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RESUMO
Essa dissertação consiste em uma abordagem comparatista entre o escritor
Machado de Assis e o cineasta José Mojica Marins. A pesquisa verifica analogias entre
os romances Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro e os filmes À meianoite levarei a sua alma e Esta noite encarnarei no teu cadáver. Nesse trajeto,
examinam-se as obras dos autores a partir do contexto patriarcal e de simbologias e
referências religiosas.
O estudo enfoca as personagens Brás Cubas, Dom Casmurro e Zé do Caixão,
homens que buscam firmarem-se na condição masculina patriarcal, mas tornam-se
deslocados quando seus intentos fracassam mediante ao esfacelamento de um sistema
social que se torna cada vez mais obsoleto.
O objetivo é apresentar similitudes entre o escritor oitocentista e o cineasta
contemporâneo, pois a complexa caracterização psicológica de suas personagens se
inter-relacionam com as vivências pessoais dos autores tornando-se determinantes na
construção das obras analisadas. Portanto, verifica-se nas obras machadianas a estrutura
social brasileira do século XIX composta de conceitos machistas e segregacionistas e os
primeiros indícios da desestruturação do sistema patriarcal; dentro desse corpus se
analisam, também, o rompimento de estatutos e simbologias religiosas pertinentes ao
patriarcalismo vigente no período e mudanças sociais de comportamento, tais como a
emancipação feminina. Assim, partindo desse estudo dos livros de Machado
desenvolvem-se comparativos com os filmes de Mojica, que possuem uma ambientação
e caracterização semelhantes ao cenário oitocentista brasileiro.
Com essa pesquisa, pretende-se salientar a importância da obra cinematográfica
de José Mojica Marins – tão complexa quanto à obra machadiana – e reafirmar a
significativa contribuição de Machado de Assis à Literatura universal.

Palavras-chave: Machado de Assis; José Mojica Marins; Literatura; Cinema.
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ABSTRACT

This dissertation consists of a comparative approach between the writer Machado de
Assis and the filmmaker José Mojica Marins. The research finds similarities between
the novels Memórias Póstumas de Brás Cubas and Dom Casmurro, at one side, and À
meia-noite levarei a sua alma and Esta noite encarnarei no teu cadáver, at the other. In
this way, we examine the works of these authors from a patriarchal context and also
symbols and religious references.
The study focuses on the characters Brás Cubas, Dom Casmurro and Coffin Joe, men
who seek to enforce them selves as male patriarcal entities, but eventually become
displaced when their attempts fail within a meltdown of a social system that becomes
increasingly obsolete.
The goal is to present similarities between the nineteenth-century writer and the
contemporary filmmaker, because the complex psychological enbodyments of their
characters interrelate with the authors personal experiences, becoming decisive in the
construction of the analysed works in question. Therefore, there is in Machado’s work
traces of the Brazilian social structure of the nineteenth century composed mainly of
sexist and segregationist concepts and the first signs of disintegration within the
patriarchal system; inside this corpus it is analysed also the disruption of laws and
religious symbols linked to the prevailing patriarchy of the period and social behavioral
changes, such as female emancipation. Thus, starting from this study of Machado’s
books, a comparison with Mojica's films is developed, which have a similar ambiance
and characterization of the Brazilian nineteenth-century period.
With this research, we intend to emphasize the importance of José Mojica Marins
cinematographic work - as complex as Machado's work - and to reaffirm the significant
contribution of Machado de Assis to universal literature.
Key words: Machado de Assis; José Mojica Marins; Literature; Cinema.
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“Existe algum lugar
Onde eu posso pagar respeitos
Pela morte da minha família
Mostre algum respeito
Entre os três de nós
Há a mãe e a criança
Então há o pai e a criança
Mas nenhum homem e uma mulher
Nenhum triângulo de amor...”.
Family, Björk
“Quando o ateísmo quiser mártires,
que o diga, o meu sangue está pronto”.
Marquês de Sade
“Um filho, numa mulher, é uma transformação.
Até uma cretina quando tem um filho melhora”.
Nelson Rodrigues
“... A nossa vida é truculenta:
nasce-se com sangue
e com sangue corta-se a união
que é o cordão umbilical.
E quantos morrem com sangue.
É preciso acreditar no sangue
como parte de nossa vida.
A truculência.
É amor também”.
Nossa truculência, Clarice Lispector
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INTRODUÇÃO
Durante a pesquisa da tese que me propus a escrever, ao expor o tema do meu
estudo, deparei-me com uma reação unânime: o riso. Não o riso faceiro diante de uma
boa piada, mas o riso incômodo, tão característico dos incrédulos diante de supostas
ideias descabidas, argumentos esdrúxulos, situações absurdas; resumindo, diante do
absurdo da loucura.
Notei, curioso, esse fato desde a primeira vez que expus a mínima intenção:
“analisar comparativamente as obras de Machado de Assis e José Mojica Marins”. A
situação se agravava quando esmiuçava o meu interesse: “encontrar semelhanças entre
Dom Casmurro, Brás Cubas e Zé do Caixão”. Então, seguida da risada incômoda,
vinham as expressões “impossível!”, “maluquice!” ou, pior, “só você mesmo!”.
Essas reações têm uma evidente explicação: José Mojica Marins e sua
personagem Zé do Caixão serem associadas ao maior escritor brasileiro, Machado de
Assis.
Associações entre as obras machadianas e obras de diversos autores são comuns
para os estudiosos, por exemplo: o paralelo entre Dom Casmurro e Othelo, de
Shakespeare, descrito no livro O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, de Helen
Caldwell, ou a análise comparatista entre Machado de Assis e Jorge Luis Borges no
livro Machado e Borges e outros ensaios de Machado de Assis, de Luís Augusto
Fischer.
Então, por que é tão impossível aceitar um comparativo entre Machado e
Mojica? Por que a menção dessa possibilidade causa a reação de incredulidade cômica
comum diante do disparate?
Convicto de que esse comparativo não era impossível, o descrédito alheio me fez
mais crédulo em encontrar similitudes entre os autores e suas obras. Mas sabia que era
um caminho um tanto complicado para traçar, pois os autores não estavam apenas
separados pelo tempo e pelos veículos midiáticos de suas obras – Machado na literatura
e Mojica no cinema – estavam separados por uma discriminação acadêmica. Assim, eis
aqui um dos fatores da incredulidade alheia: é inaceitável e descabido comparar o culto,
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bibliófilo, intelectual e ícone da literatura brasileira Machado de Assis ao cineasta
“marginal”, “semianalfabeto” e “inculto” José Mojica Marins.
Mojica foi desde seus primeiros filmes considerado um imbecil que se
aventurava na arte elitizada do cinema. Essa desconsideração crítica se dava,
principalmente, pela dificuldade visível que o cineasta possuía em trabalhar a estrutura
dramática e sintática dos seus roteiros, a princípio porque seus enredos, à primeira vista,
eram simplistas; segundo porque a base de uma obra cinematográfica parte de um
roteiro, uma forma literária e textual de “visualizar” as imagens, sendo que Mojica não
tinha nenhuma familiaridade ou conhecimento sobre isso; seus roteiros eram fragmentos
de ideias visuais dispostas em sequências garatujadas em folhas de papel.
Esse preconceito para com a obra de José Mojica Marins fica evidente a partir de
críticas após o sucesso de seus primeiro filme com a personagem Zé do Caixão:
O público medianamente esclarecido se julga obrigado a valorizar o
exótico e o que é ligeiramente incomum, o que explica o sucesso que
faz o delirante cinema de horror do japonês Akira Kurosawa [...] o
desfile grotesco, grosseiro, grosso de À meia noite levarei a sua alma,
que absolutamente não é cinema, acaba por encantar os que sentem a
falta de uma espécie de pornografia capaz de ser encontrada em
qualquer das revistinhas clandestinas que, livremente, circulam do
Posto 6 ao Grajaú. Meia-Noite não é um filme primitivo, é primário;
não choca, imbeciliza; para o cinema do Brasil não é uma linha
pioneira, é um atraso. A lembrança de Luis Buñel, levianamente
chamado como testemunha da importância de Mojica, só pode ser
considerada um desaforo [...] Mojica faz o cinema do instinto, o
cinema animal há muito tempo sonhado e nunca executado, dirão seus
divulgadores. Frases como esta, capazes de englobar tudo – desde o
mau gosto suburbano de Miguel Borges e Canalha em crise, até o
expressionismo caipira de Khouri e Noite vazia, para ficar no cinema
brasileiro –, é que podem, de uma forma muito simples, descer o
cinema (brasileiro) ao nível mais baixo, o da mendicância de ideias. À
meia-noite levarei sua alma não é um filme pobre, é um filme
ostensivamente nojento1.

Ou, posteriormente, na sequência com Esta noite encarnarei no teu cadáver:

1

Crítica de Maurício Gomes Leite, publicada no Jornal do Brasil em meados de 1966, logo após a estreia do filme À meia-noite
levarei a sua alma no Rio de Janeiro. (BARCINSKI e FINOTTI, Maldito, pp. 117-118).
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O filme ora examinado focaliza as facetas de um autêntico débil
mental que não acreditava em reencarnação [...] O filme é de um mau
gosto terrível. Os produtores tentam levar ao público um trabalho do
gênero terror, usando e abusando de pancadaria, torturas, sexo e
violência extremada. As sequências são desordenadas, indicando a
instabilidade de toda equipe técnica [...] O desempenho do cast deixa
muito a desejar, pois se assemelha a um verdadeiro teatro filmado,
sem aquela naturalidade existente nos elencos de primeira categoria
que encontramos no próprio cinema tradicional2.

Contrário ao que se imagina, o ilustre Machado de Assis também não recebeu
louros unânimes após a publicação, em particular, de Memórias Póstumas de Brás
Cubas e Dom Casmurro.
Sílvio Romero, afamado crítico oitocentista, muito depreciou a obra e a pessoa
de Machado de Assis:
[...] um certo pessimismo de pacotilha que anda aí a exibir-se em
memórias póstumas, em diários de sacristães, em palestras entre
santos e outras baboseiras doutorais e insulsas. [...] Seu Brás Cubas é
um adúltero enjoativo e seu Quincas Borba um lunático sensaborão.
Ambos pretensiosos e insignificantes na sua pretensiosidade, nenhum
deles é um exemplar vivo da humanidade; são tipos convencionais,
paspalhões de papelão, verdadeiros abortos de uma imaginação sem
real força criadora3.

Frota Pessoa também não poupou palavras ao criticar Dom Casmurro:
O seu último livro, Dom Casmurro, é de uma concepção inferior.
Expurgando-o

das

pequeninas

observações

que

o

recheiam,

pedacinhos de vida e pedacinhos de alma, vistos como através de um
buraco de fechadura, ele resume-se em mostrar como uma criança,
licenciosa por educação e talvez por atavismo, dará uma mulher
adúltera. – E esta moralidade explícita lá está no livro: – Uma estava
dentro da outra, como a fruta dentro da casca. – Parece exagerado
quatrocentas páginas para tão pouco4.

2

Trecho de um parecer dos censores quando Esta noite encarnarei no teu cadáver foi submetido à avaliação da Censura do regime
militar. (Ibidem, p. 164).
3
JÚNIOR, Machado de Assis – vida e obra – Apogeu, vol. 4, p. 86.
4

MONTELLO, Os inimigos de Machado de Assis, p. 40.
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Apesar das críticas negativas, as obras de Machado e Mojica encontraram seus
apreciadores e tornaram-se, com o tempo, marcos autorais. Porém, diferentemente dos
trabalhos de Machado, apesar do tempo que sedimentava a contribuição artística, os
trabalhos posteriores de Mojica variavam de qualidade, entremeados até por filmes
pornográficos, perdendo o respeito da crítica especializada, mas não do grande público
que adorava o apelo popular e grotesco de seus filmes.
Essa irregularidade na obra de Mojica gerou uma completa ojeriza crítica, além
da constante perseguição da Censura que mutilava e alterava seus filmes. Tão intenso o
empenho em desacreditar Mojica como autor que, aos poucos, sua filmografia tornou-se
uma peculiaridade bizarra no cinema nacional e Mojica passa a ser visto como um
disparatado ignorante que criou obras grotescas. Como afirmado antes, o tempo
justificaria sua importância e a obra de Mojica seria redescoberta em meados dos anos
1990 na Europa e, principalmente, nos Estados Unidos, partindo daí um revisionismo
crítico brasileiro que o alçaria como um dos mestres do cinema nacional.
Porém, um fato se manteve inalterado: a popularidade de Zé do Caixão.
Essa personagem foi contextualizada como vilão, um assumido anti-herói
misógino, estuprador, torturador e assassino. Mas, a excessiva exposição midiática fora
das telas de cinema – onde José Mojica Marins colocava sua personagem em programas
de calouros, propagandas de tônicos para unhas, comerciais de carros, etc – foi
banalizando a real natureza da personagem, carnavalizando-a através da empatia
popular que renegava sua origem cinematográfica, tornando Zé do Caixão querido até
por crianças. A não aceitação da crítica e sua empatia com o público tiveram um efeito
negativo na personagem e nas obras que é protagonista. Por um viés a personagem não
era levada a sério, por outro as obras não eram lembradas ou associadas à personagem.
Esse fato foi constatado ao procurar estudos sobre o cinema de José Mojica
Marins e sua personagem. São poucos, sendo a maioria análises superficiais, óbvias e
repetitivas.
Zé do Caixão, apesar do prestígio tardio alcançado por seu criador, tornara-se
uma atração circense, um freak, um palhaço de capa e cartola.
Então, onde há a intersecção das obras de Mojica e Machado? Essa era a questão
sedutora após assistir a exibição de À meia-noite levarei a sua alma e munido de
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informações recentes adquiridas em aulas sobre Machado de Assis. Estando naquele
momento, como vou descrever no primeiro capítulo desse estudo, em companhia do
próprio cineasta José Mojica Marins, discuti com ele minhas ideias e descobri que
Mojica nada sabia sobre Machado, mas dele nunca escutei a palavra “impossível”
porque para Mojica tudo era possível mesmo as comparações mais inusitadas.
Conversei diversas vezes com o cineasta durante uma semana – nem imaginando que
meus “delírios” um dia seriam tema de uma tese –, e indaguei sobre a natureza de sua
personagem e das semelhanças de Zé do Caixão com Brás Cubas e Dom Casmurro.
Constatei, durante essas conversas, que o próprio Mojica havia banalizado Zé do Caixão
desvalorizando sua natureza primitiva e construção arquetípica.
Dessa forma, senti-me compelido a resgatar a primitiva essência da criação de
Mojica, além de trabalhar as similitudes com as personagens machadianas. Cabia, então,
pesquisar, construir e embasar uma teoria muito particular e peculiar, talvez única no
que se propunha, devido aos autores comparados.
Para tal desafio iniciarei o estudo observando no capítulo 1 semelhanças entre
Machado de Assis e José Mojica Marins, tanto na biografia dos autores como na
estruturação de suas obras, além da comparação entre as personagens Brás Cubas, Bento
Santiago/Dom Casmurro e Zé do Caixão; para tal resultado determinarei três pontos
confluentes: a contextualização patriarcal que as personagens estão inseridas (sendo
conceitos desse contexto patriarcal: a afirmação da masculinidade e virilidade, a busca
da perpetuação sanguínea através da paternidade e o machismo), as caracterizações e
personalidades das personagens e as analogias simbólicas referentes a temas religiosos.
No capítulo 2 desenvolverei detalhadamente os elementos abordados no capítulo
anterior. Trabalhando a partir de uma triangulação observada nas obras de Machado de
Assis e José Mojica Marins buscarei constatar a existência de uma configuração
trinitária nas relações entre as personagens principais, remetendo simbolicamente ao
conceito cristão da Tríade; no caso desse capítulo vou me concentrar, apenas, no
conceito triangular, dividindo o capítulo em três subcapítulos como vértices de um
triângulo. Analisarei em O Homem as personagens Bento Santiago e Brás Cubas; em A
Mulher, as personagens femininas das obras machadianas e em A Morte a iconografia
da morte presente nas obras de Machado de Assis e de José Mojica Marins, assim como
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a personagem Zé do Caixão traçando conexões com as personagens masculinas
machadianas.
No capítulo 3, em O relâmpago que precede a escuridão apresentarei uma série
de fatores que prenunciavam o enfraquecimento e posterior queda do sistema patriarcal
no Segundo Reinado presentes nas obras machadianas comparativamente com
elementos observados nos filmes de Mojica. Dentre esses fatores, destacam-se os
movimentos emancipadores das minorias, principalmente o fortalecimento do
feminismo que serão de suma importância para a desestruturação do patriarcalismo
durante a transição da Monarquia para a República. Em seguida, no subcapítulo A
Trindade profanada: fim, início, meio trabalharei, novamente, com o conceito de
triangulação, porém vou me aprofundar na simbologia religiosa da Tríade, onde
aplicarei esse conceito em Dom Casmurro e nos dois filmes de Mojica, buscando
encontrar relações simbólicas com a Santíssima Trindade e demonstrar que esse
conceito é corrompido assumindo uma nova configuração, a Quaternidade. Para
alcançar esse intento estruturarei a disposição dos subcapítulos conforme a sequência
das cenas de Esta noite encarnarei no teu cadáver que demonstram uma trindade se
transfigurando numa quaternidade e, paralelamente, compararei esses simbolismos aos
encontrados em Dom Casmurro.
Por último, alerto que este trabalho não pretende dar conta de todas as possíveis
comparações entre as obras de Machado de Assis e José Mojica Marins. O recorte
proposto nessa pesquisa se limita as obras citadas e numa sequência de fatos e símbolos
análogos entre essas obras, buscando coerência na construção de uma narrativa teórica.
O objetivo dessa dissertação é, através de uma leitura comparatista de Machado
de Assis e José Mojica Marins, identificar e evidenciar semelhanças culturais entre os
autores e estruturais entre suas obras, além de salientar a importância do cinema de José
Mojica Marins como obra complexa e digna de futuros estudos.
A princípio, parece impossível estabelecer um paralelo entre Machado e Mojica.
Mas, como diria uma ilustre personagem oitocentista: “Uma vez eliminado o
impossível, o que restar, não importa o quão improvável, deve ser a verdade”5.

5

Frase icônica pronunciada por Sherlock Holmes, personagem da era vitoriana, criação do escritor inglês Sir Arthur Conan Doyle.
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CAPÍTULO 1
SERÃO NOITES INTEIRAS, TALVEZ POR MEDO DA ESCURIDÃO6

“Para a alma que vem do céu, o nascimento é uma morte”
Empédocles, c. 490-430 a.C.

Na maioria dos estudos de literatura focados na obra de Machado de Assis é
praticamente impossível deixar de atravessar teorias que permeiam a filosofia, a
psicologia, a política, a religião e, até mesmo, o ocultismo.
Sua obra, de incontestável valor criativo, não perdeu o viço até os dias atuais.
Uma explicação perspicaz, porém óbvia, seria o arguto olhar sobre a sociedade de sua
época. Olhar que transpassava o tênue véu do conservadorismo burguês e revelava
densas camadas de conflitos sociais, melhor dizendo, conflitos humanos. Poucas vezes
um autor conseguiu com tamanha discrição ser tão rascante e irônico com o objeto de
sua obra. Muitas vezes, se não integralmente, Machado de Assis, em certo sentido, agia
como um minucioso naturalista, tal qual o britânico Charles Darwin. Diria este: “Cada
organismo possui um agente que trabalha para sua destruição, só vemos isso com
dificuldade.”7 Machado acenaria com a cabeça concordando com Darwin .
A agudeza machadiana era marcante não apenas por analisar a sociedade
burguesa brasileira na sua evolução e no seu processo gradual de seleção natural, mas
também individualmente no microcosmo das células familiares. Não importa o período
literário em que sua obra seria encaixada, mesmo durante o período do romantismo
machadiano, sua análise minuciosa seria marcante, principalmente no que se refere às
relações pessoais entre homens e mulheres. Na obra machadiana é constante uma forte
tensão sexual. A burguesia era escravocrata, cristã e patriarcal, dessa forma os homens
6

Título retirado de um verso da música Será da Legião Urbana, pertencente ao disco Legião Urbana (1985): Nos perderemos entre
monstros/Da nossa própria criação/Serão noites inteiras/Talvez com medo da escuridão/Ficaremos acordados/Imaginando alguma
solução/P’rá que esse nosso egoísmo/Não destrua nosso coração.
7
DARWIN, A origem das espécies – Esboço de 1842, p. 44.
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tinham o controle financeiro sobre a família e os bens materiais e as mulheres não
possuíam, ainda, voz ativa, nenhum controle patrimonial e serviam, principalmente,
para fins capitalistas (eram moeda de escambo entre as famílias através de casamentos
arranjados para afinar acordos financeiros e/ou perpetuar/expandir patrimônios) e de
procriação (era o caso de gerar muitos filhos e, obrigatoriamente, pelo menos um
varão). Esse conceito era apoiado severamente pela Igreja.
A procriação era a perpetuação do sangue familiar, sendo que da mesma forma
observada por Darwin em outras espécies, o mamífero Homem precisava ter muitas
crias para evitar a extinção de sua linhagem mediante as intemperes de um ambiente
hostil (guerras, doenças, etc).
Nascer no âmago de uma família burguesa era um privilégio, pois o rebento,
caso homem, gozaria das mais variadas alegrias e confortos que um varão teria ao
carregar a responsabilidade da perpetuação patriarcal daquela célula familiar. Caso
fosse mulher, menos mal, pois, se perfeita e bem educada, seria um bom futuro negócio,
tal como os negros escravos que engordavam o patrimônio dos chefes de família.
Resguardando as devidas comparações de época e costumes, podemos afirmar o
mesmo ao deslocar as observações para outro tempo e lugar, transferindo-nos dos
subúrbios do Rio de Janeiro do século XIX para o século XX, para meados dos anos
1960 no bairro Brás da cidade de São Paulo. Muda-se também o autor, agora José
Mojica Marins, que está longe de escrever bem como Machado de Assis, ainda mais
que sua arte não é a prosa ou poesia, mas sim o cinema. Homem de grande ambição e
ego monumental, possuía uma ingenuidade e soberba dignas de um Brás Cubas ou um
Quincas Borba. Caso, por encantos metafísicos, os dois autores se encontrassem,
Machado poderia confundir Mojica com uma de suas criações.
Mojica podia não ter o olhar arguto machadiano, mas tinha uma arguição
intuitiva e criatividade instintiva. Longe de ser o Machado bibliófilo, Mojica gostava de
histórias em quadrinhos, filmes “B” e era pouco letrado, sendo seu português falado tão
deficitário quanto o português escrito. No entanto, sua sensibilidade “tacanha” e um
instinto artístico primoroso o fizeram olhar para a tela branca do cinema e criar uma
personagem tão crítica, mordaz, cruel, irônica, fatalista, descrente e misógina quanto as
personagens machadianas Bento Santiago e Brás Cubas. E caso, por encantos
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metafísicos, Mojica lesse as referidas obras dessas personagens poderia afirmar que
eram suas essas criações.
A personagem criada por Mojica, Zé do Caixão, é fruto do mesmo sistema
patriarcal que ensejou valores rigorosos nas mentes de Brás Cubas e Bento Santiago.
Ambos partilham a mesma visão de mundo.
Mojica sentia a tensão social do inicio dos anos 1960 que eclodiria em 1964 na
instauração do regime da ditadura militar, mesmo ano que nascia o primeiro filme
protagonizado pela personagem Zé do Caixão.
Machado de Assis e José Mojica Marins, criadores. Bento Santiago, Brás Cubas
e Zé do Caixão, criaturas. Ambos os criadores partilham semelhantes origens humildes
e objetivos de trabalhos ambiciosos. As criaturas, como estando numa sala de espelhos,
refletem o mesmo caráter, as mesmas fobias, as mesmas neuroses e foram criados pelo
mesmo sistema autoritário, racista e conservador.
Para entender esses criadores e criaturas de tempos e lugares distintos, é
necessário voltar ao Rio de Janeiro do século XIX, onde os pobres rebentos que nasciam
de famílias “desprivilegiadas”, as “do povo”, “a gente das ruas, dos morros, dos
mocambos8, da periferia”, não gozavam de privilégios e possuíam no máximo a
proteção de algum “padrinho” burguês. Essa gente tinha que se fazer na vida e a vida
era crua, incerta. Nascer, sem a glória de ser burguês, era estar como morto caminhando
entre vivos, era como estar na escuridão perene.
Este estudo se inicia comparando a vida e a gênese criativa de dois autores e
suas criações tão análogas. É necessário, para entender analogias, começar pelo
princípio.
1.1. – Uma lamparina na escuridão

8

Também denominados mucambos, palhoças ou tejupar. Eram habitações simplórias e frágeis construídas artesanalmente feitas de
barro e palha. No principio eram construídas pelos negros fugidos das senzalas em locais ermos onde formavam os quilombos, daí o
termo quimbundo mu + kambu que significa esconderijo (HOUAISS e VILLAR, Grande Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa, p. 1939). Porém, segundo Gilberto Freyre no livro Sobrados e Mucambos, as casas e sobrados burguesas com o passar
do tempo foi perdendo o volume e a complexidade social. Em meados do século XIX, já deixavam o aspecto marcante das casasgrandes na sua amplitude de centro patriarcal rural e tornavam-se urbanas, unidades autônomas de patriarcado, dessa forma a casagrande tornava-se menor como sobrado urbano e, consequentemente, as senzalas diminuíam de tamanho tornando-se quartos para
criados. Em movimento oposto, os negros livres, indigentes e trabalhadores pobres formavam aldeias de mocambos que há tempos
deixaram de ser ocultos, porém permaneciam marginalizados. (FREYRE, Sobrados e Mucambos, pp.152-153).
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Após o susto de sentir um jato de líquido escorrer por suas pernas, iniciam-se
contrações mais espaçadas de tempo, elas vão se tornando cada vez mais próximas,
sendo a dor cada vez mais difícil de aguentar. Essas contrações advindas do útero estão
empurrando o feto que desliza através do canal do parto. Enquanto atravessa o canal do
parto, o abastecimento de oxigênio e sangue vai se reduzindo devido à compressão do
cordão umbilical junto a placenta. Os batimentos do coração variam fortes ou baixos
dependendo do esforço e do estresse. Sua cabeça força passagem pelo canal do parto e
mãos desconhecidas pressionam os dedos nas partes ósseas do crâneo; assim, para evitar
laceração, a cabeça é gentilmente apoiada para sair por completo. O corpo vai, aos
poucos, se deslocando para fora lubrificado pelo sangue em profusão e pelo vérnix, uma
substância gordurosa que o protegia no interior do útero. No entanto, apesar do corpo já
estar fora ainda permanece conectado por um apêndice à mãe. Então, o momento mais
traumático daquela situação acontece: o cordão umbilical é cortado, cessando o elo de
total dependência do corpo materno que assegurava seu desenvolvimento. Fora do
útero, em poucos segundos, o mundo deixa de ser silencioso e não será mais possível
respirar pela placenta. A criança inspira e, pela primeira vez, o ar chega aos pulmões
ainda cheios de líquido pulmonar e resíduos de líquido amniótico. A criança expira e
chora para o mundo9.
Como diria Brás Cubas parafraseando Shakespeare: “choramos ao nascer porque
chegamos a este imenso cenário de tolos”10.
Nascer e sobreviver, por muito tempo, foi um desafio para a humanidade maior
do que permanecer vivo. Eram tantas limitações devido à deficiência de recursos de
salubridade e conhecimentos científicos e médicos que o momento mais difícil para uma
criança não era a gestação, mas sim o parto. Esse delicado instante era, talvez, o único
momento que poderia equiparar, no sentido social, os mais abastados com os menos
favorecidos. Ao nascer o menino rico e o menino pobre tinham a mesma probabilidade
de morrer, independente das posses de seus entes.
Não que fosse impossível aumentar a probabilidade de sobrevivência de uma
criança burguesa, estas possuíam assistência de algum médico de família e condições

