano e 
vivo, na minha carne, ao mesmo tempo a transcendência e a imanência do 
mal. É mais do que um discurso, é uma experiência, um sentimento profundo 
que invade todo o meu ser. (GEBARA, 2000, p.98). 

 
Na maioria das vezes, Rubião não se dá conta do mal que as pessoas lhe infligem. 

Todavia, sem perceber que está louco, ao ver que as pessoas se afastam dele, pois elas não o 

veem mais como uma fonte de riquezas, ele se pergunta por que ninguém mais o procura, sem 

entender o que realmente está ocorrendo. E, mais uma vez, constatamos o mal nas relações. 

 
Rubião notou que eles não o acompanharam à casa nova, e mandou-os 
chamar; nenhum veio, e a ausência encheu de tristeza o nosso amigo, - 
durante as primeiras semanas. Era a família que o abandonava. Rubião 
procurou recordar se lhes fizera algum mal, por obra ou por palavra, e não 
achou nada. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.184).  
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Ao viver em seu corpo, pensamento e oração esta “realidade”, a teóloga designou esta 

como “transcendência e imanência” do mal: “Esta ‘coisa’ que destrói está aqui, onipresente, 

tomando diferentes formas concretas nas situações mais diversas” (GEBARA, 2000, p.98).  

Nas palavras de Gebara, na cultura popular do Nordeste, influenciada pelas religiões 

africanas, as divindades que praticam o mal devem ser levadas em consideração mesmo que, 

na hierarquia religiosa, elas não sejam mais fortes que aquelas que promovem o bem. Uma 

vez que as forças do mal estão presentes no cotidiano das pessoas do mesmo modo que as 

forças do bem, de maneira crescente essas crenças “começam a penetrar cada vez mais nos 

meios populares, entre outras razões, por causa da necessidade de encontrar certas respostas 

provisórias, respostas que a doutrina católica romana não consegue dar” (GEBARA, 2000, 

p.99). Ela propõe uma fenomenologia antropológica inclusiva, que compreende o ambiente 

como um local atingido concomitantemente pelo bem e pelo mal. Gebara também sugere uma 

“geografia” e uma “história” do bem e do mal diferentes: “Neste sentido, falo naturalmente de 

uma massa misturada, na qual é impossível separar claramente os vários ingredientes” 

(GEBARA, 2000, p.99). Ela igualmente indica outra forma de educação da fé, que ressalta o 

“caráter ambíguo e inclusivo da vida” (GEBARA, 2000, p.99). Resumindo, Gebara aborda a 

transcendência e a imanência do mal a partir de um lugar concreto. Machado de Assis 

também nos faz ver o mal nas relações, no lugar concreto – sociedade, política, comércio – e 

nos vai conduzindo pelos meandros da alma humana e nos fazendo perceber que o ser 

humano é mau por natureza e que não precisamos questionar por que Deus permite que o mal 

prevaleça já que o indivíduo possui o livre-arbítrio. Na visão da autora, “experimentamos de 

alguma forma o sentimento de que é impossível fazer uma nítida separação entre o bem e o 

mal” (GEBARA, 2000, p.99). Machado de Assis também mostra essa impossibilidade em seu 

livro Quincas Borba. Os personagens aparentemente gentis, calorosos, simpáticos, também 

não hesitavam em ser maus à medida que eles também eram movidos pela ganância, pelo 

egoísmo, pela cobiça. E o escritor carioca aponta nessa direção, sem emitir juízos de valor, 

mas nos inspirando a abominarmos o mal. 

Uma vez que lidamos cotidianamente com a transcendência e imanência do mal, 

Gebara nos exorta a vivermos Deus de outra maneira ou  discorrermos sobre o Evangelho 

diferentemente. E ela escreve que “os discursos menos absolutos, os discursos das incertezas e 

da diversidade parecem mais adequados a esses tempos difíceis” (GEBARA, 2000, p.100). 

Aqui é mister comentar que talvez seja por isso que a doutrina não tenha uma explicação 

plausível sobre o porquê da proliferação do mal. A autora sugere o discurso poético, que, 
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além de revelar e ocultar as coisas, poderia “sarar as feridas” e ajudar a procurar “caminhos 

para aprender a viver juntos” (GEBARA, 2000, p.100). Machado de Assis usou a literatura 

para revelar o que está oculto, mas não na tentativa de buscarmos uma maneira de 

aprendermos a viver juntos, mas uma maneira de aprendermos que todos nós podemos ser 

maus e se o somos é porque o queremos, já que também podemos, se quisermos, ser bons.  

 A transcendência e a imanência do mal são vistos como algo em que “nenhuma 

palavra pode ser definitiva, nenhum Deus pode ser o todo-poderoso, nenhum bem totalmente 

soberano e nenhum mal a última palavra da vida” (GEBARA, 2000, p.100). Machado de 

Assis talvez se assemelhe à teóloga até onde ela diz “(...) nenhum Deus pode ser o todo-

poderoso”. Quanto ao final da citação, ousamos inferir que, pelo menos em Quincas Borba, o 

mal deu a última palavra da vida. 

Acrescentando outro pensamento que enriquece e corrobora o pensamento de Gebara, 

mencionamos Susan Neiman e Emmannuel  Lévinas, citados por Afonso Maria Ligorio 

Soares em seu livro De volta ao mistério da iniquidade (2012), que escreveram sobre o 

excesso do mal. Neiman referiu-se a um “excesso” no Holocausto que não se relaciona com 

quantidade, uma vez que seria “até mórbido, se não blasfemo” (NEIMAN apud SOARES, 

2012, p.193) comparar quem sofreu (ou sofre mais): os judeus nos campos de concentração, 

aqueles que morreram na Sibéria por ordem de Stalin, os segregados pelo apartheid, entre 

outras atrocidades. Já segundo Lévinas, o excesso, “mais que quantitativo ou intenso, é 

qualitativamente perturbador porque manifesta o não integrável, o não justificável, o não 

sintetizável” (LÉVINAS apud SOARES, 2012, p.194). Para Lévinas há, de certa forma, uma 

“transcendência” no mal que o torna incapaz de ser reduzido a qualquer tentativa de teodiceia 

uma vez que esta se propõe a ser “uma maneira de pensar Deus como realidade do mundo” 

(LÉVINAS apud SOARES, 2012, p.194). 

Dentro da esfera da perpetuação do mal, percebemos que os personagens de Quincas 

Borba não se chocam ou até mesmo nem se dão conta do mal que infligem ao outro ou do mal 

que lhes é infligido. Colocando esse pequeno universo burguês carioca do século XIX e 

transpondo-o para uma macrorrealidade, como a dos campos de concentração, por exemplo, 

também nos depararemos com os comentários de J. L. Segundo, quando escreve não entender 

como teólogos cristãos fiquem mudos diante de atrocidades idênticas ou semelhantes às de 

Auschwitz. Quando o personagem Rubião começa a apresentar sinais de loucura e de perda da 

sua fortuna, as pessoas se afastam dele, mesmo aqueles que mais lucraram com sua amizade: 
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Foram a pé do Flamengo à Rua do Príncipe, três a quatro minutos. 
Raimundo estava na rua, mas viu gente à porta e veio abri-la. O interior da 
casa tinha a feição do abandono, sem a fixidez e regularidade das coisas, que 
parecem conservar um resto da vida interrompida; era o abandono do 
desmazelo. Mas, por outro lado, o transtorno dos móveis da sala exprimia 
bem o delírio do morador, suas idéias (sic) tortas e confusas. 
- Ele foi muito rico? perguntou Dona Fernanda a Sofia. 
- Tinha alguma coisa, respondeu esta, quando chegou de Minas; mas parece 
que estragou tudo. Olhe, levante o vestido que o chão parece que não se 
varre há um século.  
Não era só o chão; os trastes tinham a crosta da incúria. (...) Sofia não lhe 
perguntou pelo asseio; estava morta por fugir ‘daquela imundície’, dizia a si 
mesma, e tinha vontade de indagar do cão, que era o principal motivo da 
visita; mas, não queria mostrar interesse por ele nem pelo resto. A 
trivialidade daquilo tudo não lhe dizia nada ao espírito nem ao coração; a 
lembrança do alienado não a ajudava a suportar o tempo. (MACHADO DE 
ASSIS, 2004, p.206). 

 
A mulher como reprodutora da teia do mal é outro aspecto apresentado no livro de 

Gebara que poderia ser inserido em nosso texto para nos referir à personagem Sofia, mulher 

de Palha e alvo de adoração de Rubião. Sabemos que: “Sofia rastejava os vinte e oito anos; 

estava mais bela que aos vinte e sete; era de supor que só aos trinta desse o escultor os últimos 

retoques, se não quisesse prolongar ainda o trabalho, por dois ou três anos” (MACHADO DE 

ASSIS, 2004, p. 45). O capítulo XXXV do livro Quincas Borba é praticamente todo dedicado 

à beleza, ao caráter e ao poder de atração de Sofia ao mesmo tempo em que Palha é descrito 

como “jeitoso, ativo, e tinha o faro dos negócios e das situações. Em 1864, (...) adivinhou as 

falências bancárias” (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.45). Todavia, é Sofia a figura central 

do capítulo e aqui tentaremos estabelecer uma relação entre a esposa de Palha e o que Gebara 

escreveu sobre o mal praticado pelas mulheres. 
 

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 estrava trancada e retrancada. 
(MACHADO DE ASSIS, 2004, p.46). 



100 
 

 
Gebara escreve que, na sociedade patriarcal, as mulheres não só são vitimizadas pelo 

mal como também o praticam. Essa prática do mal se dá “a partir do lugar social que ocupam, 

a partir da construção social e cultural do GÊNERO e num determinado contexto” 

(GEBARA, 2000, p. 145). A teóloga, sem fazer uma metafísica do ser humano bom ou mau, 

atém-se ao caráter histórico do mal a partir do que nos acontece. Portanto, ela escreve que é 

no caráter histórico, cultural e sexual que percebemos “a riqueza na diversidade” do mal e “a 

pobreza” produzida pelo mal, que se manifesta por intermédio da violência, da miséria e de 

outras várias maneiras. A violência e a miséria não podem ser atribuídas a Sofia, que, filha de 

um funcionário público, casara-se com um homem que sabia fazer dinheiro. Para Gebara, se 

não tivemos mulheres que perpetuaram maldades como Hitler e Pinochet, é porque elas 

praticamente não tiveram acesso ao poder político. Ela escreveu: “Sabemos, por experiência, 

que elas [as mulheres] não estão fora desta trama obscura, característica de todo ser humano, 

mas estão implicadas nela a seu modo, e a seu modo tornam a compreensão do mal mais 

complexa” (GEBARA, 2000, p.146). 

O mal perpetrado por Sofia não se caracteriza por ações agressivas, mas trata-se de um 

mal que se vai esgueirando, até “pingar o veneno” na boca da vítima, no caso Rubião. “Pudica 

filha de um funcionário público” (FAORO, 2001, p.372), Sofia acaba aceitando e aprovando a 

ideia do marido de exibir os seios em público e, ainda, o marido deseja “capitalizar, para sua 

ascensão social, este proibido, ao tempo, pedaço da anatomia feminina” (FAORO, 2001, 

p.372). A mulher de Palha, a fim de conquistar os salões e a riqueza, “mergulha no ser 

imaginário, sem remorsos e sem reservas” (FAORO, 2001, p.372), a ponto de se afastar das 

antigas relações e corrigir o marido, que não se adaptara rapidamente ao novo ambiente: 

“Cristiano, fique mais senhor de si, quando tivermos gente de fora, não se ponha com os olhos 

fora da cara, saltando de um lado para outro, assim com ar de criança que recebe doce...” 

(MACHADO DE ASSIS apud FAORO, 2001, p.372). Ao desejar apontar para as 

transformações interiores, Machado de Assis escolhe, nas mudanças sociais, a mulher, que 

renova o ambiente sem as “reservas inconscientes do Palha” (FAORO, 2001, p.373).    

A mulher, para Gebara, produz um mal que também “destrói e prejudica as relações 

humanas” (GEBARA, 2000, p.147). A personagem Sofia, usando de seu poder de atração, 

seduziu Rubião para que ela e o marido usufruíssem o máximo que podiam da riqueza e da 

ingenuidade do amigo. Esse mal perpetrado por Sofia se dá na exata medida de sua 

responsabilidade – e aqui também nos baseamos no texto de Gebara. O mal de Sofia não é um 
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exemplo de revanchismo, de ódio ou de vingança, mas de um mal que assume formas diversas 

e mais difíceis de serem detectadas num primeiro momento. 

Para Gebara, o lugar onde a mulher pratica o mal é o lugar onde a cultura a situou. No 

caso, estamos nos referindo ao ambiente doméstico. E é justamente em casa que Sofia, na 

maior parte das vezes, pratica seu mal. É no lar que, segundo a teóloga, surgem as intrigas, as 

cumplicidades, as mentiras. Ela vai além: é no ambiente doméstico que se perpetuam as 

formas específicas de violência e de reprodução da violência. Estes dois tipos de situação não 

ocorrem na casa de Sofia e Palha, mas as outras formas de mal têm lugar.  
 

Sofia dobrou o papel, não já com tédio, senão com despeito, e por dois 
motivos que se contradizem; mas a contradição é deste mundo. Cotejada 
aquela carta com as que recebera de Maria Benedita, dir-se-ia que ela era 
apenas uma conhecida, sem outro laço de sangue ou de afeto; e, contudo, 
não quereria ser confidente daquela felicidade cochichada do outro lado do 
oceano, cheia de minúcias, de adjetivos, de exclamações, do nome de Carlos 
Maria, dos olhos de Carlos Maria, dos ditos de Carlos Maria, finalmente do 
filho de Carlos Maria. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.177). 

 
No Rio de Janeiro de Machado de Assis, as opções e oportunidades para a mulher não 

apresentavam quaisquer perspectivas. Segundo Faoro, 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” 

(FAORO, 2001, p.45). Caso 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. Para Gebara, a mulher, no lar, reproduz “as 

estruturas sociais mais fundamentais” (GEBARA, 2000, p.149) – e não só no lar, mas na 

escola e na igreja – locais onde ela reproduz o sistema patriarcal. A influência de Sofia 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. Quando nos referimos ao mal praticado por ela, estamos nos 

referindo ao mal sob a aparência do bem (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: 
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‘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). 

 
As demais considerações de Gebara sobre o fato de a mulher apresentar um papel 

educacional amplo ou de que a mulher mantida fora da competição econômica e política de 

nossa sociedade é menos contaminada pelo mal social, não podem ser aplicadas ao caso de 

Sofia porque, primeiro ela não teve filhos, e a atuação educacional da mulher ocorria no seio 

do lar junto aos filhos. Ademais, não inserida na competição econômica e política (conforme 

ocorria na sociedade brasileira do século XIX), ela sabia como praticar o mal ao mesmo 

tempo em que encarnava a imagem ideal da mulher, um exemplo a ser seguido.  

 

2.2 O MAL EM QUINCAS BORBA VISTO FILOSOFICAMENTE  

 

Ao estudarmos a obra machadiana, optamos por mencionar também os aspectos 

filosóficos do escritor, ou melhor, as reflexões filosóficas que o escritor nos induz a fazer. 

Para tanto, baseamo-nos nos filósofos Paul Ricœur, Arthur Schopenhauer, Michel de 

Montaigne e Blaise Pascal. Ademais, julgamos procedente ter dois estudiosos do Bruxo do 

Cosme Velho, Afrânio Coutinho e Miguel Reale, que nos auxiliam a elucidar a influência da 

filosofia em Machado de Assis. Utilizaremos os conceitos do mito do mal, de Paul Ricœur, o 

desencanto do mundo em Schopenhauer e Pascal e o ceticismo de Montaigne como um 

paralelo com a visão de mundo de Machado de Assis. 

 

2.2.1 Machado de Assis, filósofo? 

 

Miguel Reale, em seu texto A filosofia na obra de Machado de Assis (s.d.), propõe, 

inicialmente a seguinte questão: filosofia de Machado de Assis ou filosofia na obra de 

Machado de Assis? Fazendo um levantamento da obra, Reale conclui que o escritor carioca 

empregou a palavra “filosofia” em três acepções: emprego jocoso do termo; “fase filosófica”, 

em que o autor de Quincas Borba expressa seus valores introspectivos; conotação mais 

profunda da filosofia “concernente à franja inexplicável do real” (REALE, s.d., pp.8-9). 
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Concomitantemente, ele emprega a palavra “metafísica”, entendida como uma desesperada 

busca de uma substância que é sempre a mesma. Tal substância leva repentinamente os seres 

humanos a ser chamados de “bolhas transitórias” por Machado de Assis, que, não obstante, 

formam o universo uma vez que “o universo é o homem” (MACHADO DE ASSIS apud 

REALE, s.d., p.9). Este trecho alude-se especificamente ao capítulo VI do livro Quincas 

Borba, em que o filósofo Quincas Borba explica a Rubião a filosofia de Humanitas. Machado 

de Assis, ao descrever essa filosofia, que o personagem Quincas Borba chamou de princípio, 

objetivou ironizar os sistemas filosóficos. De qualquer maneira, ao escrever que o universo é 

o homem, estamos diante de um escritor que sempre colocou o ser humano acima da 

compreensão da Natureza. Em outras palavras, que toda a compreensão da Natureza de 

Machado de Assis é subordinada a um antropocentrismo fundamental. Conforme já 

mencionamos no item 1.1, o que interessava ao autor era o ser humano. E mais nada. 

Por outro lado, Roger Bastide (1940) num artigo publicado no número 29 da Revista 

do Brasil, escreveu um artigo intitulado Machado de Assis, paisagista. Neste, ele escreve que 

mesmo os maiores admiradores de Machado de Assis veem em sua obra uma falta de 

descrições do nosso país. Bastide aponta para o fato de que o escritor optou por ser um tanto 

parcimonioso nas paisagens brasileiras por estar, como homem de sua época, influenciado por 

um Brasil que passava do isolamento nas casas-grandes, que recebiam esporadicamente 

visitas de parentes ou de hóspedes, para a experiência da cidade e da descoberta da conversa. 

É por essa razão, pois, que a rua assumirá um papel significativo na obra machadiana. A rua, 

segundo Bastide, vai ligar as casas, acarretando o fim do isolamento colonial. 
 

Rubião deteve-se alguns minutos diante daquilo. (...) Mas Rubião não 
distinguia nada; via tudo confusamente. Foi ainda a pé durante largo tempo; 
passou o Saco do Alferes, passou a Gamboa, parou diante do Cemitério dos 
Ingleses, (...), e afinal chegou à Saúde. Viu ruas esguias, outras em ladeira, 
casas apinhadas ao longo e no alto dos morros becos, muita casa antiga, 
algumas do tempo do rei, comidas, gretadas, estripadas, o caio encardido e a 
via dE lá dentro. E tudo isso lhe dava uma sensação de nostalgia... 
(MACHADO DE ASSIS, 2004, p.105). 

 
No ponto de vista de Bastide: “a natureza, nelle [Machado de Assis], não é ausente, 

mas ele soube supprimir o intervallo que a separava das personagens, misturando-as com 

estas, fazendo-a colar-se-lhes á carne e á sensibilidade, integrando-a na massa com que 

constróe os heróes de seus romances” (BASTIDE, 1940, p.9). 

Voltando à questão da metafísica, Reale aponta para um segundo significado do termo 

“metafísica”: “indicar algo que se afirma com ar de profundidade, sem maior esforço e sem 
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obrigação de se demonstrar a verdade das asserções feitas” (REALE, s.d., p.9). Esse emprego 

ocorre sempre que o escritor quer apontar para certos conhecimentos humanos que já se 

encontram achados, formulados, rotulados, encaixotados. Evidentemente, ele fez esse uso 

justamente para ironizar os que se acham detentores de verdades que prescindem da reflexão e 

que esbarram numa “invejável vulgaridade” (MACHADO DE ASSIS apud REALE, s.d., 

p.9). Podemos constatar essa abordagem quando o personagem Quincas Borba se refere ao 

princípio do Humanitas. Cáustico, Machado de Assis ataca, nas palavras de Reale, a 

“vacuidade dos sistemas filosóficos”, os quais já possuem tudo rotulado. Avesso ao 

dogmatismo, o escritor carioca defende a ideia de uma filosofia que fosse “leve e ridente” 

(REALE, s.d., p.10). Apesar do tom jocoso que ele emprega ao se referir à filosofia, Machado 

não desgostava da mesma e empregava os dois termos – filosofia e metafísica – de modo que 

ambas se complementavam, “num plexo de imagens, graças às quais ao mesmo tempo se 

revela e se mascara uma cosmovisão transfigurada em representação artística” (REALE, s.d., 

p.10).  

Sempre preocupado com o sentido da vida humana e com o significado do mundo em 

que o ser humano se vê, o mundo, para o escritor, era um palco onde são realizadas 

representações e em que cada um desempenha um papel, há quem se refira a uma filosofia de 

Machado de Assis e compare seu pensamento com o de Schopenhauer, Montaigne e Pascal, 

sobretudo. Não nos esqueçamos, porém, do texto do Eclesiastes, do qual o escritor carioca era 

leitor assíduo.  

De qualquer modo, que se aceite uma “filosofia machadiana” ou não, não há como 

refutar a densidade filosófica de sua obra, se quisermos compreender seus textos.  

Reale refere-se a uma constante teorética de seus escritos, a qual ele igualmente 

denomina “metateoria” sobre a qual Machado de Assis elabora “uma teoria de valor mais 

amplo e simbólico” (REALE, s.d., p.11). Ocorre na obra machadiana mais “teoreticidade” “do 

que deliberada colocação de problemas em termos propriamente filosóficos” (REALE, s.d., 

p.12). Criador de várias “teorias”, o escritor carioca ficou muito conhecido pela “teoria da 

Humanitas”, embora não devamos reduzir o pensamento machadiano a isso.  

A criação de tantas “teorias” faz de Machado de Assis um escritor em que a 

subjetividade desempenha um forte papel, o que o distancia, por exemplo, de um escritor 

como Gustave Flaubert, autor do romance que inaugura o Realismo na França, Madame 

Bovary, que se esforçava em retirar seu “eu” do texto para permitir que a realidade pudesse se 

manifestar pura e originalmente. Por conseguinte, achamos inadequado classificar Machado 

de Assis como um autor realista autêntico e muito menos naturalista, já que ele sempre se 
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distanciou do romance-tese ou do excesso de detalhes na descrição da conspurcação da alma 

humana. Não é que ele não tenha se embrenhado pelos recônditos do ser humano, mas ele o 

fazia sem os arroubos de uma técnica naturalista, por exemplo. Pujol assim escreveu a 

respeito do efeito da técnica realista-naturalista em Machado de Assis: “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” 

(PUJOL, 2007, p.92).  

Embora Machado de Assis tenha sido um forte admirador da filosofia e que alguns 

autores o tenham influenciado, devemos, segundo Reale, 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. 