9

HAFEN, Primeiros Socorros para Estudantes, pp. 340-352. Adaptei livremente para uma linguagem prosaica os textos técnicos
sobre sintomas e procedimentos de parto contidos nesse livro.
10
Tradução minha do original: “When we are born, we cry that we are come To this great stage of fools”. (SHAKESPEARE, King
Lear, p. 207).
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higiênicas pouco melhores, mas o ambiente era hostil demais para o organismo frágil de
qualquer habitante, rico ou pobre, de uma cidade. No caso do Brasil, a precariedade de
recursos sanitários e médicos foi uma constante entre o século XVI e início do século
XIX. Sua longa condição de colônia atrasou a proficiência médica, pois o país era
tratado como uma imensa aldeia geradora de recursos para Portugal e não era priorizado
qualquer investimento social, econômico e sanitário. Mais especificamente, não havia
uma profissionalização médica, podendo-se comparar a situação ao quadro social da era
medieval, cenário onde eram comuns os serviços “profissionais” dos barbeiroscirurgiões. No caminho oposto ao da maioria da população colonial, os homens
públicos, ostentosos, importavam médicos de Portugal. No entanto, diante de um
ecossistema desconhecido e tropical, esses “médicos” pouco poderiam fazer além de
reutilizar seus conhecimentos precários e antiquados que tanto causaram mortes na
Europa: sangrias, caldos, elixires, lavagens intestinais, além das, quase quiromânticas,
leituras de fezes e beberagens de urina.
Porém, o médico não era apenas dispendioso, também era do sexo masculino.
Numa sociedade burguesa e conservadora, sendo as mulheres resguardadas em tempo
integral nos seus casarões, um homem que não fosse seu marido ter acesso a sua
intimidade era algo de último caso. Devido a esse comportamento senhoril e
conservador dos patriarcas rurais e, nesse caso, urbanos, eram preferentemente
utilizados os serviços de parteiras.
Até o final do século XIX, os partos eram realizados quase que
exclusivamente no domicílio da parturiente ou de pessoa de sua
relação, assistidos na maioria das vezes por parteira leiga e raramente
por parteira diplomada. Apenas em casos complicados, quando a
parteira não conseguia resolver o problema, chamava-se o médico.11

As parteiras foram fundamentais durantes séculos, sendo muitos dos seus
conhecimentos caseiros e, sobretudo, biológicos intuitivos e primitivistas necessários
devido à lentidão e despreparo da medicina ocidental até início do século XX, onde se
iniciaram uma série de avanços com imensa velocidade. No Brasil do século XIX, optar
por um parto assistido por parteira na sua residência era uma questão de segurança, pois
ter um filho num hospital/Santa Casa era considerado apavorante e só em casos
11

MOTT, Assistência ao parto: do domicílio ao hospital (1830-1960), p. 198. In: Revista do programa de estudos pós graduados de
História, vol. 25, 2002. Disponível em: http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/viewFile/10588/7878 (acesso em
14/01/2015).
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extremos e apenas para pessoas desclassificadas da sociedade: mulheres pobres,
indigentes, prostitutas ou mães solteiras. Esse terror era justificado, pois as
acomodações dos hospitais eram precárias e infecções seguidas de morte eram
frequentes.
Nesse momento, as mãos das parteiras eram as mesmas que retiravam os filhos
dos ventres das rosadas senhoras de fino trato dos casarões e das sofridas e magras
mulheres dos mocambos. O nascimento através do auxílio dessas mãos neutras era o
único momento em que as diferenças sociais, temporariamente, se anulavam. Ricos e
pobres pareavam seus destinos.
Nessas circunstâncias, nascia, num dos cubículos da dependência de empregados
de uma abastada chácara do morro do Livramento, pelas mãos de uma dessas parteiras
experientes, uma criança que recebeu o nome de Joaquim Maria Machado de Assis. Era
uma criança vitoriosa, pois só os mais aptos à sobrevivência conseguiriam esquivar-se
das condições vigentes naquela época, precisamente 21 de junho de 1839; segundo o
biógrafo Raimundo Magalhães Júnior, o sarampo, a varíola, o cólera-morbo, a peste
bubônica faziam de tempos em tempos investidas devastadoras contra a população12.
A mãe de Machado de Assis, Maria Leopoldina Machado da Câmara, era uma
agregada na chácara de D. Maria José de Mendonça Barroso Pereira. A chácara era uma
das inúmeras e abastadas propriedades que existiam nos morros como o do Livramento,
o de São Bento, o do Castelo, o de Santo Antônio, o de Santa Teresa, entre outros. Os
morros, por terem uma localização mais centralizada no Rio de Janeiro, eram muito
visados para fixar estabelecimentos militares ou ordens religiosas, além de chácaras e
quintas, onde os mais ricos construíam ostentosas mansões.
Maria Leopoldina Machado da Câmara era natural do Açores e veio menina para
o Brasil, trabalhou desde sempre nos afazeres de casas ricas até se estabelecer já adulta
na chácara do Livramento, onde cuidava de costuras e bordados entre outros afazeres
domésticos. Maria Leopoldina casou-se com o pintor de casas e dourador, Francisco
José de Assis, na capela da chácara do Livramento. Dez meses e dois dias depois do
casamento nasceria o primeiro filho do casal que seria batizado nessa mesma capela.

12

JÚNIOR, Machado de Assis – vida e obra – aprendizado, vol, 1, p. 12.
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O padre Narciso José de Morais Marques lhe pôs os santos óleos,
sendo padrinho o veador efetivo do Paço Imperial, Joaquim Alberto de
Souza da Silveira, genro da matriarca, e madrinha a própria D. Maria
José de Mendonça Barroso. O “inocente”, por isso mesmo, chamou-se
Joaquim, como o padrinho, e Maria, como a madrinha, juntando-se a
esses dois prenomes um dos cognomes maternos, Machado, e o
cognome paterno, de Assis. Assim procedendo, os pais do menino
queriam captar para ele o alto patrocínio dos poderosos padrinhos 13.

Era um costume inevitável na sociedade patriarcal da época, os mais ricos
proverem e protegerem os agregados que lhe pediam o apadrinhamento. Já era sabido
que aceitar o encargo de padrinho de casamento ou de batizado implicava na obrigação
social de zelar pelos compadres ou afilhados em seus apuros ou dificuldades. Os
biógrafos de Machado de Assis acreditam que os donos da chácara do Livramento
tenham protegido o casal e sua prole nos primeiros e mais difíceis anos.
A obra de Machado de Assis apresenta muitas descrições e lembranças de sua
infância. Seus primeiros contatos com o mundo se dão através dos vastos arredores da
chácara onde corria na caça de lagartixas ou ninhos de passarinhos, tal como descreveria
as serelepes investidas infantis de Brás Cubas e Quincas Borba no morro do
Livramento, futuramente, em seu romance Memórias Póstumas de Brás Cubas.
As poesias, crônicas, contos e romances de Machado de Assis eram pontuados
por uma reminiscência memorial de seus tempos de criança, observando os costumes,
pessoas e diversos ambientes que compunham aquele microcosmo da chácara do
Livramento.
Não há dúvida que sua vivência numa casa abastada da sociedade carioca tenha
influenciado seu aguçado senso de observação. Machado era um “infiltrado” dentro do
complexo sistema social de uma casa-grande. Apadrinhado por gente poderosa, mas
nunca fazendo parte daquele nicho ou sistema. Era livre para transitar por aposentos,
senzalas, estrebarias, campos, no entanto, não era igual aos filhos da matriarca da casagrande. Após o nascimento, podia viver ou morrer com a mesma probabilidade que
qualquer filho de ricos, nada mais era do que o filho de agregados, mais que um
escravo, no entanto com destino tão incerto como o destes pobres homens acorrentados.

13

Ibidem, p. 16
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Muito se culparia as mães por seus úteros férteis ou as parteiras por suas
habilidosas mãos, caso a vida da criança fosse desgarrada de sorte e destinada às
mazelas das ruas da cidade do Rio de Janeiro em meados do século XIX, atrasada e
insalubre. Eram tempos difíceis, a população do Rio de Janeiro havia crescido
desproporcionalmente quanto aos avanços e melhorias urbanas.
A cidade padecia de um sistema de esgotos e era precário o sistema de
transportes. Longe das ficções românticas do período emolduradas pelas belas
descrições da paisagem natural carioca, a realidade era uma metrópole onde os dejetos
humanos eram atirados nas calçadas e o transporte de transeuntes era feito por algumas
barcas e poucos ônibus de tração animal. A iluminação era precária, postes com
lamparinas a óleo eram poucos e distantes um do outro, a escuridão tomava conta da
cidade após o pôr-do-sol.
A cidade de Machado de Assis era um palco de devastação e solidão, apesar do
imenso burburinho das ruas durante o dia, cheias de escravos, mascates, trabalhadores e
homens de negócios. Poucas mulheres.
No entanto, diferente do seu futuro colega de letras José de Alencar, Machado de
Assis não embelezaria seus textos com ricas descrições de uma fauna e flora
exuberantes ou heróis romanescos idealizados. O foco de Machado seria sempre o
humano, mais ainda o desvelamento da alma e psique humanos num contexto social
opressor e conservador.
Muito se especula sobre a origem de sua disposição às letras e mais ainda seu
arguto e crítico olhar para com a sociedade de sua época. Seus biógrafos levantam
várias teorias. Algumas bastante pertinentes. O que se sabe é que sua mãe, Maria
Leopoldina, além de bordar e costurar sabia ler e escrever, algo que a diferenciava da
maioria da população de agregados e trabalhadores no Rio de Janeiro. Foi mulher zelosa
pelos filhos e, possivelmente, ajudou Machado a ter contatos com as letras desde cedo.
Mas, não só de letras nasce o escritor. Há algo que induz a alma do homem a decidir
seguir algo, seja ferrar cavalos, pintar quadros, vender sapatos ou escrever histórias.
Jean-Paul Sartre dizia que o que faz uma pessoa querer ler é a busca por algo que falta
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em sua vida. Para Barthes, quando o leitor ainda permanece com a sensação de falta, é
que surge a necessidade de escrever14.
Adentrando no campo da especulação, podemos levantar suposições, através de
sua biografia. Segundo Pereira, Machado de Assis teria tomado gosto pela escrita de
forma autodidata, primeiro adquirindo conhecimento aleatório através de furtivas aulas
indiretas enquanto observava professores particulares das senhoras da casa-grande.
O pequeno gago, esquivo, pouco comunicativo, não deve ter sido o
ideal dos vendedores [de quitandas]. Certamente, nas horas de folga,
procurava ouvir trechos das lições dadas às meninas ricas, pescar aqui
e ali uma noção, um esclarecimento. Não lhe seria possível penetrar
nas classes, mas os moleques têm mil manhas, sabem escutar às
portas, esgueirar-se pelos corredores, esconder-se nos desvãos
escuros. Imóvel, o coração batendo de susto, enquanto esperava o
tabuleiro de quitandas, Joaquim Maria ouviria as aulas que não lhe
eram destinadas15.

Seu despertar pela leitura e pela sanha de aprender demonstrava uma imensa
ambição prematura no pequeno garoto tímido do Livramento. Não desdenhava sua
origem humilde, naquele momento gozava da liberdade de criança com sua passagem
livre pelo casarão e o contato com os ricos e também os pobres nas suas investidas pelos
mocambos e praias.
No entanto, algo que nos falta, como disse Barthes, nos faz buscar a fuga através
da literatura. Então, voltemos o olhar para as obras do futuro escritor, vejamos a gama
de personagens femininas que se contrapõem às masculinas. Muitas silenciosas, muitas
solitárias, em seu todo fortes e complexas, porém mais do que criaturas espelhadas de
uma época, eram elas símbolos, signos do feminino em conflito com a devastadora
14

Num de seus textos encontrados há pouco tempo, Roland Barthes listou dez razões pelas quais ele imaginava que a alguém se
motiva a aventurar na literatura:
1. por necessidade de prazer que, como se sabe, não deixa de ter alguma relação com o encantamento erótico;
2. porque a escrita descentra a fala, o indivíduo, a pessoa, realiza um trabalho cuja origem é indiscernível;
3. para pôr em prática um “dom”, satisfazer uma atividade instintiva, marcar uma diferença;
4. para ser reconhecido, gratificado, amado, contestado, constatado;
5. para cumprir tarefas ideológicas ou contra-ideológicas;
6. para obedecer às injunções de uma tipologia secreta, de uma distribuição guerreira, de uma avaliação permanente;
7. para satisfazer amigos, irritar inimigos;
8. para contribuir para fissurar o sistema simbólico de nossa sociedade;
9. para produzir sentidos novos, ou seja, forças novas, apoderar-me das coisas de um modo novo, abalar e modificar a subjugação
dos sentidos;
10. finalmente, como resultado da multiplicidade e da contradição deliberadas dessas razões, para burlar a ideia, o ídolo, o fetiche da
Determinação Única, da Causa (causalidade e “boa causa”) e credenciar assim o valor superior de uma atividade pluralista, sem
causalidade, finalidade nem generalidade, como o é o próprio texto. (BARTHES, Inéditos – teoria, pp. 101-102)
15
PEREIRA, Machado de Assis: estudo crítico e biográfico, p. 44.
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opressão masculina. Erroneamente atribuem às mulheres um papel secundário na obra
machadiana, muitas vezes por essas mulheres serem reveladas através da ótica
masculina. No entanto, essas narrativas, como veremos nos capítulos seguintes dessa
explanação, eram desenvolvidas de forma engenhosa. Naquela sociedade patriarcal,
Machado de Assis era o mais feminista dos escritores, um homem com uma visão
crítica sobre o sistema senhoril e que articulava suas personagens de forma que, mesmo
com um ângulo de visão turvo advindo das personagens masculinas, a maior atenção
voltava-se às personagens femininas, pois eram o eixo em que as ações e emoções das
tramas rodavam.
Essa fascinação pelo feminino também era um retrato de horror que Machado
expunha com discrição. Assim, era como “alimentar cães com carne de cães”. Apesar
de não ser uma posição ideológica ou idealista, também não era uma posição
integralmente racional.
Dessa forma, há muita emoção sublimada na obra machadiana, pois fora desde
cedo um nascido no âmago de casa-grande matriarcal e não patriarcal como de costume
naquela época. Já começava o paradoxo de sua vida. Apadrinhado pela matriarca, tendo
o primeiro contato com os estudos através de sua mãe e, futuramente, firmando seu
gosto pelas letras através da influência da madrasta. É indiscutível as importantes
influências femininas na vida do escritor. Porém, o arrebatamento de Machado de Assis
se daria pela irmã, Maria Machado de Assis, nascida em meados de 1841. Machado
tinha pouco mais de dois anos, deixava de ser o filho único, e assumia um cativante
senso de proteção que seria confirmado nas poesias dedicadas à irmã e à mãe.
Em 1845, os deveres de proteção dos padrinhos abastados da chácara do
Livramento cessaram e a família foi morar numa pequena casa da Rua do Livramento.
Machado ainda possuía livre acesso a chácara e a seus ocupantes, mas já não seria
aquele “doce intruso” que vivenciava e se misturava no dia a dia do casarão. Nesse
momento tornava-se um observador mais distanciado daquela realidade, um infante
voyeur, dessa forma era uma ruptura que o levava a considerar outra realidade: a de si
mesmo e a de sua família.
Mas, em São Cristóvão ou no Livramento, uma cousa é certa: o lar era
dos mais pobres. Francisco José de Assis, pintor de casas, e Maria
Leopoldina Machado de Assis, lavadeira, eram ambos mulatos,
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mulatos livres, segundo consta, e, na sua humildade, gente organizada.
Casados legitimamente, Joaquim Maria parece ter sido o seu primeiro
filho. Tiveram depois outro, uma menina, que morreu cedo. Sobre os
antecedentes familiares de Machado de Assis, nada foi possível
apurar. Mas essa morte prematura da irmã, a relativa infecundidade
desse casal de operários que só teve dois filhos, a sua própria doença,
permitem imaginar sérios antecedentes mórbidos 16.

No entanto, hostis eram os tempos e invisíveis eram os males, uma sequência de
rupturas traumáticas acometeriam a vida de Machado de Assis nos anos seguintes ao
nascimento de Maria.
Nesse mesmo ano de 1845, uma epidemia de sarampo se alastrou pelo Rio de
Janeiro e uma das vítimas foi a pequena Maria Machado de Assis. Essa tragédia marcou
e impressionou profundamente Machado, que tinha pouco mais de seis anos de idade.
Mas, a solidão de seu coração aumentaria, pois logo em seguida a mesma epidemia
vitimaria sua madrinha, D. Maria José de Mendonça Barroso Pereira, a matriarca rica
que acolhera sua família e em cujos domínios Machado conhecera um mundo ao qual
não pertencia. Sem imaginar que futuramente faria parte desse universo e de sua
vivência comporia a sua arte.
Talvez, em um determinado momento em meados do século XIX, as mortes
tenham superado os nascimentos, pois as igrejas não mais tinham espaço para guardar
cadáveres nas suas necrópoles subterrâneas; devido a isso vieram mais e mais
cemitérios que cresciam e se espalhavam, tamanho o contingente de mortos.
A escuridão e incerteza tomariam ainda mais a alma do pequeno Machado de
Assis quando em 1849 sua mãe faleceria devido à tuberculose. Em poucos anos perdia
as mulheres que lhe auxiliaram nos primeiros conhecimentos da vida. Era duplamente
órfão e extirpado do carinho e calor materno. Esse silenciamento das mulheres que eram
base de seu existir, tornou-se, indiretamente, motor para sua obra. Suas mulheres,
personagens silenciadas pela pressão social ou mazelas do destino, seriam as heroínas
trágicas de seus escritos, elas seriam o grito calado, o espaço vazio que não se preenche,
a “falta” que faz a ficção existir.

16

Ibidem, p. 26.
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Numa entrevista, Alfredo Bosi, ao ser perguntado acerca das características das
personagens de Machado de Assis, argumenta: “...ler Machado em função das
personagens femininas nos dá grandes surpresas, porque essas personagens não são
homogêneas17”. Dessa forma, Bosi quer nos dizer que essas personagens femininas se
diferenciam entre si, complexas num todo, impossibilitando atribuir sempre as mesmas
qualidades ou propriedades, sendo sua ascensão ou declínio consequências de
obstinação próprias, muitas vezes punidas erroneamente por seu cônjuge ou pela
sociedade, mas possuidoras de artifícios, caráter, astúcia e altivez. Talvez as perdas, no
decorrer de sua vida, de suas referências femininas tenham influenciado Machado a
criar tantas facetas, tantas personalidades complexas que buscavam uma compreensão,
um lugar numa sociedade patriarcal e machista tão opressora. Talvez todas essas
personagens fossem uma idealização de mulheres que o completariam e ele sabia que
jamais ouviria suas vozes se não as colocasse no papel, se não as expusesse e as
revelasse, enquanto vítimas emudecidas aos próprios “inquisidores”.
Nasceria o escritor, Machado de Assis, a partir da morte das figuras femininas
que lhe pariram, criaram e lhe deram amor. Nascia sem ter mãos habilidosas para lhe
apoiar o corpo, para lhe limpar o sangue. Nascia, novamente, mais gago, mais
introspectivo, mais observador, mais carente de uma figura materna. Nascia não de
ventre de mãe, mas do ventre da incerteza, da escuridão que preenche a alma do artista e
o faz buscar a luz através de suas dúvidas e de sua arte.
Machado de Assis tornou-se mais calado e quando não o era, atacava-lhe uma
gagueira acentuada que o tornava alvo das caçoadas dos moleques da vizinhança. Antes
possuía o consolo do carinho da mãe e irmã, agora sentia todo o peso da solidão, todo
pesar de ser uma criança triste e precoce que, segundo Pereira, o fez se resguardar,
tornando-se desconfiado de si mesmo e dos outros e, por vezes, sendo assim acusado de
implicante ou orgulhoso18.
O garoto órfão de mãe ficou calado, emudecido. Em seguida, tornou-se invisível
e quase desapareceu.

17

Entrevista com Alfredo Bosi para o site do MEC sobre a obra de Machado de Assis. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/Revisao-T.Machado-Alfredo%20Bosi.pdf (acesso em 14/01/2015).
18
PEREIRA, op. cit., p. 30.
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Existe um hiato, entre os 10 e 15 anos de idade, que os biógrafos de Machado de
Assis buscam preencher com as mais diversas hipóteses19. Esse período obscuro é um
divisor de águas entre o garoto precoce e o proto-escritor. Só encontrariam rastros
biográficos a partir de seus quinze anos, momento em que seu pai contrai matrimônio
com Maria Inês da Silva. Machado sempre seria saudoso pela mãe20, figura materna
insubstituível, mesmo agora possuindo uma madrasta atenciosa e letrada. Maria Inês
sabia ler e escrever, sendo natural da freguesia do Engenho Velho. Se não substituiu sua
mãe em carinho, foi uma mulher que lhe deu apoio nos estudos e sedimentou sua veia
literária. Mas estava ferido por seu pai substituir sua mãe e permanecia num estado de
torpor, como se sua condição e destino estivessem emergidos na escuridão e nada fosse
possível fazer para lhe resgatar daquele destino incerto e lhe colocar em busca de seus
sonhos e ambições.
A madrasta, tão boa e tão humilde, era um testemunho vivo,
insofismável, do passado a que Joaquim Maria queria fugir. Era a
prisão à condição modesta. E na alma do moço escritor em conflito se
há de ter travado um doloroso drama íntimo entre a gratidão e a
ambição. Deixou-se afinal levar pela segunda, mas não sem lutas,
lutas que o marcaram profundamente, a ponto de ecoarem ainda nos
romances escritos tantos anos depois, e devem ter feito sofrer muito
esse introvertido que tudo tentava para sair de si mesmo, para se alçar
acima do seu destino normal, para compensar pela personalidade
construída as deficiências trazidas pelo berço21.

Machado de Assis estava entre dois mundos, um limbo social onde cabia-lhe
decidir permanecer nas suas origens humildes ou ser absorvido pela sociedade burguesa
que tanto o repelia quanto o atraia. Esse limbo era visto como um período de escuridão
e medo e Machado tentava dissimular para si e para os outros uma alegria artificial,
19

Raimundo Magalhães Júnior cita um perfil de Machado de Assis escrito por Arthur Azevedo, na revista O Álbum em janeiro de
1893, onde Azevedo revela alguns detalhes que esclarecem algum pontos obscuros do período dos 10 aos 15 anos de Machado: “Os
seus estudos foram muito irregulares. Ao deixar a escola de primeiras letras, sabendo apenas ler e escrever, tratou de instruir-se a si
mesmo, sem professores nem conselheiros, e assim adquiriu todos os conhecimentos indispensáveis à carreira com que devia ilustrar
o seu nome. (...) Em 1858 abraçou a arte tipográfica, mas no ano seguinte abandonou-a, para ser revisor de provas da famosa casa
do Paula Brito e do Correio Mercantil”. (JÚNIOR, op. cit., vol.1, p. 21).
20
Alfredo Pujol, citado por Lúcia Miguel Pereira, relembra um trecho de poesia publicada no periódico A Marmota, no ano de
1856, que Machado fez em homenagem à mãe:
“Se devo ter no peito uma lembrança
É dela, que os meus sonhos de criança
Dourou: é minha mãe.
Se dentro do meu peito macilento,
O fogo da saudade me arde lento
É dela: minha mãe”.
(Ibidem, p. 30).
21
Ibidem, p. 73.
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como ressalta Magalhães Júnior ao transpor um trecho de uma crônica machadiana
publicada no periódico A Semana.
Quando éramos alegres – ou, o que dá no mesmo, quando eu era
alegre, – aconteceu que o gás afrouxou enormemente. Como se
despicou o povo da calamidade? Com um mote: O gás virou
lamparina22.

Não era a primeira vez que Machado se referia ao curioso evento que ocorreu
quando ele tinha quinze anos e Raimundo Magalhães Júnior explica melhor na biografia
sobre o autor, referindo-se não só às lembranças de infância que o autor apresentava em
Memórias Póstumas de Brás Cubas e outras obras, mas também às suas crônicas.
Não lembrou apenas as paisagens urbanas que contemplara com os
olhos de menino e de adolescente. Recordou também outras
particularidades. Quando estava perto dos 15 anos, a cidade se
engalanou para festejar a inauguração da iluminação a gás, mediante
concessão dada a Irineu Evangelista de Sousa, o futuro visconde de
Mauá. Mas, algum tempo depois, sobreveio uma decepção que fez
arrefecer grande parte daquele entusiasmo. Por inexperiência dos
técnicos encarregados de converter o carvão de pedra em gás, este se
tornou tão fraco, tão pobre, tão ruim, que a cidade ficou praticamente
às escuras23.

O dito o gás virou lamparina se popularizou e adquiriu, com o tempo, outras
aplicações semânticas, passando a ser usado para simbolizar amores expirantes, belezas
murchas, todas as coisas decaídas.
Naquele momento o jovem Machado de Assis estava numa escuridão pessoal,
tanto externa como interna, ele era o gás que virou lamparina. E para ter sua luz própria,
uma luz que lhe fizesse caminhar além da escura incerteza das ruas cariocas, ele teria
que domar seu destino, então decidiu de uma vez, naqueles púberes quinze anos, que
seria escritor, dando à luz sua própria lenda.
1.2. – Menino de Deus, menino diabo
O estudo continua ainda no cenário urbano da cidade do Rio de Janeiro em
meados do século XIX. Machado de Assis prosseguiu na sua busca por conhecimento,
trabalhando em biscates junto com a madrasta, por vezes vendendo doces pelas ruas, até
22
23

JÚNIOR, op. cit., vol.1, p. 19.
Ibidem, p. 18.
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se fixar no emprego de tipógrafo. Um péssimo tipógrafo, como afirmam seus biógrafos,
porém o jovem possuía um carisma e bons modos cativantes. Apesar de sua gagueira,
tinha traquejo e uma esperteza encantadora. Era um observador e leitor compulsivo. As
ruas eram o palco de dramas inúmeros e as casas eram como receptáculos de Pandora,
onde demônios (interiores), rancores e leviandades eram secretadas e só tomavam ares
quando, à boca miúda, as quitandeiras levavam a fealdade dos mexericos de casa em
casa, disseminando, mais rápido que as pandemias, os escândalos e segredos das
alcovas. Sua curiosidade para com o mundo externo e interno da sociedade fluminense
aumentava conforme ocorria sua penetração nos meios intelectuais burgueses. Como
sempre, desde menino, um voyeur, um homem entre dois mundos, entre duas
realidades: os pobres e os ricos, as ruas e os casarões. Mas também vivia polaridades
orgânicas: vida e morte, ambas misturavam-se, confundiam-se, adentravam os casarões
e vagavam pelas vielas, uma mistura provida de forte melancolia, dosadas
homeopaticamente de incertezas e angústias derivadas das epidemias, da política, do
império, da escuridão que teimava em tomar o Rio de Janeiro quando os lampiões a gás
falhavam.
Pouco mais distante dos centros urbanos, na periferia, uma cruz preta pintada na
porta de certos casebres poderia remeter, à primeira vista, a sinal de mau-agouro; e
quem pensasse isso não estaria totalmente errado. A cruz preta indicava a residência de
uma parteira. E parteiras, por muito tempo, foram confundidas e associadas às bruxas e
feitiçaria. Essa associação tinha sua razão de ser, pois era imensa a mortandade de
parturientes e recém-nascidos na falta de médicos e conhecimentos sanitários
adequados.
Dessa forma, o fato de uma parteira sair para atender algum parto significava,
consequentemente, um possível óbito de mãe ou recém-nascido. A condição de serem as
intermediárias da vida, mulheres que traziam por suas mãos as crianças ao mundo não
era compartilhado por ninguém, muito menos pelas futuras mães. O medo da morte era
imenso diante da chegada de uma parteira. Tamanho era perigo de morte que a
parturiente antes de parir era visitada por um padre que lhe escutava a confissão e lhe
aplicava a extrema-unção. Não que o trabalho dessas mulheres fosse negligente, pelo
contrário, os óbitos eram acarretados, em sua maioria, por efeitos colaterais da imensa
insalubridade do ambiente urbano ou do hostil ambiente rural em que se dava o parto.