 Ainda corroborando nossa intenção de apontarmos a influência de certos pensadores 

na visão de mundo de Machado de Assis, mencionamos Rogério de Almeida, que, em seu 

artigo “O Delírio de Brás Cubas: Síntese do Pensamento Filosófico Machadiano”3, citou 

Afrânio Coutinho, que pontuou as principais influências sobre a filosofia de Machado de 

Assis: “a) (...) jansenismo pascaliano, naturalismo de Montaigne e a filosofia da vontade de 

Schopenhauer; e b) sua trajetória pessoal”. Ainda nas palavras de Coutinho citado por 

Almeida: “De um lado, a formação intelectual; de outro, ‘falta de saúde espiritual’” 

(COUTINHO apud ALMEIDA, 2010, p. 1). 

 Não queremos dizer com isso que já é possível postular que Machado de Assis, ao 

longo de sua obra, apontou um sistema filosófico, mas na leitura de seus livros, percebemos a 

influência de Montaigne, Pascal e Schopenhauer.  

 Antes de nos atermos ao filósofo alemão, teceremos algumas considerações sobre a 

influência de Montaigne e de Pascal.  

Afrânio Coutinho em sua obra, A filosofia de Machado de Assis e outros ensaios, 

escreveu que a “concepção do mundo, da vida e do homem” (COUTINHO, 2011, p.1) de 

Machado de Assis também teve influência da leitura dos pensadores. Acrescente-se a isso, a 

própria experiência pessoal do autor – e ambos fizeram com que o Bruxo do Cosme Velho 

apresentasse “uma visão totalmente pessimista” (COUTINHO, 2011, p.1). 

Machado de Assis assim escreveu:  

 

                                                 
3 http://machadodeassisnet/revista/mumero06/rev_num-6_artigo02.pdf publicado em: 6 de dezembro de 2010. 
Acesso em: 3 de setembro de 2011. 

http://machadodeassisnet/revista/mumero06/rev_num-6_artigo02.pdf
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Não sei se o leitor é da minha opinião; eu cuido que se pode avaliar um 
homem pelas suas simpatias históricas; tu serás mais ou menos da família 
dos personagens que amares deveras. Aplico assim aquela lei de Helvetius: 
‘O grau de espírito que nos deleita dá a medida do grau de espírito que 
possuímos’. (MACHADO DE ASSIS apud AFRÂNIO COUTINHO, 2011, 
p.1).  

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 apresentava “uma 

consciência muito exagerada das misérias humanas, um gosto muito apurado em pintar o lado 

mau do homem, uma visão escurecida da vida social” (COUTINHO, 2011, p.1). Tais leituras 

conferiram-lhe “um apoio filosófico, uma interpretação racional, uma autoridade doutrinária” 

(COUTINHO, 2011, p.1). 

Incontáveis vezes, ao lermos a obra machadiana – e aqui nos referimos sobretudo aos 

romances e contos – deparamo-nos com suas conjecturas filosóficas, com sua interpretação de 

mundo permeada de filosofia, embora ele nunca tenha adotado ou anunciado explicitamente a 

qual doutrina filosófica se filiara. Livre pensador, Machado de Assis sempre nos deixou livres 

para pensarmos o que quisermos. E, portanto, não o veremos defendendo uma corrente de 

pensamento ou se fazendo porta-voz de alguma delas.  

Antes de pormenorizarmos a influência pascaliana na obra de Machado de Assis, é 

importante, de antemão, pontuar que Blaise Pascal tinha inquietações religiosas, ao contrário 

do escritor carioca, que preferia apontar, de maneira leve e aparentemente despretensiosa, a 

ausência da verdadeira vocação, a indiferença ao sofrimento alheio, a ascensão social via 

carreira eclesiástica. Apesar das similitudes entre os dois, convém igualmente escrever, aqui 

mais uma vez baseados no texto de Miguel Reale, A filosofia na obra de Machado de Assis, 

que Pascal cultivava uma fé inabalável em Cristo e uma crença profunda em Deus. Sérgio 

Buarque de Holanda, citado por Reale em seu texto, pondera: “Comparado ao de Pascal, o 

mundo de Machado de Assis é um mundo sem Paraíso. De onde 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, s.d., p.14). 

Outro dado que convém ressaltar no que concerne a outra diferença entre Pascal e 

Machado de Assis é “qualquer sentido de ‘danação’, (...), que o separa radicalmente do 

pensador francês” (REALE, s.d.,  p.15). Na opinião de Reale: 
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Se Machado não chegou à fé, não é dito que não a tivesse procurado, nem 
que o desacerto do mundo não lhe gerasse no espírito desconsolada renúncia 
ao refúgio da crença. Se, na verdade, como o próprio Sérgio Buarque de 
Holanda o assinala, ‘Machado de Assis não parece deliciar-se 
profundamente em sua própria descrença’, reside nesse inconformismo o elo 
que o prende a Pascal, por mais diversos que hajam sido os respectivos 
caminhos. (REALE, s.d., p.15).  

 
Outra convergência existente entre Machado de Assis e Pascal consiste na atração que 

a figura de Jesus exerce sobre os dois. O pensador francês escreveu: “Sem Jesus Cristo o 

homem permanece no vício e na miséria; com Jesus Cristo 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). Já Machado de 

Assis escreveu um poema intitulado A Morte no Calvário, escrito em 24 de abril de 1858, em 

que expressa seu profundo respeito a Jesus. No poema, ele tenta suscitar a reflexão sobre o 

sofrimento do filho de Deus, que se sacrificou para redimir os pecados do mundo. 

Reproduzimos a primeira estrofe do poema: 
 

Ei-lo, vai sobre o alto Calvário 
Morrer piedoso e calmo em uma cruz! 
Povos! naquele fúnebre sudário 
Envolto vai um sol de eterna luz! 
(In QUEIROZ, 2008, p.36) 

 
 Voltando ao contexto histórico em que Blaise Pascal viveu. 

A época de Pascal é o Classicismo. Passada a segunda Renascença, permanecerá a 

preocupação em se conhecer o homem e a introspecção. Após toda a euforia da liderança da 

Espanha pelos mares e a era de Elisabeth I, surgirá um período caracterizado, segundo as 

palavras de Coutinho, pelo “gosto moralizante, ora no sentido da observação psicológica dos 

caracteres, ora na pesquisa das regras da vida” (COUTINHO, 2011, p.3). Aqui, já podemos 

apreender o quanto a leitura da obra pascaliana inspirou Machado de Assis. Voltando à 

descrição do Classicismo: o estudo do homem dará ensejo a uma grande produção literária, 

constituída de memórias, máximas, retratos – e tudo “com uma precisão e um vigor científico 

ainda hoje admirados pelos espíritos mais exigentes do realismo” (p.3). Segundo Coutinho, o 

século XVII se mostrará como um período em que as paixões, os sentimentos e os conflitos 

psicológicos serão analisados serena e imparcialmente. Portanto, o que importa é a análise de 

caracteres, estados de alma e temperamentos. E, mais uma vez, podemos ver essa tendência 

na obra machadiana. Sem carregar nas tintas, Machado de Assis observava a condição 
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humana, livremente, sem se prender à metafísica ou ao dogma. O escritor pode ser 

considerado um moralista que estudou os homens, conheceu-os e penetrou no “segredo de 

suas condições” (STROWSKI apud COUTINHO, 2011, p.4).  

Uma vez que o interesse de Machado de Assis residia exclusivamente no homem – a 

natureza não lhe interessava – ele encontrou no século XVII as ferramentas para conhecer 

profundamente a natureza e a condição humana por intermédio da observação, análise e 

dissecação da alma humana.  

O espírito clássico de Machado de Assis pode ser atribuído ao fato de ele se interessar 

pela natureza humana, por se preocupar pela análise psicológica dos personagens e por 

pretender compreender o mundo racionalmente. Esse espírito pode ser igualmente 

corroborado pela sua preferência pelo universal e, ao mesmo tempo, pelo transitório e pelo 

local. O autor buscava a identidade essencial do homem no tempo e no espaço dentro de um 

disciplinado senso da medida em que empregava “regras, freios e limitações” (COUTINHO, 

2011, p.5). Essa identificação do autor com o século XVII se dá, no ponto de vista de 

Coutinho, por conta da “atmosfera espiritual” que pairava naquela época e que se coadunava 

com o modo de Machado de Assis ver a vida. Essa atmosfera, plena de jansenismo, aponta 

para uma concepção do homem e da vida especialmente pessimista, o que vai ao encontro da 

busca do autor de explicar o mundo.  

O ideal jansenista surgiu com o objetivo de expansão da renovação da fé, de aumento 

do ardor moral, pois era necessário coibir a “dissolução naturalista do Renascimento e a 

irreligião dos libertinos” (COUTINHO, 2011, p.6). Para tanto, o movimento propunha “a 

severidade das regras e o abandono total do mundo, o isolamento do mundo, que apresentava 

naquele momento um espetáculo de misérias e corrupções” (COUTINHO, 2011, p.6). Assim, 

o jansenismo, ainda segundo Coutinho, permeou o século com sua visão pessimista do 

mundo. O cerne do jansenismo consistirá na doutrina da graça e na anulação da vontade. Esta 

é considerada “impotente para o bem, pois somente a determinam o mal, os vícios, os 

prazeres” (COUTINHO, 2011, p.6). Para os seguidores do jansenismo, o ser humano é 

intrinsecamente corrompido pelo pecado. E é justamente esse ser humano que identificamos 

em Palha, Carlos Maria, Camacho.  

 
Também podes ver por ti mesmo que o nosso Rubião, se gosta mais do 
Freitas, tem o outro em maior consideração; esperou-o até agora, e esperá-lo-
ia até amanhã. Carlos Maria é que não tem consideração a nenhum deles. 
Examinai-o bem; é um galhardo rapaz de olhos grandes e plácidos, muito 
senhor de si, ainda mais senhor dos outros. Olha de cima; não tem o riso 
jovial, mas escarninho.  
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Agora, ao sentar-se à mesa, ao pegar no talher, ao abrir o guardanapo, em 
tudo se vê que 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). 

 
O jansenismo considerava a natureza humana má e miserável, desprezível e egoísta, 

escrava dos instintos, com uma tendência incoercível para o mal. O pecado original é que fez 

com que o ser humano se sentisse atraído para o vício. A alternativa oferecida para total 

corrupção seria a renúncia do mundo a fim de se preparar para a paz e a salvação que 

adviriam através do ascetismo. 

Percebemos, pois, que se trata de uma doutrina, como escreveu Coutinho, anti-

humanista. Em outras palavras, só há espaço para a corrupção e a miséria do ser humano, que 

é egoísta e maligno e, por conseguinte, estamos diante de uma época que exprimia um 

profundo desgosto pela vida. Ao longo do livro Quincas Borba, a corrupção e a miséria do ser 

humano se fazem denotar nas relações sociais, jornalísticas, políticas e conjugais. Quando 

acabamos de ler a obra, percebemos que o ser humano é protagonista do mal, pratica a 

malignidade e sentimos um profundo desgosto pela vida. Machado de Assis não nos poupa de 

nada. Não há esperança, não há redenção. Para Jansenius, o ser humano precisa da graça, que 

o socorre e o salva. Antes do pecado adâmico, o ser humano necessitava apenas do auxílio 

divino. Depois, Deus tudo faz. A vontade Divina prepondera, e o homem nada faz em seu 

benefício. Os personagens do livro Quincas Borba 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 ameaça do Inferno ou da ira de Deus não os 

atrapalham na consecução de seus atos. Aliás, conforme já dissemos nas considerações 

teológicas, graça, pecado, Inferno, bem, mal não são obstáculos para seus objetivos. Todavia, 

o olhar pessimista dos jansenistas pode ser percebido ao longo da obra. 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.  

Para Coutinho, as concepções jansenista e pascaliana possuem, em seu âmago, uma 

visão não generosa e não sã do universo. Machado de Assis, em Quincas Borba, também não 

via o universo como algo generoso e são. Ao contrário: é algo mesquinho, hipócrita, 

insensível.  
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Ao pessimismo do homem pascaliano acrescentamos o ceticismo, que dão lugar a uma 

“definição amarga do homem e da vida dando lugar a uma impressão geral de desencanto, de 

desconfiança total, de aborrecimento do mundo” (COUTINHO, 2011, pp.12-13). Para Calvet, 

citado por Coutinho em seu texto, Pascal crê em Deus, mas não no homem. E Machado de 

Assis? Ele também não cria no homem, quanto à sua crença em Deus, ele não a declarou 

explicitamente, mas isso é um assunto que pode servir de tema para um futuro estudo. 

O pessimismo, cerne do cristianismo, afirma que a vida é má e que o homem é egoísta 

e viciado. Para a religião cristã o melhor a fazer é o homem colocar a finalidade da vida para 

além da existência material e nela buscar, segundo Coutinho, socorro superior. 

Estamos aqui tecendo breves comentários sobre Pascal, jansenismo e, logo em 

seguida, sobre Montaigne para mostrarmos o quanto a leitura da obra dos dois pensadores 

franceses corroboraram a já visão pessimista de Machado de Assis referente à condição 

humana. Para o jansenismo e para Pascal, o ser humano é movido pelo egoísmo e pelos 

sentimentos desprezíveis e irresistivelmente atraído pelo mal.  

Em termos de fraqueza e de miséria humana, Pascal e Montaigne se identificam. Para 

ambos, o homem 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, 2011, p.14). 

Conforme já mencionamos anteriormente, Pascal e Montaigne se complementam. 

Montaigne apontou a fraqueza humana, o homem constantemente enganado em sua 

imaginação, sem poder “se fixar num ponto em que pudesse observar a si mesmo e as coisas” 

(COUTINHO, 2011, p.16). Machado de Assis também desenhou o ser humano sob essa 

perspectiva. Os personagens de Quincas Borba não se observavam, mas observavam as 

situações para poderem tirar delas o melhor proveito. Para Montaigne, a fraqueza humana e 

suas mazelas eram naturais. Para o escritor brasileiro, o mesmo. Somente Pascal via o 

comportamento humano como uma consequência de nossa miséria causada pela queda de 

Adão. Pascal via, por detrás da miséria humana, sinais de grandeza e esperanças de salvação. 

Machado de Assis jamais viu a condição humana sob um viés salvífico. Não há redenção, 

inexistem a grandeza e a esperança, as quais, para Pascal, são transmitidas pela origem 

humana e pela redenção cristã. Já Montaigne preferia conformar-se com a situação, 

expressando dúvidas e incertezas. Aqui Machado de Assis se distancia de ambos – ele não se 

acomoda atrás de dúvidas e incertezas – tem certeza de que o homem pratica o mal porque 

quer.  
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Para Coutinho, Montaigne tentou mostrar que o mundo e Deus estão afastados um do 

outro para haver relações comuns. A revelação, o maravilhoso e o sobrenatural estão muito 

longe das coisas criadas a fim de que aqueles possam intervir na vida das criaturas. Milagres e 

fatos maravilhosos não possuíam uma origem sobrenatural nem eram manifestação da 

interferência divina. A imaginação, para Montaigne, seria a origem da maioria daqueles fatos 

maravilhosos. Na leitura de Quincas Borba, Machado de Assis não abomina a Deus, não tenta 

separar o transcendente do contingente, mas nos mostra o homem livre para ser protagonista 

do mal. Para Pascal, apesar de tudo, o homem amava a Deus, já para Montaigne, o universo 

está totalmente afastado de Deus. Segundo Machado de Assis, na obra em estudo, Deus não 

faz parte do cotidiano dos personagens.  

Montaigne tinha um olhar puramente naturalista em relação ao homem, o qual é 

portador de qualidades e defeitos – mais defeitos do que as qualidades – e é, com “malícia e 

displicência” (COUTINHO, 2011, p.21) que ele se compraz em analisar a condição humana 

em rico estilo. Aqui, podemos escrever que Machado de Assis se assemelha bastante a 

Montaigne. Esmiuçando a alma humana, o Bruxo do Cosme Velho vai ressaltando as torpezas 

(várias) e as poucas virtudes humanas. 

Para Coutinho, o homem que Montaigne perscrutou é o homem de Pascal e o de 

Machado de Assis. É como é este homem? Ele é incoerência, mobilidade, inconstância, 

diversidade, variabilidade. Para o autor do século XVI, raramente veríamos a constância no 

caráter do ser humano (aqui a inconstância do caráter humano em Machado de Assis é 

frequentemente expressa em suas alusões ao olhar ou aos olhos). 

 
Rubião tinha vexame, por causa de Sofia; não sabia haver-se com senhoras. 
Felizmente, lembrou-se da promessa que a si mesmo fizera de ser forte e 
implacável. Foi jantar. Abençoada resolução! Onde acharia iguais horas? 
Sofia era, em casa, muito melhor que no trem de ferro. Lá vestia a capa, 
embora tivesse os olhos descobertos; cá trazia à vista os olhos e o corpo, 
elegantemente apertado em um vestido de cambraia, mostrando as mãos que 
eram bonitas, e um princípio de braço. Demais, aqui era a dona da casa, 
falava mais, desfazia-se em obséquios; Rubião desceu meio tonto. 
(MACHADO DE ASSIS, 2004, p.35). 

 
Devido ao fato de que o ser humano vive constantemente na contradição e na 

mobilidade, para Montaigne é difícil fixar um conceito único e absoluto sobre o homem, seu 

caráter e sua ação. Machado de Assis o fez do mesmo modo. Essa mobilidade que Montaigne 

observou no ser humano, o escritor carioca captou nas relações humanas, fugidias, hipócritas, 

sinuosas. Por conseguinte, a inutilidade de sistemas filosóficos para explicar, elucidar, 



112 
 

formatar o comportamento humano. Machado de Assis analisava o ser humano nas relações 

sociais (políticas, financeiras, jornalísticas, conjugais), assim como o fez Montaigne. Daí 

ambos mostravam o homem em relação sob um viés amargo da vida e descrente da condição 

humana.  

Apesar de Pascal e Machado de Assis serem pessimistas, Pascal ansiava pela redenção 

das misérias humanas por meio do auxílio Divino. Machado de Assis, por sua vez, via o 

homem sem Deus e talvez seja por isso que, ao lermos Quincas Borba, sequer questionamos 

por que Deus não impediu que os personagens dilapidassem Rubião ou por que não interferiu, 

de alguma forma, para coibir atos tão vis, mas tão comuns na personalidade humana. 

Machado de Assis via a miséria humana e sequer pensava, como Pascal, em tentar ver alguma 

grandeza na humanidade.   

A razão por que Pascal insistia em ressaltar o mal da natureza humana era para 

mostrar que só Deus poderia tirar o homem de sua miséria, tirá-lo de sua desordem e 

perturbação. Para o autor de Pensées, só o transcendente curaria a miséria e a ambiguidade 

humanas. Machado de Assis, por sua vez, não recorreu ao transcendente. Isso, segundo 

Coutinho, ocorreu uma vez que Machado de Assis recorreu ao naturalismo e ao ceticismo de 

Montaigne. 

Para Coutinho, a filosofia de Machado se caracteriza por seu ceticismo de fundo 

pessimista. Aqui vale lembrar que não achamos que Machado de Assis tenha se feito porta-

voz de determinada corrente filosófica, mas que, claramente, vemos influências dos 

pensadores anteriormente mencionados neste item. Machado de Assis, homem de sua época, 

descreveu, analisou, criticou, observou o homem brasileiro, mas acreditamos que, ao fazê-lo, 

estava escrevendo sobre o homem universal. 

 

2.2.2 Paul Ricœur e o Mito do Mal 

 

A fim de tecermos alguns paralelos entre a análise do mal de Paul Ricœur e o mal 

permeando as relações na obra Quincas Borba, optamos pela obra O mal: um desafio à 

filosofia e à teologia, edição do ano de 1988. Faremos alusões e nos basearemos igualmente 

no livro O mal: como explicá-lo? (2003) de Soares e Vilhena. Nesta obra, os autores se 

referem a Ricœur, que, após pesquisar o contexto das antigas religiões do Oriente Médio e da 

Grécia, reuniu quatro modelos fundamentais para a formação do mito: o teogônico, o 

adâmico, o trágico e o órfico. Dissertando resumidamente, o mito teogônico diz respeito à 
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criação como um drama. Para ilustrá-lo, o filósofo lança mão do mito mapuche, Kai Kai e 

Treng Treng: o primeiro era um pássaro marinho que fazia mal às pessoas, e o segundo era 

uma montanha que ajudava as pessoas.  

Um dia, Kai Kai resolve dizimar os mapuches e faz o mar se levantar até inundar a 

terra. Diversos mapuches conseguem escalar Treng Treng levando seus animais. Ao ver isso, 

Kai Kai faz com que o mar suba até quase cobrir o cume de Treng Treng, que se elevou ainda 

mais para evitar que as pessoas e os animais corressem risco de vida. O conflito continuou até 

que Treng Treng atingiu sua altitude atual e toda a água do mar findou. Desse modo, todas as 

pessoas e animais que subiram o Treng Treng se salvaram (SOARES e VILHENA, 2003, 

p.44). 

Lendo essa narração, percebemos que o mal já existia. Por conseguinte, poderíamos 

sugerir, conforme Soares e Vilhena (2003), que o mal é anterior à criação ou à configuração 

do mundo conhecido. Talvez aqui poderíamos sugerir que Machado de Assis compartilha a 

mesma ideia quando lemos o conto Adão e Eva, em que o mal precede a bondade Divina. 

Neste conto, no início, eram as trevas, o caos – mal – e coube a Deus “corrigir ou atenuar a 

obra” (MACHADO DE ASSIS, 2007, p.360). Por conseguinte, se o Diabo (mal), por 

exemplo, criou as trevas, Deus criou a luz.  

 
Foi o Tinhoso que criou o mundo, mas Deus, que lhe leu no pensamento, 
deixou-lhe as mãos livres, cuidando somente de corrigir ou atenuar a obra, a 
fim de que ao próprio mal não ficasse a desesperança da salvação ou do 
benefício. (...) Veloso continuou dizendo que no sexto dia foi criado o 
homem, e logo depois a mulher, ambos belos, mas sem alma, que o Tinhoso 
não podia dar, e só com ruins instintos. (MACHADO DE ASSIS, 2007, 
p.360). 

 
O mito adâmico refere-se ao terceiro capítulo do Gênesis, que consiste, como 

sabemos, na narrativa da tentação da serpente, que fez com que Adão e Eva, habitantes do 

Éden, provassem do fruto que lhes permitiria conhecer o bem e o mal. Neste mito, o mal se 

relaciona com a culpa e origina-se na queda do ser humano. Aqui, o mal é posterior à 

cosmogonia e à antropogonia. O mal, para se fazer presente, depende da liberdade, o que 

explica as proibições impostas pelo Criador ao primeiro casal. Aqui, a salvação também 

decorre da liberdade. A queda constitui algo imprevisto, o qual poderá ser remediado por 

“uma história (um processo) original de salvação” (SOARES e VILHENA, 2003, p.45). Este 

mito, a nosso ver, não se encaixa na obra objeto de nosso estudo, já que a queda (dilapidação 
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e insanidade de Rubião, más intenções de Palha, Sofia, Camacho, Carlos Maria e outros) não 

terá um viés salvífico, conforme já mostramos no item sobre o aspecto teológico na análise do 

livro. 

No mito trágico, o mal se liga ao destino do ser humano. E o exemplo que Ricœur 

fornece é o da tragédia Édipo Rei, de Sófocles. O herói é culpado de alguma maneira, mesmo 

que desconheça que falta cometeu ou não a tenha cometido. Para Ricœur, a saída é a 

libertação estética, “alcançada quando se interioriza na profundidade da existência a própria 

tragédia, convertendo-a em compaixão a si mesmo” (RICŒUR apud SOARES e VILHENA, 

2003, p.46). Em outras palavras, entender por que sofre já é uma maneira de se libertar. 

Citando Jean-Yves Leloup, os autores acolhem a conclusão de que a tragédia nos atinge e dela 

não podemos fugir. Ao mesmo tempo, o horror e a culpa não podem nos paralisar e o que nos 

cabe é “encarar o inevitável e, depois, arrancar de dentro nossa própria culpa. (...) Uma vez 

aliviados do peso, podemos ver além do bem e do mal, (...). Começa a libertação” (LELOUP 

apud SOARES e VILHENA, 2003, p.48). Rubião sucumbe ao seu destino, que é a insanidade. 

Esta não lhe permite sentir horror ou culpa e o que lhe resta é o Nada. 

Por último, o mito órfico remete a Orfeu. Através desse mito, todos somos deuses e, 

um dia, retornaremos à nossa plenitude divina. O mal aqui se situa no corpo, o qual, segundo 

Platão, é o cárcere da alma. A alma permanece prisioneira, e o mal, que não depende de nossa 

vontade, constitui uma degeneração, uma decaída da alma para nossas regiões mais densas. O 

mito de Orfeu descreve o mal prévio que levou nossa alma para as profundezas. 

Resumidamente expresso, esse mito narra a história de Orfeu, que, pouco antes de seu 

casamento com a ninfa Eurídice, perde sua amada pouco antes do casamento. Morta por uma 

serpente, a noiva é levada ao Hades; Orfeu a segue para libertá-la. Plutão e Perséfone dizem a 

Orfeu que, para livrar Eurídice da morte, ele deveria seguir à frente da esposa, mas sem olhar 

para trás até que atravessassem os limites do mundo das sombras. Ainda apegado ao passado, 

ele não consegue.  

Hera, mulher de Zeus, queria mandar matar o feto do futuro Zagreu (Dioniso), que foi 

salvo por  Zeus. Mais tarde, os Titãs raptaram Zagreu, mataram-no e o cozinharam para 

depois comê-lo. Zeus os fulmina e os transforma em cinzas. Por essa razão, de acordo com 

esse mito, o mal provém da herança titânica e o bem, de Dioniso-Zagreu. Contudo, essa 

centelha divina é ambivalente já que Dioniso é deus da fertilidade e da morte. O final da 

narrativa é modificado pelo orfismo e é aberta uma esperança de salvação. A fim de o ser 
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humano libertar-se disso, a alma deverá reencarnar continuamente, libertando-se, assim, da 

dominação do corpo. Uma vez que a culpa é sempre do indivíduo, este paga sua falta aqui ou, 

caso não o consiga, o fará no além ou em outras reencarnações até a purificação final 

(catarsis). Segundo os autores, “o orfismo  é, pois, um conjunto de práticas e ritos que ajudam 

a alma aprisionada a tomar consciência e assumir o controle de seus ciclos reencarnatórios” 

(SOARES e VILHENA, 2003, p.50). Em Quincas Borba, há uma referência à metempsicose, 

mas não necessariamente que a crença na reencarnação seria um meio de os personagens do 

livro se redimirem de todas as maldades que perpetraram. Especulou-se até mesmo se o 

próprio Machado de Assis acreditava na vida após a morte. Acreditamos que sim, mas o 

presente estudo não pretende questionar a religiosidade do autor carioca.  

Não lhe deu pancadas; mas só a descida era dolorosa, e o cão amigo gemeu 
por muito tempo no jardim. Rubião entrou, despiu-se e deitou-se. Ah! tinha 
vivido um dia cheio de sensações diversas e contrárias, desde as recordações 
da manhã, e o almoço aos dois amigos, até aquela última idéia (sic) de 
metempsicose, passando pela lembrança do enforcado, e por uma declaração 
de amor não aceita, mal repelida, parece que adivinhada por outros... 
Misturava tudo; o espírito ia de um para outro lado como bola de borracha 
entre mãos de crianças. Contudo, a sensação maior era a do amor. Rubião 
estava admirado de si mesmo, e arrependia-se; mas o arrependimento era 
obra da consciência, ao passo que a imaginação não soltava por nenhum 
preço a figura da bela Sofia... Uma, duas, três horas... Sofia ao longe, os 
latidos do cão embaixo... O sono esquivo... Onde iam já as três horas? Três e 
meia... Enfim, depois de muito cuidar, apareceu-lhe o sono, espremeu as 
clássicas papoulas, e foi um instante; Rubião dormiu antes das quatro. 
(MACHADO DE ASSIS, 2004, p.61). 

 
Meditar sobre o mal, segundo Pierre Gisel, no prefácio do livro O Mal: um desafio à 

filosofia e à teologia, de Paul Ricœur, é “afirmar uma falha ao coração de todo o 

enclausuramento do ser total e, radicalmente, apoiar-se nesta ruptura para ser” (RICŒUR 

apud GISEL, 1988, p.18). Machado de Assis, que não era filósofo, meditou não 

especificamente sobre o mal, mas refletiu e apontou para a capacidade humana de prejudicar a 

si próprio e seu semelhante.  

Ramos (2011), referindo-se a Ricœur em seu livro O bem e o mal, escreveu que o mal 

está nas ações humanas. Não aceitando o mal ontológico, Ricœur foca o mal no campo 

cultural e antropológico. Para ele, o mal é um fato e é irrelevante discutir sua existência ou 

não; o que importa é defini-lo já que ele se encontra na sociedade e na História. Nosso escritor 

brasileiro não discutiu a existência ou não do mal, apenas mostrou que o mal existe; ele muito 

menos o definiu em seu livro Quincas Borba – apenas sugeriu que todo homem ou mulher 
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podem ser protagonistas do mal. Por esse prisma, Machado de Assis, semelhantemente a 

Ricœur, via o mal no âmbito antropológico. Nascido e formado no calvinismo, o filósofo 

francês chama o mal de pecado, que transgride o código de ética predominante em 

determinada comunidade. Fora do âmbito religioso, o mal é chamado de mal moral, que gera 

culpabilidade e requer uma pena infligida pela própria sociedade. Ricœur também se refere ao 

mal que o ser humano perpetua em detrimento de seu semelhante. Este reivindica justiça. Tal 

tipo de mal advém da liberdade de agir e, para constituir um mal histórico, não é necessário e, 

portanto, poderia ser evitado. Ricœur distingue o mal cometido e o mal sofrido. O primeiro 

seria o mal moral, religiosamente denominado de pecado. Ele consiste na violação de regras 

de conduta social. Já o mal sofrido é o que sente quem é vitimizado pelo mal. No mal sofrido, 

não existe um sujeito que possa ser responsabilizado. Em Quincas Borba, vemos vários 

sujeitos que, embora cometam o mal, não são julgados, repreendidos, penalizados ou 

censurados. Muito pelo contrário: a maioria é premiada pela vida. 

Semelhantemente a Santo Agostinho, Ricœur não reconhece no homem uma essência 

má, mas uma fraqueza que o leva a praticar o mal. Embora Machado de Assis nada tenha 

postulado, percebemos, no movimento de seus personagens, a essência maligna do ser 

humano, o qual possui igualmente a capacidade de protagonizar o bem, caso assim o queira. 

Indo um pouco além do conceito de Santo Agostinho, Ricœur escreve que o mal não reside na 

vontade humana como algo criado; o mal tem lugar no transcorrer da História. Por 

conseguinte, ele não o relaciona com a vontade, conquanto se faça notar no agir humano. 

Trata-se, no olhar de Ricœur, de uma ação no sentido moral. Sob essa reflexão, o filósofo 

postula que o ser humano não é a origem do mal, conquanto o pratique. Uma vez que o mal se 

revela nos atos, ele é obra da liberdade. Ricœur não analisava o mal como enraizado na 

vontade, mas procurava considerá-lo como símbolo de algo que excede toda e qualquer 

pesquisa filosófica. É por essa razão que o mal é visto como escândalo. Já que o mal não 

possui consistência ontológica, desconhece-se sua origem. Ricœur indica Jó como o exemplo 

daquele que sofre um mal imerecidamente e repele a ideia de que o mal sofrido seja uma 

retribuição pelo mal praticado. É aqui que se manifesta o escândalo: o mal é perpetrado contra 

alguém que não o merece. O filósofo escreve que a origem do mal é obscura:  não se sabe por 

que o homem pode ser egoísta, ganancioso, prepotente. Em outras palavras, não se afirma que 

o mal reside na maldade interior do ser humano. Diante dessa perspectiva, não há uma 

resposta para o problema do mal, o qual está nas ações humanas, o que causa escândalo. 
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De tudo o que escrevemos no parágrafo acima, há pontos que divergem daquilo que 

Machado de Assis nos sugere: o ser humano, para o Bruxo do Cosme Velho, é a origem do 

mal. Ele e Ricœur convergem quando mostram que o mal ocorre dentro da liberdade. Quanto 

à dicotomia: o mal que se sofre é retribuição ao mal exercido, em Quincas Borba, aquela não 

é percebida. Ao contrário, Rubião sofre por um mal (ou males) que ele nunca perpetrou. 

Contudo, o filósofo francês e o escritor se agregam quando o primeiro escreveu que o mal 

aparece sem que o sofredor o mereça e Machado de Assis mostra-nos o personagem Rubião 

completamente à mercê da ganância de seus supostos amigos a quem ele favoreceu de 

inúmeras maneiras. 

Para Ricœur, o problema do mal não é apenas um problema especulativo, ele requer 

convergência entre pensamento, ação (no aspecto moral e político) e uma transformação 

espiritual de sentimentos. 

Ricœur assim expôs:  

a) Pensar: o pensamento sempre questiona o porquê, que aparece na lamentação das 

vítimas. O fracasso da onto-teologia levou “a um refinamento da lógica especulativa” 

(RICŒUR, 1988, p.47). Baseando-se na dialética triunfante de Hegel e na dialética 

“quebrada” de Barth, Ricœur escreve que o enigma é uma dificuldade que se apresenta no 

início, próxima do grito da lamentação. Trata-se igualmente de uma dificuldade terminal 

produzida pelo próprio pensamento. Este trabalho do pensamento é incluído na aporia. “É 

contribuindo para esta aporia que a ação e a espiritualidade são chamadas a fornecer, (...), 

uma resposta destinada a tornar a aporia produtiva, isto é, a continuar o trabalho de 

pensamento no registro do agir e do sentir” (RICŒUR, 1988, pp.47-48). 

b) Agir: pelo viés da ação, o mal é o que não deveria ser, mas deve ser combatido. Para o 

filósofo, o pensamento especulativo remete à pergunta “de onde vem o mal”, e a resposta da 

ação é “que fazer contra o mal?” Concluindo, o pensamento se volta para o passado e a 

resposta, para o futuro. A pergunta “que fazer contra o mal?” vincula-se à ideia de uma tarefa 

que deve ser realizada. Ricœur adverte que, ao enfatizarmos “a luta prática contra o mal” 

(RICŒUR, 1988, p.48), não nos afastamos do sofrimento. Muito pelo contrário. Na análise do 

filósofo, “todo mal cometido por um ser humano (...) é um mal sofrido por outro. Fazer mal é 

fazer sofrer alguém” (RICŒUR, 1988, p.48). Com base nessa premissa, não há sombra de 

dúvida que, na obra Quincas Borba, muitos foram os que fizeram Rubião sofrer, o qual, por 

sua vez, nada fez contra o mal que lhe perpetraram. Portanto, o mal, no viés de Machado de 
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Assis, não é possível de ser combatido e talvez seja por isso que nos escandalizamos tanto 

com o que ocorre com Rubião. Não só com o que se dá com o mineiro de Barbacena, mas 

com o fato de que a condição humana é corroída e corrompida pelo mal e nada (ou pouco) se 

pode fazer. 

Ricœur sugere uma maneira de diminuir a violência exercida pelo ser humano contra o 

outro: a ação ética ou política. Entretanto, ao se retirar o sofrimento que o ser humano inflige 

ao outro, resta saber o que ficará de sofrimento no mundo. Para o filósofo, não há como saber 

o que restará de sofrimento no mundo, pois que a violência já impregnou de tal maneira o 

sofrimento, que não se sabe ao certo o que permaneceu. Machado de Assis, ao mostrar o mal 

regendo as relações na política, não nos sugeriu que esta poderia dirimir a maldade no mundo. 

Talvez o que ele diria em relação ao que restaria de sofrimento no mundo, fosse a miséria 

humana em todos os seus matizes. Gostaríamos, porém, de enfatizar que nossas colocações se 

baseiam única e exclusivamente na obra Quincas Borba. Na leitura de suas crônicas, por 

exemplo, em que o autor se posiciona, ou ao menos comenta, a respeito da política, da 

religião, ele nos sugere o quanto seria benéfico resgatar o pensamento inicial, que inspirou as 

instituições políticas e religiosas e que era pleno de boas intenções, desinteresse e ética. 

Voltando a Ricœur, antes de se acusar Deus ou especular sobre a “origem demoníaca 

do mal no próprio Deus” (RICŒUR, 1988, pp. 48-49), que atuássemos de forma ética e 

politicamente contra o mal. Machado de Assis talvez tenha sugerido isso em outros escritos, 

mas não em Quincas Borba. Nesta obra, nem chegamos a pensar em Deus e, muito menos, 

em acusá-Lo; a ética e a política não passam em nossas conjecturas como meios de se 

combater o mal uma vez que na obra o leitor constata amargamente que não há como 

combater o mal. Ao contrário, a política é o meio em que o mal também é praticado.   
 

- De caretas? Seguramente que não. Nem de papões verdadeiros, se os há. 
Cá os espero! Que se acautelem no dia em que subirmos! Hão de pagar tudo. 
Ouça-me este conselho; em política, não se perdoa nem se esquece nada. 
Quem fez, paga; creia que a vingança é um prazer, continuou sorrindo; há 
muitas delícia... Enfim, contados os males e os bens da política, os bens 
ainda são superiores. Há ingratos, mas os ingratos demitem-se, prendem-se, 
perseguem-se... (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.61). 

 
Ricœur comenta que o sofrimento infligido pelos homens é distribuído arbitrária e 

indiscriminadamente levando à impressão de que aquele é imerecido. E ele relembra o 

mecanismo do “bode expiatório”, mencionado por René Girard. Além do sofrimento 

perpetrado pelo ser humano em desfavor do outro, Ricœur elenca os males que se fazem 
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sentir através das catástrofes naturais, das doenças e epidemias, do envelhecimento e da 

morte. A partir de então, a pergunta passa para “por que eu?”, e a resposta prática é ineficaz.  

Aqui, caberiam referências à obra Quincas Borba já que nesta verificamos o mal 

praticado pelos personagens contra Rubião e também a loucura do personagem, que é algo 

que não decorre da ação injusta dos personagens, mas que se encaixa no rol de males físicos. 

c) Sentir: Ricœur oferece uma resposta emocional que “diz respeito às transformações 

pelas quais os sentimentos que alimentam a lamentação e a queixa podem passar sob os 

efeitos da sabedoria enriquecida pela meditação filosófica e teológica” (RICŒUR, 1988, 

p.49). O filósofo faz empréstimo ao trabalho de luto como modelo dessas transformações e se 

baseia em Freud, para quem o luto se assemelha a um desligamento das amarras que nos 

fazem sentir “a perda de um objeto de amor como a perda de nós mesmos” (RICŒUR, 1988, 

p.50). Ricœur vai considerar a sabedoria como um meio de auxiliar espiritualmente o trabalho 

de luto a fim de mudar qualitativamente a lamentação e a queixa. A partir de então, ele vai 

propor três estágios para a espiritualização da lamentação. De início, esclarecemos que o 

Bruxo do Cosme Velho, por não ser um filósofo, não estipulou estágios ou fases para 

percebermos o mal. Ele preferiu mostrá-lo nas relações e nos deixar livres para concluirmos o 

que quisermos. Se colocamos o filósofo e o escritor para dialogar é porque há pontos que se 

aproximam e outros que se repelem.  

No primeiro estágio, integra-se a ignorância gerada pela aporia intelectual no trabalho 

de luto a fim de tornar esta última produtiva. Como exemplo, o pensador refere-se ao fato de 

os sobreviventes terem a tendência de se sentirem culpados “da morte de seu objeto de amor” 

(RICŒUR, 1988, p.50). Essa tendência, à qual se junta a das vítimas de se acusarem e caírem 

numa vida expiatória, necessita de uma resposta como: “não, Deus não quis isso e muito 

menos me punir”. O fracasso da teoria da retribuição nesta etapa deverá ser agregado ao 

trabalho de luto, “como uma libertação da acusação” (RICŒUR, 1988, p.50). Uma vez que, 

no livro Quincas Borba, aquele que é vitimizado pelo mal é tomado pela demência, não 

ocorre esse tipo de questionamento. Rubião, algumas vezes, percebe que as pessoas se 

afastam dele, mas não chega a tantas conjecturas.  

O segundo estágio da espiritualização da lamentação é “deixar-se expandir numa 

queixa contra Deus” (RICŒUR, 1988, p.51). Quando acusamos Deus de permitir alguma 

ignomínia contra nós ou contra o outro, na verdade, estamos diante da “impaciência da 

esperança” (RICŒUR, 1988, p.51). Rubião, por nenhum momento, se queixa contra Deus, 

mergulhando cada vez mais nos labirintos da insanidade mental. 
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Por fim, o terceiro estágio consiste em “descobrir que as razões de acreditar em Deus 

nada têm em comum com a necessidade de explicar a origem do sofrimento” (RICŒUR, 

1988, p.51). Em outras palavras, o sofrimento não passa de um escândalo para quem entende 

Deus como origem de tudo o que é bom na criação, e isso compreende a indignação contra o 

mal, a coragem de suportá-lo e a solidariedade pelas vítimas. Só assim acreditamos em Deus 

apesar do mal. Crê-se em Deus apesar de todo o mal que vemos, sofremos e testemunhamos. 

 O filósofo se estende em seu raciocínio, mas não achamos pertinente continuar uma 

vez que Machado de Assis não percorre esse caminho proposto por Ricœur. Vemos alguns 

pontos de convergência, mas precisamos ter em mente que a literatura machadiana, no caso a 

obra Quincas Borba, não determina regras ou princípios através dos quais devemos reagir e 

agir em relação ao mal. É como se o escritor carioca fizesse com que nos confrontássemos 

com o mal dos personagens e quiçá com o nosso próprio mal e repensássemos a condição 

humana. 

Paul Ricœur, em conferência proferida na Faculdade de Teologia na Universidade de 

Lausanne, em 1985, mostra o mal como um desafio à filosofia e à teologia. É um desafio 

porque o assunto envolve o questionamento das concepções sobre Deus existentes no mundo 

ocidental: onipotente e absolutamente bom. E aqui, pergunta-se por que há a existência de 

Deus e a do mal (sofrimento, dor, morte). Para o filósofo francês, a resposta precisa ser dada 

fazendo-se uma distinção entre os níveis dos discursos sobre o mal e observar as respostas 

dadas ao longo da história da filosofia.  

De onde vem o mal? Para Machado de Assis o mal vem do indivíduo. Assim também 

Ricœur se posicionou. Para este, o mal se encontra no coração do ser humano. E mais: de 

modo semelhante ao autor carioca, o filósofo aponta que o mal se liga à problemática da 

liberdade ou da moral. Para o autor de La Symbolique du Mal, a vontade humana nunca se 

apresenta, inicialmente neutra, sem história, sem hábitos, sem natureza adquirida.    

Numa análise sobre esse assunto, que sempre perturbou o ser humano, há vários níveis 

de explicação. Num primeiro momento, existe uma explicação mítica, que explica o mal no 

âmbito cósmico, mas omite a condição humana individual. Neste ponto, o mal é explicado 

como uma retribuição do mal cometido individualmente. Santo Agostinho, ao pontuar que 

não existe substancialidade no mal, mas sim uma privação, como prova da finitude do ser e 

como resultado de nossa liberdade, dá ao mal uma dimensão moral. E aqui surge o viés de que 

todo mal é mal moral.  
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Em Machado de Assis, o homem pratica o mal porque ele tem liberdade para tal (livre-

arbítrio). Ser gregário, o homem, em suas relações, permite que o mal as permeie e é isso que 

vemos o tempo todo na obra Quincas Borba. O mal está sempre em movimento, inspirando, 

atemorizando, manipulando as pessoas. Os personagens não se conhecem a si mesmos, não se 

reconhecem e é nesse vazio existencial que Rubião enlouquece. Ele enlouquece porque não se 

vê.  

O escritor não vê o ser humano como um herói que, bravamente, combaterá o mal, 

pois seu interesse não é propor medidas emergenciais para erradicação do mal, mas 

simplesmente apontar que o mal existe, que ele faz parte da condição humana e que por ele 

existir temos mais um ponto que mostra que somos finitos, imperfeitos.  

Se confrontarmos Machado de Assis e Paul Ricœur, percebemos que o autor carioca, 

na obra Quincas Borba, não se preocupou em decodificar o mal, mas em nos mostrar como 

ele se movimenta e em nos fazer refletir sobre o que os fatos da trama nos provocam.  

Para Paul Ricœur, o mal é um problema a ser abordado nos planos do pensamento, do 

sentimento e da ação e aqui Machado de Assis se une ao filósofo francês, embora as 

abordagens sejam diferentes. Vejamos. Ao se referir ao pensamento, Ricœur afirma que a 

questão do mal não pode ser solucionada com nosso atual “aparato” de pensamento. No 

campo da ação, mal é o que não devia ser, e o problema que se apresenta é: o que devemos 

fazer contra ele? Por enquanto, não comentarei a solução proposta por Ricœur, pois se faz 

necessário manter a linha de pensamento. Em Machado de Assis, o mal se faz presente, 

sobretudo, nas conjecturas de Palha para ludibriar Rubião. No campo do sentimento, Ricœur    

sugere uma alteração qualitativa da queixa contra o sofrimento, superando-se o conceito de 

que o mal é punição (uma vez que ele advém do acaso) bem como a revolta  contra Deus, já 

que Deus também sofre (teologia da Cruz). Em Machado de Assis, não ocorre uma queixa 

contra o mal; os personagens sofrem (Rubião) ou se regozijam (os demais) diante do mal, o 

qual é infligido ou que infligem aos outros. No plano da ação, para Ricœur, o mal é o que não 

devia ser, e a resposta do filósofo francês é que o mal é sinônimo de violência e que para 

diminuir esta, a ação ética e política é que pode diminuir o mal. Machado de Assis não propõe 

nada e, mais uma vez, ele nos faz refletir para chegarmos a alguma conclusão. Muito pelo 

contrário: o Bruxo do Cosme Velho via na política um reduto em que o mal regia as relações 

e os interesses pessoais: 
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Ao mesmo tempo entrou no gabinete, onde os dez homens tratavam de 
política, porque este baile, - ia-me esquecendo dizê-lo, - era dado em casa de 
Camacho, a propósito dos anos da mulher. Quando os dois ali entraram, a 
conversação era geral, o assunto o mesmo, e todos falavam para todos, - um 
turbilhão de ditos, de pareceres, de afirmações diversas... Um, que era 
doutrinário, conseguiu dominar os outros, que se calaram por instantes, 
fumando. 
- Podem fazer tudo, disse o doutrinário, mas a punição moral é certa. As 
dívidas dos partidos pagam-se com juros até o último real e até a última 
geração. Princípios não morrem; os partidos que o esquecem expiram no 
lodo e na ignomínia. 
Outro, meio calvo, não acreditava na punição moral, e dizia por quê; mas um 
terceiro aludiu à demissão de uns coletores, e os espíritos, meio tontos com a 
doutrina, tomaram pé. Os coletores não tinha outra culpa, além da opinião; e 
nem ao menos se podia defender o ato com o merecimento dos substitutos. 
Um destes trazia às costas um desfalque; outro era cunhado de um tal 
Marques que dera um tiro de garrucha no delegado, em São José dos 
Campos... E os novos tenentes-coronéis? Verdadeiros réus de polícia. 
(MACHADO DE ASSIS, 2004, pp.90-91). 