32

No entanto, a essas mulheres foram atribuídas superstições e agouros, causando uma
crescente marginalização que propiciou a ascensão dos médicos de família24.
As mulheres que se tornavam parteiras adquiriam seus conhecimentos ao
replicar a profilaxia primitiva de outras parteiras mais velhas, assim desde sempre. Eram
negras, mulatas ou cafuzas que possuíam conhecimentos medicinais das ervas que
foram passados de geração em geração, herdados de seus ancestrais africanos e
indígenas. Também haviam parteiras brancas, em sua maioria emigrantes estrangeiras,
geralmente de origem camponesa ou cigana que empregavam o partejar na Europa25.
Apesar de não sofrer discriminação da Igreja, o partejar era tolerado se associado
a padre presente no decorrer dos preparativos ministrando a benção e a extrema-unção.
Parir ou nascer era como estar moribundo prestes a morrer e a parteira tornava-se,
praticamente, uma entidade pagã como a bruxa que poderia ou não cortar o fio da vida.
E das mãos de uma pseudo-bruxa com nome católico, Pascoela, nasceu o infante
Brás Cubas. Nas suas memórias pós-mortem, criadas pelo escritor Machado de Assis,
Brás Cubas refere-se ao seu nascimento:
Naquele dia, a árvore dos Cubas brotou uma graciosa flor. Nasci;
recebeu-me nos braços a Pascoela, insigne parteira minhota, que se
gabava de ter aberto a porta do mundo a uma geração inteira de
fidalgos26.

O capítulo X da obra machadiana se inicia com a pomposa autoafirmação do
nascimento de seu narrador, Brás Cubas: uma graciosa flor nascida por intermédio de
Pascoela. Esse tom de farsa/pastiche intelectual permeia o livro inteiro e demarca uma
paródia hilária e amarga sobre o machismo, indiferença, pessimismo e religiosidade
reinantes no período patriarcal fluminense oitocentista.

24

Uma das características que marcaram as mudanças sociais advindas do enfraquecimento do patriarcado foi a descentralização da
figura de poder masculina, antes assumida pelo senhor da casa-grande ou casarão, e que passou a ser dividida com médicos e padres
conforme estes passavam a ter uma atuação e papel mais amplo na sociedade em meados do século XIX no Brasil. A importância do
médico e padre foi bastante representada na literatura brasileira da época o que representava a ascensão e grau de importância nas
decisões sociais. Isso se deu também pelo constante apadrinhamento para com os filhos do senhores abastados, tornando-os
compadres e presença constante no cotidiano dos casarões.
25
Segundo MOTT: “Algumas parteiras, entre elas muitas estrangeiras que começaram a emigrar para o Brasil a partir da década de
1820, além de atenderem em domicílio, recebiam também parturientes em suas casas. Com o passar dos anos, essa forma de
atendimento se ampliou e os locais de atendimento passaram a ser conhecidos pelo nome de casas de maternidade”. (MOTT, op.
cit., p.199). Esse movimento foi muito benéfico por tirar da marginalidade a profissão de parteira e instaurar condições mais
humanas e higiênicas para as parturientes, principalmente para as desprovidas de recursos, diminuindo a mortalidade e o abandono
de crianças recém-nascidas.
26
ASSIS, Memorias Póstumas de Brás Cubas, 2000, p. 35.
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Já havendo morrido, Brás Cubas tem acesso ao tempo e espaço de seu limbo
existencial – que poderia ser sua consciência ou o limbo espiritual no qual, dizem os
espiritualistas, as almas em conflito vagam em busca de autoconhecimento ou punição –
desse ponto em diante Brás Cubas torna-se um narrador de suas memórias, revisitando e
revisando como um espectador crítico seu passado.
As poucas linhas que descrevem seu nascimento revelam como os simbolismos
machadianos podiam seguir diversos e amplos rumos interpretativos. Não gratuitamente
o trecho citado assemelha-se à passagem bíblica de Isaías: “Eis que um ramo surgirá do
tronco de Jessé e das suas raízes um rebento brotará”. Esse versículo é seguido por outro
que seria um complemento que Brás Cubas aceitaria de bom grado na sua
megalomaníaca comparação: “O Espírito de Yaweh27, o Senhor, repousará sobre ele, o
Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que proporciona o verdadeiro
saber, o amor e o temor do Senhor (...)”28.
Ao se comparar a uma flor e associar Pascoela a um nome de parteira, Brás
Cubas reafirma a dualidade e espelhamento tão presentes na obra de Machado de Assis.
Numa mesma frase encontra-se o sagrado e o profano, o catolicismo e o paganismo,
citando diretamente o ritual religioso realizado na semana seguinte após a Páscoa que
no catolicismo reforça a renovação e ressurreição do homem predestinado a mudar o
mundo e, no paganismo, a semana após a celebração do início da primavera.
No viés pagão se estabelece a interpretação da Páscoa como celebração à
chegada da primavera, período no qual, no senso comum, ocorre intensa fertilidade e
proficuidade animal e vegetal. Segundo Julien, esta celebração associava-se
intimamente ao culto solar – ou, precisamente, ao Deus Sol – entre os pastores e
agricultores em épocas que remontam antes do nascimento de Cristo e deram origem as
mais antigas religiões pagãs29.
Não se pode deixar de notar o próprio contexto metafísico em que Machado
insere seu Brás Cubas. A personagem é um espectro, uma reminiscência do que era
27

Yaweh ou Javé é outra denominação para Jeová (Jehovah). No caso de Javé era o deus dos antigos reinos de Israel e Judá, um
guerreiro divino que lidera o exército celestial contra os inimigos de Israel. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Yahweh
(acessado em: 09/01/2015)
28
Os dois versículos citados são, em sequência, o primeiro e segundo versículo do capítulo XI do livro de Isaías. Disponível em:
http://bibliaportugues.com/isaiah/11-1.htm (acessado em: 09/01/2015).
29
JULIEN afirma que o culto solar foi comum a todos os povos que, de pastores nômades, tornaram-se agricultores e deram
nascimento as religiões hindus, mulçumanas, ao sabeísmo, aos cultos de Baal, de Hélios, de Sab (o Muito Elevado), Zeus, Apolo,
Júpiter, Amoun, Horus, Osíris, Anton, Bel (significando Alto, Chefe, Rei, Senhor, Mestre), Ashur, Jeová, Mitra, Uiracoca ...
(JULIEN, Dicionário dos Símbolos, pp. 454-455).
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vivo, um espírito e, dessa forma, há um paradoxo entre o dogma católico da época com
o iniciante movimento kardecista importado da França30. É mais do que irônico um
espírito – elemento que comprova a vida após a morte – fazer citações sobre ressureição
da carne. O renascer espiritual de Brás Cubas é como um resíduo ectoplásmico do
patriarcalismo.
Mais complexo se torna quando analisamos o ritual da Pascoela pela ótica
católica que tem por base a epístola de São Pedro. Em primeiro plano, nesse ritual, há o
intróito da celebração: Sicut modo geniti infantes, rationale sine dolo lac concupiscite,
ut in eo crescatis in salutem (...)31. Assim, essa introdução celebra o nascimento de uma
criança abençoada entre muitas, uma criança pura. Mas, aprofundando a análise na
epístola de São Pedro encontramos em outros versículos mais evidências quanto a essa
elevação da pureza:
Bendito seja Deus,
Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo,
que na sua grande misericórdia
nos gerou de novo
- através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos –
para uma esperança viva,
para uma herança incorruptível,
imaculada e indefectível,
reservada no Céu para vós,
a quem o poder de Deus guarda, pela fé,
até alcançardes a salvação que está pronta
para se manifestar no momento final32.

30

O movimento Kardecista tomava força no final do século XIX, dele fazendo parteuma gama de ilustres personalidades e muitas
pessoas da alta sociedade brasileira.
31
“Como crianças recém-nascidas , aleluia , o puro leite racional sem dolo , o desejo do Senhor, aleluia, aleluia , aleluia . Alegraivos a Deus, nosso ajudante : cantar em voz alta para o Deus de Jacó”. Tradução livre de Pedro Lopes.
32
Sequência dos versículos 3, 4 e 5 do capítulo I da epístola de São Pedro que se referem ao louvor a Deus pela vocação cristã.
Disponível em: http://www.capuchinhos.org/biblia/index.php?title=1Pe_1(acessado em: 10/01/2015).
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Dessa forma, é indiscutível a soberba de Brás Cubas para com seu nascimento.
Ele não só toma para si a celebração do advento de uma criança pura e predestinada,
mas ele compara o seu nascimento como um advento pascoal, onde ele é a renovação do
homem, o homem único, uma ressurreição do filho unigênito. Esse raciocínio se
fortalece quando, novamente, ele compara o seu Eu-recém-nascido com uma flor: (...)
cresci naturalmente, como crescem as magnólias e os gatos33.
Aparentemente, por coincidência, ao utilizar especificamente uma magnólia
podemos levantar duas hipóteses para essa afirmação; a primeira seria o significado
dessa flor para algumas culturas em que ela representa a primavera34. Outra hipótese
seria no quesito botânico, pois para alguns estudiosos, as magnólias seriam as primeiras
flores que surgiram no planeta Terra35.
Voltando para a epístola de São Pedro há outra referência à flor, além de se
referir ao novo ente, aquele que é único e puro:
Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade,
para o amor fraternal, não fingido; amai-vos ardentemente uns aos
outros com um coração puro; sendo de novo gerados, não de semente
corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, e que
permanece para sempre. Porque Toda a carne é como a erva, e toda a
glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua
flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre 36.

Esses simbolismos bíblicos sublimados em poucas palavras reafirmam as
intenções machadianas em discutir o sagrado e o profano em suas obras.
O irônico da premissa natalina de Brás Cubas, na qual ele se atribui toda uma
gama de qualidades messiânicas, é compará-la às suas ações de menino, mais
precisamente, de menino diabo:
Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de “menino diabo”; e
verdadeiramente não era outra coisa; fui dos mais malignos do meu
tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um
33
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dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher do
doce de coco que estava fazendo, e, não contente com o malefício,
deitei um punhado de cinza ao tacho, e, não satisfeito da travessura,
fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce “por
pirraça”; e eu tinha apenas seis anos. Prudêncio, um moleque de casa,
era o meu cavalo de todos os dias; punha as mãos no chão, recebia um
cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma
varinha na mão, fustigava-o, dava mil voltas a um e outro lado, e ele
obedecia, — algumas vezes gemendo, — mas obedecia sem dizer
palavra, ou, quando muito, um — “ai, nhonhô!” — ao que eu
retorquia: — “Cala a boca, besta!” (...)37.

O sadismo de uma sociedade escravocrata era visto como algo costumeiro, pois
punir com violência tanto um filho como um escravo era uma maneira de estabelecer
limites e reafirmar a força do patriarca. Esse sadismo proporcionava o controle da casagrande e era perpetuado na educação das gerações seguintes. Assim, as atitudes dos
meninos diabos consideradas “cruéis” eram uma replicação da educação patriarcal.
Subjugar o mais fraco era algo que se aprendia desde a meninice.
Segundo Gilberto Freyre, após o nascimento a criança passava por um período
latente de incertezas quanto à sua sobrevivência no ambiente insalubre oitocentista. Não
havia garantias quanto ao seu tempo de vida; dessa forma, quando o infante passava da
idade de sete anos, esse período seguinte da infância era tomado pelo pai com extremo
zelo e rigor, uma mistura estranha de mimos e severidade, carinho e violência.
Dos seis ou sete anos aos dez, ele passava a menino diabo. Criatura
estranha que não comia na mesa nem participava de modo nenhum da
conversa da gente grande. Tratado de resto.
E porque se supunha essa criatura estranha, cheia do instinto de todos
os pecados com a tendência para a preguiça e a malícia, seu corpo era
o mais castigado dentro de casa. Depois do corpo do escravo,
naturalmente38.

No caso de Brás Cubas, sua criação seguiu uma direção contrária aos rigores
patriarcais vigentes. O patriarca da família Cubas possui imensa afetividade para com o
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filho e assumia um forte protecionismo relevando qualquer atitude extrema de seu
rebento.
(...) Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas
graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das
matronas, e outras muitas façanhas deste jaez, eram mostras de um
gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um
espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração; e se
às vezes me repreendia, à vista de gente, fazia o por simples
formalidade: em particular dava-me beijos39.

O próprio Brás Cubas pós-mortem avalia sua educação “liberal”:
Sim, meu pai adorava-me. Minha mãe era uma senhora fraca, de
pouco cérebro e muito coração, assaz crédula, sinceramente piedosa,
— caseira, apesar de bonita, e modesta, apesar de abastada; temente às
trovoadas e ao marido. O marido era na terra o seu deus. Da
colaboração dessas duas criaturas nasceu a minha educação, que, se
tinha alguma coisa boa, era no geral viciosa, incompleta, e, em partes,
negativa. Meu tio cônego fazia às vezes alguns reparos ao irmão;
dizia-lhe que ele me dava mais liberdade do que ensino e mais afeição
do que emenda; mas meu pai respondia que aplicava na minha
educação um sistema inteiramente superior ao sistema usado; e por
este modo, sem confundir o irmão, iludia-se a si próprio40.

A atitude protecionista do pai, apesar de se diferenciar dos rigores violentos do
senso comum senhoril da época, se encaixa no modus operandi patriarcal. Brás Cubas
era o único varão e, consequentemente, um detentor da genealogia dos Cubas. Era
inevitável o comprometimento paternal para proteger o indivíduo que, potencialmente,
propagaria o sangue, o nome e o patrimônio da sua família. Nascer homem, durante o
vigor do patriarcalismo, era carregar desde o berço a tarefa de perpetuar a pureza de seu
nome familiar e manter sempre profícuo esse pensamento de reprodução. O sistema
patriarcal podia ser visto como uma perpetuação da hegemonia machista dominadora.
Era uma cadeia de costumes a que os homens se prendiam por lealdade filial para, como
acreditavam, assegurarem a manutenção de uma sociedade civilizada e racional. Havia
uma consciência eugênica embutida nesse sistema, em que a pureza e perfeição são
considerados atributos constantes para a perpetuação familiar. A mulher teria que ser
39
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bonita, prendada, submissa, fértil e temente a Deus e ao marido; o homem severo, tenaz
e protetor para com suas crias e, em alguns momentos, atencioso para com a mulher que
cortejasse ou dormisse ao seu lado.
Quando Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas, já
possuía imensa maturidade literária, além de um renomado prestígio acadêmico e
público. Seus anos de incerteza jaziam distantes, mesmo assim o estado emocional de
melancolia era constantemente revisitado em suas obras; apesar de se enquadrarem na
vertente do Realismo, estas possuiam um caráter diferenciado das obras de outros
autores do período. Longe de se dobrar ao estilo romântico, tão patriarcal, havia um tom
crítico e reflexivo nas desventuras de seus heróis e heroínas romanescas.
Talvez por isso a razão de Brás Cubas chegar ao mundo: uma auto-reflexão
literária na qual sua personagem assistia sua vida da mesma forma que Machado assistia
ao seu mundo, de fora para dentro, com um passo atrás da realidade na borda entre dois
mundos. E quando nasce Brás Cubas, renasce Machado de Assis para um novo estilo de
literatura que rascunhava para si. Brás Cubas é um símbolo desse renascimento, seu
passo a frente, seu passo para dentro da realidade onde, novamente, Machado, se vê no
escuro, mas agora sabe tatear para reencontrar um novo caminho.
Alguns anos depois de Brás Cubas finar-se, nascia nas dependências de um
casarão na rua Matacavalos, Bento Santiago. Não se tem detalhes do parto, mas
acredita-se, baseado no próprio histórico da mãe, que foi tensa a expectativa da chegada
daquele varão. O pai, Pedro de Albuquerque Santiago, pode ou não ter visto seu filho
nascer; no mais a lembrança paterna para o filho seria um retrato pintado do pai com a
mãe, dessa forma, desde o ventre, a ausência da figura paterna lhe acompanharia a vida.
Mas sua vida estava já prometida a outro pai, o Pai Sagrado, pois uma promessa havia
sido feita pela mãe, Dona Maria da Glória Fernandes Santiago e, antes do nascimento, o
destino de seu filho já estava configurado e prometido.
Dona Maria havia prometido a Deus, caso vingasse o parto e fosse varão, que
seu filho seria entregue ao sacerdócio e se tornaria padre. Tal jura tinha origem no
sofrimento de ver nascer morto seu primeiro filho. Justamente nesse ponto encontramos
uma variante comparável à história de Brás Cubas. No caso dos Cubas, uma família
com o patriarca regente, e que por isso jamais colocaria à prova a hipótese de cessar a
genealogia e a perpetuação do patrimônio familiar por intermédio de uma promessa
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divina. De forma oposta, a família Santiago, naquele momento administrada por uma
mulher, sofria no matriarcalismo os efeitos negativos que o sistema patriarcal impôs às
mulheres, a temência a Deus.
Refugiar-se na promessa ou proteção divina, muito mais que um louvor ou
crença, poderia ser atribuído a uma fuga psicológica feminina imposta pela Igreja e
agravada pela baixa perspectiva de vida de mulheres e recém-nascidos durante o
período oitocentista.
Não é de se estranhar que algumas mórbidas tradições tenham se estabelecido,
por exemplo, o culto aos anjinhos. Gilberto Freyre destaca que na sociedade oitocentista
o menino “até certa idade, era idealizado em extremo. Identificado com os próprios
anjos do céu. Criado como anjo: andando nu em casa como um Meninozinho Deus”41.
Porém, devido às condições anti-higiênicas da época, se essa criança viesse a falecer,
um subterfúgio católico substituiria o pranto em alegria. Os pais do anjinho morto
realizavam festejos, pois diferente dos dias atuais a perda de um filho era atenuada com
a certeza patriarcal de que outro seria feito.
No entanto, outra realidade era presente no íntimo feminino. Apesar da aceitação
imposta pelo patriarca de que o ventre da esposa era fecundo e fabril, havia uma
angústia oculta da possibilidade de gerar outro filho morto ou mesmo morrer durante o
parto, o que causava medo e aversão em procriar42, justamente uma das atribuições
obrigatórias das mulheres durante o patriarcalismo.
Apesar de não mencionado nas memórias de Bento Santiago, pode-se supor que
devido à religiosidade da mãe, ela tenha cultuado seu falecido filho como um anjinho
que chegou ao céu e o medo de ter outro óbito na gravidez a tenha feito prometer seu
próximo filho ao sacerdócio na esperança de não apenas Deus poupar a vida da criança
como também sua própria vida.
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Então, Bentinho chega ao mundo não apenas com o nome demarcando sua
condição santificada, mas com o propósito de se valer a Deus todos os futuros feitos
messiânicos atribuídos a uma criança divina.
Essa proteção matriarcal para com Bento Santiago impede sua maturação social
e sexual, pois não precisavam prepará-lo para ser um patriarca e garantir a perpetuação
de seu sangue, pois de celibato viveria o futuro padre. Dessa forma, é praticamente
natural que o primeiro laço de amizade tenha se dado com uma menina e suas
brincadeiras tenham sido mais femininas do que masculinas. Bento Santiago não era
afeminado, mas sua educação protecionista matriarcal obliterou sua maturação
masculina. Essa deficiência de masculinidade seria, futuramente, causadora de sua
insegurança para com o sexo feminino e o estopim para sua tragédia pessoal que o
transformaria em Dom Casmurro.
Capitu foi sua primeira amiga. E essa amizade infantil transcorreu tranquila
durante o período angelical da infância do assim chamado pelo diminutivo carinhoso,
mas não menos emasculado, Bentinho. Porém, não importa a severidade matriarcal, é
impossível contradizer a biologia animal e durante o período pré-púbere de Bentinho,
aquele que diziam ser os tempos do menino diabo, este percebeu a existência do ente
feminino. Aquele menino, que de sadismo ou traquinagem nada fazia para que lhe
atribuíssem ares demoníacos, sentia um calor lhe tomar as faces e brotar um algo que
não encontrava explicação, um algo que não lhe haviam ensinado e jamais aprenderia
por completo. Nascia ele para o mundo dos homens, mas não por completo, não por
inteiro, estaria também entre mundos como seu semelhante, Brás Cubas, como seu
Criador, Machado de Assis, um quasímodo.
As experiências pessoais e reflexões de Machado de Assis se misturam com as
suas próprias criações. Os espelhamentos e idealizações estão presentes, certos ou
errados, em suas mais famosas personagens: Brás Cubas e Bento Santiago. Não é
possível resumir em poucas palavras ou em muitos estudos a complexidade das
personalidades das personagens, pois elas não só refletem um estado de espírito e uma
época, elas refletem as múltiplas camadas psicológicas de Machado de Assis. A reflexão
crítica do autor sobre o patriarcalismo é auto-análise de seu demônio interior, de sua
personalidade dividida. Machado era um quasímodo do sistema patriarcal, um garoto
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nem branco nem negro, nem rico nem pobre, nem anjo nem demônio. Não teve filhos
assim como Brás Cubas; foi criado por mulheres assim como Bentinho.
De sua experiência de vida, nasceram na literatura suas crias ilustres. Tal qual
seu criador, em algum momento suas crias acreditaram na sua perfeição. No entanto,
cada um, seja na ficção ou na realidade, percebe suas falhas, mesmo que não as tenha
assumido. Brás Cubas, Bento Santiago e Machado de Assis são a mesma pessoa e são
filhos de um pai severo, o Medo, e de uma mãe presente, a Incerteza.
1.3. – Sangue do meu sangue
Durante as filmagens das cenas passadas no inferno do filme Esta noite
encarnarei no teu cadáver, o cineasta Luís Sérgio Person encontrou semelhanças na
Divina Comédia de Dante e comentou isso para o diretor José Mojica Marins, que
respondeu:
- Então me apresenta logo esse Dante, que estou louco para conhecê-lo!43
Se José Mojica Marins não tinha conhecimento de Dante Alighieri em 1966,
tampouco conhecia Machado de Assis, senão de alguma adaptação que ouvira falar no
rádio ou teatro.
Durante a Mostra Londrina de Cinema em 2012, evento em que José Mojica
Marins era o convidado de honra, foi exibido seu filme À meia-noite levarei a sua alma.
Eu estava presente na ocasião, também como convidado, e assisti à exibição do filme.
Nesse período estavam frescas na minha memória as muitas aulas sobre a obra de
Machado de Assis e não conseguia parar de imaginar Dom Casmurro na figura da
emblemática personagem Zé do Caixão, criada por Mojica.
No dia seguinte, numa conversa informal na praça de alimentação do Shopping
onde a mostra de cinema ocorria, enquanto Mojica sorvia um milk-shake do
McDonald’s apresentei a minha teoria de que muitos elementos dos dois primeiros
filmes protagonizados por Zé do Caixão eram extremamente semelhantes aos
apresentados nas obras de Machado de Assis, principalmente Dom Casmurro e
Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como de costume, fazendo parte do mise-em-scène
de Mojica, olhou-me com gravidade, refletiu por um momento, deixou de sorver seu
43
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milk-shake e atalhou com sua pronúncia carregada de teatralidade cheia de ênfase nas
sílabas tônicas: “Você tem toda a razão. Eu deveria fazer um filme desse Machado de
Assis!”.
Mojica não entrou em detalhes e não persisti no assunto, pois não queria deixálo desconfortável caso não conhecesse qualquer detalhe sobre Machado de Assis. No
entanto, não podia parar de pensar que a busca de Zé do Caixão pela mulher superior
para gerar um filho perfeito era a mesma cobrança sofrida por Brás Cubas e Bento
Santiago na obra machadiana.
Zé do Caixão nasceu de um pesadelo que Mojica teve após noites insones devido
à sequência de fracassos de seus filmes Sentença de Deus (1958), seguido por A Sina do
Aventureiro (1958) e Meu Destino em Tuas Mãos (1963). O cineasta havia mergulhado
na escuridão, sua vida era incerta, suas dívidas acumulavam-se e começava a acreditar
que estava amaldiçoado e jamais poderia realizar um filme que não fracassasse.
Era uma noite fria e Mojica estava de costas no chão, ao relento. Por
mais que tentasse, não conseguia mover seu corpo. Estava paralisado.
De olhos abertos para o céu, via as estrelas e, no canto dos olhos,
alguns galhos de árvores. Julgou estar num jardim. Sentiu a
aproximação de alguém. Viu o vulto de um homem. A imagem estava
turva. Na escuridão, distinguia apenas uma silhueta.
A figura começou a se delinear com mais claridade. Era um sujeito
baixo, magro, vestido de negro da cabeça aos pés. Havia, no entanto
algo de muito peculiar naquela figura: o rosto. Sim, o rosto era
familiar. O queixo pontudo, as sobrancelhas espessas, a barba rala...
Ele lembrava alguém... A imagem fez-se mais clara, e Mojica pôde
ver o rosto da figura... Não, não era possível! Não podia ser! Olhou
fixamente para o homem e confirmou o que temia... Era ele próprio!
Mas como podia ser? Existiriam dois Mojica?
Sem dizer nada, o clone o pegou pelos braços e começou a arrastá-lo
pelo terreno acidentado. Não era um jardim, mas um cemitério!
Mojica foi arrastado por entre sepulturas, gritando em desespero. O
clone parou em frente a uma cova aberta. Mojica levantou os olhos e
leu a inscrição na lápide: JOSÉ MOJICA MARINS – 1936 - ...
Num reflexo, fechou os olhos, para não ler a data da morte. O clone
começou a empurrá-lo para a cova aberta...
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- Não! Socorro! Pelo amor de Deus, me ajuda!44