 
Machado de Assis não questiona por que o mal ocorre uma vez que, em sua visão de 

mundo, o mal não vem de Deus. Portanto, longe está o vislumbre de uma presença Divina no 

livro Quincas Borba. Quando lemos esta obra, percebemos que o mal é um impostor, é 

corrupção, é desorientação a partir do momento em que as pessoas não se reconhecem como 

praticantes dele; ele não vem de Deus; ele opera na razão (Palha e outros personagens são 

extremamente racionais). Ricœur não se ateve a esse aspecto.  

 

2.2.3 Machado de Assis e Arthur Schopenhauer: Semelhanças e Dessemelhanças 

 

Tanto Machado de Assis quanto Arthur Schopenhauer viveram no século XIX. 

Enquanto na Europa de Schopenhauer as ciências eram criadas para “detectar sinais de 

progresso” (NEIMAN, 2003, p.219), o Brasil tinha passado pela Revolução Farroupilha 

(1835-1845), entre outras guerras civis, pela abolição da escravatura (1888), pela queda na 

monarquia e pelo subsequente estabelecimento da República (1889), Canudos (1896), para 

nomearmos apenas alguns fatos históricos. Coincidentemente, Schopenhauer não se deixava 

levar pelo otimismo reinante e fixava-se à ideia de que o cosmo tendia à autodestruição. Aqui 

arriscaremos colocar uma frase do pensador alemão que mostra por que ele não se convencia 

sobre as coisas do mundo: “O caráter das coisas deste mundo, especialmente as do mundo 

humano, não é tanto a imperfeição, como muitas vezes é afirmado, mas a distorção no aspecto 
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moral, intelectual, físico, e tudo o mais” (SCHOPENHAUER, 2001, p.126). Machado de 

Assis, por sua vez, via com ceticismo os progressos alcançados pelo Brasil nos campos 

político e econômico já que, na sua visão, de nada adiantariam esses saltos, pois o homem não 

evoluíra.   

Schopenhauer debruçou-se sobre o sofrimento, que era a essência da existência. Para 

ele, a vida fica entre a dor e o tédio e passamos nossa existência indo em direção de um para 

evitarmos o outro. Neiman, referindo-se ao pensador alemão, registra que a dor e o tédio “são 

tão fundamentais, que os projetamos até naquele mundo após a morte no qual Schopenhauer 

não acreditava” (NEIMAN, 2003, p.219). 

Os principais personagens de Quincas Borba parecem não crer no mundo após a 

morte, semelhantemente a Schopenhauer, e talvez seja esta a razão pela qual eles não se 

debatem em crises de consciência, já que não temem o castigo Divino após a morte. 

Para Neiman, “[Schopenhauer] ficava feliz em misturar observação empírica e 

argumento a priori, e mais feliz quando conseguia apresentar alguma contradição perversa 

imbuída na natureza das coisas” (NEIMAN, 2003, p.220). Não nos é possível, porém, afirmar 

que Machado de Assis ficasse feliz em captar alguma perversidade na natureza das coisas. 

Além do quê, ele não se propôs a estabelecer princípios e teorias sobre a vida: ao ver alguma 

contradição na natureza das coisas, apenas apontava, nada concluía, não julgava, sugeria. 

Deixava o leitor livre para concluir o que quisesse.  

 Machado de Assis segue Schopenhauer, exceto no que concerne à vontade na 

natureza. Para o primeiro, o mundo é representação, mas não vontade, a qual, para o pensador 

alemão, era o motor do mundo. Almeida, conforme já mencionado anteriormente, em seu 

estudo do capítulo “O delírio”, na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de 

Assis, comentou: “Enquanto o filósofo alemão atribui invariabilidade e inconsciência à 

Vontade, o escritor brasileiro rebate com a questão da sagacidade da consciência, destituindo 

da Vontade a condição de princípio de natureza, negando, portanto, a ideia de que a Natureza 

tenha algum princípio” (ALMEIDA, 2010, p.20). 

No texto de Miguel Reale, anteriormente mencionado, com relação aos quatro 

conceitos da Metafísica de Schopenhauer – coisa em si, vontade, natureza e vida –, Machado 

de Assis detinha-se nas duas últimas. O escritor afasta-se de qualquer questionamento de 

aspecto transcendental: “é a vida, tal como se desenrola sem nexo e sem esperança sob os 

imprevistos acicates de impulsos naturais, só a vida interessa ao nosso romancista. O que o 

atormenta é o mistério de viver e de morrer, mais do que a busca de sua razão última” 

(REALE, s.d., p.22). A visão de vida de Machado de Assis consiste em uma realidade 
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palpável e experiencial, entremeada de “desconcertantes encruzilhadas” (REALE, s.d., p.23). 

A vida já é uma forma de morrer já que seu desfecho do qual ninguém pode escapar é a 

morte. Na sugestão de Reale, é a partir dessa visão de vida que devemos considerar a imagem 

que Machado de Assis fazia da natureza. 

Independentemente de a visão do que rege o mundo dos dois divergir, ambos viam a 

miséria humana permeando a vida. Aqui repetimos: Schopenhauer era um filósofo, Machado 

de Assis era um escritor (porquanto seja possível perceber uma inclinação filosófica) e, como 

tal, sempre apresenta uma teorização, mesmo quando narra um fato vulgar. O conto Singular 

Ocorrência 4  é um exemplo disso. Por conseguinte, é mais visível a visão de mundo de 

Schopenhauer, o qual corrobora com os cristãos ao escrever que “o mundo é um vale de 

lágrimas” (NEIMAN, 2003, p.220).  

Machado de Assis, na obra Quincas Borba, não o faz textualmente, mas ao vermos o 

personagem Rubião se debatendo entre a sanidade e a loucura, sendo explorado pelos falsos 

amigos, não podemos deixar de pensar que “a existência é tão precária, que quaisquer 

mudanças a tornariam inteiramente impossível” (NEIMAN, 2003, p.220). Para Schopenhauer, 

a existência está predestinada ao fracasso e a vida é uma batalha perdida. E isso constatamos 

em Quincas Borba: a filosofia Humanitas fracassou; o filósofo Quincas Borba morreu louco e 

muitas vezes o nome dele se confunde com o homônimo canino; Rubião, herdeiro de Quincas, 

também sucumbe à insanidade. E o que restou, ou melhor, quem permaneceu? Todos aqueles 

que jamais se preocuparam em explicar ou melhorar o mundo. 

Schopenhauer se considerava o primeiro verdadeiramente ateu da filosofia alemã, 

embora não resistisse à ideia da Providência. Para ele, a Providência invertida: 

 
Se quisermos saber o que os seres humanos, moralmente considerados, 
valem no todo e de modo geral, consideremos seu destino no todo e de modo 
geral. Esse destino é necessidade, infelicidade, lamentação e morte. A justiça 
eterna prevalece; se eles não fossem desprezíveis como um todo, seu destino 
como um todo não seria tão melancólico. Nesse sentido, podemos dizer que 
o próprio mundo é o tribunal do mundo. Se pudéssemos colocar toda a 
infelicidade do mundo em um dos pratos da balança e todas as suas culpas 

                                                 
4 O conto Singular Ocorrência é a história de Marocas, uma prostituta analfabeta que se apaixona por Andrade, 
casado, pai de uma menina de dois anos. Ela dispensa os demais amantes para dedicar-se a Andrade. Certo dia, 
apareceu Leandro, pessoa de nenhum valor, que conta a Andrade ter estado com uma mulher e, para surpresa 
deste, tratava-se de Marocas. Andrade, furioso, rompe com a amante. O casal se reconcilia e tem um filho. 
Andrade vai à província a trabalho e lá morre. O conto, que, na verdade, no dizer de Almeida, é pura “fofoca de 
esquina” contada por um homem a seu amigo, tem sua grandiosidade na estética. Marocas traiu Andrade uma só 
vez, e o fez por sentir desejo. Não nos esqueçamos que, no universo machadiano, o desejo sempre sobrepuja as 
convenções. Não há uma crença efetiva de valores, mas valores convencionados. A teorização aqui se faz ao 
percebermos que, apesar de ser um fato banal, ele se torna trágico a partir do momento que não é possível 
interpretar a atitude de Marocas; daí o espanto, o pasmo. A teorização, pois, se dá no fato de querermos 
interpretar aquilo que não é possível interpretar. 
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no outro, o ponteiro certamente mostraria um equilíbrio. 
(SCHOPENHAUER, 1:352, apud  NEIMAN, 2003, p.221).  

 
Em conclusão ao pensamento do filósofo alemão, Neiman afirma que os males morais 

e naturais se encontram em equilíbrio e que “o juiz está inteiramente ausente: o próprio 

mundo é o tribunal do mundo” (NEIMAN, 2003, p. 221). Almeida, no estudo já referido, “O 

delírio de Brás Cubas: síntese do pensamento filosófico machadiano”, assinala o ponto em 

que Schopenhauer e Machado de Assis se distanciam: 

 
[...] E é aqui que Machado se desvencilha de Shopenhauer. Se em ambos a 
vida se caracteriza pelo negativo (miséria, dor, sofrimento), para este último 
a causa, o princípio, é uma vontade devoradora, que fala incessantemente no 
homem e pelo homem, no mundo e pelo mundo, vontade que não se cansa e 
que tem na vida sua ação suprema. 
Machado não desenha princípio algum. Sua única afirmação é a da 
impossibilidade de se buscar uma razão ordenadora da existência. É por isso 
que a natureza nada ouve, porque não dialoga com nossas invenções de 
sentido, porque não há vontade na natureza, não há transformação, apenas 
eterno retorno do mesmo, repetição. [...]: sucessão de séculos que expressa a 
mesma miséria. (ALMEIDA, 2010, pp.21-22). 

 
Machado de Assis era cristão, não se gabava em sê-lo e não pontuava uma crença em 

algum tipo de Providência. Temos a impressão de que, para ele, a Providência podia até 

existir, mas não que necessariamente ela vá interferir positiva ou negativamente no homem, o 

qual existe apesar dela ou por causa dela.  

Para Neiman (2003), Schopenhauer sempre acreditou na noção de justiça cósmica. À 

medida que lemos Quincas Borba, não vislumbramos, em nenhum instante, a interferência 

dessa justiça para punir ou premiar as pessoas. Segundo Schopenhauer, crer na Providência 

significa que existe uma razão por trás das aparências. Em outras palavras, o “mero acaso faz 

sentido” (NEIMAN, 2003, p.222). Para Machado de Assis, existe o acaso, mas este é 

desprovido de sentido. A razão por que Schopenhauer cria numa Providência, numa justiça 

eterna é porque, diante de tanta miséria humana, não seria possível que tanta punição pudesse 

ser mero acidente e, portanto, postulava a justiça eterna, a qual se encontra aparentemente 

ausente.  

Tanto ele quanto Machado de Assis estavam conscientes da falta de punição dos maus 

e do sofrimento dos bons. Enquanto Schopenhauer oferecia algum reconforto para consolar 

aqueles que viviam sob as garras das injustiças, das doenças, dos conflitos, Machado de Assis, 

na obra Quincas Borba, nada oferece. Contudo, é mister indicar que o consolo de 
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Schopenhauer não é aquele que imaginamos – esperança de redenção. Ao contrário: ele 

pontuava que a inocência “era mera ilusão” (NEIMAN, 2003, p.222) e que algoz e vítima 

eram uma única pessoa. Ele não atribuía inocência ao sofrimento ou ao sofredor. Se olharmos 

bem de perto o personagem Rubião, no início, era vaidoso, deslumbrado com seu novo status 

e, mesmo em sua demência, era megalomaníaco a partir do momento em que se imaginava 

rei. Por conseguinte, tanto Schopenhauer quanto Machado de Assis não viam uma total e 

completa inocência no sofrimento. 

Diante do sofrimento, o indivíduo tira a própria vida uma vez que ele repudia uma 

existência plena de dor. Por conseguinte, o suicídio expressa a vontade de alguém que se nega 

a permanecer num mundo intolerável: “O sofrimento aproxima-se e, como tal, oferece a 

possibilidade de uma negação da vontade; mas ele a rejeita destruindo o fenômeno da 

vontade, o corpo, para que a vontade permaneça inabalada” (SCHOPENHAUER apud 

NEIMAN, 2003, p.222). Como podemos constatar, a vontade, para Schopenhauer, mobiliza o 

ser humano e “constitui a essência interior verdadeira e indestrutível do homem; mas não 

obstante é, em si mesma, inconsciente” (ALMEIDA, 2010, p.6). 

Schopenhauer busca a essência, “busca se desprender da ilusão da percepção para 

buscar racional e elevadamente a verdade” (ALMEIDA, 2010, p.16). Machado de Assis não 

teve essa preocupação, não estabeleceu princípios para fundamentar, ordenar, justificar ou 

explicar o mundo, mas nem por isso mesmo podemos negar que tenha, sem julgar e sem 

determinar moralismos, apontado o trágico, que permeia as relações humanas.  

Permanecendo em Machado de Assis. Já dissemos que o autor não visou criar 

conceitos. De acordo com Almeida, as poucas vezes em que o fez, lançou mão do humor, um 

humor que visava, não dar lições de moral, mas para destruir. A teoria Humanitas, como 

anteriormente referida, serviu para mostrar a inutilidade de preceitos já que estes se revelaram 

ineficazes para explicar o mundo. 

Logo, quando Machado de Assis não traçou qualquer princípio e mostrou que é 

impossível buscar uma razão que ordene a existência humana, ele se afasta 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 Almeida: 

“[...] 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” 

(ALMEIDA, 2010, p.22). 
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Almeida aponta que 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). Vamos nos ater às convenções. Em Machado de Assis, 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 outras palavras, o aspecto moral é convenção e, em 

sua obra, sempre se dá vazão ao desejo. 

Em Quincas Borba, a vida social é alicerçada no amoralismo, no egoísmo, na 

convenção, na aparência. A vida financeira e política e a instituição matrimonial não fogem à 

regra. Logo, podemos aferir que a existência daqueles personagens não tem sentido, a vida 

deles também não e não vamos querer interpretar o porquê disso tudo. Afinal, o real não é 

interpretável e muito menos obedece a um princípio imutável; portanto, limitamo-nos a 

observar livremente o movimento dos personagens, permeados pelo mal e permeando suas 

relações com o mal. Vemos o mal em todas as suas manifestações, ou em quase todas, mas 

não vemos uma máxima, um ditado, um provérbio de Machado de Assis pontuando “isso é 

mal”, “aquilo é mal”. Quando ele joga uma máxima no meio de uma narração, é apenas para 

detectar o que ocorre nas ações do homem. 

E como Schopenhauer via o mal? Para ele, o mundo é visto como mal e por considerá-

lo como vontade, ele é constituído de sofrimentos. Ao se referir ao mal que assola o mundo, 

assim ele se expressou: “A desculpa, que vez por outra se ouve para muitos dos vícios, ‘mas 

isto é da natureza do homem’, de maneira alguma é suficiente. Cumpriria, então, replicar: ‘é 

exatamente por ser perverso, que é natural; e exatamente porque é natural, é perverso’” 

(SCHOPENHAUER, 2008, p.126).  

Schopenhauer sempre expôs muito claramente suas ideias sobre o sofrimento, que é 

uma forma de mal. Ele via uma relação tão intrínseca entre a existência humana e o 

sofrimento, que se este não existisse seria um contrassenso conceber que a dor, que surge da 

necessidade essencial à vida, seja acidental e sem sentido. O ser humano é essencialmente 

vontade, a qual o leva a desejar cada vez mais, o que o conduz a uma insatisfação constante.  

 
(...) O olhar de Sofia acompanhava essa explicação, como um clarim 
acompanharia um padre-nosso. Vontade tinha oh! se tinha vontade de ir na 
manhã seguinte, com Rubião, estrada acima, bem posta no cavalo, não 
cismando à toa, nem poética, mas valente, fogo na cara, toda deste mundo, 
galopando, trotando, parando. Lá no alto, desmontaria algum tempo; tudo só, 
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a cidade ao longe e o céu por cima. Encostada ao cavalo, penteando-lhe as 
crinas com os dedos, ouviria Rubião louvar-lhe a afouteza e o garbo... 
Chegou a sentir um beijo na nuca... (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.159). 

 

 
Para Schopenhauer, a humanidade sempre veio enfrentando guerras e rebeliões, e os 

períodos de paz são tão raros quanto uma estrela ao céu do meio-dia. Segundo ele, o ser 

humano vem continuamente lutando contra a necessidade e o tédio. A oposição é um estado 

constante do indivíduo, que “morre segurando suas armas” (SCHOPENHAUER, 2008, 

p.114).   

O filósofo alemão via a necessidade de existirem a pressão da necessidade, 

dificuldade, contrariedade e frustração, pois se estas não fizessem parte deste mundo, a 

arrogância do homem cresceria a tal ponto que surgiriam as “manifestações desenfreadas da 

loucura e do delírio” (SCHOPENHAUER, 2008, p.115). Para ele, todos nós precisamos de 

certa preocupação, dor ou necessidade para caminharmos com firmeza. Machado de Assis, 

como já vimos exaustivamente, nada postulou e não lançou nenhuma diretriz para vivermos 

uma vida menos infeliz, mais feliz, mais equilibrada, mais harmoniosa. É como se ele 

dissesse: “Olhe, a vida é isso, o homem é isso, a mulher é isso, faça o que quiser de sua vida”. 

O que vemos nos personagens machadianos é que, por enveredarem pela senda do mal, eles 

causam preocupação e dor ao outro – nunca a eles próprios – e, por isso, passam seu tempo a 

dar vazão aos seus desejos, ávidos por satisfazerem alguma necessidade. 

O filósofo alemão escreve que “a felicidade de um certo curso de vida não é avaliado 

segundo suas alegrias e prazeres, mas sim como positivo, pela ausência dos sofrimentos.” Em 

Machado de Assis, dificilmente nos vemos fazendo um inventário da ausência dos 

sofrimentos, mas aqui ambos os autores se encontram, quando Schopenhauer postula que “por 

mais diversas que sejam as formas sob as quais a felicidade e a infelicidade se apresentam ao 

homem, e o incitam à busca ou à fuga, a base material disso tudo constitui o prazer ou a dor 

corporal” (SCHOPENHAUER, 2008, p.115). No autor carioca, a busca pela felicidade 

realizada pela maioria dos personagens constitui mais prazer do que dor. Somente em Rubião 

é que sua busca pelo prazer de ser correspondido por Sofia sofre dores, não físicas, mas 

psicológicas.  

O homem, embora tenha prazeres intelectuais, estes são contrapostos pelo tédio, o qual 

“é um verdadeiro tormento” (SCHOPENHAUER, 2008, p.116). E acrescenta: essa sensação 

se torna ainda mais deplorável entre aqueles que:  
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só pensam em encher o bolso, mas nunca a cabeça, e para os quais 
precisamente a própria abastança se torna um castigo, por deixá-los à mercê 
de um tédio mortificante, do qual, para fugir, ora se apressam, ora se 
arrastam, ora se transferem de um lugar para outro, para, no instante mesmo 
em que se encontram no novo local, procurar saber a respeito dos recursos 
deste, do mesmo modo que faria uma pessoa em dificuldades, com relação 
aos possíveis meios para sair desta má situação; pois, sem dúvida, a 
necessidade e o tédio constituem os dois pólos (sic) da vida humana. 
(SCHOPENHAUER, 2008, pp.116-117). 

É justamente o que acontece sobretudo com Palha e Sofia. Encher o bolso era a 

prioridade, ocupar a cabeça com algo edificante é impensável, e o jeito é ficar transitando 

entre como explorar Rubião o máximo que puderem e perder tempo em festas medíocres e 

conchavos. A necessidade dos personagens de Quincas Borba é poder e dinheiro; o tédio é 

uma consequência da mediocridade e da perversidade que inspiram a existência de quase 

todos eles.  

 
Quando acabou de recordar tudo, já iria longe o rapaz: ao menos, foi uma 
interrupção na série de tédios que lhe tomavam a alma. Tinha uma dor nas 
costas, que se calara por instantes. Voltou logo, teimosa, aborrecida; Sofia 
reclinou-se na cadeira e fechou os olhos. Quis ver se passava pelo sono, mas 
não pôde. Os pensamentos eram tão teimosos como a dor, e ainda mais ruins 
que ela. De quando em quando um bater de asas, rápido, quebrava o silêncio: 
eram as pombas de uma casa vizinha que tornavam ao pombal. 
(MACHADO DE ASSIS, 2004, p.67). 

 
Schopenhauer, em seu livro Da Morte, Da Metafísica do Amor, Do Sofrimento do 

Mundo (2008), discorre sobre a dicotomia homem x animal. Conforme seu pensamento, a 

vida animal, porquanto apresente menos sofrimento, é praticamente destituída de alegrias, 

como ocorre com o ser humano, uma vez que este, ao contrário do animal, apesar de não se 

libertar da angústia e da preocupação, é provido de esperança, a qual lhe proporciona uma 

“antevisão de um futuro alegre, que se faz por meio dos pensamentos, proveniente da 

imaginação, origem da maior parte de nossas maiores alegrias e prazeres” 

(SCHOPENHAUER, 2008, p.118). Por conseguinte, o campo de visão da consciência 

humana abraça a totalidade da vida e, às vezes, a extrapola. E completa seu pensamento, 

afirmando que o animal, comparado ao homem, parece muito mais sábio do que este em 

determinado aspecto, desfrutando o presente, serenamente. A tranquilidade do animal 

envergonha o próprio estado do homem, que está quase sempre inquieto e descontente devido 

aos pensamentos e preocupações. Uma vez que o animal, que é o presente corporificado, não 

é tragado pelo prazer antecipado (como ocorre com o homem) e de seus efeitos, usufrui o 
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presente na sua totalidade e sem alteração. Os males “oprimem o animal apenas com seu peso 

real e próprio, ao passo que, para muitos homens, o medo e a previsão com frequência 

multiplicam em muitas vezes esse peso” (SCHOPENHAUER, 2008, p.118). Idealmente 

falando, o homem vive num mar de miséria e de dor, sendo que, em algumas instâncias, o 

animal está em condições mais favoráveis.  