Não há registro na biografia escrita por Barcinski e Finotti do que Mojica, anos
depois, falou que aconteceu nos dias seguintes ao sonho45:
As pessoas em casa ficaram bastante assustadas, chamaram até um
pai-de-santo por achar que eu estava com o diabo no corpo. (...) decidi
que faria um filme diferente de tudo que já havia realizado. Estava
nascendo naquele momento o personagem que se tornaria uma lenda:
Zé do Caixão. O personagem começava a tomar forma na minha
mente e na minha vida. O cemitério me deu o nome; completavam a
indumentária do Zé a capa preta da macumba e a cartola, que era o
símbolo de uma marca de cigarros clássicos. Ele seria um agente
funerário.46

Segundo Barcinski e Finotti, quando acordou, Mojica, não conseguiu dormir
novamente e durante a manhã, enquanto caminhava em direção à sua produtora para
pedir que sua secretária datilografasse suas ideias, ficou pensando: “Que Cena! Que
dramaticidade! Se conseguisse passar para um filme um décimo da força daquela cena,
faria um filme genial!”47.
E fez.
Nascia Josefel Zanatas, mais conhecido como Zé do Caixão, que tem sua
primeira aparição no filme À meia-noite levarei sua alma (1964), seguida por sua
continuação Esta noite encarnarei no teu cadáver (1967).
Anos depois de criado Zé do Caixão, José Mojica Marins, definiria melhor a
suposta biografia de sua personagem.
Josefel Zanatas nasceu em berço de ouro, seus pais tinham uma rede
de agências funerárias, fato que fez com que Josefel fosse uma criança
muito sozinha, pois seus colegas o discriminaram por causa da
profissão de seus pais.
Na escola era um ótimo aluno e, como não tinha amigos, fez dos livros
seus grandes companheiros. Foi na escola que conheceu Sara, uma
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menina muito bonita e de boa família. Logo se tornaram grandes
amigos, não se separavam por nada. Cresceram juntos e com o passar
do tempo a amizade se transformou em amor. Decidiram que iriam se
casar e mudar para uma cidade maior onde teriam mais chances de
crescer na vida. Sara queria se casar fora do país, então tanto os pais
de Sara quanto de Josefel resolveram viajar antes para começarem os
preparativos para cerimônia.
Durante o voo, uma tragédia acontece: o avião com os pais de Sara e
Josefel sofre um acidente e não há sobreviventes. Por causa do luto
eles decidem adiar o casamento. Em decorrência da II Guerra
Mundial, em agosto de 1943, cria-se a Força Expedicionária Brasileira
(FEB). Somente vinte e oito mil pessoas se alistaram, Josefel era um
deles e em conversa com Sara decidem juntos que só casariam quando
ele voltasse da guerra.
E assim, na noite de 30 de junho, Josefel parte para a Itália. Durante o
tempo que ficou lá, Josefel sofreu muito, e as saudades de Sara foram
aumentando depois que ele parou de receber cartas dela. Depois que
Josefel partiu para a Guerra, Sara continuou cuidando da funerária.
Sempre escrevia para ele, mas depois de muitas cartas sem resposta,
acabou concluindo que ele deveria estar morto. Como a vida não
estava fácil, Sara aceitou o convite que havia recebido do prefeito e se
casou com ele.
No dia 18 de julho de 1945, Josefel desembarca na estação de sua
cidade e percebe que a cidade está vazia e sua casa fechada.
Desesperado para encontrar Sara, decide perguntar a um bêbado onde
estavam todos. O bêbado informa que a cidade inteira estava na casa
do prefeito, pois havia uma festa para comemorar a volta dos
"Pracinhas". Chegando na festa ele encontra Sara sentada no colo do
prefeito e, antes que ela pudesse se explicar, ele saca o revólver e mata
os dois. Josefel não é condenado pelo crime, pois foi alegado que ele
estava traumatizado pela guerra. Para ele não importava ser preso ou
não, ele havia perdido Sara e com ela perderia também o sentimento
chamado amor.
Josefel, que até então era um homem doce e bondoso, se torna uma
pessoa amarga e sem sentimentos. Passa então a aterrorizar os
moradores da cidade e logo recebe o apelido de Zé do Caixão. Zé do
Caixão é um homem sem crenças, não acredita em Deus nem no
Diabo, só acredita nele mesmo, acha que é o único que pode fazer
justiça. Seu objetivo é encontrar uma mulher que compartilhe seus
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pensamentos e juntos tenham um filho, que possa dar continuidade à
sua espécie, que ele acredita ser superior. Para Zé do Caixão, as
crianças são os únicos seres puros, sem maldade no coração. Em busca
pela mulher superior, ele passa por cima de todos aqueles que
atrapalharem seus planos, não tem dó nem piedade e mata se for
preciso.48

A biografia de Zé do Caixão é deveras folhetinesca, Mojica assim estabelece
uma narrativa romântica para uma personagem muito mais niilista. No entanto, essa
gênese apresenta fatos importantes para traçar contrapontos com as personagens
machadianas citadas nesse estudo.
Brás Cubas, Bento Santiago e Josefel possuem origens burguesas. Não se pode
afirmar, mas supor, através de elementos que são apresentados na configuração da
personagem e da cenografia do filme À meia-noite levarei a sua alma, que Zé do Caixão
está preso aos seus antepassados, tão preso que se torna uma figura atemporal. Sua casa,
mesmo ambiente de trabalho, mais parece um castelo romântico cheio de tapeçarias,
móveis de mogno, candelabros e objetos dos mais antiquados; além de curiosos cabides
em formas de mãos presos à paredes que remetem, imageticamente, ao filme A Bela e a
Fera (1946) de Jean Cocteau49.
Não só a ambientação é atemporal como a configuração da personagem. Zé do
Caixão age e se veste como um fidalgo oitocentista. Esse artifício é extremamente
eficiente para demonstrar uma distância social e intelectual de Zé do Caixão para com o
povo humilde da cidadezinha em que os eventos ocorrem.
Segundo Barcinski e Finotti, foi elaborada por Mojica “uma série de soluções
visuais eficientíssimas para demonstrar a distância cultural, física, financeira, filosófica
e espiritual que separa Zé do Caixão do povo (ou seja, do público). Além das óbvias
diferenças no vestir e no falar – Zé fala um português correto e empostado, enquanto os
locais têm sotaque caipira e vozes medrosas – a câmera de Mojica sempre descobre uma
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Essa pequena biografia de Zé do Caixão foi criada por Mojica e registrada no site oficial do Zé do Caixão. Disponível em:
http://www2.uol.com.br/zedocaixao/biografia/index.htm (acessado em: 15/01/2015). Apesar de um relato um pouco extenso
acredito que é relevante apresenta-lo na íntegra por ser pouco conhecido do público e, principalmente, por fundamentar uma das
teorias desenvolvidas nessa tese em relação às características patriarcais da personagem.
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Essa referência à obra de Cocteau nunca foi confirmada. Porém a ambientação de A Bela e a Fera com seu interior de castelo,
ricamente ornado com detalhes rococós e seus cabides de mãos vivas saindo das paredes parece ter sido um inspiração intuitiva para
os cenógrafos ou, mesmo para Mojica, que era um cinéfilo obcecado. Essas mesmas mãos saindo da parede iriam reaparecer na cena
passada no inferno no filme Esta noite encarnarei no teu cadáver.
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maneira de isolar a personagem do resto dos habitantes da cidade e de destacar sua
figura no meio da multidão”50.
A caracterização de Zé do Caixão é evidentemente baseada em figuras
oitocentistas presentes na memória imagética de Mojica, as referências eram retiradas
inconscientemente dos filmes que desde criança havia assistido51, em especial os filmes
de horror, seus preferidos, que em sua maioria eram ambientados na era vitoriana. São
fortes as influências dos filmes Drácula (1931) com Bela Lugosi e Frankenstein (1931)
e A torre de Londres (1939), ambos estrelados por Boris Karloff.
Não só a origem abastada e a caracterização afetada encontram analogias com as
personagens machadianas. Na biografia de Zé do Caixão podemos nos deparar com
situações similares às narradas por Machado de Assis no seu romance Dom Casmurro.
No caso, a introspecção de Josefel e seu laço de amizade, desde a infância, com Sara
que evolui para um envolvimento amoroso, são fatos idênticos aos narrados em Dom
Casmurro, no qual o tímido e imaturo Bentinho trava amizade com Capitu e,
consequentemente, ambos se apaixonam.
No entanto, a maior semelhança entre Bentinho e Josefel encontra-se no
dramático desenrolar amoroso de ambas as personagens. Josefel, depois de ser dado
como morto na guerra, volta à sua cidade natal para reencontrar seu amor, Sara, e
finalmente se casar. Porém, Sara, acreditando que ele estava morto, se envolve
amorosamente com o prefeito da cidade. Josefel encontrando Sara no seu casamento
com o prefeito mata os dois, tomado por incontrolável ciúme. No romance machadiano,
Bentinho, percebendo semelhanças impressionantes na aparência de seu filho Ezequiel
com seu amigo Escobar, desconfia e, por fim, acredita que sua esposa, Capitu, tenha lhe
traído, e, tomado de ciúmes, causa um rompimento devastador na família, tão
devastador que Bentinho trama assassinar o próprio filho. Esses dois eventos similares
são o ponto de mutação que transformarão Bentinho em Dom Casmurro e Josefel em Zé
do Caixão.
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BARCINSKI e FINOTTI, op. cit., p. 124.

Um caso que fundamenta essa teoria é narrado por BARCINSKI e FINOTTI: “O cineasta Rogério Sganzerla conta uma história
curiosa sobre Mojica, que pode ser uma pista para decifrar as influências que moldaram seu estilo: Em 1986 os dois se encontraram
num festival de cinema no qual Sganzerla estava lançando o seu filme Nem tudo é verdade, sobre a visita de Orson Welles ao Brasil
nos anos 40. Mojica assistiu ao filme depois disse: “Rogério,eu vi muitos filmes com esse sujeito... Tinha até um que ele aparecia à
noite, num túnel escuro. Era espetacular!”. Mojica estava se referindo a The Third Man (O terceiro Homem, 1949), dirigido por
Carol Reed e estrelado por Welles”. Dessa forma, os autores concluem “que a cultura cinematográfica de Mojica não é tão limitada
quanto se supõe. Na realidade ele assistiu a milhares de filmes porém nunca se preocupou em adquirir conhecimento teórico sobre
eles. As imagens ficaram guardadas na sua cabeça, embora sem nenhum tipo de organização ou referência”. (Ibidem, p. 121).
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Como afirmado pelo próprio Mojica: “Josefel, que até então era um homem doce
e bondoso, se torna uma pessoa amarga e sem sentimentos”. Da mesma forma que Dom
Casmurro explica sua alcunha: “Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no
sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido
consigo. Dom veio por ironia para atribuir-me fumos de fidalgo”52.
Essas decepções amorosas causam profundas mudanças nas personagens em
relação às mulheres. Dom Casmurro se torna avesso a qualquer laço amoroso profícuo
por acreditar que todas as mulheres são imperfeitas e dissimuladas como Capitu. Zé do
caixão desenvolve a obsessão de encontrar a mulher perfeita, mulher ideal para alguém
de uma raça superior como a dele e que se submeta de livre vontade a todos os seus
desmandos. Nesse delírio, mulheres que ele considera fracas ou não-submissas são
subjugadas, estupradas e mortas através de torturas sádicas.
A pureza da espécie e perpetuação da linhagem é um desejo corroborado por
Bentinho, motivo pelo qual o rompimento com Capitu devido às suspeitas de ela ter
rompido a perspectiva de uma linhagem pura e a perpetuação do sangue dos Santiago ao
gerar um filho bastardo. No sistema patriarcal era fundamental a propagação sanguínea
não só para a perpetuação do patrimônio e raízes ancestrais, mas para a própria
manutenção e afirmação desse sistema de poder.
A obsessão eugênica de Zé do Caixão é declarada antes dos créditos iniciais de
À meia-noite levarei a sua alma quando a câmera lentamente vai se aproximando de
uma figura vestida de casaca e cartola preta que fala diretamente com o público:
“ O que é a vida? É o princípio da morte.
O que é a morte? É o fim da vida.
O que é a existência? É a continuidade do sangue.
O que é o sangue? É a razão da existência!”53
A partir dessa introdução é estabelecido o perfil obsessivo eugênico e
personalidade sádica que são deflagrados em contato com o sexo feminino,
características da sociopatia de Zé do Caixão que o faz infringir punições severas e
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ASSIS, Dom Casmurro, 1985, pp. 5-6.
À meia-noite levarei sua alma. 1964, SP. P&B. 81 min. Direção: José Mojica Marins.
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sofrimento às mulheres que não se subjugam ao seu domínio senhoril. As características
patriarcais de Zé do Caixão, em sua busca pela mulher superior, vão se revelando e se
acentuando no decorrer do filme, como, por exemplo, numa sequência onde falam que
ele precisa ir para casa, pois sua mulher, Lenita, está sozinha e ele desdenha: “A mulher
que não consegue filho, não precisa de cuidado”54. E por fim com intenções de subjugar
Terezinha, a noiva do seu amigo Antônio, acreditando na possibilidade de ela ser fértil e
perfeita para gerar seu filho. Zé do Caixão amordaça e amarra Lenita numa cama e solta
sobre ela uma enorme aranha e durante o momento terror absoluto da mulher ele se
regozija: “Cada mulher deve pertencer a um só homem. Já que para mim você não tem
utilidade, farei a gentileza de livrá-la do pecado de precisar de outro homem. O que lhe
vale a vida se não pode ter um filho para a continuidade do teu sangue? Não mais será
um empecilho para que seja consumada a única verdade existente: Terezinha será minha
e de suas entranhas prosseguirá a minha geração”. Amordaçada, Lenita, tenta gritar,
enquanto Zé do Caixão continua seu monólogo: “Terei a honra de vê-la morrer diante
de mim. Pena, você me parecia tão diferente. Agora está aí, na aflição angustiante da
morte. Sofre porque não pode gritar (...)”55.
Essa simbólica cena de tortura e assassinato, reflete a condição estabelecida por
todo sistema patriarcal, o silenciamento da voz feminina. Zé do Caixão não só pune
Lenita por sua suposta esterilidade, ele retira seu direito de se defender. Da mesma
forma que Dom Casmurro, soberano de sua narrativa, ressentido e emasculado pela
suposta traição de Capitu a exila na Suíça, silenciando-a de sua narrativa pessoal,
punindo-a com a eliminação de sua presença na prosa.
Brás Cubas também não está longe de ser uma personagem menos misógina e
eugênica. É de fina ironia, Machado de Assis, nomear Eugênia, uma das pretensões
amorosas de Brás. A linda moça possuía um defeito de nascença, era coxa. Daí ele
refletir “Por que bonita, se coxa? Por que coxa, se bonita?”56. Assim, mais à frente, ela
enamora-se por Brás e ele está dividido entre o amor e sua convicção de homem
superior: “Queria-lhe, é verdade; ao pé dessa criatura tão singela, filha espúria e coxa,
feita de amor e desprezo, ao pé dela sentia-me bem, e ela creio que ainda se sentia
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À meia-noite levarei sua alma. 1964, SP. P&B. 81 min. Direção: José Mojica Marins.
À meia-noite levarei sua alma. 1964, SP. P&B. 81 min. Direção: José Mojica Marins.
ASSIS, op. cit., 2000, p. 82.
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melhor, ao pé de mim.”57. No entanto, o impasse entre amar e resistir ao amor por uma
mulher “imperfeita” é resolvido rapidamente após uma visita do pai que lhe impõe seu
domínio e lhe relembra a obrigação filial de perpetuar seus laços sanguíneos com moça
que garanta filhos perfeitos e a expansão dos negócios da família. Dessa forma Brás
Cubas corta seu vínculo com Eugênia, conformando-se, mais aliviado do que resignado,
com o seguinte pensamento: “Tu, trêmula de comoção, com os braços nos meus
ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu com os olhos em 1814, na
moita, no Vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue58, a tua origem ...”59.
Tal como Machado de Assis, que inseria seus conflitos internos em suas tramas
e personagens, Mojica misturou muito de suas neuroses e problemas pessoais na
concepção de Zé do Caixão; não obstante é importante ressaltar como seus próprios
conflitos se comparavam aos de sua personagem Zé do Caixão na busca de perpetuar
seu sangue, como registram Barcinski e Finotti ao retratar a crise de Mojica com sua
esposa Rosita e seu envolvimento extraconjugal com uma garota, chamada Maria: “Ele
passou a viver um grande dilema: estava cada vez mais apaixonado por Maria, e ao
mesmo tempo via seu casamento com Rosita indo para o brejo. A principal causa de sua
crise conjugal era a dificuldade que Rosita estava tendo para engravidar. Mojica, que
crescera num ambiente machista, em que mulheres eram relegadas simplesmente à
função de procriar, via a ausência de um filho como uma falha pessoal da mulher. Daí a
maior atenção que passou a dedicar à amante (...)”60.
Como dito antes, criadores se misturam com criaturas. Os demônios pessoais são
férteis e riquíssimos para proverem o mundo da ficção. Machado se assemelha a
Mojica. Ambos separados temporal e geograficamente, mas tão próximos nas suas
origens e ambições. Mojica nasceu da união de duas humildes famílias de imigrantes
espanhóis em 13 de março de 1936, uma sexta-feira 13. Na sua meninice, foi recluso e
imaginativo, passando seu tempo lendo revistas em quadrinhos com que seu pai lhe
presenteava. Sua família era ampla e sua criação foi nos moldes conservadores e
patriarcais que ainda eram presentes nas famílias europeias de origem camponesa que
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Eugênia era filha bastarda de uma relação extraconjugal de Vilaça, um homem público, com sua mãe, Dona Eusébia. Brás Cubas,
quando criança, viu um encontro de Vilaça e Dona Eusébia que estavam escondidos numa moita. Daí Brás Cubas teorizar que,
devido a sua origem não convencional, Eugênia seria impura e deformada social e geneticamente.
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imigravam para o Brasil. Então, por ser o filho varão da família, Mojica foi mimado e
tinha todas suas vontades realizadas, na medida do possível.
Mojica era libertado da sua introspecção quando assistia filmes no cinema que,
tempos depois, seria gerenciado pelo seu pai. Sentia desde cedo que poderia expressar
tudo que guardava para si através do cinema e, com o passar dos anos, desenvolveu uma
personagem de si mesmo, um Mojica que se alçava de sua condição de garoto de origem
humilde do bairro industrial do Brás para o mundo dos homens bem-sucedidos, os
artistas. Crendo nisso assumiu uma personalidade megalomaníaca, mas inegavelmente
sedutora. Era externamente enérgico, orgulhoso, irônico e severo, mas internamente
padecia de uma insegurança crônica.
As personagens Bento Santiago, Brás Cubas e Josefel Zanatas foram crias de
fecundas mentes não menos criativas do que inseguras. Machado de Assis e José Mojica
Marins se fizeram personagens de si mesmos, lendas que lhes atribuíram ares
metafísicos. Esses homens comuns tornavam-se extraordinários por ficcionar suas
personas, por espelhar seu inconsciente na feitura de sua arte e na expiação de seus
traumas através de suas personagens. Machado e Mojica eram renegados sociais que
buscaram se reinventar. Novamente, criaturas se confundem com criadores, na
escuridão de suas incertezas. Dessa incerteza e medo da escuridão, nascem os
paradoxos.
Rogério Sganzerla, numa crônica em 1967, definiu Mojica como um paradoxo:
“A um passo da demência e da genialidade, ele defende-se de suas neuroses com
filmes”61. Podemos usar a mesma alcunha para Machado de Assis, um paradoxo. Dois
criadores que viviam nas fronteiras entre mundos, o real e o imaginário, o louco e o são,
o bom e o mal, o santo e o blasfemo, o dia e a noite. Machado também se defendia de
suas neuroses, no caso, com livros.
Em vista disso, também se aplica a Machado de Assis o caminho descoberto por
Mojica na gênese de sua arte: “Quanto mais realista a atmosfera em que emerge o
absurdo, mais absurdo será o resultado”62.
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CAPÍTULO 2
TRIÂNGULO OBTUSO: O HOMEM, A MULHER E A MORTE

“(...) o amor nunca morre de morte natural. Ele morre
porque nós não sabemos como renovar a sua fonte, morre
de cegueira e dos erros e das traições. Morre de doença e
das feridas, morre de exaustão, das devastações, da falta
de brilho, mas nunca de morte natural. Todo amante
poderia ser levado a julgamento como assassino de seu
próprio amor”.
Anaïs Nin, The Four-Chambered Heart, 1959.
Houve um tempo, bem antes de Cristo, aparentemente durante a Idade do
Bronze, em que a caça e a pesca eram afazeres destinados às mulheres que se
aventuravam por florestas e rios. Elas eram as provedoras das tribos, além de suas
protetoras, sendo os homens seus subordinados relegados à proteção da prole,
manutenção do fogo e da aldeia. Essas mulheres tinham total autonomia, retornando à
aldeia quando queriam e podiam. Essa situação tirânica durou muitas gerações, porém
em determinado momento os homens se rebelaram, roubando as máscaras que essas
mulheres usavam para amedrontá-los, e mataram todas elas. Pouparam apenas as
meninas recém-nascidas e para elas era repetido constantemente que nasceram para
servi-los. E elas acreditaram63.
Essa lenda reproduz o que muitos teóricos modernos procuram compreender: os
períodos cíclicos de matriarcado e patriarcado da civilização. Não é difícil imaginar que
em qualquer sociedade animal a busca pelo controle – ou seja, a posição alfa – é uma
prioridade que determina não só a dinâmica social de um grupo, mas também a própria
perpetuação da espécie e seleção dos mais aptos.
Esse controle do grupo ou de apenas um indivíduo, não foi exclusividade do
sexo masculino. Muitas sociedades tiveram cultos dedicados a deusas-mães, nas quais
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livro Os Grandes Mitos da Feminilidade. (BLASI, Os Grandes Mitos da Feminilidade, p. 36).
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sacerdotisas que representavam a grande divindade feminina possuíam poderes de chefe
de estado.
Segundo Paglia, os misteriosos poderes de procriação, e a semelhança de seus
seios, barriga e quadris redondos com os contornos da terra põem a mulher no centro do
simbolismo primitivo. Foi ela o modelo para as figuras de Grande Mãe que coroam o
nascimento da religião em todo mundo64.
Dessa forma, continua Paglia, a mulher era um ídolo da magia do ventre. Ela
parecia inchar e dar à luz por si só. Desde o começo dos tempos, a mulher parece ser um
ser estranho. O homem cultuava-a, mas temia-a. Era o negro bucho que o cuspira para
fora e voltaria a devorá-lo65.
A natureza ctônica atribuída à Deusa-Mãe lhe proporcionava a dualidade da
existência. Era creditada à entidade o determinismo da vida e da morte, devido à sua
identificação com a terra e sua fertilidade, precisamente mais ao interior do solo que à
superfície da terra. A terra seria o grande ventre onde tudo nasce, mas também o
território onde os mortos são enterrados.
Quanto à intima ligação do feminino com a morte, Delumeau afirma:
Não é por acaso que em muitas civilizações os cuidados dos mortos e
os rituais funerários cabem às mulheres. Elas eram consideradas muito
mais ligadas do que os homens ao ciclo – o eterno retorno – que
arrasta todos os seres da vida para a morte e da morte para a vida. Elas
criam, mas também destroem66.

Muito dessa atribuição está na fragilidade do gerar e na força do criar, algo que
gera fascínio e temor aos homens. Esse temor causava uma subserviência maior do que
a

adoração.

Os

homens

tinham

medo

da

representação

do

feminino

e,

consequentemente, eram desconfiados quanto à representação desse feminino na terra,
as mulheres.
Essa tênue relação do feminino com a morte era identificada e invejada pelos
homens, pois sabiam eles que tal arranjo lhes proporcionaria a inversão da dominação e
ascensão ao poder.
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Não tardou muito para haver um declínio do culto à Deusa-Mãe. A decadência
ocorreu devido às constantes invasões de povos guerreiros que foram modificando os
costumes e cultos monoteístas. Culturas patriarcais destituíram o matriarcalismo,
eliminando as amazonas e substituindo a Deusa-Mãe pelo culto politeísta com seus
deuses guerreiros, em sua maioria figurações masculinas.
Também foi restaurado e fortalecido o ancestral domínio do masculino sobre o
feminino à força, restabelecendo-se assim os critérios patriarcais ancestrais que
determinavam a submissão total da mulher e sua condição passiva como instrumento de
satisfação sexual e de perpetuação da espécie. Não é por acaso que a prática do estupro
tenha retornado com tamanha força, representando para o homem a retomada de seus
instintos primitivos e a afirmação de sua soberania através do terror.
Dessa forma, como desejavam, os homens estreitaram sua relação com a morte.
Eles eram, novamente, parceiros nesse estranho ménage, onde as relações de poder na
triangulação determinavam os passivos e ativos.
A morte não tem preferência quanto ao sexo, relaciona-se tanto com homens
quanto mulheres e sua existência e grau de severidade é determinado pela ótica da
crença de quem detém o poder. Então, quem possui o poder, no caso, a subjugação de
um sexo sobre outro, tem, entre vários “benefícios”, o controle da perpetuação da
espécie. Sendo assim, quem comanda pode determinar a contínua produção de vida em
parceria com a morte que harmoniza o equilíbrio dessa estranha triangulação, na qual a
mulher funciona como uma fabril criatura à mercê dos desmandos do homem e a morte
como ponto convergente da união entre os sexos.
São identificados vários elementos dessa teorização nas obras abordadas nesse
estudo. Como destacado no capítulo anterior, são constantes na obra machadiana os
conflitos e tensões entre os sexos numa subliminar luta por poder e afirmação67.
Machado de Assis incutiu um caráter crítico imenso em Dom Casmurro e
Memórias Póstumas de Brás Cubas. Obras que são representações de uma época
marcada pela hipocrisia, ironia e machismo. Del Priore identifica a época da seguinte
67
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forma: “Tempo de desejos contidos, de desejos frustrados, o século XIX se abriu com
um suspiro romântico e se fechou com o higienismo frio de confessores e médicos.
Século hipócrita que reprimiu o sexo, mas foi por ele obcecado. Vigiava a nudez, mas
espiava pelos buracos da fechadura. Impunha regras ao casal, mas liberava os
bordéis”68.
Essa marca de hipocrisia está presente a começar pelos próprios narradores das
tramas, respectivamente, Bento Santiago e Brás Cubas, tão senhores de seu domínio que
assumem as narrativas de seus livros e tornam suas memórias veículos de autoafirmação de seus egos machistas através de óticas unidirecionais. Dessa forma, a
realidade é aquilo que os narradores acham que foi e não o que poderia ser. São
excluídas qualquer voz ou possibilidade de defesa das personagens femininas,
prevalecendo uma única opinião, a do narrador dominador, ou melhor, do narrador
patriarcal.
Outro elemento identificado é a simbologia e onipresença da morte. A
triangulação homem-mulher-morte se apresenta nos dois romances, seja na atmosfera
fatídica de Dom Casmurro ou na amoralidade do defunto narrador, Brás Cubas.
Também é constante um tipo de violência psicológica que longe de ser um estupro,
proporciona efeitos semelhantes de humilhação para com as personagens femininas que
são difamadas e silenciadas com descabida liberdade.
Os conflitos sexuais como, por exemplo, o adultério, são abordados nas duas
obras machadianas e refletem uma tendência da época e, diferentemente do senso
comum, mostra-se que o adultério feminino era mais comum do que se imaginava,
provando mais uma vez o arguto cronista que era Machado de Assis.
Comparativamente, o outro autor estudado nesse trabalho, José Mojica Marins,
permeia seus filmes À meia-noite levarei a sua alma e Esta noite encarnarei no teu
cadáver de uma marcante iconografia da morte, tanto na presença constante de
elementos mórbidos como da própria personagem: um homem que lida com a morte
diariamente (cuida do ritual funerário e também infringe a morte ao cometer
assassinatos). Não obstante, tal como ocorre nos romances machadianos, há uma
violência psicológica para com as mulheres, repaginando a severidade do patriarcalismo
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oitocentista com o diferencial que a personagem Zé do Caixão chega às vias de fato,
afirmando seu poder e superioridade para com o sexo feminino através da tortura e
estupro, justificando suas ações na intenção de perpetuar seu sangue.
Novamente, as três personagens se cruzam nas suas deturpadas intenções, presas
em óticas egocentristas, sendo assim narradores centrados em seus próprios umbigos e,
por isso, tão complexos em seus desejos e ações.
Não é de estranhar que os pontos de mutação das personagens partem de um
mesmo sentimento, o amor. Nas obras de Machado e Mojica, o amor tem dois sentidos
antagônicos: vida e morte. O amor causa diferentes tipos de perdas: morte em vida,
morte física e/ou morte da identidade.
Amar, numa perspectiva patriarcal, é um sentimento mais figurativo do que real.
Em primeiro lugar vem a obrigação da perpetuação da espécie como demonstração de
poder, independente do sentimento envolvido. Dessa forma, o amor é confundido com a
busca de hereditariedade, eliminando-se, assim, a autonomia, substituindo-a por uma
questão meramente biológica.
A partir dessas perspectivas podemos aprofundar independentemente cada
assunto e continuar a análise comparativa entre as obras de Machado e Mojica, no caso
essa triangulação obtusa tão violenta, passional e sedutora em que matar ou morrer é tão
realizador quanto amar.

2.1. – O Homem
2.1.1. – Um falo casmurro
O século XIX no Brasil, como mencionado por Del Priore no início desse
capítulo, foi um período de contradições, dualidades, resumindo como a própria
historiadora o definiu: um século hipócrita.
Hipócrita e, por que não dizer, essencialmente masculino. Um século macho,
onde “ser” homem era uma condição mais importante do que nascer varão (quesito mais
que ansiado nas famílias patriarcais).

56

As imposições sociais do “ser” homem eram manifestadas nas mais diversas
formas: literatura, música, brincadeiras infantis, jornais, política.
Era uma época em que a exploração de territórios e estabelecimento de colônias
à força despertavam a imaginação das crianças e jovens aliando o espírito aventureiro
ao espírito bélico, ambos considerados obrigatórios numa boa formação viril.
No frenesi do afrancesamento da sociedade carioca69, muitos livros de memórias
de militares franceses eram importados ou editados pela Garnier e vendidos na sua filial
no Rio de Janeiro. Segundo BERTAUD: “As memórias, as lembranças e os cadernos de
viagem dos veteranos descrevem a forte emoção dos ataques a galope, as salvas de fuzil
que abatem os corpos e o barulho dos tiros de canhão fendendo o ar”70. Dessa forma,
havia uma inspiradora literatura para ser lida pelos senhores dos sobrados e citada como
exemplo de masculinidade para seus jovens filhos varões71.
As crianças eram distintamente estimuladas dependendo do sexo. Meninas eram
educadas nos conhecimentos das boas maneiras, na costura, no piano, no francês e na
capacidade de ficarem mudas diante dos homens. Meninos eram desde cedo ensinados a
serem homens, a se portarem como homens e a agirem como homens para com as
mulheres (isso quer dizer, com superioridade travestida de cavalheirismo). Aliada ao
conservador e dominador controle paterno havia uma severa e sádica educação religiosa
dos colégios católicos que forçava a precocidade dos meninos e mantinha a imaturidade
das meninas, dessa forma tornavam a meninice dos homens curta e das mulheres
perene.
Gilberto Freyre destaca esse cenário da sociedade patriarcal:
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Tamanho é o prestígio do homem feito, nas sociedades patriarcais,
que o menino, com vergonha da meninice, deixa-se amadurecer,
morbidamente, antes do tempo. Sente gosto na precocidade que o
liberta da grande vergonha de ser menino. Da inferioridade de ser
párvulo.
Tamanho é o prestígio da idade grande, avançada, provecta, naquelas
sociedades, que o rapaz imita o velho desde a adolescência. E trata de
esconder por trás da barba de mouro, de óculos de velho, ou
simplesmente, de uma fisionomia sempre severa, todo brilho da
mocidade, toda alegria da adolescência, todo resto de meninice que
lhe fique dançando nos olhos ou animando-lhe os gestos72.

De certo podemos afirmar que, mediante o cenário endêmico brasileiro onde a
expectativa de vida não ultrapassava os 40 anos, haveria uma imensa ansiedade e
redobrado cuidado para com as crianças nos primeiros anos de vida devido à enorme
mortandade infantil, sendo depois acelerada ou descartada a puberdade para assim
garantir os “estatutos” vigentes no patriarcalismo: proteção, manutenção e aumento de
capital através de casamentos arranjados e perpetuação do nome e sangue familiar. Era
preciso garantir lucros e a continuidade do sangue. Diante disso, era necessária uma
produção fabril de filhos para poder realizar bons negócios e não haver algum tipo de
fatalidade familiar que provocasse um corte de lucros e a descontinuidade genética.
Dessa forma, é curiosa a baixa fecundidade das famílias Santiago e Cubas,
retratadas, respectivamente, nos romances Dom Casmurro e Memórias Póstumas de
Brás Cubas. Os Cubas possuem apenas um filho homem, Brás, e os Santiagos, o Bento.
Nesse momento do estudo focaremos em Bento, segundo filho de Dona Maria da
Glória, aquele que vingou a semente dos Santiagos.
Bento era a criança nascida do medo da morte, longe de ser o legado da
continuidade do sangue foi sua vida destinada como oferenda para Deus. Contrário ao
critério patriarcal, era sacrificada a condição de procriador à mercê da condição
abstêmica da clausura religiosa:
Não quis saber de lágrimas nem da causa que as fazia verter aminha
mãe. A causa eram provavelmente os seus projetos eclesiásticos e a
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ocasião destes é a que vou dizer, por ser já então história velha; datava
de dezesseis anos.
Os projetos vinham do tempo em que fui concebido. Tendo-lhe
nascido morto o primeiro filho, minha mãe pegou-se com Deus para
que o segundo vingasse prometendo, se fosse varão metê-lo na Igreja.
Talvez esperasse uma menina. Não disse nada a meu pai, nem antes,
nem depois de me dar à luz; contava fazê-lo quando eu entrasse para a
escola, mas enviuvou antes disso. Viúva, sentiu o terror de separar-se
de mim; mas era tão devota tão temente a Deus, que buscou
testemunhas da obrigação, confiando a promessa a parentes e
familiares73.

Dessa forma, para fugir da promessa divina e continuar a linhagem dos
Santiagos, se esperava o nascimento de uma menina; ocorrendo o contrário o menino
seria criado para Deus, assim de sexo indefinido, assexuado.
A superproteção matriarcal e a supervisão parental impediam qualquer
manifestação masculina em Bento, para assim preservar sua forçada emasculação e
vocação sacerdotal.
É evidente que essa castração eclesiástica, quase edipiana, que Dona Maria da
Glória infringia ao pequeno Bento, tinha dupla função: satisfazer o contrato com Deus e
tolher qualquer amadurecimento que o levasse para fora do seu domínio materno,
mantendo-o o maior tempo possível dentro do ninho ou o mais próximo possível do
útero materno.
Diante desse panorama, era mantida uma perene edificação do “menino-anjo”,
evitando a chegada da puberdade e a passagem para o período de “menino-diabo”.
Manter uma constante imaturidade mental e sexual era uma forma que a mãe e seus
familiares buscavam para preservar o menino-santo e, assim, por exemplo, diferente de
qualquer núcleo patriarcal, evitar a obrigatória socialização com crianças do mesmo
sexo, que eram incentivadas para assim dissociar os sexos e reforçar a masculinidade
representada a princípio pelas brincadeiras entre meninos74. Essas brincadeiras não eram
incentivadas na casa dos Santiagos, dessa forma havia uma ruptura no processo viril
73
74

ASSIS, op. cit., 1985, pp. 22-23.

JABLONKA salienta a questão das brincadeiras masculinas como parte do processo viril do menino: “Em todos meios sociais a
formação viril compreende tradicionalmente passagens obrigatórias – brincadeiras lascivas, canções libidinosas, libações,
algazarras, disputas etc”. (JABLONKA, “A infância ou a “viagem rumo à virilidade”. In: CORBIN, COURTINE e VIGARELLO,
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oitocentista representada pelo não estranhamento em relação ao fato de Bento brincar
até a idade púbere com apenas uma menina, Capitu.
As brincadeiras entre meninos e meninas não eram proibidas nas sociedades
patriarcais, eram aceitas até certa idade mediante a ideia de amadurecimento masculino
com retrata Jablonka: “O contato com as meninas ajuda no desenvolvimento das
qualidades “naturais” dos meninos; eles perdem alguns dos seus defeitos. Enquanto as
primeiras brincam tranquilamente de bonecas ou de dona de casa, “as brincadeiras dos
meninos, que correm uns atrás dos outros, que se agarram uns nos outros e fazem
prisioneiros, satisfazem, evidentemente de uma maneira parcial, os instintos
predadores”. Organizados pelos adultos, os jogos permitem transformar sua energia em
civilidade masculina”75.
O diferencial na família Santiago era não propiciar nenhum contato de Bento
com meninos, novamente evitando sua maturação viril. Machado deixa claro que Dona
Maria da Glória tinha esperanças em dar à luz uma menina, esse fato não ocorrendo
saldou-se a “infelicidade” feminilizando o varão.
A célula familiar dos Santiagos era desprovida de qualquer figura masculina
para servir de exemplo a Bento. Não que deixassem de existir homens nessa família,
mas nenhum que edificasse a masculinidade. Seja dito, eram esses homens Tio Cosme e
José Dias.
Tio Cosme, como descrevia Bento, “era gordo e pesado, tinha a respiração curta
e os olhos dorminhocos”76. Um homem que após enviuvar deixou-se engordar, se
“aposentou” dos amores e prazeres da carne, tornando-se indiferente e se dedicando ao
trabalho e, assim, “já não dava para namoros. Contam que, em rapaz, foi aceito de
muitas damas, além de partidário exaltado; mas os anos levaram-lhe o mais do ardor
político e sexual, e a gordura acabou com o resto de ideias públicas e específicas. Agora
só cumpria as obrigações do ofício e sem amor. Nas horas de lazer vivia olhando ou
jogava. Uma ou outra vez dizia pilhérias”77. José Dias não se diferenciava muito de Tio
Cosme (apesar que nas suas memórias, Bento salientava que o tio havia tido um
histórico sexual), porém do agregado nada é esclarecido sobre sua definição sexual, este
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é descrito como um “intruso querido”, um indivíduo que fazia parte do espólio herdado
por Dona Maria da Glória após o falecimento de seu marido, uma sorrateira personagem
que mediava os conflitos no núcleo familiar e servia de conselheiro e mordomo da
matriarca. José Dias é lembrado por Bento da seguinte maneira: “nem sempre ia naquele
passo vagaroso e rígido. Também se descompunha em acionados, era muita vez rápido e
lépido nos movimentos, tão natural nesta como naquela maneira. Outrossim, ria largo,
se era preciso, de um grande riso sem vontade, mas comunicativo, a tal ponto as
bochechas, os dentes, os olhos, toda a cara, toda a pessoa, todo o mundo, pareciam rir
nele. Nos lances graves, gravíssimo”78. O agregado era afeito dos superlativos, algo que
acentuava seu exagero e dissimulação, queria muito agradar e servir parecendo assim
um dandi nos seus modos de agir e se vestir79 e um corcierge nos seus afazeres80. Esse
francesismo da personalidade de José Dias lhe atribuía um caráter de neutralidade de
gênero, longe de ser masculino ou afeminado era apenas neutro.
Dessa forma, Bento era desprovido de figuras masculinas, nem podendo se
apoiar na figura paterna que pairava num retrato na parede onde os olhos do pai lhe
acompanhavam para todos os lados e o assombravam quando criança, um
fantasmagórico símbolo estático e falecido do que um dia foi o sistema patriarcal que
imperava naquela família.
A imaturidade sexual de Bento lhe aproximava, enfim, de Capitu. Menina ativa e
altiva, era o único elo com a vida que o distanciava do seu círculo familiar fechado e
composto por velhos “enviuvados”. Não distinguia o gênero de Capitu, não lhe atribuía
o sexo oposto. Aquela menina era para ele uma igual. Porém, no caso de Bento, não se
aplica o que Jambloka registra como uma indistinção dos sexos na infância, pois para
Bento não houve preparação no desenvolvimento de sua virilidade:
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Bento lembra de José Dias desse modo: “(...) vi-o passar com suas calças brancas engomadas, presilhas, rodaque e gravata de
mola. Foi dos últimos que usaram presilhas no Rio de Janeiro, e talvez neste mundo. Trazia as calças curtas para que lhe ficassem
bem esticadas. A gravata de cetim preto, com aro de aço por dentro, imobilizava-lhe o pescoço; era então moda. Rodaque de chita,
veste caseira e leve, parecia nele uma casaca de cerimônia. Era magro, chupado, com princípio de calva; teria seus cinquenta e cinco
anos”. (Ibidem, p. 11).
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Assim como se considera que os anjos não tenham sexo, as crianças
parecem estar, em seus primeiros anos, aquém do gênero. Até a idade
de dois anos meninos e meninas usam roupas longas, camisetas e
gorros. Os manuais de catecismos se dirigem aos “pequenos”
indistintamente e as histórias podem ser contadas para todos; e um
número incalculável de contos, de relatos, de enciclopédias, de
manuais se destinam às crianças “de ambos os sexos”. Mas essa
generalidade é enganosa: na verdade, a aprendizagem da diferença
sexual e a impregnação dos mandamentos viris começam bastante
cedo81.

Ao chegar à puberdade Bento ainda não manifesta nenhum traço característico
de masculinidade ou virilidade. Continua suas brincadeiras com Capitu, encontros e
conversas absolutamente fraternais. Nas suas memórias Bento discorre nostalgicamente
sobre os momentos de infância e adolescência; no entanto, essa lembrança saudosa
maquia a sua real condição: continua uma criança superprotegida, tacanha e imberbe.
Condição essa que lhe acompanharia para a vida adulta e seria um de seus maiores
conflitos.
Tamanha é a incompreensão da masculinidade e feminilidade que Bento só
descobre o outro, o ser feminino, devido a uma conversa – escutada às escondidas –
entre o agregado José Dias e a mãe Dona Maria da Glória. O assunto era o alerta do
empregado para a mãe sobre a preocupante possibilidade de Bento pegar namoro com
Capitu devido a proximidade dos dois adolescentes.
Parei na varanda; ia tonto, atordoado, as pernas bambas, o coração
parecendo querer sair-me pela boca fora. Não me atrevia descer à
chácara, e passar ao quintal vizinho. Comecei a andar de um lado para
outro, estacando para amparar-me, e andava outra vez e estacava.
Vozes confusas repetiam o discurso do José Dias:
“Sempre juntos...”
“Em segredinhos...”
“Se eles pegam de namoro...”82
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Longe de qualquer gatilho hormonal e instintivo próprio da natureza masculina,
Bento descobre por outrem o sexo oposto e que pode haver mais do que amizade entre
sexos diferentes. Bento descobre a sexualidade através de um mexerico.
Nesse momento, Machado de Assis inunda a narrativa de Bento com toda uma
sinestesia marcante em obras românticas: a manifestação da natureza, dos sons, das
nuances de cores como demonstração física de sentimentos. É a nostalgia e inocência do
amor romântico que acometia as virginais criaturas dos romances de José de Alencar e
dos próprios primeiros romances de Machado que arrebatam a personagem. Esse amor
que seria idealizado e tragicamente cortado no futuro quando Machado o realinha para a
verve do Realismo
Mas, do futuro falaremos em breve, pois agora Bento goza da descoberta daquilo
que ele acredita ser amor:
Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de
cima de si que não era feio que os meninos de quinze anos andassem
nos cantos com as meninas de quatorze; ao contrário, os adolescentes
daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade.
Era um coqueiro velho, e eu cria nos coqueiros velhos, mais ainda que
nos velhos livros. Pássaros, borboletas, uma cigarra que ensaiava o
estio, toda a gente viva do ar era da mesma opinião.
Com que então eu amava Capitu, e Capitu a mim? Realmente, andava
cosido às saias dela, mas não me ocorria nada entre nós que fosse
deveras secreto. Antes dela ir para o colégio, eram tudo travessuras de
criança; depois que saiu do colégio, é certo que não restabelecemos
logo a antiga intimidade, mas esta voltou pouco a pouco, e no último
ano era completa. Entretanto, a matéria das nossas conversações era a
de sempre. Capitu chamava-me às vezes bonito, mocetão, uma flor;
outras pegava-me nas mãos para contar-me os dedos. E comecei a
recordar esses e outros gestos e palavras, o prazer que sentia quando
ela me passava a mão pelos cabelos, dizendo que os achava
lindíssimos. Eu, sem fazer o mesmo aos dela, dizia que os dela eram
muito mais lindos que os meus. Então Capitu abanava a cabeça com
uma grande expressão de desengano e melancolia, tanto mais de
espantar quanto que tinha os cabelos realmente admiráveis; mas eu
retorquia chamando-lhe maluca. Quando me perguntava se sonhara
com ela na véspera, e eu dizia que não, ouvia-lhe contar que sonhara
comigo, e eram aventuras extraordinárias, que subíamos ao Corcovado
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pelo ar, que dançávamos na Lua, ou então que os anjos vinham
perguntar-nos pelos nomes, a fim de os dar a outros anjos que
acabavam de nascer. Em todos esses sonhos andávamos unidinhos. Os
que eu tinha com ela não eram assim, apenas reproduziam a nossa
familiaridade, e muita vez não passavam da simples repetição do dia,
alguma frase, algum gesto. Também eu os contava. Capitu um dia
notou a diferença, dizendo que os dela eram mais bonitos que os
meus; eu, depois de certa hesitação, disse-lhe que eram como a pessoa
que sonhava... Fez-se cor de pitanga83.

Bento, ao compartilhar suas descobertas com Capitu, descobre que esta já o
amava há tempos. Então, acontece aquilo que será o início da tragédia que se abaterá
sobre as personagens: Capitu assume o controle da relação.
A imaturidade crônica de Bento Santiago é equilibrada durante todo seu
relacionamento pela firmeza e proteção de Capitu. Instintiva e inconscientemente,
Bento, durante a relação, busca suprir sua carência materna na relação com Capitu. É de
se esperar que Dom Casmurro, ao narrar suas memórias, oblitere esse sentimento
substituindo-o por outras denominações que não expressem sua dependência infantil.
Segundo Blasi, esse comportamento é típico dos homens imaturos e muito se
encaixa na própria condição que Dom Casmurro tenta corrigir ao assumir o domínio da
narrativa e assim poder passar ao leitor uma ideia contrária ao óbvio: ele não era o autor
da sua vida, mas sim Capitu:
O imaturo recusa-se a perceber a si próprio como autor da sua vida,
preferindo considerar-se como mero joguete de forças externas.
Uma maneira bastante simples de aferição da maturidade de uma
pessoa é a observação de sua forma de se expressar. O imaturo referese constantemente ao modo como é tratado pelos outros com
expressão e tom de voz por vezes hostil quando não típico dos
desvalidos. Está sempre dizendo “me fizeram isso, ou, me obrigaram a
fazer aquilo; fulano é bom comigo; ciclano me trata mal”. Os outros
têm a obrigação de fazer alguma coisa, tomar uma atitude, enquanto
os imaturos esperam, ansiosos ou indignados, mas esperam, que os
outros resolvam seus problemas.
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Quando ajudados, no entanto, muitos deles são difíceis de satisfazer e,
em vez de gratidão, não raro aparece a hostilidade contra seu
benfeitor, agredindo-o, por vezes das formas mais torpes. Esta
aparente contradição é decorrente daquilo que chamamos de inveja
destrutiva.
Um insuportável sentimento de inferioridade e privação, por não
conseguirem ter aquilo que um outro tem e desfruta, faz com que
desejem espoliá-lo, roubá-lo ou mesmo feri-lo, para que o outro sofra
tanto como ele próprio, imaturo, sofre.84

Sim, Bento e Capitu se casarão. E para isso se efetivar Capitu arma os mais
diversos planos juvenis para ambos anularem a promessa divina de Dona Maria da
Glória. São os mais diversos artifícios e manipulações85, digam-se inocentes e juvenis,
espirituosos e românticos, no entanto um conjunto que vai deixando aos poucos o
recatado Bento incomodado. O garoto interpreta a altivez de Capitu como uma frieza
dissimulada e uma semente de desconfiança na sua idealização romântica86 é plantada,
muito devido, novamente, a escutar clandestinamente as conversas de adultos, que se
referiam a Capitu a partir do seu olhar: “Você já reparou nos olhos dela? São assim de
cigana oblíqua e dissimulada”87.
A esses olhos que Alfredo Bosi dedicaria seu estudo “O Enigma do Olhar”88,
enfeitiçariam Bento como um bruxedo de cigana e neles jamais o futuro Dom Casmurro
encontraria as respostas e jamais deles obteria as perguntas que tanto sua alma de
criança encasulada no corpo de um adulto necessitava para desenvolver-se como
homem.
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Diria Bento à altura do capítulo XXXI: “Capitu era Capitu, isto é, uma criatura
muito particular, mais mulher do que eu era homem”89. Fatídica constatação, mas
realista. O homem que jamais Bento seria fora assumido por Capitu logo após
confidenciar a sua descoberta do amor e desse papel dominante assumido por Capitu
jamais Bento reverteria a situação. Mesmo aos gritar a plenos pulmões, depois do
primeiro beijo: “sou homem!”, desconhecia que para ser esse homem que o sistema
patriarcal exigia era preciso assumir uma posição dominadora e frear a honesta
liberdade da espirituosa Capitu.
Eis o conflito castrador: não é apenas a suposta traição de Capitu que lhe
transforma na alma casmurra narradora de suas lembranças. É mais a impotência de
domar uma força irrefreável e assumir seu quinhão na sociedade dos homens. É a
impotência diante duma mulher de espírito livre que toma as decisões por ele e por ela.
É a impotência que o torna Dom Casmurro, pois, para si, Bento era menos homem do
que ela era mulher.
Dom Casmurro, essa personagem quasímoda e reclusa em que Bento se
transformará na velhice, narra suas lembranças desde menino e sua trágica história de
amor com Capitu. Seu casamento – a princípio, como descrito por Bento, cheio de
formosura – com a mulher de “olhar oblíquo e dissimulado” é abalado por diversas
ocorrências dúbias, principalmente devido à amizade com Escobar, um exemplo do
típico homem que a sociedade patriarcal oitocentista produzia: dominador, ambicioso,
misógino, bem-sucedido e viril; tais atributos que Bento busca para si de forma
infrutífera.
Haberly esclarece melhor essa sensação de constante inferioridade que toma
Bento e o aproxima ainda mais da figura admirada de Escobar e o torna mais
dependente da superproteção de Capitu:
No caso da família Santiago, o dilema em que Bento, filho único e
aliás o nosso narrador, é totalmente inadequado às responsabilidades
que acompanham a posição social a ser herdada por ele; é incapaz de
tomar decisões, facilmente dominado pelos outros, sempre se
deixando levar, distraído, pelos acontecimentos, nunca se esforçando
para os controlar. Até Bento compreende, em certos momentos, a sua
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inferioridade física, intelectual e moral a figuras que representam uma
outra ordem social muito mais forte, autoconfiante, e adaptável.90

A partir desse ponto se estabelece um triângulo de amizade entre Bento, Capitu
e Escobar que é rompido ao se estabelecer a possibilidade da infidelidade de Capitu.
Para Bento não é só a possível traição de Capitu com seu amigo Escobar que
machuca. A grande ferida é a traição de Capitu com um homem que Bento queria ser.
A personagem machadiana se sente duplamente impotente: não é senhoril no seu
casamento e seu falo é trocado por um mais viril e fértil91 que o seu.
Bento se torna Dom Casmurro, um descrente, desconfiado e rancoroso idoso que
depois de acumular todas as perdas possíveis da alma e do corpo resolve escrever suas
memórias pensando “atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a
adolescência”92. Nessa derradeira tentativa de demonstrar domínio sobre algo, assumese senhor de seu texto em suas reminiscências egocêntricas onde apenas lê-se uma
perspectiva sobre os fatos: a sua.
Falha novamente na velhice. Não consegue suplantar o homem patriarcalista que
nunca fora, nem o homem maduro e digno que jamais seria.
Permanece impotente, um falo casmurro.
2.1.2. – O varão fantasma
Brás Cubas está morto. Tão morto que nada mais restou da sua vida terrena: nem
família, nem amor. Tão morto que a dedicatória de suas memórias, um fac-símile do
além, são dedicadas “ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver”.
Ao nascer o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, não só morre seu
protagonista mas morrem, para Machado de Assis, todas as ilusões sobre os homens.
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Essas ilusões mortas Machado as confidenciou em carta a Mário de Alencar ensaiando
explicar a mudança de estilo93.
E de estilo está cheia essas lembranças defuntas: Memórias Póstumas de Brás
Cubas é o mais experimental dos romances de Machado de Assis. A própria narrativa
pós-mortem da personagem principal, Brás Cubas, é utilizada como voz do autor para
embasar seu rompimento com dogmas estruturais da literatura:
E vejam agora com que destreza; com que arte faço eu a maior
transição deste livro. Vejam: o meu delírio começou em presença de
Virgília; Virgília foi o meu grão pecado da juventude; não há
juventude sem meninice; meninice supõe nascimento; e eis aqui como
chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que
nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção
pausada do leitor: nada. De modo que o livro fica assim com todas as
vantagens do método, sem a rigidez do método. Na verdade, era
tempo. Que isto de método, sendo, como é, uma coisa indispensável,
todavia é melhor tê-lo sem gravata nem suspensórios, mas um pouco à
fresca e à solta, como quem não se lhe dá da vizinha fronteira, nem do
inspetor de quarteirão. É como a eloqüência, que há uma genuína e
vibrante, de uma arte natural e feiticeira, e outra tesa, engomada e
chocha.94

O estar morto confere ao autor das memórias póstumas uma total ruptura com a
estrutura e estilo na sua escrita. Não só está livre das imposições que lhe cabem no
sistema patriarcal, mas, também, está livre de amarras estruturais acadêmicas para assim
manipular – ao seu bem querer – o tempo, espaço e sintaxe do seu discurso. Discurso
esse que é representado no finar-se de Machado para com o estilo romântico e o
ascender-se para outro plano, o realista:
Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a
minha mediocridade; advirta que a franqueza é a primeira virtude de
um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a
luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar
os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que
faz à consciência; e o melhor da obrigação é quando, à força de
embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal
caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia,
93
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que é um vício hediondo. Mas, na morte, que diferença! que desabafo!
que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso
as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar
lisamente o que foi e o que deixou de ser! Porque, em suma, já não há
vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos;
não há platéia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a
virtude, logo que pisamos o território da morte; não digo que ele se
não estenda para cá, e nos não examine e julgue; mas a nós é que não
se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada
tão incomensurável como o desdém dos finados. 95