Há uma frase dele que define de forma excelente tudo o que vimos falando: “Hoje está 

mal, amanhã será pior, até que sobrevenha o mal definitivo” (SCHOPENHAUER, 2008, 

p.121). Esta afirmação pode servir para definir o processo de decadência do personagem 

Rubião. Aliás, podemos arriscar ao pontuarmos que esse personagem machadiano se encaixa 

bem naquilo que Schopenhauer apontou como sua filosofia. Ele se refere à infância, uma fase 

de nossa vida em que a criança, diante da cortina do teatro, aguarda, de maneira alegre e 

tensa, os fatos que lhe advirão. Assim é Rubião: diante da herança deixada por Quincas 

Borba, alegra-se com a expectativa de suas conquistas.  

 
(...) E outra vez pensou no legado. Calculou o algarismo. Menos de dez 
contos, não. Compraria um pedaço de terra, uma casa, cultivaria isto ou 
aquilo, ou lavraria ouro. O pior é se era menos, cinco contos... Cinco? Era 
pouco: mas, enfim, talvez não passasse disso. Cinco que fossem, era um 
arranjo menor, e antes menor que nada. Cinco contos... Pior seria se o 
testamento ficasse nulo. Vá, cinco contos! (MACHADO DE ASSIS, 2004, 
p.24). 

 
Schopenhauer continua: “É uma arte não sabermos o que efetivamente virá, pois quem 

sabe poderá, às vezes, parecer que as crianças são delinquentes inocentes, condenadas não à 

morte, mas à vida, as quais ainda não ouviram o conteúdo de sua condenação” (2008, p. 120). 

Essa descrição que ele faz se reporta, e muito, a Rubião, uma criança condenada a uma vida 

prolongada, permeada de traição, mentira, disfarçatez, cobiça até que o mal definitivo lhe 

sobreveio – a morte por insanidade. Não há esperança – nem para as crianças nem para os 

praticantes do mal. A vida de ambos é uma condenação terrena. Nem a metafísica consegue 

oferecer um consolo à vida de Rubião. A transcendência é inoperante, pois Machado de Assis 

não permite a seu personagem escapar do destino que o aguardava. A riqueza herdada por 

Rubião, aliada ao consequente poder que dela advém, só serviu para aproximá-lo mais 

rapidamente do fim. Aqueles que o cercavam, podem ser comparados ao que Schopenhauer 

no livro El arte de envejecer (2010), escreve, à página 113, sobre a riqueza: “A riqueza é 

como a água salgada: quanto mais se bebe dela, mais sede se tem. O mesmo ocorre com a 
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fama”5. Palha, Sofia, Carlos Maria e outros, diante da riqueza de Rubião, a querem cada vez 

mais para si e qualquer manobra para se apoderar dela, é válida e legítima. Todos na trama de 

Quincas Borba representam um papel – o do amigo, o da sedutora, o do político e assim por 

diante. Citando, Shakespeare, Schopenhauer escreve que “cada um possui, 

independentemente do que seja realmente, um papel a interpretar, o qual lhe foi dado (...) pelo 

destino e que determina sua posição, sua educação e suas relações”6 (SCHOPENAHUER, 

2010, p.101). Machado de Assis, por sua vez, acreditava mais no acaso. Contudo, 

predestinação ou acaso, ambos viam a condição humana sujeita ao sofrimento, à dor, e, para 

tal não havia solução.  

Schopenhauer considerava a vida como um episódio a perturbar, em vão, “a bem-

aventurada paz do nada” (SCHOPENHAUER, 2008, p.121). Achamos que Machado de Assis 

também. Para o primeiro, mesmo aquele que levou uma vida de maneira mais tolerável, se dá 

conta que a vida, na sua totalidade, mais do que frustração, é trapaça. E ainda: a vida traz uma 

enorme mistificação, se não ostentação. Machado de Assis aponta isso também. Rubião 

recebeu a herança de Quincas Borba, o que lhe deu uma falsa ideia de ostentação, de 

grandeza, de poder, de onipotência. Tremenda mistificação que Rubião fez com sua vida. Ele 

já começou a ser trapaceado pela vida desde que recebeu a herança de Quincas Borba, cuja 

teoria filosófica não deixa de ter sido frustrante e mistificadora, pois o filósofo quis provar 

algo que, na prática, não deu em nada. Tudo vira um grande desapontamento. Daí podermos 

concluir a bem-aventurada paz do nada, à qual Schopenhauer se refere, é perturbada pela 

própria vida. 

Schopenhauer completa sua ideia ao se referir a dois amigos de infância que se 

reencontram depois de muito tempo sem se verem. A impressão que ambos têm é do mais 

completo desapontamento relativamente às suas vidas, que, quando eles eram jovens, se 

descortinavam plenas de sonhos e projetos que praticamente não se concretizaram. A ilusão e 

a novidade se esvaem com o passar dos anos – a primeira ilusão ainda traz sua chama, mas a 

sensação de se estar assistindo a charlatães na feira logo se faz presente. E é o que acontece 

com Rubião. Talvez devido à sua propensão à demência, ele não se tenha logo dado conta que 

a representação só é válida na primeira vez; nas demais oportunidades, ela não era para ter 

qualquer efeito, uma vez que a ilusão e a novidade já teriam desaparecido. Com Rubião, 

talvez essa equação de Schopenhauer não se faça tão matematicamente realizada, mas acaba 

acontecendo.  A consciência de que tudo é ilusão em Rubião é substituída pela loucura, que o 

                                                 
5 Tradução é nossa. 
6 Tradução é nossa. 
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impede de ver os charlatães aproveitando-se dele, mas podemos muito bem estender isso para 

a condição humana, na qual tudo ocorre exatamente como Schopenhauer pensou.  

É como ele próprio declarou: “Ninguém é muito invejável, mas muito são os muito 

deploráveis” (SCHOPENHAUER, 2008, p.121). Os personagens do livro Quincas Borba não 

são invejáveis, são deploráveis e, em sua maioria, odiáveis, sem nos dar a mínima condição de 

querermos acreditar no homem. Machado de Assis não nos poupa de nada, sobretudo se é 

para nos dar uma visão clara do homem.  

Schopenhauer questiona o ato de procriação: se ele não fosse uma necessidade e nem 

viesse junto com o prazer, a humanidade continuaria a existir? Ou então: será que as pessoas 

teriam compaixão suficiente para não impor o fardo da vida à geração seguinte? E ele vai 

além: o mundo é o inferno, e os homens se dividem em atormentados e demônios. O Bruxo 

do Cosme Velho não foi muito diferente. Não nos esqueçamos das palavras do personagem 

Brás Cubas do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas que encerram a obra: “Não tive 

filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria” (MACHADO DE ASSIS, 

1994, p. 143). Para Brás, pôr um filho no mundo é o mesmo que atribuir-lhe um ônus bastante 

pesado para carregar e engrossar a fileira dos atormentados. 

O filósofo alemão foi tachado de apresentar uma filosofia desesperadora. São suas as 

palavras seguintes: 

 
Neste ponto, só porque exprimo as coisas tais como elas são, terei de ouvir 
de novo que minha filosofia é desesperadora, preferindo, as pessoas, que eu 
dissesse que Deus fez tudo segundo o melhor. Que essas pessoas, então, se 
dirijam à igreja, e deixem os filósofos em paz. Ou, pelo menos, que não 
exijam que os filósofos disponham suas doutrinas de forma a corresponder 
aos seus anseios. Isso, quem faz, são os filosofastros e os trapaceiros, aos 
quais podem-se encomendar doutrinas conforme ao gosto. 
(SCHOPENHAUER, 2008, p.122). 

 
Talvez esta seria a resposta, com algumas modificações, que Machado de Assis daria 

às pessoas que o acham pessimista. As modificações seriam a substituição dos termos 

filosofia e filósofos por literatura e escritores. Como Machado de Assis não elaborava teorias 

como o fazem os filósofos, seria mais difícil uma reação como temos com o público 

relativamente à filosofia. De qualquer modo, ambos estavam comprometidos a abalar o 

otimismo das pessoas. E Schopenhauer postula: “Abalar o otimismo obrigatório dos 

professores de filosofia é uma tarefa não só fácil, como agradável” (SCHOPENHAUER, 

2008, p.122). 
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Para Schopenhauer, Deus poderia ter criado o mundo e também uma possibilidade que 

permitisse um mundo melhor. Machado de Assis não pensou em mundo melhor, não sugeriu 

que este poderia surgir. Nele, essa possibilidade não existe, uma vez que não dá para 

descartarmos a maldade humana. A miséria e a imperfeição humanas que permeiam o mundo, 

para Schopenhauer deporiam contra um criador magnânimo e cheio de compaixão; portanto, 

ele sugere que a hipótese do pecado original nos faz com que nos reconheçamos como 

portadores de uma culpa, a qual trazemos desde que nascemos neste mundo. Uma vez 

portadores dessa culpa, nossa missão aqui é expiá-la e, por conta disso, nossa existência se 

torna miserável e seu fim é a morte. Concluindo, ele afirma que o sofrimento do mundo tem 

como causa o pecado. Assim falando, o filósofo declara reconciliar-se com o Antigo 

Testamento, o qual, por falar sobre o pecado original, constitui, segundo ele, a única verdade 

metafísica.  

Ambos, Schopenhauer e Machado de Assis, nos mostraram a vida como ela é e isso 

nos leva à constatação que somos todos passíveis de agir inadequadamente, de sentir inveja, 

de cobiçar o poder, de querer fazer mal ao outro, entre outras atitudes. Se aceitarmos que 

nossa vida é, de acordo com o “cristianismo autêntico e bem compreendido”, uma 

consequência de uma culpa, de uma falha, seremos capazes de enxergar os sofrimentos, as 

aflições e as necessidades não como algo inesperado e contrário à norma, mas “totalmente em 

ordem” (SCHOPENHAUER, 2008, p.124), já que sabemos que cada um é punido por sua 

existência e cada um a seu modo. O homem, pois, existe devido à sua culpabilidade, e sua 

vida consiste em expiar o pecado com o qual ele já nasceu. Portanto, todos se encontram num 

estado de sofrimento e insatisfação – uns mais, outros menos – e essa situação os impede de 

serem cordiais e participantes.  

Schopenhauer conclui que, se temos certeza que o mundo e o homem são algo que não 

deveria ser, o que precisamos fazer é ser tolerantes com os outros, já que não dá para esperar 

grandes coisas do ser humano. Machado de Assis não acena para a tolerância; pelo contrário, 

ele vai quebrando o homem em todas suas vicissitudes e nada sobra. Schopenhauer sugere que 

as pessoas deveriam chamar-se de “companheiros de infortúnio (...), my fellow-sufferer” 

(SCHOPENHAUER, 2008, pp. 125-126) já que para ele, ao nos vermos semelhantes ao 

próximo, percebemos que o sofrimento alheio também é meu, que a angústia alheia também é 

minha, já que estamos todos na senda do sofrimento. Portanto, o filósofo indica a tolerância, a 

paciência, a compaixão e o amor ao próximo – coisas que, apesar de serem indispensáveis, 

“somos todos devedores” (SCHOPENHAUER, 2008, p.126). Machado de Assis, por sua vez, 
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nada indicou, já que a distorção moral, intelectual e física do ser humano impede esse olhar 

para o próximo e o reconhecimento de si como portador dos mesmos males que o outro. 

Nem Schopenhauer nem Machado de Assis se admiravam com os demônios internos 

que se manifestam ocasionalmente. O primeiro porque partia do princípio de que “esse 

indivíduo vem a ser algo que não deveria ser, algo errado e pecaminoso” 

(SCHOPENHAUER, 2008, p.126), isto é, ele é o portador do pecado original e, em 

decorrência disso, está condenado à morte. Diante disso, não há nada a se esperar desse tipo 

de pessoa. Ainda segundo ele, é mister considerar que a vida é um estado de necessidade e 

miséria e, portanto, todos precisam lutar pela existência. Por outro lado, ele argumenta, “se o 

homem fosse aquilo que todas as religiões e filosofias otimistas pretendem (...), o quanto 

diferente do que é deveria ser a primeira visão, o reconhecimento mais íntimo, e o 

relacionamento de cada pessoa com as outras!” (SCHOPENHAUER, 2008, p.126). Machado 

de Assis não o disse taxativamente, mas ao lermos Quincas Borba, nós nos enxergamos e nos 

vemos tão cúpidos quanto Palha, Sofia e tantos outros personagens. Schopenhauer sugeriu, 

por exemplo, a compaixão. Ao lermos Machado de Assis, apenas balançamos a cabeça e 

concluímos que o homem não tem solução. Os bons e elevados sentimentos que 

Schopenhauer nos sugere sequer passam pela nossa cabeça quando vemos os personagens de 

Quincas Borba se relacionando dentro do mal. O máximo a que chegamos é que podemos 

agir do mesmo modo que os personagens – basta ter a oportunidade. 

Emprestando de Miguel Reale algumas considerações, sugerimos que o pensamento 

de Machado de Assis se expressa por intermédio de valores metafísicos, estéticos ou 

artísticos, mas o que de fato devemos enfatizar é que o Bruxo do Cosme Velho foi capaz de 

trazer à superfície os aspectos mais ocultos da alma humana, pois, “se há uma constante em 

sua obra, é o ‘problema do homem’, ou a visão antropológica do mundo” (REALE, 1982, 

p.32). 

Depois de aproximarmos Machado de Assis de filósofos que o influenciaram, é 

necessário que deixemos muito claro que é tarefa árdua e talvez limitante tentar procurar 

aspectos filosóficos de Machado de Assis nos autores que elencamos na presente dissertação. 

O que precisamos levar sobretudo em consideração é que, e aqui nos baseamos em Reale, o 

que realmente conta é perceber que é a própria vida de Machado de Assis que o leva a 

conjecturas filosóficas. Evidentemente, há tendências filosóficas em Machado de Assis em 
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seus personagens ou em seus autores de sua simpatia, mas é sua personalidade “que se 

encontra a fonte primeira de sua visão do homem e da vida” (REALE, 1982, p.24). 

Não poderíamos aqui deixar de retomar algumas considerações sobre o Humanitismo, 

denominado por seu criador, o filósofo Quincas Borba, de “filosofia da miséria”.  

Não esperemos que Machado de Assis tenha levado a sério a teoria. Muito pelo 

contrário: em tom de galhofa e para indicar que as teorias filosóficas de nada servem, ele 

expõe a teoria de Humanitas. Esta refere-se ao problema do homem – que é o alvo da 

preocupação do escritor. Na leitura de Reale, se o Humanitismo se liga ao Bramanismo, já 

que todos os homens são partes do corpo de Humanitas, a preocupação do escritor não é 

teológica nem política, mas “proclamar ‘a grande lei do valor pessoal’, a tal ponto que 

‘verdadeiramente há só uma desgraça: é não nascer’” (MACHADO DE ASSIS apud REALE, 

1982, p.26).  

O Humanitismo, consoante Reale, corresponde à antirreligião da humanidade, já que 

ele se alicerça “na luta pela vida, e não nos ideais comtianos de fraternidade universal” 

(REALE, s.d., p.26). Segundo o filósofo Quincas Borba, a luta é a grande função do gênero 

humano e, pois, a belicosidade é que mais convém à felicidade da condição humana. Daí, ser 

possível considerar a inveja como uma virtude, “como estímulo do combate que todos 

devemos travar na existência” (REALE, s.d., p.27). Sem cairmos no moralismo ou no 

julgamento, os personagens de Quincas Borba são movidos, também, pela inveja e pelo 

desejo incontrolável de poder, posição social, dinheiro, ascensão econômica. E lutam por isso, 

com todas as armas. 

Os sistemas filosóficos que sempre inspiraram, conduziram ou inspiraram os séculos 

se mostram inoperantes quando lemos a obra Quincas Borba. Conforme já exaustivamente 

apontamos neste estudo, o Humanitismo nada mais é do que uma prova de que as correntes 

filosóficas não contribuem para uma sociedade mais justa, mais feliz e mais harmoniosa. 

Sobretudo quando aqueles que leem os tratados filosóficos ou apenas ouvem falar dos 

mesmos são ignaros.  

Por mais nobre, abrangente e ao mesmo tempo detalhista um princípio filosófico se 

apresente, de nada adiantará se o ser humano não achar efetivamente que algo – externa ou 

internamente a ele – deva ser mudado. E Machado de Assis percebeu a situação com toda a 

clareza que o assunto exige. Sem lançar mão de fórmulas mágicas, de discursos repletos de 
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idealismos e de idealizações, o escritor preferiu, a distância, sugerir que a condição humana 

está muito aquém das explicações que visem nos aproximar da configuração de uma 

sociedade menos permeada pelo mal. 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III – O ECLESIASTES, A LIBERDADE E O MAL   
 

 Quando vemos o mal permeando as relações – casamento, política, finanças, economia 

–, não podemos nos esquecer do fascínio que a leitura do Eclesiastes exercia sobre Machado 

de Assis, que, embora não recorresse a invocações a Deus clamando por mais justiça e mais 

bem, nos remete a conclusões pouco otimistas em relação ao ser humano.  

Longe de querermos tachar Machado de Assis de antirreligioso ou, o contrário, 

“batizá-lo”, objetivamos fazer uma observação, a qual também será um guia para nossa 

reflexão. Segundo Gladstone Chaves de Melo, em Radiografia de Machado de Assis: 

 
Machado crítico literário ou cronista fala da religião com muito respeito, 
como convém a um homem educado e fino; mas o ficcionista não deixa de 
sublinhar, também aí, a pouca densidade, a força do hábito, o mimetismo ou 
a mescla de superstição, realmente muito comuns no ‘catolicismo burguês’ 
daquela época, ainda por cima desfigurado pelo regalismo.  
De par com isto, a indiferença dos varões, para quem a devoção, a prática e a 
obediência à Igreja eram como ornatos femininos. Coisa de espíritos fracos. 
(MELO, 1995, p.998). 

  
Machado de Assis, em suas crônicas, sempre apontou para as mazelas das instituições 

religiosas e podemos vislumbrar em suas observações sua preocupação com o afastamento do 

clero em relação à sua verdadeira missão. Por outro lado, em seus romances, e aqui referimo-
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nos aos da segunda fase, não existe explicitamente uma crítica ou sugestão com referência ao 

assunto, mas apenas indicações do desvio das instituições religiosas. Concomitantemente, ao 

sugerir os desvios de moral da maioria dos personagens do livro Quincas Borba, o autor não o 

faz de maneira maniqueísta, mas, como é de praxe, deixa o leitor livre para traçar o perfil 

psicológico e avaliar o caráter de seus personagens. O leitor “passeia” entre os personagens 

que, em suas relações, sobretudo comerciais, políticas e conjugais, se deixam levar pelo mal.  

 

3.1 AFINIDADES DE MACHADO DE ASSIS COM O LIVRO 
SAPIENCIAL  

 

Dando continuidade à nossa referência ao Eclesiastes, cuja leitura Machado de Assis 

tanto prezava, podemos mencionar que a indignação de Qohélet quanto a do escritor mostram 

o quanto o mal provoca, no mínimo, uma forte reação no ser humano. 

 Evidentemente, a indignação do livro sapiencial é mais perceptível, enquanto 

Machado de Assis prefere expressar sua indignação por meio de personagens dissimulados, 

cínicos, que nos deixam absolutamente descrentes da regeneração do ser humano. 

 O cuidado que devemos ter, ao compararmos o tom denunciador do livro bíblico com 

o também tom denunciador machadiano, é para não cairmos no que alguns críticos, 

inadvertidamente, fazem, que é classificar Machado de Assis como um cético radical, um 

cínico peçonhento ou um pessimista amargo (MELO, 1995, p.990). Ou, se preferirmos, como 

uma pessoa avessa à religião.  

As reflexões filosóficas e religiosas surgem em sua obra ora de forma explícita ora de 

forma implícita. Emprestando as palavras de Miguel Reale, Machado de Assis representa 

artisticamente sua cosmovisão. O escritor carioca é exímio em extrair do cotidiano temas 

banais e, no parecer de Reale, em elevá-los a uma “instância simbolizante”. É o que o filósofo 

denominou de “teoreticidade”, isto é, por meio de sua ficção artística, Machado de Assis 

reflete filosófica e teologicamente, sem colocar deliberadamente as questões em termos 

propriamente filosóficos ou teológicos. Portanto, o teológico e o filosófico em Machado de 

Assis não se sobrepõem ao literário, mas ambos se expressam de forma literária. 
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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).  

Talvez erroneamente alguns críticos alardeiam o aspecto antirreligioso baseados em 

alguns escritos de Machado de Assis. Porém, o que podemos pontuar é que, desde o início da 

idade adulta, 23 anos, o autor demonstra um profundo descontentamento com o clérigo e, 

apesar da tenra idade, já era suficientemente perspicaz com referência à Igreja. Em um trecho 

da carta escrita ao bispo do Rio de Janeiro, assim escreveu: “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).  

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 fragilidade moral dos homens, também 

não hesitou em apontar as mazelas do clero nacional. Isso não quer dizer que desejemos, 

conforme já explicamos previamente, 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).  

Todas essas considerações têm a finalidade de apontar para outro elemento que estava 

surgindo na sociedade brasileira, no século XIX: um catolicismo burguês, que já 

mencionamos, o qual vai sugerir uma prática religiosa de aparências. A consequência será um 

comportamento antiético dos dirigentes da Igreja, e mais: “inserção na vida laica; inserção na 

política do compadrio; a ostentação; a ganância; o descumprimento dos preceitos de caridade, 

humildade e castidade, bem como a extrema vaidade [grifo nosso]” (QUEIROZ, 2007, 

p.99).  

As personagens machadianas, que sempre refletiram a sociedade da época, geralmente 

são apresentadas como pseudocatólicas. O mundo em que elas vivem limita-se à caça do 

dinheiro, e  “o cristão se anula no burguês” (FAORO apud QUEIROZ, 2008, p.106).  Elas 

perderam suas raízes cristãs, que costumavam alimentar seu temor a Deus. Este, agora, caiu 
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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). 

Diante, pois, de tanta indiferença, vaidade, ostentação, desvio da missão, competição, 

exibicionismo, ausência do sentido agregador de comunidade, excesso de formalidades que 

destroem o sentido religioso, falta de atenção para com as almas e de consciência religiosa, 

entre tantas outras atitudes pseudocristãs, Machado de Assis fará surgir 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 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). 

  
Conforme já mencionamos, leitor igualmente de Blaise Pascal, Machado de Assis, 

numa carta a Joaquim Nabuco, de 9 de agosto de 1906, assim escreveu: “Desde cedo li muito 

Pascal e afirmo-lhe que não foi por distração. Ainda hoje quando torno a tais leituras e me 

consolo no desconsolo do Eclesiastes, acho-lhe o mesmo sabor de outrora” (MACHADO DE 

ASSIS apud MELO, 1995, p.999). 

 Portanto, na leitura de Pascal e 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. E aqui, com base em Gladstone Chaves de Melo, 

reportamo-nos a essa civilização de aparências, que permeia as relações, não apenas as da 

classe social burguesa, mas também de nobres e proletários. 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. Uma das técnicas mais empregadas “foi tratar com gravidade 

as coisas fúteis e à ligeira as coisas sérias ou seriíssimas (exceto a morte)” (MELO, 1995, 

p.999). Um exemplo: “Ouvistes que foi dito aos homens: Amai-vos uns aos outros. Pois eu 
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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). 