A obra é um divisor, um limiar. Não só o limiar entre a vida e a morte, o limiar
entre o Romantismo e o Realismo. Uma obra que é resultado, como diria Brás Cubas,
de um “piparote” no conservadorismo romântico vigente na literatura oitocentista.
Memórias Póstumas de Brás Cubas é sobre o tédio de um século, o tédio quanto ao
engessamento crítico público ou acadêmico quanto à literatura, mas, também, quanto ao
enfado do sistema patriarcal que instituía um eterno looping em impor a perpetuação do
sangue, do patrimônio, da avareza e da misoginia. O fantasma Brás Cubas é a
manifestação simbólica do tédio e descrédito machadianos para com o seu século
hipócrita e estagnado na repetição e recriação do pater familias.
O romance é a resposta de Machado para si e para os outros sobre seu tédio e
descrença na raça humana – e diga-se logo, que o recorte machadiano da raça humana
estaria bem ali, na cidade do Rio de Janeiro. Uma cidade, cenário mal-assombrado,
onde homens e mulheres encastelados são atormentados pelo espectro patriarcal de seus
próprios vícios, preconceitos, culpas e abusos.
Seriam as memórias “póstumas” de Brás Cubas apenas, como diz o senso
comum, a retrospectiva de uma vida que passa na mente de uma pessoa delirante diante
da morte iminente? Ou seria o purgatório real e Brás Cubas, um fantasma, amaldiçoado
na condição de rever seus fracassos como ser humano? Teorias que se esbarram não em
respostas, mas em mais especulações (da mesma forma que se especula sobre a
infidelidade de Capitu).
Porém, a sagacidade literária machadiana disponibiliza ao leitor a oportunidade
de optar por uma ou outra interpretação: os mais céticos poder ler as memórias como
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um delírio de um moribundo; os mais crentes podem vê-las como uma obra de realismo
fantástico ou, mesmo, como uma fantasia sobrenatural.
Memórias Póstumas de Brás Cubas é dividido em dois tempos: o além onde
Brás Cubas tem acesso aleatório a qualquer passagem da sua vida (não só da sua vida,
mas de todos os séculos) e o “tempo real”, no qual seu eu “vivido” passa por todos os
estágios da vida numa retrospectiva cronológica linear. Brás Cubas, por assim dizer e
atualizando a interpretação em palavras contemporâneas: zapeia sua vida como
espectador de uma “novela” sobre si mesmo.
O limiar que fora falado antes se estabelece na estrutura literária e estilística
desse romance machadiano; assim temos, a princípio, uma literatura fantástica
romanesca no fato de um espectro escrever um livro de memórias a partir do purgatório
e, dentro dessa narrativa fantástica, temos uma literatura realista ao acompanharmos a
história da vida de Brás Cubas no plano terreno antes de sua morte.
Todorov explica a estranheza do fantástico quando inserido em qualquer
literatura que busca a verossimilhança:
Num mundo que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem
diabos, sílfides nem vampiros, produz-se um acontecimento que não
pode ser explicado pelas leis deste mesmo mundo familiar. Aquele
que o percebe deve optar por uma das duas soluções possíveis; ou se
trata de uma ilusão dos sentidos, de um produto da imaginação e nesse
caso as leis do mundo continuam a ser o que são; ou então o
acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas
nesse caso esta realidade é regida por leis desconhecidas para nós.96

Ocorre, no caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o contrário do que
explana Todorov: a literatura realista invade a narrativa fantástica. Nesse contexto, um
dos choques entre o real e fantástico está no posicionamento cético de Brás Cubas, pois
mesmo sendo este a prova viva (ou melhor, morta) de que existe o além sua atitude é de
completa indiferença quanto ao fato; dessa forma seria o além de Brás Cubas a extensão
do seu tédio na Terra, onde não tendo mais o que fazer, numa curiosidade um tanto
mórbida e narcisista, assiste a sua própria vida como espectador de si mesmo.
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Esse posicionamento cético é reflexo do próprio Machado de Assis, um
descrente assumido97. Mas Machado, além de cético, era um cronista irônico. O cenário
durante as primeiras décadas do século XIX é registrado e ironizado nos elementos
sociais da época. Não falamos apenas do sistema patriarcal, mas das correntes de
pensamento, que tanto Machado apreciava e desdenhava98, decorrentes da francofilia
que havia tomado a sociedade brasileira:
Daí a influência conjunta, por intermédio de autores franceses e dos
círculos francófilos, de três correntes de pensamento e de prática
social que, numa certa medida, se completam no cotidiano do
Segundo Reinado: positivismo, kardecismo e a homeopatia. O
positivismo enfatiza, nos escritos de Auguste Conte, a preeminência
da cultura latina e introduz o império do Brasil no conserto das
grandes nações contemporâneas: não era pouca coisa para um país até
então vilipendiado por causa do tráfico negreiro. O kardecismo
aparece como uma religião de brancos que integra o cientificismo e
um dos componentes catárticos, liberadores, das religiões afrobrasileiras, o transe. Enfim, a homeopatia incorpora, como se verá em
seguida práticas da medicina afro-brasileira e da fitoterapia indígena.
Médicos homeopatas interessam-se pelas curas obtidas mediante ao
sonambulismo e o magnetismo, abrindo a via ao kardecismo, enquanto
os positivistas fazem propaganda da homeopatia. Mudavam as ideias
(...).99

Machado chegou a frequentar, como espectador, vários círculos kardecistas que
se instauravam no Rio de Janeiro. Eram sessões discretas feitas em casas, participando
dessas reuniões apenas os iniciados. Del Priore registra que “Machado noticiava, era
amigo dos franceses, frequentava a Livraria Garnier, mas não era adepto. Por várias
vezes, cutucou o espiritismo em seus artigos e contos. Para ele, “predizer coisas futuras,
descobrir coisas perdidas e farejar as coisas vedadas” era uma boa razão para ir para a
prisão ou para o hospício”100.
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Seja uma ironia com o kardecismo ou uma afronta ao catolicismo, Memórias
Póstumas de Brás Cubas não deixa de ser a narrativa de um morto que está no
purgatório, embora ele não mencione céu ou inferno ou elucubrações sobre a
transubstanciação da alma. Na sua descrença, Brás Cubas não tem perspectivas futuras
para sua alma. Ele é senhor num mundo onde não há perspectivas além de observar o
passar dos séculos da humanidade. Uma visão da extensão do tédio de existir terreno, o
purgatório, é a fria e entediante paragem destinada à alma dos mortos.
O purgatório, segundo Del Priore, foi inventado no século XIII, e servia
basicamente como um lugar intermediário entre o céu e o inferno onde as almas iam
para “pugar-se” de seus pecados, onde haveria uma “triagem” celestial e se
encaminhariam esses espíritos para a danação ou salvação. Del Priore enfatiza que, na
concepção cristã, “o purgatório era, igualmente, a morada dos mortos que não
repousavam em paz. Eram tidos por almas penadas ou danadas, o oposto das boas,
sempre belas e resplandecentes. Criaram-se categorias para os mortos-vivos: havia os
recalcitrantes, que eram levados ao túmulo contra a vontade. E os que voltavam e o
faziam para ajudar os vivos. Ou ainda os invocados pela necromancia, nome dado à arte
de adivinhar o futuro por meio dos defuntos”101.
O purgatório machadiano não é um local de passagem. O purgatório onde Brás
Cubas se instala depois da morte é a eternidade e a eternidade é o tédio. De lá não se
espera ir para o céu, nem para o inferno, nem se espera ou se menciona ir para lugar
nenhum, apenas se fica por lá tendo acesso ao tempo e espaço sem sair do lugar, como
um espectador numa sala assistindo TV ligada eternamente em que nos canais se
passam os séculos.
Nesse livre delírio teórico enquadra-se a real conjectura do espectador de si
mesmo, outra dimensão do narrador machadiano; a propósito, segundo Bosi, “o
demônio da análise nasce da cisão entre o homem que age e a mente que se vê agir e se
analisa a si mesma”102.
Essa autoanálise retrospectiva da vida terrena de Brás Cubas é o ponto de partida
para Machado de Assis levantar vários questionamentos sobre a existência do homem
num sistema opressor como o patriarcal vigente no período oitocentista do Brasil.
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Esse varão fantasma vê o seu nascimento numa família patriarcal tradicional, os
Cubas. Nasce já fadado a seguir o passo do homem senhoril e ainda nos braços de seus
parentes, vão-se enumerando suas possíveis atribuições futuras:
Lavado e enfaixado, fui desde logo o herói da nossa casa. Cada qual
prognosticava a meu respeito o que mais lhe quadrava ao sabor. Meu
tio João, o antigo oficial de infantaria, achava-me um certo olhar de
Bonaparte, coisa que meu pai não pôde ouvir sem náuseas; meu tio
Ildefonso então simples padre, farejava-me cônego.
- Cônego é o que há de ser, e não digo mais por não parecer orgulho;
mas não me admiraria nada se Deus o destinasse a um bispado... É
verdade, um bispado; não é coisa impossível. Que diz você, mano
Bento?
Meu pai respondia a todos que eu seria o que Deus quisesse; e alçavame ao ar, como se intentasse mostrar-me à cidade e ao mundo;
perguntava a todos se eu me parecia com ele, se era inteligente,
bonito...103

Brás Cubas não seria o que Deus quisesse. Nem pode ser o que ele bem quisesse.
Brás Cubas é a nulidade: nem herói, nem anti-herói, nem vilão. É apenas uma figuração,
uma metáfora premonitória do fim do ciclo patriarcal, pois, a partir de seu nascimento,
falharão todas as tentativas de encaixarem-no ou de ele se encaixar por conta própria
nos atributos do patriarcalismo. E, no entanto, falharão qualquer oportunidade de
liberdade, de livre-arbítrio da personagem presa à uma crônica preguiça resultante de
seu espólio de filho burguês.
Durante a meninice o pai o regala de privilégios, tornando-o filho sádico,
mimado, egoísta e egocêntrico. O pai sempre lhe atribui a nomenclatura de herói.
Quando Brás se enamora de Marcela, uma mulher aproveitadora, não tem oportunidade
de errar, de fracassar e de aprender algo ao ser rejeitado. O pai lhe retira a oportunidade
de se sentir fraco, de ser humilde. Logo é enviado contra vontade para Coimbra para
outro estágio nas provações patriarcais – diz o pai: “(...) vais para a Europa; vais cursar
uma Universidade, provavelmente Coimbra; quero-te para homem sério e não para
arruador e gatuno”104. E Brás vai para lhe atestarem o bacharelado numa ciência que
estava longe de trazê-la arraigada no cérebro, e lá busca mais desenfadar-se de suas
103
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obrigações varonis ao imergir-se nos mais diversos vícios da carne. Volta para o Brasil
e quando sofrendo do luto pelo falecimento da mãe tem nova oportunidade de se sentir
livre das imposições sociais enamorando-se da manca Eugênia, uma moça bonita mas
não o tipo de mulher perfeita física e socialmente que se encaixava nos padrões
machistas oitocentistas. Momento para Brás quebrar paradigmas, de baixar sua guarda,
de deixar seus delírios de superioridade de lado. Novamente, o pai intervém na
liberdade do filho, e Brás aceita porque é cômodo, dá enfado o trabalho de se opor, de
ser livre. O pai desesperado para enquadrar o filho como homem e assim garantir a
perpetuação do sangue, do nome e patrimônio dos Cubas, lhe arranja cargo e casamento
com uma bela moça, Virgília, filha do Conselheiro Dutra. Tanto o cargo como o
possível casamento fracassam: Virgília é entregue para Lobo Neves, político
ascendente, e o cargo político prometido a Brás mediante seu casamento não se efetiva.
É muito para o patriarca dos Cubas, este não acredita que seu filho varão e, por
conseguinte, herdeiro de toda sua linhagem é rejeitado. No mais, seria difícil um
patriarca admitir que seu filho era um fracasso de varão, seria como tomar consciência
que sua linhagem havia se finado. “Um Cubas!”, gritaria, por meses, o patriarca até
falecer exaurido pela inconformidade.
Brás Cubas nesse ponto rompeu com todas as designações patriarcalistas: é
solteiro, vive da renda do patrimônio herdado, não tem filhos. No entanto, isso não lhe
alforria a alma; Brás está preso no seu ego superlativo acreditando ser um homem
superior. E, apesar de possuir Virgília sexualmente através do adultério desta, jamais
teria a exclusividade do seu amor ou, mesmo, a submissão do ser amado.
Brás Cubas fracassa como homem no sentido patriarcal e como homem no
sentido de autonomia.
E quando Virgília engravida, não é uma vitória, apenas um fracasso final de sua
incompetência masculina, pois a paternidade é dúbia, dividida entre o mais apto
socialmente, Lobo Neves, e o inapto e clandestino Brás Cubas. Este, na sua
superioridade delirante, acredita que o filho só poderia ser dele. Porém, Virgília aborta.
Abortado também é esse proto-homem que não teve o direito a amadurecer e
nascer e, assim, por suas próprias escolhas descobrir que nos fracassos e vitórias da vida
não se almeja ser apenas homem, também se almeja ser humano.
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O fantasma Brás Cubas desliga o vislumbramento voyeur de sua vida terrena.
Não mais se sente livre no seu purgatório. Agora é o seu eu vivido que lhe assombra. E
concluí para si que a maldição fantasmagórica não está na sua finitude e sim na
vicissitude da sua vida, na incompletude de sua existência que enumera em seguidas
negativas no último capítulo de suas memórias:
Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui
califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas,
coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu
rosto. Mais; não padeci a morte de D. Plácida, nem a semidemência do
Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa
imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que
saí quite com a vida. E imaginará mal; porque ao chegar a este outro
lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira
negativa deste capítulo de negativas: — Não tive filhos, não transmiti
a nenhuma criatura o legado da nossa miséria.105

Brás Cubas não tinha a intervenção fantasmagórica do presente, passado e futuro
como no conto de Dickens106 para lhe remediar os erros e vícios burgueses e assim
modificar o futuro.
Não há intermediário fantástico. O passado, presente e futuro são imutáveis,
tanto na realidade fantástica do finado Brás como na sua realidade quando vivo. Há
limitações na liberdade de autor-defunto, pois mesmo sendo sobrenatural sua condição
de morto, não é sobrenatural a condição da obra de que ele é personagem. E sim ele é
uma personagem, novamente, o assombramento de uma condição social que iria finarse. Concluí por fim com uma negativa um saldo positivo: não havia deixado filhos.

105
106

Ibidem, pp. 234-235.

Me refiro a Um Conto de Natal escrito por Charles Dickens e publicado em 1843. No qual a personagem Ebenezer Scrooge, um
burguês rico e cruel é visitado na noite de Natal por três espíritos: o fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o
fantasma do Natal futuro. Esses fantasmas, cada um no seu tempo, apresentam uma retrospectiva da vida de Scrooge e a partir dessa
auto-avaliação dos seus cruéis atos dão ao burguês a possibilidade de remediar-se e assim modificar o seu futuro. Não há referência
de que Machado de Assis tenha lido essa obra, mas possivelmente sim, pois sua esposa Carolina lhe havia apresentado os autores
ingleses e ele até iniciou uma tradução do romance Oliver Twist, de Dickens. Segundo Pereira: “Consta ter sido ela (Carolina) quem
o guiou para a leitura dos escritores ingleses, cuja influência é tão visível na segunda parte de sua obra; entretanto, ao se casar, já
devia ele conhecer o inglês, pois há nos seus livros dessa época várias citações de Shakespeare no original, e é provável que tenha
começado, em 1870, uma tradução do Oliver Twist, de Dickens”. (PEREIRA, op. cit., p. 131.) Noël Carrol em sua obra A filosofia
do Horror, cita Um conto de Natal como um divisor da tradicional literatura vitoriana sobre casas mal-assombradas para com a
psique mal-assombrada: “A tendência significativa desse período para histórias de horror reflete desenvolvimentos nos maiores
romances vitorianos e americanos, que surgiam então como gênero artístico e sólido. Houve uma passagem do pavor físico,
expresso por misérias exteriores e atos infames, ao medo psicológico. A virada interior na ficção deu ênfase às motivações, e não a
suas patentes consequências aterrorizantes. O fantasma-de-lençol deu lugar, como ocorreu literalmente em Um conto de Natal, de
Charles Dickens, à psique mal-assombrada, uma força mais significativa para “assombrar” vítimas infelizes”. (CARROL, A filosofia
do horror ou paradoxos do coração, p. 18).
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Dessa forma, não havia passado sua maldição à uma prole, a morte em vida, o legado do
patriarcalismo.
Brás Cubas já era um fantasma antes de morrer. Um varão fantasma.
2.2. – A Mulher
2.2.1 – Essas danadas
Nos subcapítulos anteriores, teorizou-se que as personagens Bento Santiago e
Brás Cubas seriam vítimas, tanto quanto as mulheres, das imposições machistas do
sistema patriarcal.
Essa vitimização é enquadrada para as personagens masculinas, pois estas não
conseguiram se enquadrar nos pré-requisitos senhoris: dominar suas mulheres, não se
render ao “amor romântico”, expandir o patrimônio financeiro e produzir uma
considerável prole. Dessa forma, teriam, as personagens, padecido de um sem fim de
danos morais, psicológicos e físicos.
Mas, mediante a forma como são apresentadas as personagens femininas, nas
obras Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, não seria precipitado
classificar essa mulheres de vítimas? Seriam elas vítimas ou algozes dos homens?
Numa ótica feminista jamais seria aceita a posição de vítima de uma mulher,
nem de mártir. Talvez para outras personagens encaixe-se melhor a alcunha, mas nesses
casos essas mulheres eram tão autônomas na sua sexualidade e personalidade que
vitimizá-las seria incorrer no erro. Não que numa visão contemporânea a situação e
destino das personagens sejam vista como resultado da opressão patriarcal; no entanto,
estamos falando das mulheres do século XIX, e nesse caso seria uma visão reducionista
e não historicista, pois se queira ou não queira elas tinham que seguir certas convenções
sociais para sobreviver, como, por exemplo, o casamento.
Observa-se na análise das figuras femininas que existem algumas
extremamente ambiciosas. Estas, como não têm a possibilidade de por
si realizar suas aspirações, fazem convergir suas próprias ambições e
energias para uma carreira alheia, a dos seus maridos. Era o casamento
que possibilitava ao sexo feminino reconhecimento e posição social na
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época. Daí sua grande importância na

vida das mulheres

machadianas.107

Porém mesmo aceitando parcialmente as convenções nenhuma destas
personagens femininas se encaixava, tanto quanto as personagens masculinas, ao
vigente sistema patriarcal.
Portanto, seria melhor categorizá-las como precursoras. Personagens femininas
precursoras do movimento de emancipação sexual, político, psicológico e social das
mulheres que tomaria força nas décadas finais do século XIX108.
O pressuposto dissimulador, ameaçador e demonizador que estão representados
simbolicamente nas personagens Marcela, Eugênia, Virgília (Memórias Póstumas de
Brás Cubas) e Capitu (Dom Casmurro) não passa da representação psicológica de Brás
Cubas e Bento Santiago e não a opinião do autor.
Machado de Assis era afeito às mulheres. Desde a infância até a maturidade
foram figuras femininas que lhe deram apoio e carinho e aquilo que mais exigiria
durante toda a vida, proteção maternal. Eram elas: a matriarca da chácara do
Livramento, Dona Maria José, sua mãe Maria Leopoldina, sua madrasta Maria Inês e,
por fim, sua esposa Carolina. Cada uma substituindo outra no papel materno.
Foi ausente na sua formação uma figura paterna, sendo substituídas pelas figuras
femininas a base de sua formação masculina. Talvez, dessa relação deficitária do
símbolo paterno, haja um reflexo na concepção das personagens masculinas: homens
frágeis, sem grande estrutura psíquica.
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Denise Lopes Bergamini, “As Mulheres No Conto de Machado de Assis”. In: DARANDINA Revisteletrônica – Programa de
Pós-Graduação em Letras/UFJF – vol. 1, nº 2, 2010.
Disponível em: http://www.ufjf.br/darandina/files/2010/01/as_mulheres_no_conto.pdf (acessado em: 25/04/2015).
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Em 1827, surge no Brasil a primeira lei sobre educação das mulheres, permitindo que frequentassem as escolas elementares; as
instituições de ensino mais adiantadas eram proibidas a elas. No Brasil, após 1850, surgiram as primeiras organizações de mulheres
que lutavam pelo direito à instrução e ao voto. Depois de longo silêncio, a voz feminina manifestava-se na boca e na pena de Nísia
Floresta (1809-1885), abolicionista, republicana e feminista nascida no Rio Grande do Norte. Ardorosa defensora da educação
feminina, denunciou a ignorância em que eram mantidas as meninas, protestou contra a condição de dependência em relação aos
homens, criada pelo desprezo com que era vista a educação das mulheres. Sendo que Nísia, em 1832, havia lançado uma tradução
livre da obra pioneira da feminista inglesa Mary Wollstonecraft. Inspirada nesta obra, Nísia escreve Direitos das mulheres e
injustiça dos homens. Mas Nísia não fez uma simples tradução, ela se utiliza do texto da inglesa e introduz suas próprias reflexões
sobre a realidade brasileira. É por isso considerada a primeira feminista brasileira e latino-americana. A baiana Violante Bivar e
Velasco fundou em 1852 o primeiro jornal dirigido por mulheres: o Jornal das Senhoras e, em 1873, a professora Francisca
Senhorinha da Motta Diniz criou em Campanha, Minas Gerais, o jornal feminista O Sexo Feminino. Disponíveis em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cronologia_do_direito_feminino#S.C3.A9culo_XIX e http://www.brasilcultura.com.br/historia/amulher-na-historia-do-brasil/ (acessados em: 26/04/2015).
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Não há nas duas obras machadianas abordadas nesse estudo uma figura de pai
zeloso que possa merecer a alcunha de paternal. Em Memórias Póstumas Brás Cubas o
pai é negligente e só impõe autoridade e “carinho” mediante algum interesse a serviço
de suas ambições (educação, trabalho e casamento são as imposições para manter a
hereditariedade e patrimônio paternos) e em Dom Casmurro o pai é falecido. Porém,
todas as personagens femininas possuem, independente de feminilidade e sensualidade
inerente ao caráter ou personalidade, uma superproteção maternal. Por exemplo, um
trecho em Brás Cubas compara Virgília a um travesseiro:
Virgília era o travesseiro do meu espírito, um travesseiro mole, tépido,
aromático, enfronhado em cambraia e bruxelas. Era ali que ele
costumava repousar de todas as sensações más, simplesmente
enfadonhas, ou até dolorosas. E, bem pesadas as coisas, não era outra
a razão da existência de Virgília (...).109

Carolina foi a última mãe substituta de Machado e foi uma grande influência na
segunda fase de sua obra.
Mas não ficava nesse plano doméstico e comezinho a ternura
inteligente de Carolina. Instruída e fina, foi grande a sua ação no
espírito do marido. Machado, como todo autodidata, tinha enormes
lacunas de cultura, das quais muitas parecem haver sido preenchidas
graças às indicações de Carolina.110

É notável a estruturação e complexidade das personagens femininas a partir da
entrada de Carolina na vida do autor. Parecia que sua carência crônica estava suprida,
finalmente, e sua convivência com essa mulher amável e acolhedora – “inteligência
fina, superior ao comum das outras, mas não tal que as reduzisse a nada”111 – inspiravalhe uma nova contextualização da alma feminina e, assim, uma verossimilhante
tridimensionalização da mulher.
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ASSIS, op. cit., 1972, p. 120.
PEREIRA, op. cit., p. 131.
ASSIS, Memorial de Aires, p. 29.

78

Não que houvesse ausência ou déficit de feminilidade e sensualidade nas
mulheres machadianas. Pereira destaca o apreço machadiano pelas suas personagens
femininas ao elencar as variadas nuances de suas personalidades:
Orgulhosas ou tímidas, calculistas ou levianas singelas ou complexas,
todas as suas heroínas arredondam-se, florescem ou murcham ao
influxo do espírito que as anima. Digo espírito e não temperamento,
porque, fugindo ao cientificismo da época, Machado de Assis nunca
as quis explicar pelo funcionamento orgânico ou pela hereditariedade.
É preciso recorrer à música para exprimir o sabor ao tempo sensual e
imaterial dessas mulheres que são como uma harmonia, de
sonoridades ora fortes, ora fugitivas.112

Mas as mulheres machadianas dessa segunda fase não eram apenas
representações românticas de alpinistas sociais113. Havia nelas uma quantidade
considerável de camadas psicológicas que lhes aprofundava o mistério da alma feminina
e as tornavam inclassificáveis. Esse mistério causava o medo.
E a figuração do medo na mente de homens identifica na mulher um perigoso
agente do Mal. Segundo Delumeau, “Mal magnífico, prazer funesto, venenosa e
enganadora, a mulher foi acusada pelo outro sexo de ter introduzido na terra o pecado, a
desgraça e a morte”114. Dessa forma, todas as sociedades patriarcais envolvem a mulher
numa gama de simbologias e superstições para explicar o medo ou se precaver contra as
prováveis ações dessas agentes de Satã.
Dessa forma, não é de estranhar que, no discurso das personagens Bento
Santiago e Brás Cubas, haja tantos elementos simbólicos e supersticiosos que indiciam
essa espreita do Mal na representação da mulher.
Na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas há três personagens femininas que
se destacam durante vários períodos da vida do protagonista: Marcela, Eugênia e
Virgília. Podemos identificar em várias passagens do livro a associação de vários
elementos míticos, simbólicos e supersticiosos sublimados na narrativa.
112

PEREIRA, op. cit., p. 342.
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É um termo contemporâneo que se refere a indivíduos que investem em relacionamentos com pessoas de maior poder aquisitivo
com o objetivo de chegar às classes sociais mais altas e gozar de riqueza. Um exemplo clássico de alpinismo social é a pessoa que
namora apenas companheiros mais ricos ou de nobres castas, procurando assim viver com um padrão mais alto de vida. Disponível
em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Alpinista_social (acessado em 03/05/2015).
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DELUMEAU, História do medo no Ocidente, p. 468.
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Marcela era uma espanhola de vida fácil, não uma prostituta, e sim mais uma
cortesã. Segundo Brás Cubas, esta “não possuía a inocência rústica, e mal chegava a
entender a moral do código. Era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhida
pela austeridade do tempo, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus
estouvamentos e berlindas; luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes.
Naquele ano, morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico, — uma
pérola”115.
Nessa descrição pós-mortem, cheia de ironia e amargura, Brás destila todo
rancor para com Marcela, pois já era ciente do real caráter da espanhola e sabia o que
seu “eu” terreno iria passar. Ele seria delapidado durante sua relação – “Marcela amoume durante quinze meses e onze contos de réis; nada menos”116 – essa personagem
feminina, durante toda a narrativa em que participa, é identificada como uma
devoradora de homens, remetendo-se ao mito da vagina dentada. Marcela vampiriza
Brás Cubas, lhe suga a razão, o dinheiro e a masculinidade. E quando esses recursos se
esgotam – o pai de Brás lhe envia para Coimbra para afastá-lo do vício sexual por
Marcela – ela o emascula através da vagina na simbólica troca por um provedor mais
jovem, mais rico, mais viril.
Seguindo essa miríade de simbologias maléficas encontramos a inocente
Eugênia. Como descrito nesse estudo, Eugênia já traz no nome uma ironia: é coxa.
Dessa forma, apesar de Brás tomar amores pela menina bela, ela não se encaixa nos
seus delírios de homem superior, pois geneticamente imperfeita “contaminaria” sua
prole com seu mal. Em certo momento da trama, após conhecer Eugênia, Brás está no
seu quarto refletindo os prós e os contras de sua possível relação com a linda garota
coxa. Tal qual o dilema filosófico do bardo Hamlet “ser ou não ser”, eis a questão de
Brás: “Por que bonita, se coxa? Por que coxa, se bonita?”117. Eis que surge uma
borboleta negra118 que invade o quarto. Brás aproveita o rompante do inseto para
115
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ASSIS, op. cit., 1972, pp. 47-48.
Ibidem, p. 53.
Ibidem, p. 82.