No Brasil do século XIX, Deus não é mais temido e passa a desempenhar um papel 

bastante secundário na vida das pessoas – trata-se dos pseudocatólicos, aos quais o escritor se 

referira.  

 
No domingo seguinte, Dona Fernanda foi à igreja de Santo Antônio dos 
Pobres. Acabada a missa, viu surgir do movimento dos fiéis que se 
cumprimentavam entre si, ou saudavam o altar, nada menos que o primo, 
erecto, risonho, gravemente trajado, estendendo-lhe a mão.  
– Veio também à missa? perguntou espantada.  
– Vim.  
– Vem sempre?  
– Nem sempre, muitas vezes.  
– Francamente, não esperava tanta devoção em você. Os homens são, em 
geral, uns ímpios. Teófilo não pisa na igreja, a não ser para batizar os filhos. 
Você então é religioso?  
– Não posso responder com certeza; mas tenho horror à banalidade, que é 
dizer mal da religião. E basta; vim à missa, não vim confessar-me; agora vou 
conduzi-la à casa, e, se me oferecer almoço,  almoçarei com vocês. (...). 
(MACHADO DE ASSIS, 2004, p.143). 

  
Machado de Assis sempre rejeitou a vaidade, o exibicionismo, a futilidade, o 

fingimento, aspectos da personalidade humana que já eram mostrados no texto bíblico objeto 

de nosso estudo 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 – 

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 



141 
 

(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. 
- Guardem a minha coroa, murmurou. Ao vencedor... 
A cara ficou séria, porque a morte é séria; dois minutos de agonia, e estava 
assinada a abdicação. (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.214).  

  
Rubião não levou em conta que a morte poderia ocorrer a qualquer tempo, sem aviso 

prévio. Tanto o Eclesiastes quanto Machado de Assis nos falam da finitude, da imanência, da 

inutilidade de traçarmos ideais que não poderão ser pragmatizados. Ambos, à sua maneira, 

nos lembram o temor que devemos ter a Deus – assunto ao qual retornaremos.  

 

3.2  SABEDORIA: SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS DA 
HUMANIDADE? 

 

 Outra reflexão contida no Eclesiastes refere-se à sabedoria. Segundo Provérbios, feliz 

é o homem que acha sabedoria e adquire conhecimento, pois o lucro concedido por ela é 

melhor do que o disponibilizado pela prata. Para quem investe na sabedoria, os resultados são 

vários: longevidade, riqueza, honraria, deleite, paz, felicidade. Já o Pregador, de modo quase 

rude, pontua que a sabedoria possui outro lado no qual ela aparece coberta de ironia. Ao invés 

de felicidade e prosperidade, “a sabedoria ergue inúmeras barreiras para quem se coloca no 

encalço dela” (HUBBARD, 1991, p.27). Machado de Assis prefere não criar seres humanos 

sábios, no melhor sentido da palavra, mas preferiu mostrar pessoas destituídas da sabedoria a 

qual poderia nos levar à ética, ao altruísmo. Ele optou pela “experiência de vida”, em que o 

mais forte sempre engole o mais fraco. Tanto o Eclesiastes quanto o escritor não pensavam 

que a sabedoria seria a solução de todos os problemas da humanidade. O Pregador aplicou o 

coração a esquadrinhar tudo o que ocorre debaixo do céu e o que descobriu demonstrou ser 
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fútil. Tratava-se de uma sabedoria sem alicerces, que era tão insubstancial quanto o vapor e 

tão insegura quanto a brisa. Esse tipo de sabedoria, quando pensamos que nos apoderamos 

dela, escapa pelos nossos dedos. Resumindo, o Pregador conclui que a sabedoria tem limites. 

Ela não muda a realidade e não adianta querer utilizá-la para descobrir o que motiva os 

inúmeros erros que permeiam a vida. Isso acontece porque as coisas são assim mesmo. De 

maneira semelhante Machado de Assis “descobriu que o mal está na vontade perversa do 

homem” (MELO, 1995, p.997) e que a verdadeira honestidade consiste em se aderir 

integralmente à vontade do bem objetivo. 

 Para o Pregador, a sabedoria não pode mudar a realidade; o máximo que pode 

acontecer é a sabedoria tentar compreendê-la e, ao percebermos que a realidade é má, 

concluímos que a sabedoria serve para aumentar o sofrimento. Embora a época do Pregador e 

a do autor de Quincas Borba apregoassem e prometessem que o prazer está garantido, o que 

deduzimos é que aquele nos conduz à frustração ou ao enfado (ou tédio). E este se faz 

presente no livro objeto de nosso estudo, em que o casal Cristiano Palha e Sofia, embora viva 

no luxo, na ostentação, na riqueza, em determinadas ocasiões, experimenta grande tédio.  

 O ser humano passa a vida a querer erigir monumentos, a ser monarca, a descobrir o 

elixir da vida, a ser barão, a ter um palacete. Vem a morte e acaba com tudo. Isso aconteceu 

com Rubião. Querendo cobrir-se de glória, é surpreendido pela morte e nada deixa para trás. 

Talvez até numa situação pior do que a contemplada no Eclesiastes. Neste, os bens 

amealhados vão parar nas mãos de um herdeiro totalmente indigno. Em Machado de Assis, 

Rubião é reduzido a nada. O sucesso que tanto desejava não veio. A diferença nesta situação 

com a demonstrada no Eclesiastes é que neste o ser humano trabalhou, cansou-se, passou por 

desgostos. Já com Rubião, o dinheiro e o sucesso foram herdados numa espécie de herança 

maldita, uma vez que ele não teve sabedoria, bom senso, humildade para manter a fortuna. 

Apenas deixou-se guiar pela vaidade: “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 de bronze, (...). Tivesse, 

porém, de escolher, escolheria a bandeja, – primor de argentaria, execução fina e acabada. 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, pp.13-14).  
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3.3 LIBERDADE, GRAÇA DIVINA E MAL  

 

Tanto o texto bíblico quanto a obra Quincas Borba falam de um tema tão caro à 

condição humana, que é a liberdade. Segundo o Eclesiastes, Deus nos concedeu a liberdade 

para que usufruíssemos de Suas dádivas, mas para que não abusássemos da Graça Divina; 

Rubião também teve a liberdade de usar a herança como bem desejasse, sem, contudo, levar 

em conta os desígnios divinos. Ele é um exemplo vívido do pseudorreligioso, do católico por 

interesse, que usa a religião como forma de se exibir. Por ignorar os caminhos de Deus é que 

se frustra. O ser humano contemplado no Eclesiastes se preocupa com o futuro e, por essa 

razão, quer saber o que o aguarda, quer saber que rumo sua vida vai tomar. Embora tenha sido 

Deus que colocara “a eternidade no coração do homem” (HUBBARD, 1991, p.61), o ser 

humano não consegue satisfazer esse desejo de conhecer o destino e é por isso que a 

frustração mostrada no texto sapiencial se apresenta tão contundente. O ser humano 

machadiano quer construir seu futuro, prever todas as hipóteses, garantir todo o sucesso e 

lucro, sem se importar com a existência de Deus. E isso o torna ou mais vulnerável às 

armadilhas da vida ou o torna isento de qualquer punição que lhe venha a ser infligida diante 

de algum mal perpetrado.  

 Estamos aqui tentando mostrar em que aspectos a condição humana observada por 

Machado de Assis se coaduna com o apontado no livro do Eclesiastes e, aos poucos, vamos 

percebendo, durante a leitura do livro sapiencial, que a vaidade, a futilidade, o sucesso, o 

tédio vão nos conduzindo a um tema que é a fonte de toda frustração, sofrimento e morte – o 

mal.  

 O problema do Cohélet é o mesmo de Jó: “O bem e o mal têm sua sanção aqui na 

terra?”. Esta indagação, Machado de Assis sugere várias vezes. Segundo o texto sapiencial, o 

mal perpetrado não encontra sanção aqui na terra.  

 O Pregador em Ec 5:12 refere-se a um mal doloroso que ele vê debaixo do sol: 

“riquezas que o dono acumula para a sua própria desgraça. Num mau negócio ele perde as 

riquezas e, se gerou um filho, este fica de mãos vazias”. Outro mal observado é o descrito em 

Ec 6:1-2: “Há outro mal que observo debaixo do sol e que é grave para o homem: a um, Deus 

concede riquezas, recursos e honra, e nada lhe falta de tudo o que poderia desejar; Deus, 

porém, não lhe permite desfrutar estas coisas; é um estrangeiro que as desfruta. Isso é vaidade 
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e sofrimento cruel.” Embora, injustamente, Machado de Assis tenha sido tachado de 

indiferente quanto às injustiças sociais, ele mostra, nas meias-tintas e com um estilo irônico, a 

classe média brasileira, engatinhando no período pós-escravidão, que não sabia produzir e 

que, quando conseguia acumular fortuna à custa do suor do trabalhador, não tinha capacidade, 

visão ou entendimento para manter a fortuna e multiplicá-la. Embora tanto o Pregador quanto 

Machado de Assis tenham levantado estas e tantas outras questões, eles não deram respostas 

nem explicações do porquê de tanta injustiça e do que se poderia chamar de sabedoria Divina, 

e somos levados a pensar que, às vezes, estamos diante de uma insensatez dos céus: “Deus 

gosta de parecer, às vezes, injusto” (MACHADO DE ASSIS apud QUEIROZ, 2008, p.113). 

Na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, há a seguinte anotação: o homem não pode contar 

com nada e ignora o futuro que só Deus conhece como explicação aos versos “Deus fez tanto 

um como o outro, para que o homem nada encontre atrás de si” (Ec, 7:15).  

 
Em meu coração dediquei-me a conhecer, a raciocinar e a pesquisar a 
sabedoria e a reflexão, para reconhecer o mal [grifo nosso] como algo 
insensato e a insensatez como uma tolice. (...) 

 
E mais adiante: 

 
Eis o que encontro – diz Coélet – ao examinar coisa por coisa para 
chegar a uma conclusão: pesquisei e nada concluí. 
Eis a única conclusão a que cheguei: Deus fez o homem reto, este, 
porém, procura complicações sem conta. 

 
Este trecho que escolhemos demonstra a preocupação do Pregador em relação ao mal 

que aflige todo e qualquer ser humano: o mal, que pode vir revestido da morte, do sofrimento, 

da opressão, do trabalho não reconhecido, da perseguição, da inveja, do ódio. A lista é longa. 

Conforme já mencionamos, o Pregador não dá uma resposta e muito menos Machado de 

Assis. O que vemos em comum a ambos é a constatação de que o mal vem do próprio ser 

humano: “Deus fez o homem reto, este, porém, procura complicações sem conta”. Aqui, 

estamos falando da liberdade, que o escritor carioca demonstrou no romance Quincas Borba, 

sobretudo quando ele sugere que praticamos o mal porque o queremos, porque temos desejo 

de poder, riqueza e status.   
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Os capítulos 8 e 9 do livro sapiencial são os que mais se aproximam do olhar 

machadiano referentemente à condição humana. O capítulo 8 de Eclesiastes em seus 

versículos 11 a 14 assim pontua:  

Uma vez que não se executa logo a sentença contra quem praticou o mal, o 
coração dos filhos dos homens está sempre voltado para a prática do mal. 
Um pecador sobrevive, mesmo que cometa cem vezes o mal. Mas eu sei 
também que há o bem para os que temem a Deus, porque eles o temem: mas 
que não há o bem para o ímpio e que, como a sombra, não prolongará seus 
dias, porque não teme a Deus. Há uma vaidade que se faz sobre a terra: há 
justos que são tratados conforme a conduta dos ímpios e há ímpios que são 
tratados conforme a conduta dos justos. Digo que também isso é vaidade 
(BÍBLIA DE JERUSALÉM, 2002).  

Nós nos ateremos aos trechos em que o Pregador indaga a respeito da impunidade dos 

maus e mais: a constatação de que, muitas vezes, os justos são tratados como se fossem 

ímpios e vice-versa. Vemos isso com frequência no livro Quincas Borba: os que exploraram a 

boa-fé do personagem Rubião, que o dilapidaram financeira, econômica e psicologicamente 

não receberam, por nenhum momento, uma admoestação divina. A bem dizer, os ímpios, que 

povoam o universo machadiano na referida obra, não recebem o castigo divino, são 

recompensados em todos os aspectos (social e economicamente, principalmente) e a eles é 

dispensado um tratamento digno de alguém que sempre conduziu sua vida segundo os 

princípios da caridade cristã, da justiça e da verdade. A “cegueira” humana, descrita no 

capítulo 8,16-17, também é descrita por Machado de Assis, em Quincas Borba, cujos 

personagens, inúmeras vezes, ficam cegos diante de sua ganância, de sua ambição, de sua 

sede de poder e de status. Nesse caso, seja o ser humano machadiano, néscio ou sábio (este 

segundo tipo, ainda não detectamos), ele não percebe a Deus, pois trabalha dia e noite para 

alcançar seus objetivos pouco confessáveis e não percebe o Criador, pois não faz parte de sua 

vida louvar a Deus, temê-lo, agradá-lo. Ele se esquece do Pai tanto quanto será esquecido 

depois que morrer. Rubião morreu praticamente só (fora acolhido pela comadre) e certamente 

ninguém o pranteou.  

O capítulo 9 também se coaduna com tudo o que Machado de Assis, com a pena da 

galhofa e com ceticismo, sugeriu com causticidade: “O Xeol para todos”, conforme consta no 

título do referido capítulo do Eclesiastes. A morte, o abismo, o túmulo, a cova e tantas outras 

expressões, que designam o destino de todos – sejam justos ou ímpios, bons ou maus, puros 

ou impuros, bons ou pecadores. Aqui, cabe uma reflexão sobre não só a visão de mundo que 

Machado de Assis colocou em sua obra em geral, mas a própria visão que ele tinha da 
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existência com base em sua vivência e observações, pois de forma semelhante ao Pregador, o 

escritor observava, pesquisava, refletia, e as conclusões que tirava não eram consoladoras. 

Talvez o único caminho tenha sido o próprio livro sapiencial, que veio ao seu encontro para 

consolá-lo e corroborar tudo o que o autor vinha se dando conta.  

O destino final cabe a todos. É como postula o capítulo 9, versículo 3: “Este é o mal 

que existe em tudo o que se faz debaixo do sol: o mesmo destino cabe a todos. O coração dos 

homens está cheio de maldade; enquanto vivem, seu coração está cheio de tolice, e seu fim é 

junto aos mortos.” E assim mostrou Machado de Assis em sua obra: o fim chega para todos, 

mas o modo como ele demonstra essa realidade é menos consolador, pois no livro sapiencial, 

“ainda há esperança para quem está ligado a todos os vivos” e “os vivos sabem ao menos que 

morrerão”. Em Machado de Assis, a morte chega para nos mostrar que nada somos e não 

como um castigo para aqueles que desprezam a Deus.  

O epílogo do Eclesiastes faz uma síntese do que guiou Qohélet em seus escritos e 

concede uma orientação. Resumidamente: trata-se de temer a Deus, pois este julgará toda obra 

que vier, tudo o que ela contém de bom ou mau. O Pregador refere-se ao ser humano, que se 

esquece de Deus após receber tantos dons. E, mesmo que se lembre do Criador, permanece no 

caminho do erro. Faz votos e, muitas vezes, deixa de cumpri-los ou oferece “sacrifício de 

tolos”.  

 
Não esqueça dizer que Rubião tomou a si mandar dizer uma missa por alma 
do finado, embora soubesse ou pressentisse que ele não era católico. Quincas 
Borba não dizia pulhices a respeito de padres, nem desconceituava doutrinas 
católicas; mas não falava nem da igreja nem dos seus servos. Por outro lado, 
a veneração de Humanitas fazia desconfiar ao herdeiro que essa era a 
religião do testador. Não obstante, mandou dizer a missa, considerando que 
não era ato da vontade do morto, mas prece de vivos; considerou mais que 
seria um escândalo na cidade se ele, nomeado herdeiro pelo defunto, 
deixasse de dar ao seu protetor os sufrágios que não se negam aos mais 
miseráveis e avaros deste mundo. (MACHADO DE ASSIS, 2004, pp.30-31). 

Aqui a testa e as costas das mãos do nosso amigo ficaram em água. Outra 
nuvem pelos olhos. E o coração batia-lhe rápido, rápido. A cláusula 
começava a parecer-lhe extravagante. Rubião pegava-se com os santos, 
prometia, missas, dez missas... (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.28). 

 
 Esses trechos são alguns exemplos que vislumbramos na obra machadiana, que 

mostram que o ser humano age por vaidade. O temor a Deus, que poderia aproximar homens 
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e mulheres do Criador, não tem lugar, o que é lamentável uma vez que Qohélet mostra que “o 

temor de Deus é o princípio da sabedoria” (cf. 3,14; 5,6; 7,18; 8,12). 

 A crítica radical feita por Qohélet assemelha-se à de Machado de Assis. O primeiro 

procurou empregar palavras agradáveis e escrever exatamente palavras verdadeiras. O escritor 

carioca empregou palavras irônicas e sutis para expressar suas preocupações, que se 

assemelham às de Qohélet: a contradição entre o que se ensina como doutrina recebida de 

Deus e o que acontece. Em outras palavras, a tensão entre doutrina/instituição e experiência 

religiosa. A diferença entre eles é que Qohélet não é moralista e Machado de Assis tem 

profundas semelhanças com o moralismo pascaliano. As relações do ser humano com Deus 

são vistas por ambos de forma negativa. Para isso, o Pregador sugere prudência e respeito: 

“Não te precipites com tua boa nem se apresse teu coração a proferir uma palavra diante de 

Deus. Porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, sejam tuas palavras contadas” (5,1). O 

Pregador adverte que, ao se fizer um voto a Deus, que ele seja imediatamente cumprido. 

Machado de Assis, nos exemplos que mostramos anteriormente, aponta para o fato de o ser 

humano prometer algo a Deus ou à alma de um falecido e não cumpri-lo.  

 Segundo Líndez (1999), Qohélet é tachado de pessimista, como Machado de Assis 

assim o foi. Com certeza, o livro sapiencial é pessimista, mas preferimos escrever o que Bo 

Isaksson comentou e é citado por Líndez, à página 24: “O traço pessimista em Qohélet, que 

eu preferiria chamar de agonia do vazio ou sentimento do absurdo...” Podemos colocar 

Machado de Assis no mesmo escopo: diante do princípio do homem lobo do homem, o 

escritor preferiu sugerir que o ser humano não tem jeito mesmo. 

 Aliado ao pessimismo, encontramos o ceticismo, mencionado por Líndez e com o qual 

concordamos pela simples razão de que este é fruto espontâneo do pessimismo e vice-versa.  

 O ceticismo faz com que Qohélet duvide apenas das possibilidades humanas, mas não 

de Deus. Machado de Assis também não duvidava de Deus, o qual é citado inúmeras vezes 

pelo autor: 

 
Pois que! – disse eu comigo – dar-se-á caso que o Criador não esteja 
contente com os homens? Logo, é certo que somos grandemente 
velhacos, imensamente egoístas, profundamente hipócritas, 
tristemente ridículos. Logo, é certo que esta comédia que 
representamos cá em baixo tem desagradado à divindade, e a 
divindade, usando princípio de Boileau, lança mão de uma pateada 
solene e estrondosa? (MACHADO DE ASSIS apud QUEIROZ, 2008, 
p.117).  
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O que Machado de Assis duvidava era do ser humano: “O mandamento – Amar ao 

próximo como a si mesmo – é uma sublime epopeia escrita pela mão divina. (...) Por Deus! 

Não é só o amor da arte que falece nesta terra, é também o amor ao próximo!” (MACHADO 

DE ASSIS apud QUEIROZ, 2008, p.117).  

 O cético duvida de poder conhecer como Deus está presente e como age no mundo 

terreno. Ele igualmente duvida de qualquer sistema “que assegure ao homem poder chegar a 

conhecê-lo com toda segurança ou aos enigmas da natureza e da vida humana” (LÍNDEZ, 

1999, p.26). Na verdade, será a experiência do próprio Qohélet que dará as bases para seu 

ceticismo. É a experiência real da vida que levará o Pregador a conhecer a existência tal como 

ela se apresenta. O mesmo ocorreu com Machado de Assis: foi sua experiência de sacristão, 

de vendedor de doces, de aprendiz de tipógrafo, de revisor, censor, tradutor, dramaturgo, de 

funcionário público, de escritor, que manifestou seu ceticismo. Atento aos fatos históricos que 

se descortinavam diante de si, como a Guerra do Paraguai, a Abolição da Escravatura, a 

Proclamação da República, entre outros, ele não se deixou levar pelo otimismo reinante no 

país, pois constatava que o ser humano não muda. Portanto, podemos emprestar de Líndez as 

perguntas que ele enumera: “para que serve?, que proveito tem?, que diferença há entre o 

justo e o ímpio etc.?” (LÍNDEZ, 1999, p.26), para argumentar a favor do ceticismo 

machadiano. Afinal, ser cético não exclui necessariamente a fé. É como Machado de Assis se 

expressou: “Achar que uma cousa é ruim, não é duvidar dela, mas afirmá-la” (MACHADO 

DE ASSIS apud QUEIROZ, 2008, p.169).  

 Permanecendo na via do ceticismo de Machado de Assis, é mister aprofundar um 

pouco mais o assunto, com base no ensaio O narrador cético na segunda versão, de Elisa 

Serpa in Ler e reescrever Quincas Borba (2003) para que possamos ver no ceticismo um 

meio pelo qual o escritor empregou para aplicar suas meias-tintas ao perscrutar a alma 

humana.  

 Geralmente, costuma-se chamar Machado de Assis de cético. Contudo, é importante 

não cair na visão de que ser cético é o mesmo que colocar em dúvida as afirmações da fé 

religiosa. Senão, vejamos. 

 Conforme escrevemos no capítulo I, o livro Quincas Borba, originariamente, fora 

escrito em forma seriada durante cinco anos para, posteriormente, tomar a forma de livro. 

Evidentemente, o texto precisou sofrer modificações, acréscimos, cortes para o segundo 

formato e, uma vez que estamos nos reportando à criação literária, a figura do narrador se faz 

importante. Enquanto na forma seriada havia um escritor que deixava o leitor a par de tudo o 

que ocorria, deixando este numa posição confortável, na forma de livro, o narrador prepara 
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“armadilhas” (expressão empregada por SERPA, 2003, p.59) para o leitor que, agora, se vê 

diante de questionamentos, ambiguidades e dúvidas. 

 E esses questionamentos, por exemplo, constituem reflexões que o leitor faz para 

preenchermos as lacunas. Segundo Serpa (2003), tais questionamentos não devem objetivar 

respostas imediatas, já que “a questão não visa a uma resposta que restitua a plenitude do 

saber” (SERPA, 2003, p.60). Para a autora, a pergunta que se apresenta relevante para os 

estudos literários é justamente a que “leva à problematização, à investigação” (SERPA, 2003, 

p.60). 