Cascudo no seu livro Coisas que o povo diz dedica um capítulo 45 inteiro à superstição da borboleta negra. Cita outra passagem
de romance Memórias Póstumas de Brás Cubas que o “amaldiçoado” inseto aparece, precisamente no capítulo XXX: “Digo lá
dentro, porque cá fora o que esvoaçou foi uma borboleta preta, que subitamente penetrou na varanda, e começou a bater as asas em
derredor de D. Eusébia. D. Eusébia deu um grito, levantou-se, praguejou umas palavras soltas: — T'esconjuro!... Sai, diabo!...
Virgem Nossa Senhora!...”. Cascudo explica a esconjuração de D. Eusébia: “A borboleta preta pode ser a representação, figuração,
encarnação de uma feiticeira, de um espírito mal, trazendo desgostos, espalhando misérias. Muito comum a borboleta preta ser o
sinônimo de bruxa”. (CASCUDO, Coisas que o povo diz, p. 157). Podemos associar a figuração da bruxa, ser deformado devido à
constantes contatos com malefícios, à deformidade de Eugênia que na concepção de Brás Cubas era uma mulher fruto de uma união
lasciva. Segundo Cascudo, a borboleta negra assume outros significados em diferentes nacionalidades: “Em Portugal a borboleta
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filosofar sobre borboletas negras e azuis, sendo as azuis mais belas e perfeitas do que as
negras, alusão metafórica da sua busca pela eugenia ou pela própria convicção de ser ele
um exemplo da eugenia patriarcal. Bateu nela com uma toalha, depois piedoso com o
agonizante inseto pegou-o na mão e este morreu. Jogou a borboleta morta pela janela
dizendo para si: “Também por que diabo não era ela azul?”119. Interpretando essa
passagem com o caráter da superstição popular a entrada num recinto de uma borboleta
negra indicaria presságio de morte. Seria um simbolismo mórbido relacionado à morte
(já que no caso do romance a morte é seu cerne) ou seria a representação da iminente
morte daquele amor de Brás por Eugênia. Sendo que caso fosse uma borboleta azul
seria sinal de boas notícias a caminho. Então, embutido num dilema eugênico encontrase uma raiz supersticiosa sublimada. Tanto uma interpretação ou outra, seriam motivo
para Brás achar uma desculpa que lhe embasasse o rompimento com Eugênia, no
entanto, novamente, o pai surge e lhe retira a autonomia da escolha ao exigir que
deixasse qualquer assunto de lado e fosse para o Rio de Janeiro onde haveria de se casar
com uma moça de família distinta e assumir um cargo político de respeito.
Por fim, temos Virgília, último e maior amor de Brás Cubas. Longe da óbvia
associação do nome ao herói de Eneida, temos uma sutil referência ao mito de Lilith, a
Eva Negra. Esse mito também podemos associar com Capitu. Assim diz Robles sobre
Lilith: “Um demônio noturno, a paixão da noite, anjo exterminador das parturientes,
assassina de recém-nascidos, sedutora dos adormecidos, uma prostituta voluntariosa ou,
para um juízo mais são, uma vontade poderosa que não se dobra diante da pressão
masculina e prefere a transgressão à vassalagem. Lilith é ímpeto sexual, mulher
emancipada e em fuga, sombra maligna por se haver considerado em pé de igualdade
com os homens; é igualmente a mais remota concepção feminina, que transmigrou para
o judaísmo pós-bíblico a partir da mitologia da antiga suméria como a primeira mulher
de Adão, como ele criada do pó e insuflada com sopro divino para fundar nossa espécie
sem que houvesse aparente superioridade do homem sobre a mulher, até enfrentar no

escura, esvoaçante à tarde, é a cousa má. Identicamente na Espanha e Itália. Na França é a alma de um morto que faz sua
peregrinação ou penitência. Na Rússia é a desagradável mensageira do infortúnio. Na China é anúncio de morte. Pode ser então
evitada com orações e sacrifícios. Entre os orientais é sempre o recadeiro silencioso do outro mundo. A mesma superstição vive por
todo o continente americano. Na Irlanda é a alma que vai para o purgatório. No Devonshire é o espírito da criança que morreu sem
batizar-se. Pela Ásia Menor havia crença idêntica. Passaria, naturalmente, à Grécia e desta aos romanos, direta ou através dos
etruscos. Entre os Gregos, psiké, era alma, espírito, e também borboleta. Não era a borboleta a representação uniforme do espírito
que deixara o corpo, mas uma das mais populares do mundo helênico. Decorrentemente a vulgarização em Roma fora profunda e
larga. Na Pérsia, a borboleta da tarde ou das primeiras horas noturnas, é uma visita dos mortos saudosos da família terrestre”.
(Ibidem, p. 159).
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leito o desafio de sua submissão, o que provocou uma retificação mitológica por meio
da suposta debilidade de Eva”120.
Ambas, Virgília e Capitu, possuem um caráter autônomo em contraste com a
imposição patriarcal da completa submissão da mulher. Seriam, então, juntamente com
Lilith, símbolos da emancipação feminina e, assim, figuras malignas que desafiariam os
dogmas numa sociedade patriarcal.
Capitu, na narrativa de Bento Santiago, é carregada de simbologias malignas. No
caso, a atenção que Bento dá aos olhos – espelhos da alma dessa mulher – que revelam
sua impetuosidade e inconformismo. Bento acredita que Capitu possui “olhos de cigana
oblíqua e dissimulada”. Comparar os olhos de Capitu aos de uma cigana é o mesmo que
comparar aos de uma bruxa, ambas não são cristãs e possuem crenças pagãs. Conforme
Muchembled, “(...) as mulheres podiam, portanto, enfraquecer o homem com um único
olhar venenoso. As concepções doutas diziam que a vista procedia de um “espírito
luminoso”. Um debate filosófico confrontava os partidários de Platão, que sustentavam
ser o olhar que iluminava os objetos, aos de Aristóteles, que pretendiam, ao contrário,
que a recepção de raios luminosos vindos de fora era o que importava para explicar a
visão. Para os primeiros, o olhar podia, seguramente, queimar em sentido literal. Os
poetas da época desenvolviam longamente a metáfora a este respeito quando
declaravam consumir-se de desejo por uma bela dama. Guillaume Bouchet registra a
opinião segundo a qual a visão é o mais estimável de todos os sentidos, e a seguir
explica que a maior paixão da alma, o amor, tem sua fonte no olhar”121.
Mais à frente nas lembranças de Bento Santiago, novamente, ele vai se referir
aos olhos de Capitu como “olhos de ressaca”. É claro na própria narrativa que Bento
sente um incômodo estranho com Capitu, incômodo esse que se manifesta,
principalmente, ao encarar os olhos da menina. Podemos interpretar esse desconforto
como um medo diante do desconhecido, pois Bento não consegue decifrar Capitu, então
estaria como diante do infinito e misterioso mar de profundezas escuras e inacessíveis,
mas que o atraem, como o canto da sereia atrai os navegantes, para a sua finitude, ao ser
tragado pelo grande mistério que é o mar, por conseguinte, a alma feminina.
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Mas, independente dos malefícios causados pelo feminino, toda mulher possui
um mar dentro de si e todo homem possui um navegante dentro da alma. Como cita
Paglia: “O corpo da mulher é um mar sobre o qual atua o movimento lunar das
ondas”122. O mar, substantivo masculino, é fêmea. Dessa forma, é inexorável a atração
do homem pela mulher, e dessa atração é inexorável o afloramento do medo.
Daí tantas ressalvas sobre os perigos da perda da submissão feminina. Numa
sociedade patriarcal perder o controle do feminino é libertar o caos sobre a terra. Para
Beauvoir, “é o caos de onde tudo se originou e para onde tudo deve um dia retornar (...).
É noite nas entranhas da terra. Essa noite onde o homem é ameaçado de abismar-se, e
que é avesso da fecundidade, o apavora”123.
E o maior caos em que um homem poderia abismar-se na sociedade patriarcal,
seu maior medo: o adultério feminino.
Segundo Del Priore, durante o século XIX no Brasil, “(...) é de imaginar-se que
as relações extraconjugais fossem correntes, depois do casamento. O adultério
perpetuava-se como sobrevivência de doutrinas morais tradicionais. Fazia-se amor com
a esposa quando se queria descendência; o resto do tempo era com a outra. A fidelidade
conjugal era sempre tarefa feminina. A falta de fidelidade masculina, vista como um
mal inevitável que se havia de suportar. Era sobre a honra e a fidelidade da esposa que
repousava a perenidade do casal. Ela era a responsável pela felicidade dos cônjuges”124.
A infidelidade feminina era um dos assuntos mais recorrentes na literatura
romântica oitocentista. Segundo Bosi, no romance burguês do século XIX se
multiplicaram histórias de adultério125. Não obstante, era um dos assuntos mais
abordados na obra de Machado de Assis.
Suas principais personagens femininas dos romances, em particular Dom
Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, traem de diferentes formas seus
homens.
Capitu trai duvidosamente Bento Santiago (nunca se saberá). Duvidosamente,
pois essa é a genialidade da obra: a dúvida. E, mesmo havendo a dúvida, existe a
122
123
124
125

PAGLIA, op. cit., p. 21-22.
BEAUVOIR, O segundo sexo, p. 465.
DEL PRIORE, Histórias íntimas, 2014c, p. 67.
BOSI, op. cit., 2003, p. 26.

83

suspeita e, desse modo, na sociedade patriarcal a honra está manchada até haver o
esclarecimento que muitas vezes não acontece porque a retaliação ou vingança é
efetuada antecipadamente para reparar a honra e hombridade o mais rápido possível. E,
em Dom Casmurro, a retaliação de Bento Santiago é, sem alardes, exilar Capitu na
Suíça e manter as aparências como se não houvesse acontecido nenhuma separação:
Capitu, inculpada por Bentinho, e percebendo que a convicção deste
era inabalável, nega e pede a separação, que se fará sem escândalo
nem prejuízo econômico algum para ela. Capitu viverá na Suíça e
criará o filho como uma rica dama sul-americana, dando-lhe educação
refinada a ponto de torna-lo um arqueólogo orientalista. Bento não a
desampara e cuida de salvar as aparências viajando regularmente para
a Europa. Para os mores de uma sociedade machista e patriarcal,
temos que admitir que o arreglo final valeu à acusada um atestado
público de respeitabilidade com todos benefícios decorrentes. Receio
apenas que essa leitura pareça demasiado economicista, coisa que o
autor dessas linha professa não ser, bastando-lhe um realismo aberto
que não decrete a priori a exclusão de qualquer aspecto do real.126

Já Virgília trai seu marido, Lobo Neves, com Brás Cubas, sendo este o primeiro
traído quando Virgília cancelou seu noivado e optou por Lobo. A traição nesse caso tem
mão dupla, pois, inconscientemente, Brás Cubas nunca se sentirá amante de Virgília;
mas sim seu possuidor, seu “marido”, portanto é traído sem o saber, acreditando que
quem trai é ele.
Numa sociedade machista dois preceitos são importantes para fundamentar o
domínio masculino: a ereção e a substituição do amor pelo instintivo ato de copular com
intuito de procriar.
Bento Santiago é o exemplo do imaturo desajustado numa sociedade patriarcal.
Criado para o celibato, desconhece totalmente a sexualidade e essa ignorância gera uma
ansiedade incontrolável que lhe confere um desequilíbrio psicológico manifestado na
imensa insegurança quanto a sua virilidade e na crueldade, manifestada no sentimento
de ciúmes. A suspeita que sua mulher, Capitu, tenha gerado um filho de um
relacionamento extra-conjugal, reforça não só a questão da impotência, mas também a
da esterilidade, ambas terrores que assombram o homem patriarcal. Segundo Corbin, “A
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angústia máxima diz respeito, no entanto, à impotência masculina, à negação total da
virilidade, visto que o pênis não levanta mais – ou não ejacula mais ou ainda perdeu sua
força de projeção; sem esquecer um outro sofrimento eventual, aquele suscitado pela
perda da “potencia prolífica”, quer dizer, pela esterilidade. (...) o homem que se percebe
incompleto mergulha na melancolia, no desgosto de tudo; a sua sensibilidade se
estingue”127.
Melancolia vivida também por Brás Cubas que não vingando prole com sua
amante se vê impotente, emasculado e resignado, acreditando, no pós-vida, que seu bem
maior para humanidade foi não deixar herdeiros. Conclusão dúbia, novamente outra
desculpa para abster-se da incapacidade de ter livre arbítrio ou responsabilidades; assim,
não assumir para si o fracasso como homem no sentido patriarcal da palavra e não sentir
a humilhação de ter desapontado as ambições de seu pai.
Ao buscar na mulher apenas o mecânico ato de copular para perpetuar sua
linhagem e procurar satisfazer seus desejos sexuais fora do casamento, o homem
estimulava uma constante insatisfação sexual da esposa. O homem patriarcal
desconhece que sua esposa é mulher e, da mesma forma que ele, também possui desejos
sexuais instintivos, não apenas para a procriação, mas para sua própria satisfação
pessoal. Dessa forma, explica Blasi, “a traição feminina tem um elemento intelectual e,
não raro, uma conotação de vingança. Mesmo sem o perceber a mulher planeja detalhes
técnicos, tais como: com quem, quando, se o marido deve saber ou não, se apenas os
amigos dele devem ficar sabendo etc. são detalhes que se destinam a cumprir o objetivo
da relação, que geralmente é conseguir aprovação. Não só do eventual parceiro, mas
também, e principalmente, do marido distraído. E por hábito, a mulher se convence de
que está apaixonada, perdidamente apaixonada. A vingança maior é atingir seu marido
no ponto frágil que é o machismo. A honra dele ficará definitivamente “manchada”.
Esse instinto também explica, em parte, porque tantas mulheres escolhem mal o marido.
É porque elas não estavam, na realidade, procurando um companheiro para toda a vida,
mas sim um parceiro sexual”128.
Essa desonra masculina acarretada pela escolha da mulher por um “membro
viril” alheio ao seu com intenção de satisfação sexual ou mesmo para procriação, gera,
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em sequência ao medo, um sentimento de horror e destruição. A violência e crueldade
são os sentimentos encontrados para punir tamanha desfeita. Assim, através do abuso do
poder, seja na violência física ou mental, busca-se a vingança, a restituição e a
perpetuação da ordem machista.
Portanto, numa sociedade patriarcal, é no abuso e destruição da liberdade
feminina que se encontra a continuidade do sangue e a razão da existência.
2.3. – A Morte
2.3.1 – O estuprador apaixonado
Poucas obras artísticas chegaram a expressar o apego pela vida como alcança À
meia-noite levarei a tua alma e Esta noite encarnarei no teu cadáver.
Os dois filmes protagonizados pela personagem Zé do Caixão, dirigidos por José
Mojica Marins, são uma ode ao materialismo e à natureza humana. Representam o mais
alto paroxismo da cinematografia brasileira. São um testemunho simbólico do conflito
entre a razão e o instinto, do amor e depravação, do fascismo e a liberdade, da loucura e
sanidade, do profano e religioso.
Zé do Caixão não é verossimilhante, é icônico. Representação da vida através da
morte, do amor através da tortura. Zé do Caixão é o simulacro onde um sem número de
abusos do homem são guardados. Zé do Caixão é a versão masculina da Caixa de
Pandora onde todos os demônios não fogem mas são acolhidos e resguardados como no
conforto de um lar.
Seus ideais se confundem com a eugenia buscada pelo nazismo. Seus amores se
confundem com os prazeres alcançados pelo sadismo. É um patriarca enlouquecido sem
filho sem mulher. Um homem incompleto que busca reanimar o sistema que lhe foi
incutido. Vingar-se da mulher imperfeita que o humilhou, que lhe retirou o direito e
dever de ser homem e ver sua prole dominar o mundo e estabelecer uma nova ordem.
Destruir a humanidade crente e amedrontada por um ser superior invisível. Zé do
Caixão, um reles mortal com delírios de grandeza, quer estabelecer-se como homem
dominante na Terra, pois para ele não há Céu nem Inferno, nem Deus e nem o Diabo.
Só há Ele.
E para encontrar seus fins precisa da mulher superior para gerar o filho perfeito.
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Nessa busca, o único discurso científico é a violência através da submissão, do
estupro e do assassinato.
Zé do Caixão encontra semelhanças nas personagens machadianas. Ambos são
homens transformados ou, melhor, deformados pela frustração do amor e da não
conquista pelo direito da perpetuação do sangue. Os três, ao seu tempo, buscam se
realizarem como homens patriarcais e se reconciliar com a figura paterna. Josefel
Zanatas, Bento Santiago e o vivo Brás Cubas são filhos pródigos que buscam retomar o
respeito perdido dos pais. Ambos foram traídos e emasculados, transformados, assim,
em Zé do Caixão, Dom Casmurro e o morto Brás Cubas. Todos representam a busca do
amor, a busca pela vida, mas apenas alcançam as iconografias da morte.
São, ao mesmo tempo, um lado e o outro do triângulo obliquo. São, a princípio,
o Homem e, em seguida, a Morte. Dom Casmurro é o vivo-morto que anda na terra,
Brás Cubas é o morto-vivo que purga-se no inconsciente e Zé do Caixão é o vivo que
protege e causa a morte.
Zé do Caixão é o fechamento do triângulo e do capítulo.
Podemos começar a analisar essa personagem a partir do século XIX, período
em que se situam os outros objetos desse estudo.
Seja a cidade do Rio de Janeiro ou de São Paulo, a situação pandêmica era a
mesma em meados do Segundo Império (1840-1889) e da República (1889-1930).
Medidas profiláticas de urgência foram tomadas na capital paulista129 e se instaurou
uma polêmica ação higienista130.
A falta de saneamento e sistemas de esgotos adequados para uma população
crescente eram os maiores problemas da difusão epidêmica de doenças nos grandes
centros urbanos brasileiros no período oitocentista. Tamanha era a mortandade causada
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por doenças contagiosas que foi preciso modificar hábitos tradicionais da cultura
brasileira herdada de suas raízes europeias. Uma dessas tradições era o enterro dos
mortos em criptas subterrâneas abaixo de igrejas.
O montante de mortos era acima do que o espaço físico das igrejas poderia
suportar, dessa forma foi proposto que se criassem cemitérios em áreas fora da cidade.
Mesmo assim, como estavam cercados de funções simbólicas, o fim desses
enterramentos foi objeto de resistência131 da Igreja e da grande maioria da população.
Essa movimentação popular contra cemitérios fora da cidade é entendida pela relação
que se tinha com a morte no Brasil do século XIX. Não havia uma necessidade de
distanciamento social para com o ente falecido. Os velórios eram realizados em casa
junto aos familiares e amigos do falecido. Segundo Reis, “A morte ideal não devia ser
uma morte solitária, privada. Ela se encontrava mais integrada ao cotidiano
extradoméstico da vida, desenhando uma fronteira tênue entre o privado e o público”132.
No entanto, a situação mortífera foi se agravando devido a constantes epidemias
de variadas espécies, por exemplo, febre amarela, cólera e peste bubônica. Dessa forma,
a incidência e agravamento das epidemias causou um aceleramento das mudanças
quanto à mentalidade sobre o enterramento dos mortos. O fator que apressou essas
mudanças, segundo Reis, talvez “tenha sido a epidemia de cólera que se abateu sobre
uma vasta área do Império em 1855-6. A peste triunfou diante da precariedade sanitária,
a impotência das autoridades, a confusão dos médicos, a resignação dos religiosos, o
desespero da população e principalmente o medo de todos. Os mortos contados aos
milhares e espalhados entre todas as categorias sociais, já não podiam receber os
cuidados que até então os sobreviventes lhes dedicavam para que desfrutassem uma boa
morte. Aquela convivência pacífica e solidária entre os vivos e mortos ruiu em face da
desordem instalada pela epidemia. Já não se gastava tempo com os mortos, porque eles
passaram a ser instrumentos dessa desordem. Em primeiro lugar ficava agora a saúde
física dos vivos, não a saúde espiritual dos mortos. Entre as primeiras providências
figurava a expulsão destes da cidade dos vivos, das igrejas e cemitérios intramuros”133.
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Portanto, regredia a relação dos vivos com os mortos como ocorria por volta do
século XII na Europa onde “(...) ao mesmo tempo que a vigília, o luto e o cortejo se
tornaram cerimônias da Igreja, organizadas e dirigidas por homens da Igreja, ocorreu
uma coisa que poderá parecer insignificante, mas que torna manifesta uma mudança
profunda do homem diante da morte: o corpo morto, antes objeto familiar e figura de
sono, possui daí por diante um tal poder que se torna insuportável à vista. Foi, e por
séculos, retirado aos olhares, escondido numa caixa sob um monumento, onde não é
mais visível”134.
Essa ocultação do corpo modifica o hábito do uso do caixão funerário, antes
usado apenas para repousar o corpo do defunto e para o transporte desse para a
sepultura, ali o corpo era retirado do caixão, enrolado numa mortalha branca e
enterrado. Esse hábito era devido à economia quanto à compra de um caixão e também
porque era desnecessário o encaixotamento e ocultação do morto, pois a cova já servia
como receptáculo, além de não haver nenhum tipo de aversão à exposição do morto.
A criação de novos cemitérios fora da cidade, longe da casa e da paróquia
impede que as visitas ao morto sejam ocasionais sendo que dessa mudança “instaurouse um estranhamento entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, acompanhado de
um esfriamento nas relações das pessoas com o sagrado”135.
Muitos ritos domésticos habituais eram executados a partir do falecimento de
uma pessoa, “entre eles o banho do cadáver com infusões especiais ou perfumes. Em
seguida carecia vestir o defunto adequadamente, tarefa também cheia de
significados”136. Mas, a partir desse momento, em que um corpo era visto como
possível agente de devastação epidêmica, os familiares não mais queriam tocar os
cadáveres, além de fazer questão de enterrar seus mortos em caixões.
Os cemitérios proliferaram nas imediações das cidades, gerando um aumento na
demanda de coveiros para sepultar os mortos e ajudar na manutenção e administração
funerária. Porém, a necessidade de haver cuidados na preparação do corpo para os
enterros forçou, também, uma profissionalização de coveiros que não só enterrassem os
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mortos, mas fizessem a preparação e acompanhamento do defunto de sua casa até o
sepultamento.
Não obstante, esse serviço começou a ser muito requisitado devido à
insalubridade que matava aos milhares. O número de coveiros disponíveis para esses
cuidados particulares não comportava a demanda de serviços. Dessa forma, foi
necessária uma terceirização de serviços funerários. Esses serviços funerários mais
especializados davam a atenção necessária que o dinheiro podia pagar para o luxo e
conforto do falecido e devida comodidade de seus familiares. Diante disso, muitas
agências funerárias foram criadas e seus proprietários enriqueceram vendendo caixões e
cuidados para os mortos.
Os pais de Josefel Zanatas eram donos de agências funerárias. Seguindo a
cronologia apresentada por Mojica sobre Josefel que situa sua juventude em torno de
1930-1940, pode-se especular que seus pais tenham prestado serviços funerários entre o
final do século XIX e início do século XX. Supõe-se, então, que Zé do Caixão seja o
herdeiro remanescente de uma nova classe burguesa que enriqueceu com a morte.
Essa teoria explicaria, em parte, a forte personalidade machista e patriarcal de Zé
do Caixão. Esses fragmentos de sua história, além de pistas sobre abusos e perversões
infligidas ou testemunhadas por ele na intimidade familiar, são identificados numa cena
de Esta noite encarnarei no teu cadáver. Logo após ter um pesadelo, Zé do Caixão
acorda alucinado, remoído de culpa e medo. Consolado pela sua mulher superior ele
deixa escapar a seguinte confissão: “Não posso evitar a imperfeição de meus pais. As
taras, o legado infame de um povo medíocre. Moral, costume de um povo. Apenas
costume!”. São poucos os momentos em que Zé do Caixão baixa sua guarda e se mostra
tão desamparado. Dessa sua rápida abertura, pode-se presumir que a referência a
moralidade dos pais refira-se a uma moralidade cruel e distorcida ou uma moralidade
cristã, sendo essa última aquela que ele mais repudiaria; pois, cético assumido, recusa a
existência de Deus e qualquer tipo de dogma cristão.
Dessas observações, pode-se concluir que há um conflito moral dentro da
personagem. Uma luta entre se encaixar num contexto patriarcal machista e
antropocêntrico, onde ele é seu próprio Deus ou se submeter ao dogma patriarcal
teocêntrico. Assim, sendo ele seu próprio Deus, pode justificar qualquer atitude amoral
para a criação de seu herdeiro na terra, a continuação do seu sangue, sua imagem e
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semelhança na terra. O contrário acontece ao ser assombrado pela culpa, representada
pelas alucinações fantasmagóricas com suas vítimas, sentimento de moral cristão que
seria uma confirmação na crença em Deus.
Essa atmosfera patriarcal oitocentista é reforçada pela ambientação e
contextualização atemporal da cenografia, figurino e diálogos dos dois filmes que a
personagem protagoniza. O sentimento patriarcal é reforçado na busca obcecada por
uma mulher perfeita que gere seu filho, um ser superior que estabelecerá uma nova raça
de homens.
Essa busca pela mulher superior é retratada no filme não só como uma
demonstração de superioridade viril e mental do homem sobre a mulher, resíduo da
imposição moral patriarcal de sua criação e de suas crenças, mas também como
manifestação primitiva do instinto masculino que se utilizava da violência e do estupro
para garantir, à força, a subjugação da mulher e a perpetuação da espécie. Segundo
Winston, “A libido masculina tem um lado sinistro, especialmente quando o sexo é
acompanhado de coerção física. A visão sociológica tradicional do estupro é que esse
ato é uma forma patológica de comportamento, um crime cometido por indivíduos que
precisam ser moldados pela educação moral e cultural. A ênfase, especialmente de uma
perspectiva feminista, está mais na violência do que no ato sexual. A força por trás do
estupro, segundo elas, é o desejo de ferir alguém e estar no controle da situação, mais o
desejo de procriar. A maior parte das pessoas jamais deve ter imaginado que o estupro
pode ser descrito como “útil”, do ponto de vista da evolução humana, mas é exatamente
isso o que alguns pesquisadores sugeriram recentemente. Deixando bem claro que essa
teoria não serve de justificativa moral para o estupro, eles afirmaram que, além do sexo
consensual com parceiras eventuais ou duradouras, é possível que interessasse ao
homem usar a força para coagir a mulher a fazer sexo. O estupro, segundo eles, podia
ser uma estratégia frutífera do ponto de vista da herança genética masculina”137.
São inúmeros os momentos durante o filme Esta noite encarnarei no teu
cadáver em que Zé do Caixão se refere ao instinto ou aos seus instintos. São dele as
seguintes frases: “Apenas o instinto é puro, é absoluto”, “Algo tem que reger o mundo,
a força superior: a mente do homem superior livre de sentimentos, guiado pelo instinto”
e “O homem perfeito irá nascer e com ele um instinto dominará...”.
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Zé do Caixão se utiliza do estupro para evitar qualquer impedimento feminino e
assim acelerar o processo de seleção da mulher ideal. Esta deve ser submissa a ele, não
possuir crenças religiosas, não possuir fraquezas ou deformidades. E, principalmente,
deve ser completamente devota a ele, crer que seu Deus é ele e ela é sua propriedade
exclusiva. A violência física e sexual serve como mediador de seus critérios de seleção.
Dessa forma, quanto mais a mulher luta ou se aterroriza com a violência infligida a ela,
mais ele sente repúdio e desclassifica como ideal. Esse descarte é feito através da tortura
seguida de assassinato. Para Zé do Caixão todas as mulheres devem ser suas e servirem
como prováveis geradoras de seu filho perfeito. Segundo Winston, “Não sabemos se o
estupro é, em algum nível, parte do instinto masculino, mas não temos dúvidas de que
os homens consideram certas mulheres como “suas”. Há um forte sentimento de
propriedade no instinto sexual masculino e isso vai ao encontro da necessidade de evitar
ser traído. Algumas pessoas acreditam que, como as mulheres precisam investir tanto de
seus recursos biológicos e de suas energias para gerar e criar filhos, elas são, na
verdade, um recurso limitado. Os homens evoluíram para monopolizar mulheres, assim
como qualquer animal disputa seu território na luta por sobrevivência. Mas, a história e
a cultura se combinaram para, no decorrer dos tempos, dar uma mãozinha à necessidade
evolucionista masculina de “reivindicar” a mulher, para garantir sua fidelidade e sua
disponibilidade para cuidar das crianças, transformando esse monopólio em um direito
do homem”138.
Não é de se estranhar que a transformação de Josefel Zanatas em Zé do Caixão
se deu através da imensa decepção causada pela “traição” de sua noiva que, acreditando
que Josefel havia morrido na guerra se casa com outro homem.
Como citado antes nesse estudo, a emasculação psicológica a partir do adultério
feminino é ponto de mutação da personalidade tanto de Josefel como de Bento
Santiago.
Numa sociedade patriarcal ou numa mentalidade machista não se admite a idéia
de que uma mulher seja dominada por instintos sexuais além do instinto moral de
procriar a descendência do homem. Não se admite que a mulher busque no parceiro o
prazer no ato sexual.