 Uma vez que estamos citando 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 nos obriga a especular, teorizar e refletir para que aquelas 

lacunas sejam preenchidas e que a literatura é o caminho que nos conduz à investigação, nada 

mais necessário do que o ceticismo para ajudar o leitor a não cair na pergunta retórica. 

 Não obstante, 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. 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” 

(SERPA, 2003, p.61), ele pode aceitar crenças de vários tipos. Por conseguinte, não é cabível 

ligar a ideia de ceticismo 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. Palha, por exemplo, ia ao teatro frequentemente, embora não 

admirasse as artes cênicas; frequentava bailes em que se divertia pouco, “mas ia menos por si 

que para aparecer com os olhos da mulher, os olhos e os seios” (MACHADO DE ASSIS, 

2004, p.45). 
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 Logo, ao descrer das mudanças que se proclamavam portadoras de prosperidade 

moral, espiritual e material, Machado de Assis foi chamado de cético, ao que ele, em sua 

penúltima crônica de A Semana, escreveu: “Não tireis da última frase a conclusão do 

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 

SERPA, 2003, p.63).  

 Por essas palavras do escritor carioca, depreendemos que ele tenta esclarecer que 

ceticismo não é o mesmo que pessimismo. A nosso ver, 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.  

 Todavia, a fim de posicionarmos 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.  

 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. 

 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, 

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. Referentemente à não definição de um sistema filosófico por parte de 
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Machado de Assis, já mencionamos neste estudo e preferimos nos abster de maiores 

considerações a respeito. Pirro recusava-se a emitir juízos de valor – assim como o fez 

Machado de Assis. O pensador buscava a ataraxia (completa ausência de perturbações ou 

inquietações da mente), que ele considerava o maior dos bens. Neste ponto, percebemos 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.  

 Consoante Serpa, o pensamento de Pirro se resume em dois pares de palavras: afasia 

(recusa em pronunciar-se) e epoché (suspensão de juízo); ataraxia (ausência de perturbação) e 

adiaforia (indiferença). Pares estes que 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, o escritor, tal como fizeram os céticos primitivos, não cogitou em 

alcançar qualquer certeza a respeito de algo.  

 
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. Em nenhum momento, 

por exemplo, o escritor carioca diz taxativamente que “Palha é mau”, que “Carlos Maria é 

presunçoso” – apenas os mostra em ação, e o leitor decide o que bem entender. O cético, por 

se recusar em se pronunciar, conforme acabamos de escrever acima, assume uma posição 

dubitativa e será o narrador dubitativo que vemos em Quincas Borba. Para apontarmos essa 

postura aporética, podemos mencionar o episódio da carta que Sofia enviara a Carlos Maria 
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para fazer parte da comissão das Alagoas, mas que Rubião interpreta como uma carta de 

adultério. Esse episódio, que já foi comentado anteriormente sob outro título, também nos 

ajuda a perceber aqui o quanto o escritor se diverte em levantar suspeitas do leitor, fazendo 

este suspeitar de Sofia e de Carlos Maria, de duvidar de toda a situação.  

 O narrador se recusa a contar exatamente o que ocorreu, não afirma nem nega o fato, 

não emite juízos de valor e vai sugerindo que uma hipótese não é melhor do que a outra. 

Induzindo o leitor a se iludir, o escritor engana este. É o que Kinnear escreveu: “(...) é o 

romance de ‘um falar e dois entenderes’, em que tudo não é o que parece, e em que o narrador 

pode muito bem enganar o leitor (...)” (KINNEAR apud SERPA, 2003, p.72).    

 Nesse jogo de insinuações, de ambiguidades, em que o narrador não é onisciente, o 

leitor precisa ir além do que está escrito e, assim sendo, o narrador se abstém de julgar e o 

leitor, interpretando o que lê, é que poderá possivelmente lançar um juízo de valor. É dessa 

forma, pois, que é possível ao escritor agir como um cético primitivo – sem pronunciar-se, 

sem emitir juízos de valor, imperturbável e indiferente – e, dessa forma, deixa o leitor livre 

para concluir o que quiser. Entretanto, concomitantemente, é necessário que o leitor 

investigue mais o que está lendo e procure perceber onde a narrativa quer chegar. 

 Quando o leitor reflete sobre a narrativa e a relê inúmeras vezes, segundo Serpa, temos 

o que Bourdieu denomina “releitura reflexiva” (BOURDIEU apud SERPA, 2003, p.78). Em 

outros termos, o narrador almeja um leitor que relê o texto várias vezes a fim de esclarecer 

uma experiência. Para Bourdieu, a releitura reflexiva faz com que o leitor descubra os indícios 

enganadores, a self-deception, os procedimentos e os efeitos ligados à estrutura temporal da 

narração e da leitura. Por meio do self-deception o leitor refaz sua leitura quando descobre 

que foi levado indevidamente pelo autor. Por conseguinte, podemos escrever que, ao 

preencher as lacunas deixadas pelo autor, o leitor também se insere na produção do texto e, 

para tanto, dele se exige a reflexão, o pensamento investigativo, sem jamais cair numa leitura 

superficial, que busca somente a ação. 

 

 

3.4 LIBERDADE DO MAL 

 

 Em Quincas Borba, vemos os personagens tendo total liberdade de se moverem dentro 

do mal – escrevemos liberdade, pois eles também poderiam ter optado pelo bem.  
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 Mas a que liberdade estamos nos referindo?  Para embasarmos nossas ponderações, 

recorremos à obra Crítica e profecia: a filosofia da religião em Dostoiévski (2013), de Luiz 

Felipe Pondé. Não que pretendamos tecer comparações entre o autor de Os Demônios e o de 

Quincas Borba. Contudo, Pondé escreve sobre dois tipos de liberdade que achamos que nos 

ajudariam a esmiuçar em que tipo(s) de liberdade Palha, Sofia, Carlos Maria, Major Siqueira, 

Dona Fernanda, entre outros, se moveram. Conforme já mencionamos, o mal se dá dentro da 

liberdade.  

 Consoante Pondé, para Dostoiévski havia dois posicionamentos referentemente à 

liberdade: a autonomia e a heteronomia. Na heteronomia, a pessoa tem sua capacidade de 

discernimento alienada e deixa sua capacidade de decisão ao outro. Sofia, em determinadas 

situações, deixa para Palha decidir o que deve fazer. Um exemplo disso é quando ela conta ao 

marido a declaração de amor que Rubião lhe fizera: 

 
Era uma concessão; Palha aceitou-a; mas imediatamente ficou 
sombrio, soltou a mão da mulher, com um gesto de desespero. Depois, 
agarrando-a pela cintura, disse em voz mais alta do que até então:  
- Mas, meu amor, eu devo-lhe muito dinheiro.  
Sofia tapou-lhe a boca e olhou assustada para o corredor. 
 – Está bom, disse, acabemos com isto. Verei como ele se comporta, e 
tratarei de ser mais fria... Nesse caso, tu é que não deves mudar, para 
que não pareça que sabes o que se deu. Verei o que posso fazer. 
 – Você sabe, apertos do negócio, algumas faltas... é preciso tapar um 
buraco daqui, outro dali... o diabo! É por isso que... Mas riamos, meu 
bem; não vale nada. Sabe que confio em ti. (MACHADO DE ASSIS, 
2004, p.65). 

 
 Já a autonomia emprega a liberdade centrada nela mesma. Para Pondé, essas duas 

posições intensificam o mal. Ao ler Quincas Borba, o leitor não adentra o campo da religião 

e, consequentemente não coloca os personagens diante de uma possível confrontação com os 

mandamentos divinos, o que já mostramos no Capítulo II. No caleidoscópio narrativo, 

Machado de Assis, profundo entendedor da natureza humana, nos mostra personagens que 

geralmente atuam mais autonomamente do que de forma heterônoma. É muito claro ver seus 

personagens mergulhados no mal, mas não pensamos em Satanás ou que eles estão à mercê 

das forças demoníacas, que os manipulam ao seu bel-prazer. Não cientes de se moverem 

dentro do mal e, por conseguinte, sem enfrentar o mal na condição de seres humanos livres, 

eles não sofrem, não se assumem como tais, não sofrem crise de consciência. E, por 
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conseguinte, não é possível vislumbrar a redenção dos personagens e quiçá podemos pensar 

num convívio social mais ético e transparente.  

 Do mesmo modo que foram levados a cometer o mal – contexto histórico, social e 

econômico – poderiam ter sido conduzidos ao bem, mas o bem para os personagens não leva a 

nenhum lugar. Ao contrário: privilegia a mesmice, a estagnação social, a falta de perspectivas. 

Por nenhum momento, eles duvidam se devem pender para o bem ou para o mal. A autonomia 

em Quincas Borba nos lembra o self-made man, que empreende sua inteligência, perspicácia, 

relacionamento, tino comercial, para ocupar um lugar ao sol nessa sociedade brasileira que 

pensava, no século XIX, estar à altura de uma Inglaterra ou de uma França. Ou pelo menos 

nutria expectativas a respeito. Forjava-se, pois, uma sociedade brasileira – pelo menos carioca 

– que possuía uma fé em si mesma. É o que ocorre com Carlos Maria, Palha, Camacho, Sofia. 

Dentro do rol dos personagens de Quincas Borba, nem todos possuem fé em si próprios (auto-

pistis). Tonica e Benedita, por exemplo, precisam de alguém dizendo o que e como devem 

fazer. No caso da primeira, o pai, e da segunda, Sofia. Se todos os personagens assumissem o 

próprio mal e enveredassem por um caminho de autoconhecimento, em que desconstruíssem 

internamente, haveria um movimento rumo ao caminho do bem. Por outro lado, seria 

igualmente necessário que todos saíssem de si próprios a fim de sair da senda do mal. E a 

única maneira, consoante Pondé, é amando. Só que em Quincas Borba ninguém se ama. 

Apenas Benedita é movida pelo amor a Carlos Maria, que desconhece o que é amor. Sair de 

si, amar o próximo, ser inspirado pela compaixão e pela caridade são movimentos que os 

personagens desconhecem. Em termos de compaixão, há Dona Fernanda, que se compadece 

do sofrimento de Rubião. Entrementes, é necessário mencionar que há autores que não veem a 

senhora como um modelo isento de dedicação ao próximo, já que pontuam que ela também 

age por interesse. De qualquer maneira, apontam para o fato de que ela não age para 

prejudicar os outros. E é aqui que ela se distancia dos demais personagens. 

 Retomando o tema do amor, para Pondé aquele que ama é que realmente realiza o 

bem. Não vemos isso na obra objeto de nosso estudo. Embora a teologia/religião possam 

acenar com a graça, em outras palavras, apontem que, quando amamos, podemos alcançá-la, 

Machado de Assis por nenhum momento sugere, propõe ou aponta a transformação do mundo 

seja pela graça, pelo amor, pelo conhecimento de si mesmo. Ninguém na trama de Quincas 

Borba se redime, se regenera ou se transforma por causa do amor. Aqui, poderemos dizer que 

quase todos os personagens – com exceção de Dona Fernanda – vão sobrevivendo num 

mundo em que a razão humana não dá conta da experiência humana, em que ninguém esgota 
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todas as possibilidades de se conhecer e de mudar. Eles não se enxergam e, por conseguinte, 

não se conhecem. Uma vez que não se conhecem, não mudam e não melhoram o mundo.  

 

3.5 A LITERATURA COMO FACILITADORA DA REFLEXÃO TEOLÓGICA E 
FILOSÓFICA 

 

O ponto positivo de podermos refletir sobre esses tópicos e tantos outros é que o autor 

o faz literariamente, sem empregar os jargões próprios da teologia ou da filosofia, o que 

possibilita ao leitor investigativo perscrutar cada vez mais. E até mesmo o leitor ignaro pode 

aproximar-se das reflexões teológicas e filosóficas que o escritor carioca sugere. 

 Contudo, essa possibilidade, conforme já pontuamos, se dá porque as reflexões 

teológicas e filosóficas se dão através da literatura – esta é a grande facilitadora que 

possibilita o entendimento daquilo que podemos denominar de reflexão teológica e filosófica. 

E por que isso? Porque a literatura fala à imaginação humana – até mais do que os sentidos. O 

narrador, ao fazer uso de sinestesias, induz o leitor a reelaborar mentalmente a obra artística.   

 
(...) Não imaginas como fiquei; parecia tonto, beijei tudo em que havia 
tocado; cheguei a beijar a soleira da porta. Creio que já te contei isso. 
A soleira da porta. E estive quase quase a ir de rastos, beijar os 
degraus da escada... Não o fiz, recolhi-me, fechei-me para que se não 
perdesse o teu cheiro; violeta, se bem me recordo... (MACHADO DE 
ASSIS, 2004, p.172).  [grifo nosso]. 

 
Outro exemplo: “Rubião tinha nos pés um par de chinelas de damasco, bordadas a 

ouro; na cabeça, um gorro com borla de seda preta. Na boca, um riso azul-claro” 

(MACHADO DE ASSIS, 2004, p.164). As sensações visuais mostram ao leitor a privilegiada 

situação econômica de Rubião, após começar a usufruir a herança deixada pelo filósofo 

Quincas Borba bem como o estado de deslumbramento em que se encontra. 

A literatura proporciona sons, cheiros, gostos, toques, o que pode ser comprovado pelo 

crescimento de produções acadêmicas que vinculam literatura e teologia. Após um longo 

período em que a teologia era vista como um procedimento sério, rigoroso e científico, e a 

literatura, como pertencente à área da diversão, hoje a teologia amplia seus horizontes, e a 

literatura se deixa abordar pela reflexão teológica. 
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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 própria 

literatura sempre se ocupou desses temas, seja para descrever realisticamente, para criticar, 

para 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, em 

que 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, se deixa enganar, às vezes, pelas artimanhas do escritor e vai emitindo 

juízos de valor sobre os personagens.  

Uma vez que toda e qualquer criação literária de Machado de Assis – romance, conto, 

crônica, poesia, entre outros – nos provoca reflexões, qualquer um de nós se enxerga dentro 

da narrativa e conhece um pouco de si mesmo. E podemos pontuar essa observação, 

baseando-nos na obra objeto de nosso estudo: não só tomamos conhecimento do mal neste 

mundo como também constatamos que podemos ser protagonistas deste mal. 

O diálogo, pois, entre o escritor carioca, a teologia, a filosofia e a literatura é bastante 

possível já que, igualmente, a teologia e a literatura possuem mais pontos em comum do que 

divergentes. E o aspecto que mais converge é que “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” (MANZATTO, 2011, p.88). 

Ao lermos Quincas Borba, indagamos: a arte imita a vida ou a vida imita a arte? 

Quando o escritor carioca critica o mundo real de seu tempo, através de sua ironia, 

ambiguidade e ceticismo, mas diferentemente de outros autores, que apresentam uma proposta 

de organização do mundo, poderíamos sugerir que a arte imita a vida. Contudo, quando 

sugere que o ser humano não é protagonista de uma mudança para melhor – e é o que 

constatamos no século XXI –, podemos acrescentar que, em Machado de Assis, a vida imita a 

arte. A ganância, os falsos valores, a cobiça, a desonestidade permanecem até hoje. 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, 
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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).  

 
Não nos esqueçamos de que a literatura busca expressar a beleza através 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. Com isso não queremos dizer que é impossível, através da literatura, captar a 

realidade, e Machado de Assis foi muito hábil neste aspecto, a ponto de teóricos da literatura 

classificarem sua obra como realista.  

 
Entretanto, a praia ia mudando de aspecto. Dobrava para o Saco do Alferes, 
vinham as casas edificadas do lado do mar. De quando em quando não eram 
casas, mas canoas, encalhadas no lodo, ou em terra, fundo para o ar. Ao pé 
de uma dessas canoas, viu meninos brincando, em camisa e descalços, em 
volta de um homem que estava de barriga para baixo. Todos eles riam; um 
ria mais que os outros porque não acabava de fixar o pé do homem no chão. 
(MACHADO DE ASSIS, 2004, p.105).  

 
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, através da 

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, “Deus, é, no mais das vezes, mais bem expresso em linguagem metafórica que em 

linguagem científica” (MANZATTO, 2011, p.90). Por meio da linguagem metafórica, é 

possível dizer “que Deus é Pai, que é comunidade, que se surpreende, que vê etc.” 
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(MANZATTO, 2011, p.90). Tal linguagem busca aproximar-se de Deus, o qual não é 

inteiramente captado por uma linguagem. 

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.  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. O 

autor dá como exemplo o Poema da Virgem, de José Anchieta. Confrontando essa abordagem 

com relação à obra Quincas Borba, 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 fazem parte do imaginário da obra, cujo autor 

preferiu não fazer qualquer testemunho de fé, contar sua experiência religiosa ou estabelecer 

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

Aliás, este aspecto foi exaustivamente apontado no capítulo II desta pesquisa.  

Manzatto, citando Barcellos, aponta para três blocos de métodos que aproximam a 

literatura da teologia. O primeiro consistiria em buscar dentro do texto literário os elementos 

de teologia trabalhados teologicamente. Este bloco, evidentemente, não se aplica ao livro 

Quincas Borba, pois não vemos no livro elementos 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” 

(MANZATTO, 2011, p.93). Tal abordagem proporciona a continuidade de pertença a seus 

universos próprios bem como o relacionamento entre eles. Por outro lado, a teopoética fica 

entre a afirmação estética e a interpretação, relacionando literatura e teologia ou comparando 

elementos presentes na literatura e na teologia.  

Não achamos que os dois blocos acima mencionados possam se aplicar a Quincas 

Borba, já que Machado de Assis não pôs no texto sua convicção religiosa (ou não). Quando 

lemos o livro, não percebemos um querer teológico no autor, que não deseja catequizar seu 

leitor, mas fazê-lo questionar a condição humana e analisar se os atos perpetrados pelos 

personagens são válidos e legítimos.  

O terceiro bloco, 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 dá no campo literário 
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através 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, uma vez que o Criador, de acordo com Manzatto, 

se revela através de categorias e situações humanas. Já o humano expresso pela literatura pode 

revelar a Deus, e a teologia que advém dessa relação formará um elo com a literatura. 

Todavia, no livro objeto de nosso estudo, não percebemos 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).   

 É nesta terceira perspectiva metodológica indicada por Manzatto que nosso estudo se 

concentra. Nesse sentido, é em busca de significação que o ser humano vai atrás de respostas 

que expliquem ou justifiquem seu sofrimento, para começar. Porque raramente o indivíduo 

tenta compreender algo quando está feliz. Ao contrário, é quando se defronta com o mal, com 

a doença, com as devastações provocadas pela natureza, com os infortúnios, que ele procura 

entender por que e de que modo aquele fato está ocorrendo em sua existência. 

 Quando tudo vai bem, costuma-se dizer “Graças a Deus” ou “Tudo o que Deus faz é 

bom”. Quando um fato aparentemente mau traz uma consequência boa, diz-se: “Deus escreve 

certo em linhas tortas”. E quando tudo vai mal? É porque tudo o que o Criador fez é bom? 

Rubião, quando se viu abandonado pelos amigos, busca dentro de si o que ele pôde ter feito 

para tê-los ofendido e nada descobre. É o máximo até aonde ele vai. Não se aprofundou na 

resposta. 

 Machado de Assis escreveu  com toda a sensibilidade e sutileza ao descrever seus 

personagens, respeita a individualidade de cada um, “olha para o ser humano real, contingente 

e, graças a isso, distancia-se das pretensões universalizantes que acabam por transformar o 

homem numa abstração (...)” (CÂNDIDO, 2011, p.9). É por esse motivo, pois, que o escritor 

não deu respostas prontas, formuladas, categorizadas: ele sempre viu a condição humana 

como algo que não se pode definir nem determinar com exatidão. Para Cândido, quando ele 



160 
 

mostra seus personagens e, logicamente, partindo de sua fina observação da sociedade, 

sempre se baseia na contingência e na concretude da experiência e, por essa razão, jamais 

percebemos o homem ideal, a mulher ideal, a sociedade ideal, as relações políticas e 

econômicas ideais em Quincas Borba. 

 Embora estejamos nos referindo à contingência humana, que é como se constituísse 

um sinal de que a superação de certos obstáculos seja praticamente impossível, nós nos 

deparamos com um escritor que, conquanto não nos acene com promessas de um mundo 

melhor, em que a alteridade não será um fator determinante nas relações humanas – o que 

leva muitos a classificar o Bruxo do Cosme Velho como pessimista – nos aponta para outra 

direção: a que nos conecta ao temor a Deus, o qual tudo pode, tudo vê e a tudo preside. Não 

estaríamos aqui, sem querermos “batizar ou cristianizar” o escritor, diante de uma profunda 

atitude reverencial e temente a Deus por parte do autor? Poderíamos igualmente tomar outra 

direção, mas perceber que, quando Machado de Assis não acena com qualquer promessa de 

prosperidade, justiça social e felicidade, ele já não estaria desconstruindo uma tendência que 

já se manifestava de maneira bem explícita à sua época, que é o imediatismo, que apregoa a 

ideia de que todos os limites precisam ser transpostos? Em outros termos, nas palavras de 

Roberto Schwarz em Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis (2012), o 

princípio da subjetividade moderna não acata limitações e se acha merecedora de tudo o que o 

mundo tem a oferecer de mais recente. Detendo-nos nessa sugestão, é possível ater-nos a 

certas abordagens sociológicas da realidade, a qual igualmente influenciou Machado de Assis, 

o qual, por sua vez, não se deixou levar, por nenhum momento, pela mensagem otimista e 

eufórica e, portanto, alienante, que certos acontecimentos históricos trouxeram à sua época. 

 Segundo Viviane Cândido, quando foi abolida a escravatura, “nosso autor, sendo 

negro, ria-se da bondade dos brancos” (2011, nota de rodapé n. 5, p.49). Só por este trecho, 

podemos depreender que Machado de Assis já previa que a Lei Áurea não traria uma 

importante  e eficaz mudança na vida dos recém-libertos: estes continuariam sem 

perspectivas, sem acesso aos bens que o branco adquiria, sem educação, sem oportunidades 

que o fizessem ascender socialmente. O autor, além de ter escrito sobre a sociedade brasileira, 

na verdade, escreveu sobre o ser humano universal, e sua abordagem era universalizante: 

podemos encontrar o personagem Cristiano Palha no Brasil, na Rússia, na Turquia, na 

Tailândia. Estamos nos referindo, portanto, ao negro recém-liberto, à situação do homem livre 

e pobre do Brasil. Seu acesso aos bens só tem lugar quando indivíduos da classe rica agem 

benevolamente, de maneira eventual, a favor daquelas pessoas as quais “não formam entre os 
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elementos básicos da sociedade, que lhes prepara uma situação ideológica desconcertante” 

(SCHWARZ, 2012, p.88). Se um indivíduo abastado não lhes concede uma proteção, essas 

pessoas livres e pobres ficam à mercê de sua própria sorte, totalmente marginalizadas.  

 O brasileirismo (expressão empregada por Schwarz) do Machado de Assis da segunda 

fase era um brasileirismo interior que se afastara da superficialidade e, a nosso ver, que era 

um reprodutor de sentidos. Para José Veríssimo, citado por Schwarz, tornou-se possível 

entender que era possível “ser um grande escritor brasileiro, sem falar de índios, de caipiras 

ou da roça” (VERÍSSIMO apud SCHWARZ, 2012, p.10). 

 Sem falar de índios de caipiras ou da roça, Machado de Assis, que, certa feita, afirmou 

que o escritor pode ser “homem do seu tempo e do seu país, ainda que trate de assuntos 

remotos no tempo e no espaço” (MACHADO DE ASSIS apud SCHWARZ, 2012, p.9), 

apresentou uma sociedade terrivelmente dividida e um ser humano que estava longe ser ideal, 

mas que até hoje é tão atual. Por conseguinte, “’o homem do seu tempo e do seu país’ deixava 

de ser um ideal e fazia figura de problema” (SCHWARZ, 2012, p.11). Provavelmente seja 

isso que fez com que possamos ler Machado de Assis hoje e nos ver em algum dos seus 

personagens ou identificar neles alguém de nossas relações 

 A vida dos personagens, conforme apontamos no capítulo II, é impulsionada e 

inspirada pelo desejo. Conforme já indicamos anteriormente, o desejo na obra machadiana 

sempre vence, transgredindo a própria convenção. Sofia, por exemplo, é movida não só pelo 

desejo mas também pelo capricho. Consoante Schwarz, o capricho leva à realização das 

satisfações, e embora a vida esteja plena, ela é desprovida de sentido. 

 Quincas Borba termina em nada, bem como os demais romances machadianos. De 

acordo com Schwarz, este Nada pode ser visto metafisicamente ou como ponto de chegada e 

conclusão. O penúltimo capítulo, cujo trecho transcrevemos anteriormente, comprova o Nada 

ao qual fizemos referência: “(...) ele pegou em nada, levantou nada e cingiu nada; (...)” 

(MACHADO DE ASSIS, 2014, p.214). Rubião, refém de seu desejo por Sofia, volúvel em 

suas atividades comerciais (sociedade com Palha, sócio do jornal de Camacho, apoiador da 

campanha das Alagoas, senhor e escravo de seus caprichos), não trabalha e, portanto, não 

produz e não cria um projeto de vida consistente. Não é à toa que sente tédio (assim como 

Sofia), pois sua mediocridade é grande e é aqui que procede denominá-lo de ignaro (conforme 

já mencionamos no capítulo I). 
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 O amor, já referido no corpus, poderia não só redimir as personagens como também 

oferecer uma oportunidade de reviravolta dentro da trama. Tal não ocorreu: Sofia não cedeu 

às investidas de Rubião; o amor de Maria Benedita por Carlos Maria poderia ter tornado este 

mais humano, mas foi em vão. O amor, em nenhum momento, constituiu uma mola 

propulsora para um bem maior. 

 Consoante já apontamos enfaticamente e aqui o fazemos mais uma vez, Machado de 

Assis foi contemporâneo da Independência, da Abdicação de D. Pedro I, da Maioridade, da 

Lei do Ventre Livre, da Abolição, da Guerra do Paraguai, da Proclamação da República, e 

seria ingenuidade negar o papel que esses eventos históricos desempenharam no romance 

machadiano. Explícita ou implicitamente, o escritor faz referência aos mesmos, o que nos leva 

a conhecer um pouco melhor a época em que o autor viu ou, em outros termos, assimilamos 

um novo viés referentemente a esses acontecimentos.  

 
Dias antes, indo passar a noite em casa de um conselheiro, viu ali Rubião. 
Falava-se da chamada dos conservadores ao poder, e da dissolução da 
câmara. Rubião assistira à sessão - em que o ministério Itaboraí pediu os 
orçamentos. Tremia ainda ao contar as suas impressões, descrevia a câmara, 
tribunas, galerias cheias que não cabia um alfinete, o discurso de José 
Bonifácio, a moção, a votação... (...) (MACHADO DE ASSIS, 2004, p.73). 

  
Segundo Gledson Chaves de Melo, citado por Schwarz, “mais que simples 

localizações no tempo, as datas apontam as questões históricas a que as peripécias ficcionais e 

a composição dos caracteres tomam emprestada a substância” (MELO apud SCHWARZ, 

2012, p.74). Por conseguinte, é mister levar em conta as referências que o autor faz aos 

acontecimentos históricos com um viés “inconformista”, “ainda que prudentemente cifrada e 

reservada ao pequeno número dos leitores atentos ou iniciados” (SCHWARZ, 2012, p.76). 

 Os fatos históricos que permearam a vida do escritor e que moldaram o perfil da nova 

sociedade nacional que tentava se configurar, vão também testemunhar, além da volubilidade 

e outros “maneirismos” da sociedade brasileira, uma mentalidade imediatista, caracterizada 

pelo antônimo da planificação. Não obstante, este imediatismo não aparece no romance 

Quincas Borba e o que vemos, conforme já pontuamos, é um grupo de pessoas que planejam 

cada passo que dão. O único que não planeja é Rubião, que, por essa razão, é malsucedido.  

 Estamos, pois, diante de uma sociedade cuja classe abonada convive, sem crises de 

consciência, com a classe pobre, cuja oportunidade de ascender socialmente é nula. 
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Concomitantemente, é nesse universo de possibilidades para o pobre que o rico vai vislumbrar 

uma larga variedade de opções para exercer seu capricho. Melhor dito, o pobre nada significa 

e é a classe dominante que tudo decide. E, com certeza, pouco faz para beneficiar os menos 

favorecidos. Ao contrário, muitas vezes, os inspira à vilania: 

 
- Deolindo! Deolindo! bradou angustiadamente uma voz de mulher à porta 
de uma colchoaria.  
Rubião ouviu o grito, voltou-se, viu o que era. Era um carro que descia e 
uma criança de três ou quatro anos que atravessava a rua. Os cavaleiros 
vinham quase em cima dela, por mais que o cocheiro os sofreasse. Rubião 
atirou-se aos cavalos e arrancou o menino ao perigo. A mãe, quando o 
recebeu das mãos do Rubião, não podia falar; estava pálida, trêmula. (...) 
Assim, quando o pai, que estava no interior da colchoaria, veio fora, já o 
carro dobrava a esquina de São José. (...) 
 – Obrigado, acudiu o pai; mas onde está o seu chapéu?  
Rubião advertiu então que perdera o chapéu. Um rapazinho esfarrapado, que 
o apanhara, estava à porta da colchoaria, aguardando a ocasião de restituí-lo. 
Rubião deu-lhe uns cobres de recompensa, coisa em que o rapazinho não 
cuidara, ao ir apanhar o chapéu. Não o apanhou senão para ter uma parte 
na glória e nos serviços. Entretanto, aceitou os cobres, com prazer; foi 
talvez a primeira idéia (sic) que lhe deram da venalidade das ações. 
(MACHADO DE ASSIS, 2004, p.76). [grifo nosso]. 

  
E aqui voltamos às nossas considerações sobre a ressignificação, a resposta, que 

podemos conceder à vida ou que buscamos para explicar os desencontros existenciais. Se o 

ser humano recorre a qualquer ramo do conhecimento (erudito ou popular) para a elucidação 

das questões da vida, nem sempre as respostas virão ou serão fornecidas. No ponto de vista de 

Schwarz, o ser humano machadiano se encontra ora pendendo para o tédio ora para uma vida 

sem projetos edificantes, flutuando num oceano de aparências em que busca apenas a 

satisfação do seu desejo, a obtenção de vantagens sociais visíveis. 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).  
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Os romances da segunda fase de Machado de Assis descrevem o homem que é bem-

nascido, vive de rendas e possui ambições intelectuais e políticas, e a segunda categoria, que 

contempla o homem que trabalha loucamente para enriquecer a qualquer custo. Podemos 

enquadrar Palha na segunda categoria, isto é, o comerciante, o “homem capaz de cálculo 

econômico” (SCHWARZ, 2012, p.117), a quem o escritor atribuiu “a maior parte da baixeza 

disponível” (SCHWARZ, 2012, p.117).  

 Schwarz fez uso de uma expressão para referir-se a Machado de Assis que achamos de 

relevância já que ela explica por que o escritor carioca soube mergulhar na alma humana sem 

julgamentos, preconceitos ou classificações precipitadas. A expressão é independência 

ideológico-literária e ela é responsável por igualmente deixar o leitor livre para concluir o 

que quiser. Tal independência permitiu-lhe zombar da filosofia, descrer da religião, criticar a 

política, enaltecer a beleza feminina, conjugar teologia, filosofia e literatura sem nada impor. 

Sem querer chocar o leitor, o Bruxo do Cosme Velho o coloca diante da indiferença moral de 

seus personagens, que, em decorrência, não sentem culpa de nada, não experienciam o 

remorso, não se importam de ser exemplos edificantes para ninguém. Enfastiados, saciados, 

ficam a ruminar qual o próximo passo deve ser feito em direção a mais um ato vil.  

 Será que existe felicidade na vida dos personagens? A felicidade ressignifica a vida 

deles? O termo felicidade aparece no texto 15 vezes. Vejamos alguns exemplos em que 

podemos perceber a que nível de felicidade Rubião, Palha, Sofia e demais se apegam:  

 
Rubião suspirou, cruzou as pernas, e bateu as borlas do chambre sobre os 
joelhos. Sentia que não era inteiramente feliz; mas sentia também que não 
estava longe a felicidade completa. (...) Não era velho; ia fazer quarenta e 
um anos; e, rigorosamente, parecia menos. (MACHADO DE ASSIS, 2004, 
p.14). 

  
Outros exemplos: a) Rubião se refere a Quincas Borba como o autor da felicidade dele 

e do cão; b) Sofia se refere à preparação de Maria Benedita para a vida social da corte e futuro 

casamento como passaporte para a felicidade dela e da mãe; c) A promessa de casamento e a 

felicidade decorrente do enlace matrimonial que torna a feia Maria Benedita linda; d) 

Felicidade conjugal (capítulos CXXII, CXIII, CXVI, CLVIII). Dependendo destes capítulos, a 

palavra aparece mais de uma vez, como é o caso do capítulo CLVIII. Outros exemplos: 

 Dona Fernanda como autora da felicidade de Carlos Maria e Maria Benedita. 
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 A felicidade travestida de desgraça. 

 A felicidade que ajuda a esquecer temporariamente a desgraça alheia. Neste caso, é 

quando Maria Benedita dá à luz uma filha e dona Fernanda, que estava sofrendo ao ver a 

insanidade de Rubião, esquece a mesma, ocupada em ajudar Maria Benedita no resguardo. 

 
Lucien cumprimentou o dono da casa; este, porém, não viu a cortesia, como 
não ouvira o sinal do Quincas Borba. Estava em uma longa cadeira de 
extensão, ermo do espírito, que rompera o teto e se perdera no ar. A quantas 
léguas iria? Nem condor nem águia o poderia dizer. Em marcha para a lua, - 
não via cá em baixo mais que as felicidades perenes, chovidas sobre ele, 
desde o berço, onde o embalaram fadas, até à Praia de Botafogo, aonde elas 
o trouxeram, por um chão de rosas e bogaris. (MACHADO DE ASSIS, 
2004, p.164). 

  
No trecho acima, o termo aparece apenas para descrever a loucura de Rubião.  

 Lendo as passagens acima e os últimos parágrafos, podemos depreender que a 

felicidade se resume ao status alcançado pela mulher por intermédio do casamento e, para o 

homem, ela depende da obtenção ou não de bens materiais. Será que os personagens esperam 

que a felicidade seja obtida somente após a morte? Evidentemente que não. A felicidade para 

eles é exclusiva da riqueza material, independentemente se esta é conseguida honestamente. A 

felicidade não traz um novo sentido à vida, mas sim a riqueza, a mudança de status, obtidos à 

custa de planejamento, dissimulação, hipocrisia. 

 Felicidade, vaidade, volubilidade, tédio, mal e tantos outros aspectos da condição 

humana podem ser tratados tanto pela filosofia, pela teologia e pela literatura, cada uma delas 

fazendo uso de seus próprios instrumentos. E, sobretudo, sem tender a encaixar Machado de 

Assis em nenhum sistema teológico, filosófico ou literário. Só assim é que teremos um 

diálogo não tendencioso entre esses três campos do conhecimento sempre tendo em mente 

que devemos manter o distanciamento e a independência ideológico-literária tão caros ao 

autor de Quincas. Borba. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Ao longo do presente trabalho, procuramos abordar o mal, que surge como um 

absurdo que se opõe à racionalização do mundo e do ser humano, a partir da obra Quincas 

Borba, de Machado de Assis. 

 Não podemos deixar de nos referir ao desafio que se apresentou, já que objetivamos 

uma abordagem teológica e filosófica do assunto, mas tendo o cuidado de não estabelecermos 

um discurso fundamentalista de crítica ao mal ou apologético. Concomitantemente, 

procuramos não “cristianizar” ou “batizar” Machado de Assis para podermos tecer nossas 

considerações teológicas. E essa cautela se fez ainda mais oportuna, por termos escolhido um 

autor cuja obra, e aqui não nos limitamos ao livro Quincas Borba, desfez todas as ilusões 

criadas por uma sociedade plasmada numa aristocracia rural, no senhor de terras e nos 

escravos que, posteriormente, testemunhou o surgimento da classe de comerciantes e donos 

de capitais, a qual se caracteriza por adquirir bens e por especular. Não se deixando levar pelo 

cenário promissor que se descortinava diante de si, Machado de Assis preferiu apontar as 

mazelas e os males decorrentes, ao invés de se paralisar diante das promessas de fortuna, de 

lucro e de ascensão social, conforme ocorreu com os personagens do livro. 

 Por conseguinte, essa descrença e distanciamento de uma sociedade que se achava 

apta a competir com os países industrializados, vão influenciar o tom que o escritor conferiu à 

obra Quincas Borba. Em outras palavras, avesso aos discursos panfletários e aos romances de 

tese, o autor foi mostrando o mal nas relações, ora ironicamente, ora ceticamente, deixando-

nos livres para refletir e concluir o que quiséssemos. 

 Portanto, elaborar uma abordagem teológica e filosófica em Quincas Borba, exigiu 

que nos fundamentássemos em teólogos e filósofos que se debruçaram sobre o tema, mas 

sempre evitando o julgamento tendencioso e procurando mostrar que o mal pode ser praticado 

por qualquer um: basta ter oportunidade. 

 Inicialmente, procedemos a uma biografia do autor, tecemos considerações sobre a 

obra objeto de nossa pesquisa em que privilegiamos a transposição dela, inicialmente em 

forma de folhetim ou seriada para a forma de livro e as consequências formais e literárias que 

surgiram a partir de tal transposição. 
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 Em termos do estilo machadiano, detemo-nos no discurso em terceira pessoa, nas 

referências ao leitor, nas lacunas, no discurso indireto livre e no imaginário, os quais formam 

um conjunto de recursos que favorecem a(s) reflexão(ões) que o leitor queira fazer. De modo 

mais específico, tais recursos auxiliam e nos conduzem àquela atmosfera das ambiguidades e 

meias-tintas, tão caras ao escritor.  

 É sempre importante salientar que Machado de Assis a nada nos obriga e, se 

quisermos, poderemos fazer uma leitura cujas especulações se resumiriam a se Rubião ficaria 

curado da loucura, se reaveria seus bens e quaisquer outras lucubrações. Contudo, o escritor 

está muito além dessas hipóteses rasteiras e nos inspira (e apenas isso) a mergulharmos em 

nossa finita, contingente e limitada condição humana, embora a modernidade insista em nos 

fazer acreditar no contrário, isto é, apregoe o imediatismo, a autossuficiência, a fragmentação 

e a utilidade. E o Bruxo do Cosme Velho, como se tornou conhecido, sempre duvidou das 

benesses da modernidade, a qual, já em sua época, leva o ser humano a ignorar os limites 

referentes aos próprios recursos, à coragem, à vontade e à determinação. Esta postura pôde ser 

sobretudo constatada em Palha, que, se aproveitando da ingenuidade, da inexperiência e do 

inesperado recebimento de uma fortuna, vê no herdeiro do filósofo Quincas Borba a grande 

oportunidade de sua escalada social. Por conseguinte, o escritor carioca nos sugere que é 

necessário ter discernimento, pois não dá mais para fingir que não se enxergam os males da 

modernidade. 

 Nada escapa ao olhar de Machado de Assis, o qual “morde e assopra” (BOSI, 2007, 

p.11). Mas este olhar sempre se dirigiu ao comportamento humano. Embora o autor tenha 

sofrido influências de sua própria vida e da sociedade em que estava inserido, foi muito além 

das convenções familiares, sociais e econômicas, e desvendou, o quanto pôde, a alma 

humana, imutável e misteriosa. 

 Jamais obteríamos êxito em enquadrar o Bruxo do Cosme Velho numa corrente 

teológica ou filosófica, e este nunca foi nosso propósito, mas sua obra nos permite refletir 

sobre temas e concluir que a teologia e a filosofia, em Quincas Borba, não dariam conta de 

tudo o que podemos vislumbrar ao lermos a obra. 

 No entanto, não nos esqueçamos que também temos como ferramenta essencial, neste 

estudo, a literatura, que é espelho, na opinião de Alfredo Bosi, e que serve de mediadora entre 

a teologia e a filosofia uma vez que ela fala à imaginação humana por meio da metáfora, da 

sinestesia, da ironia, da gradação. 
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 Levantamos a questão se Machado de Assis era um filósofo, pois não podemos negar 

que ele foi leitor de Pascal, Montaigne e Schopenhauer, entre outros, e consideramos que 

podemos refletir filosoficamente ao lermos suas considerações sobre a vida, o ser humano, 

mas nunca que ele criou uma teoria filosófica. Aliás, ele, ao criar a teoria do Humanitismo, 

tinha como objetivo satirizar a filosofia, o cientificismo, o positivismo e todos os ismos 

presentes em sua época. 

 Apontamos para o aspecto de que o autor fora considerado avesso à religião, descrente 

de Deus, contra a doutrina, e procuramos afastar todas essas críticas uma vez que ele, na 

verdade, se opunha à indiferença do clero, que se afastava de sua verdadeira missão e buscava 

alianças com o poder político e econômico. Machado de Assis, na verdade, não duvidava de 

Deus, mas do ser humano. 

 Em decorrência da distância que o escritor assume diante do desenrolar das 

desventuras de Rubião, exemplo de uma burguesia insegura de sua força que tenta aproximar-

se da nobreza por intermédio da imaginação, falsificação ou imitação, podemos perceber não 

só aspetos teológicos e filosóficos na obra, mas também históricos, econômicos, sociais, 

geográficos. E isso é inspirador porque nos damos conta que o ser humano é múltiplo 

cambiante, o que nos leva a ver a condição humana num caleidoscópio em que os delírios de 

grandeza e glória, a sede de enriquecimento rápido, a ambição, a vaidade, a inveja, a 

hipocrisia, excetuando os delírios, tomam as rédeas de um destino premeditadamente 

calculado por homens e mulheres. Estes, munidos de dissimulação e hipocrisia, mas se 

valendo de paciência e persistência, vão adquirindo riqueza e poder, fazendo da astúcia o seu 

moto. 

 Ao longo de nosso estudo da obra Quincas Borba, no viés teológico e filosófico, 

apontamos que não há lugar para o amor. Aliás, o próprio Machado de Assis se queixava, em 

um de seus escritos, da falta de amor ao próximo, a qual é uma constante na trama. E, não 

desejando impor nosso olhar ao de Machado de Assis, mas buscando entender a possibilidade 

de também perscrutarmos a vida como ele fez, nos assombramos, nos emocionamos, 

respondemos ao autor, quando este nos coloca frente a frente com nossa limitação e com o 

próprio risco de também cairmos nas malhas da autossuficiência e do excesso de expectativas 

e idealizações. 

 Sugerimos que não podemos proceder à leitura de Quincas Borba exclusivamente sob 

o ponto de vista da moral e evitar, a todo custo a simplificação, a qual leva ao discurso raso e 
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superficial. Ao invés disso, precisamos nos ater aos vários e instigantes desdobramentos que a 

obra Quincas Borba nos proporciona. Sem demonstrar explicitamente o jogo da vida, mas 

apenas sugerindo, o autor brinca com as dúvidas, com as aparências, com a idealização, com a 

filosofia, com a política, com o jornalismo. 

 Não tivemos o intuito de provar e demonstrar doutrinas teológicas e teorias filosóficas 

na obra já que Machado de Assis preferiu escrever um livro em que levou em conta o caráter 

dialético e conflitante de toda a realidade e, por conseguinte, não deu respostas concretas e 

pré-estabelecidas sobre o porquê de praticarmos o mal, mas nos sugeriu inequivocadamente 

que o mal é inevitável no mundo, que o mal está no coração de todo ser humano. Ele o fez 

sem se referir à carga religiosa-moralizante e, por essa razão, qualquer tipo de leitor, 

pertencendo a determinada confessionalidade ou não, se debruça sobre o comportamento 

humano, que, para lutar pela vida, se despe da piedade e da compaixão e, através da liberdade 

(cujo uso é sobremaneira devastador), comete atos que prejudicam o outro. 

 O mal, tal como se apresenta e o conhecemos, corrói as relações, e Machado de Assis 

o demonstrou já que os personagens que o perpetraram se escondiam atrás de uma aparência 

de gentileza, cordialidade e simpatia. Contudo, não nos enganemos – o escritor nos sugeriu 

que sempre há uma possibilidade de mal, que este é inevitável quando se opta por ele e que 

pretender um mundo sem mal é excesso de idealização, a qual não leva em consideração a 

fraqueza humana, capaz de causar sofrimento ao próximo, de lançar mão da violência física e 

psicológica e de desviar sua liberdade de maneira errônea. 

 Será que, ao assumirmos nosso mal, poderemos deixar de praticá-lo? Em Quincas 

Borba, nenhum personagem assumiu sua malignidade ou pelo menos se deu conta do quanto 

ele é pernicioso à alteridade, sugerindo que o bem é fraco, vulnerável e pouco atraente já que 

este não tem forças e poder para ajudar o ser humano a chegar ao seu alvo e também é pouco 

atraente, pois dele não advém poder, dinheiro, status. 

 Com um estilo impecável, Machado de Assis foi traçando o perfil de seus personagens 

com o cuidado de não torná-los piores do que os que ele observava na realidade. Sem um 

determinismo radical, sem ilusões, e levando em consideração os enganos, as surpresas, os 

absurdos e os imprevistos da vida, o escritor mostra homens e mulheres tais como são, à 

mercê de seus desejos, necessidades e vontades. 
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 Ao assumirmos nosso mal, será que nos aproximaremos do nosso bem? Será que, por 

idealizarmos em excesso a sociedade, as relações, as pessoas, não permitiremos o mal correr à 

solta já que a realidade nos mostra que toda apologia do bem se mostra ineficaz quando nos 

deparamos com a morte, a doença, a fúria da natureza? Machado de Assis nos sugeriu todos 

esses questionamentos, sem impor sua opinião, mas tendo sempre a delicadeza de nos 

conduzir serenamente pelos meandros da alma humana, em que nos deparamos com as 

inúmeras torpezas e pouca virtude da condição humana.   

 E aqui fica uma pergunta para estudos posteriores: será que nossa dificuldade em nos 

reconhecer como sendo igualmente portadores do mal não se deve ao fato de enfatizarmos o 

ideal e nos afastarmos da realidade? 
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