138

Ibidem, p. 163.
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Numa mentalidade machista e dominadora, conferir à mulher o prazer sexual é
subjugar a virilidade masculina a uma inversão de valores, segundo tal mentalidade
apenas o homem tem direito ao prazer e a mulher resume-se a um receptáculo do
esperma masculino. Dessa forma, não havendo vasão para o prazer feminino, o parceiro
se torna inapto sexualmente, mesmo que seja apto para produzir uma boa prole.
Winston explica que o adultério, para a mulher, “também representa um mergulho na
piscina genética. Seu marido pode ser estéril, ou simplesmente ter genes ruins; pode
ainda ser fraco, doente ou péssimo caçador. O adultério ilícito é um modo de trazer
DNA diferente sem destruir a estabilidade da estrutura familiar; e quanto mais desejável
é o homem, mais desejáveis são seus genes, e vice-versa”139.
Dessa forma, Capitu e Virgília trairiam seus maridos não só em busca de
homens mais aptos para procriar. Trairiam porque precisam de sexo para obter prazer e
se sentirem livres como mulheres. Esse é o medo masculino presente nos filmes de
Mojica e nas obras machadianas apresentados nesse estudo. O medo em relação à busca
do sexo feminino por prazer é uma forma de morte da dominação masculina e da
unilateralidade sexual. Assim se explica a necessidade obstinada de Zé do Caixão
encontrar uma mulher totalmente submissa a ele. Não é só uma busca ideológica e
genética, é uma busca por reafirmação masculina para evitar uma inversão de papéis; a
autonomia do sexo feminino é vista como uma violação do corpo do homem, um
estupro masculino.
Esse é o tema sublimado em Esta noite encarnarei no teu cadáver, título retirado
da maldição proferida por umas das mulheres vítimas de Zé do Caixão, segundo a qual
encarnar no cadáver remete não ao sentido espiritual e sim ao sexual como profanação
do corpo masculino morto, a necrofilia. Essa seria a maior vingança feminina aos atos
bárbaros de Zé do Caixão: violentar seu corpo.
A violência feminina em resposta ao domínio ou fraquezas masculinas, pode
estar no campo psicológico como acontece com Bento Santiago e Brás Cubas que são
violentados psicologicamente ao serem destituídos de seus atributos patriarcais através,
respectivamente, da possível traição de Capitu ou do aborto de Virgília.
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Ibidem, p. 186.
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Não que esses homens desmereçam punição pelo ciúmes, covardia ou cinismo
com que encaram a relação com o sexo oposto. Mas uma coisa eles têm em comum,
além de não se encaixarem nos padrões masculinos patriarcais ou fracassarem na sua
busca por se enquadrarem: todos padeceram de amor.
O amor se confunde com a morte nas obras de Mojica e Machado. Todos os
protagonistas masculinos estão sob o signo da morte, consequentemente, do amor.
Toda a monstruosidade masculina, a deformação da alma, é causada pelo amor e
dos sentimentos que dele se nutrem. O amor é o assassino de si próprio. A
autodestruição das personagens de Mojica e Machado é devida ao amor: Bentinho
destrói seu casamento devido ao ciúmes; Brás Cubas destrói seu espírito por causa da
indiferença; Zé do Caixão destrói sua sanidade por causa da decepção.
Todos são apaixonados e no caso de Zé do Caixão trata-se de um estuprador
apaixonado. Um homem insano no paradoxo de si mesmo. Busca o amor através da
brutalidade. Busca a proteção materna num ato edipiano de violência sexual para com a
mulher. Todos buscam algum tipo de amor e proteção maternos para fugir dos domínios
paternos. Por acaso ou por instinto, no final do filme À meia-noite levarei a sua alma,
Zé do Caixão tem os seus olhos retirados das órbitas. É a punição que este infringe a si
mesmo por culpa ou vergonha de buscar a proteção materna na relação sexual com o
sexo oposto.
O amor é morte num sistema regido pelo machismo. O amor é confundido ou
substituído pela submissão. Mas na verdade a morte devido ao amor é uma desculpa
para mascarar o verdadeiro assassino nessa trama: o egoísmo.
Não há espaço para o outro numa relação unidirecional onde se busca o domínio
e não o equilíbrio.
O estuprador apaixonado pode ser Bento e Brás. Ambos violentam
psicologicamente suas mulheres. E ambos reivindicam serem amados.
Essa é a profundidade e complexidade humana que Machado de Assis se esmera
em reproduzir nas obras Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. E,
provavelmente sem grandes pretensões artísticas, José Mojica Marins também alcança
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uma forma de complexidade psicológica em À meia-noite levarei a sua alma e Esta
noite encarnarei no teu cadáver.
A morte é o homem. A morte do amor é o homem. O homem morre pelo amor,
por desconhecer que não é pelo domínio da mulher que encontrará sua autoafirmação.
Encontrará somente se deixar de tentar entendê-la como mulher para tentar aceitá-la
como uma força incontrolável da Natureza.
Essa é uma das causas da falência do sistema patriarcal. Uma causa simbólica,
como se a ressaca dos olhos de Capitu partisse de uma tempestade. A perda da
hegemonia masculina é o medo da tempestade que mudará os paradigmas vigentes.
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CAPÍTULO 3
CANSADOS, SOZINHOS E ENTERRADOS

“Fui criado para me parecer com meu pai, falar como
meu pai, ter a postura de meu pai, andar como meu pai,
pensar como meu pai e desprezar meu pai, como minha
mãe”.
Jules Feiffer, cartunista americano.

3.1. – A Tempestade que chega é da cor dos seus olhos140
3.1.1 – O relâmpago que precede a escuridão
Um relâmpago corta a escuridão da noite. O céu está carregado de uma
tempestade iminente. Zé do Caixão, em sua funerária, olha pela janela e recua com os
relâmpagos e trovões. O zunido do vento se mistura com vozes das personagens vítimas
dos horrores de Zé do Caixão: Lenita, sua esposa, Antônio, seu amigo, Rodolfo, o
médico da cidade e, por fim, Terezinha, noiva de Antônio, mulher que Zé escolhera
como a genitora de seu filho perfeito e que depois de ser estuprada se suicida, mas que
antes amaldiçoa o cruel agente funerário: “à meia-noite, Zé, você vai sentir medo
porque eu virei buscar a sua alma!”. E é essa maldição que se repete conforme o vento
da tempestade invade seus aposentos. Zé do Caixão se apavora diante da borrasca. De
repente, eleva-se a trilha sonora, composta por um hino sacro e badaladas de sinos,
misturando-se aos sons do temporal e dos tormentos da sua mente assombrada. “Eu irei
buscar a sua alma”, é repetido continuamente. Boquiaberto e apavorado, Zé vai se
afastando da janela tentando evitar a tormenta de seus fantasmas interiores. Escorado
num caixão, ele grita: “Lenita! Antônio! Rodolfo! Estão mortos!”. Arrastando-se pelo
chão, Zé se lamuria “Foi por você, Terezinha...” e chora ao abraçar uma estátua de
140

Trecho do verso da música Tempo Perdido, de Renato Russo, presente no disco Dois da Legião Urbana: Veja o sol dessa manhã
tão cinza:/A tempestade que chega é da cor dos seus olhos castanhos/Então me abraça forte e me diz mais uma vez/Que já estamos
distantes de tudo:/Temos nosso próprio tempo.

96

mulher: “Me abandonaste. Não me deste um filho. Condenaste ao extermínio a minha
geração”. Enraivecido aperta o pescoço da estátua e grita “Eu quero um filho!!!” e em
seguida esmurra o rosto da estátua “Maldita! Maldita seja sua sina!”.
A tempestade aumenta, estrondam trovões. Zé do Caixão cai no chão e evoca
olhando para o alto: “Terezinha venha do Nada e puna o crime de minha paixão!
Torture a minha carne. Leve a minha alma!”. Agora o vento da tempestade é maior,
acompanhado pelos sons de gritos e chibatadas. Zé do Caixão se recompõe um pouco
não tendo prova da aparição de Terezinha: “Por que não vem? És um fantasma do
passado! No entanto, o sangue que me queima nas veias... Eu estou vivo!!! Vivo,
entendeu? Vocês estão mortos. Decompostos. Alimento dos vermes!”.
Zé sobe sobre um caixão e se pendura num lustre antigo e grita: “CÉU!!!
INFERNO!!! REENCARNAÇÃO!!!”. Ele agarra com ódio um arranjo de flores em
forma de cruz: “O poder da fé... símbolo da ignorância!!!”. Arremessa o crucifixo:
“Onde estás, oh Diabo?”. Tresloucado, Zé vai se agarrando e derrubando tudo que está
em sua volta: “Mentiras... mentiras... Parta-se a terra, rasguem-se os céus!!! QUERO O
FIM DO MUNDO!!!”. Então agarra um garrafão de vinho e dá uma profunda talagada e
arremessa a garrafa ao longe, gritando: “Eu desafio os seus poderes! Renego a sua
existência! Nada existe, somente a vida. Nada é mais forte do que a minha descrença.
Destrua-me! Eu não creio em nada! Quero a prova do castigo!”.
Exausto, mas ainda alucinado, Zé deita-se no chão dando gargalhadas e gritando
“MENTIRAS!!!”. A tempestade chega no seu auge, toma toda a tela, os raios partem a
noite em fúria. O vento toma tudo e um raio corta novamente o céu, depois vem a
escuridão através de um fade out141.
Chega ao fim uma das cenas do filme À meia-noite levarei a sua alma. E, a
partir desse momento, Zé do Caixão não tem mais todo o domínio sobre sua razão. A
tempestade marca o início da sua queda. Os fantasmas de sua culpa chegaram junto com
o vento e anunciaram a sua sina.

141

Fade-out é um recurso aplicado na edição (cortes) de filmes, vídeos ou audios. Os cortes podem ser classificados, segundo Noël
Burch, de acordo com a modificação espacial ou com a modificação temporal estabelecida entre os planos A e B. Fade é quando a
passagem entre um plano e outro se dá de forma gradual, sendo que o estado intermediário é uma imagem neutra (tela preta, tela
branca ou de qualquer cor). Dessa forma, Fade out é o desaparecimento gradual do plano A até uma imagem neutra. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corte_(cinema) (acessado em: 20/05/2015).

97

Zé do Caixão teme a tempestade que é a representação da vingança de uma
mulher violentada que se suicidou com medo de ser submetida aos intentos eugênicos
do coveiro. Esse momento do filme é a demonstração de que Zé é destroçado pela
culpa. No entanto, ter culpa, para ele, é possuir uma consciência moral advinda da fé
num ser superior que pune os pecadores. Esse é um dos conflitos constantes da
personagem que se tortura no limiar de sua descrença. Se não acredita em nada é
desnecessário desafiar as forças invisíveis de divindades ou de espíritos perturbados. Zé
do Caixão é uma alma perturbada por estar dividido, por entrar em conflito consigo
mesmo. Zé do Caixão tem medo do olhar de fúria da sua culpa. O olhar de fúria e dor da
sua vítima que o amaldiçoa.
Caso Zé do Caixão seja tomado pela culpa estará perdendo sua autoinstituída
condição divina. Pois Deus não sente culpa. Deus pune ou perdoa, mas nunca sente
culpa por seus atos, sejam eles cruéis ou caridosos. Zé não aceita ser assombrado pelo
ressentimento, pois, se sucumbir, será reduzido à condição de homem. Um homem
comum temente à punição de uma força onipresente.
José Mojica Marins, criador de Zé do Caixão, não estava longe de sentir o
mesmo que sua criatura. A existência de Mojica como cineasta dependia da crença das
pessoas na sua capacidade. E capacidade era algo que Mojica acreditava não só ter
demais, como ia mais longe em acreditar que essa capacidade era devido ao seu poder
sem limites como criador.
Mojica era o menos modesto dos cineastas obscuros do cinema marginal. Talvez
a sua falta de modéstia se equipare com a de outro cineasta do período, Glauber
Rocha142 ao compartilhar outros atributos: eram extremamente carismáticos e intuitivos.
A arte cinematográfica de ambos era imagética e sensorial, no entanto se diferenciavam
em relação ao espectador: Mojica era assimilado pelo gosto popular e Glauber não,
porém Glauber era aclamado pela crítica e Mojica, detestado143.
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Glauber Rocha sempre escancarou para todos a sua admiração pelo cinema de José Mojica Marins. É lendária a história que
ocorreu no cinema Roxie, em Copacabana, quando o gerente do cinema é interpelado por um lanterninha desesperado: “Tem um
maluco gritando lá dentro!”. O Gerente entra no cinema junto com o lanterninha e avistam um sujeito de pé na primeira fila, de
cabelos desgrenhados e camisa aberta no peito, aos berros: “Gênio! Puta que pariu, esse cara é um gênio!”. Era Glauber Rocha que
acabara de assistir a projeção de À meia-noite levarei a Sua Alma. (BARCINSKI e FINOTTI, op. cit., p. 155).
143
Segundo Gomez, “José Mojica Marins parece ter alcançado ao menos em parte, a convergência entre autoria e popularidade que
o Cinema Novo tanto se debateu para atingir. Segundo o próprio Mojica (2007), lembrando quando Glauber Rocha pediu que
ensinasse seus discípulos a fazer cinema popular: “Eles [o Cinema Novo] faziam um cinema muito individualista, um cinema só pra
eles. Resultado: o público não aceitava. Aí, Cacá Diegues e uma série deles, até Júlio Bressane, passaram a fazer um cinema mais
comercial. E acho que contribui muito pra eles”. (GOMEZ, “O autoral e o popular em José Mojica Marins”. In: GARCIA, Cinemas
de Horror, p. 135).
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Sempre foi um autodidata. Aprendeu cinema através do olhar. Desconhecia
qualquer linha acadêmica de estudos cinematográficos144. O academicismo era um
“porre”, diria isso muitas vezes. Os intelectuais, para ele, eram gente acomodada que
não se movimentava caso não tivessem um embasamento ideológico e científico. Seu
cinema era visceral e impulsivo, quase pictórico, como um homem primitivo que
rabisca rusticamente uma cena do cotidiano na parede de uma caverna. Independente de
seu conhecimento rústico de cinema e interpretação dramática, possuía uma crença
ferrenha em si mesmo. Não acreditava que seria um cineasta, acreditava que era um
cineasta. Seu carisma fazia com que as pessoas a sua volta acreditassem em seus
projetos e na sua “imensa” condição de cineasta.
O carisma de Mojica lhe rendia ares demagógicos. Criou uma escola de cinema
a partir de um estúdio capenga montado num galinheiro. Rapidamente formou um
séquito de jovens que acreditavam que Mojica os alavancaria para o estrelato. Esse
grupo era formado por trabalhadores da região do Brás; pessoas simples que escutavam
os sonhos apoteóticos de um jovem que nem câmera tinha, mas já se dizia um dos mais
proeminentes cineastas do Brasil. Mojica só aceitava ser chamado de Mestre e assim o
foi dali em diante. Mas, o problema de Mojica era que fora do círculo desses jovens
deslumbrados com o estrelato, ninguém mais conhecia ou, se conhecia, não acreditava
naquele jovem magro com ares de tísico, falastrão, orgulhoso e ambicioso.
Mojica sabia que para ser um cineasta era preciso que as pessoas cressem nele. E
muito antes de se tornar, ele se fez crer, pois para ele, Mojica só poderia ser a partir da
crença do outro. Só seria o Mestre, se os outros cressem que ele era o enviado, o homem
superior que lhes abriria as portas para o cinema nacional e tornariam seus trabalhos
imortais.
Logo, o séquito cresceu e o galinheiro não mais comportava tantos jovens em
busca do sucesso prometido por Mojica. Mudou sua escola de cinema para uma velha
144

Glauber Rocha liderava a admiração por Mojica no Rio de Janeiro e em São Paulo seu maior incentivador era o cineasta Luís
Sérgio Person. Barcinski e Finotti relatam: “Person era professor da Escola Superior de Cinema São Luís, comandada pelo Padre
Lopes, e recomendou aos seus alunos que assistissem a À Meia-Noite: “Vão e aprendam a fazer cinema!”. Eles foram. E odiaram.
Na aula seguinte, malharam o décor, zombaram do amadorismo dos atores e ridicularizaram a canastrice de Mojica. Para a tristeza
de Person, foram poucos que captaram a “beleza primitiva” que tanto o havia fascinado no filme. Analisada hoje, a reação dos
alunos da São Luís evidencia uma das maiores contradições da elite intelectual da época, uma elite que, por um lado, defendia um
cinema ligado a temas populares e, por outro, rechaçava qualquer não-intelectual que ousasse fazer um cinema realmente popular.
Os únicos cineastas famosos que vieram a público elogiar Mojica foram Glauber, Person e Roberto Santos (diretor de A Hora e a
Vez de Augusto Matraga). Santos costumava lhe dizer: “Mojica, se alguém disser que você não tem cultura, não se chateie, porque é
inveja pura. Falta de cultura não é problema. Você é um autodidata e dá um banho de cinema em todos nós”. A maioria do pessoal
de cinema preferiu tratar Mojica com a condescendência muda de quem finge admiração para não demonstrar preconceito, o que é
pior e mais mesquinho do que a rejeição franca e explícita”. (BARCINSKI e FINOTTI, op. cit., p. 157).
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sinagoga, uma imensa construção que parecia um castelo em ruínas. Foi dentro das
paredes dessa sinagoga que um grande grupo de alunos junto com seu Mestre se
encastelaram como os fugidos da peste do conto de Poe145. E onde a morte, já presente,
se manifestaria na figura de uma das mais emblemáticas personagens do cinema
brasileiro: Zé do Caixão.
Como apresentado antes nesse estudo, Zé do Caixão nasceu de um pesadelo.
Mojica estava atormentado pelo medo de falhar como homem e como cineasta. Sua
mulher não lhe dava filhos e sua carreira como cineasta estava se confirmando um
verdadeiro fiasco. Zé do Caixão se manifesta a partir do inconsciente do seu criador. Zé
do Caixão se manifesta como um homem superior dotado de inteligência e
conhecimentos científicos sobre-humanos, possuidor de uma tenacidade, força, soberba
e autoconfiança inigualáveis. Além disso, era riquíssimo, se vestia como um fidalgo
com cartola e capa e podia ter a mulher que quisesse para gerar um filho perfeito.
Zé do Caixão era tudo que Mojica não era. Zé do Caixão era a projeção do que
Mojica queria ser. No entanto, Zé do Caixão também era Mojica, pois trazia muito de
seus traços biográficos. Zé do Caixão nasceu do medo de Mojica em ficar só e de não se
realizar como um autor. Criador e criatura viveriam a partir dali uma estranha simbiose
conforme a qual, a princípio, Zé do Caixão era o parasita e Mojica o hospedeiro e, bem
depois, quando se consagrasse, para sobreviver seria o parasita que manteria vivo o
hospedeiro.
Mojica em seu castelo do Brás se tornara o mestre de seu séquito e como um
patriarca severo imprimia todas as provas mais sádicas para alcançar a sua arte. Criador
e criatura se misturavam e não foi gratuita a escolha de si mesmo para o papel do sádico
agente funerário. Não haveria ator melhor do que o próprio Mojica para interpretar uma
projeção de si mesmo.
Zé do Caixão, apesar de ser o mais desprezível dos seres humanos, uma das mais
fascistas e misóginas personagens do cinema brasileiro, desperta um sentimento
estranho e ambíguo no seu público, uma estranha identificação entre o asco e a pena. A
forma como Mojica desenvolve os seus filmes muitas vezes inverte a opinião do
espectador que torce para que Zé do Caixão se safe de seus perseguidores. Artifício
145

Refiro-me ao conto A máscara da morte escarlate, escrito por Edgar Allan Poe, no qual fidalgos, para fugir da peste negra,
encastelam-se e promovem diversas orgias, sem saber que a morte (peste) representada por um ente mascarado já está junto deles.
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identificado, por exemplo, no filme Frenesi (1972), de Alfred Hitchcoch, onde um
maníaco que estupra e estrangula suas vítimas passa por inúmeras peripécias para
satisfazer seus desejos e não levantar suspeitas de seus atrozes atos. Essa identificação
do público é inconsciente devido à inexistência de um herói como protagonista e de
todas as personagens serem periféricas. Dessa forma, todo o foco do espectador recai
sobre o protagonista e, na ausência de alguém para quem torcer, cria-se uma tensão para
que o anti-herói se livre de qualquer empecilho e, assim, dar seguimento ao filme.
Artifício tão apreciado pelo cineasta inglês, já era feito anos antes pelo “endemoniado”
cineasta do Brás.
Essa inversão de valores é uma das causas da imensa popularidade e simpatia
para com a personagem Zé do Caixão. Ele é o foco absoluto de seus filmes, é a partir de
suas ações que as personagens periféricas se movem. Além do mais, a autoconfiança e
prepotência de Zé beiram, em muitos momentos, o cômico, mesmo não sendo essa a
intenção.
Seu delirante monólogo durante a tempestade revela sua humanidade. Revela o
homem em conflito com suas crenças. Desperta o estranho sentimento de pena para
aquele indivíduo tão perturbado e solitário na sua busca por ser, por existir, por
necessitar de alguém do seu lado para crer na sua fantasia e, assim, perpetuar seus
ideais.
Zé do Caixão não se define como Homem nem como Deus. Vive intensamente
um conflito entre a sua consciência patriarcal, porém terrena – precisa valer-se como
homem gerando um filho e perpetuando o sangue dos Zanatas – e sua consciência
divina – precisa valer-se como Deus para gerar um messias que se difira dos homens
devido a sua superioridade de semi-deus – mais ainda, tenta se distanciar como homem
pois poderia, assim, estar propenso a sucumbir na crença de uma força superior que
puniria seus pecados.
Zé do Caixão não só busca a perpetuação do seu sangue. Busca materializar-se
como entidade física através da crença do outro. Tal como Deus não é apenas uma
entidade etérea na visão de um crente, Zé do Caixão quer sua transfiguração física
através da crença de outra pessoa.
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Em Esta noite encarnarei no teu cadáver, há a importante cena do encontro da
personagem Laura e Zé do Caixão. Laura é a filha de um patriarca abastado da cidade e
após uma intensa troca de olhares com o coveiro é convidada a se encontrar com ele na
Alameda das Flores Vermelhas. Zé do Caixão aparece e prensa Laura contra um muro
tentando lhe incutir medo atribuindo a si as “qualidades” de ser perverso e sanguinário.
A moça não recua, diz não ter medo. Zé então saca uma navalha e ameaça cortar o
pescoço de Laura mediante um inquérito:
- Qual a tua crença?
- Você. Responde Laura.
- O que existe de superior entre a vida e a morte?
- Você.
Zé do Caixão guarda a navalha e, em seguida, pergunta:
- O que queres da vida?
- Um filho nascido de dois seres perfeitos. Responde Laura, enfaticamente.
Zé do Caixão encontra em Laura, finalmente, sua mulher superior. Mulher que
não demonstra medo para com ele, que é submissa a todos os seus desejos, que
compartilha seus ideais, que jamais lhe contradiz e, mais importante, que crê nele como
Deus e não apenas como homem. A cena confirma a necessidade de Zé do Caixão
buscar uma companheira para não só aplacar seus desejos hegemônicos, mas para lhe
valer a sua existência como Deus e fisicalidade de Deus na personificação de Zé do
Caixão.
Dessa forma, Zé do Caixão só deixa de ser um mito, um monstro, uma
representação alegórica a partir da crença de Laura, onde há uma transubstanciação146
do símbolo em carne.

146

Transubstanciação é a conjunção de duas palavras latinas: trans (além) e substantia (substância), e significa a mudança da
substância do pão e do vinho na substância do Corpo e sangue de Jesus Cristo no ato da consagração. Isto significa que
esta doutrina defende e acredita na presença real de Cristo na Eucaristia. É adotada pela Igreja Católica. A Igreja Ortodoxa,
Igreja Anglicana, Igreja Luterana e Igrejas Calvinistas, creem na presença real, mas não na transubstanciação. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transubstancia%C3%A7%C3%A3o (acessado em: 26/05/2015). Dessa forma, utilizo o termo
substituindo a substância pelo símbolo.
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Teorias à parte, Mojica nunca ocultou o caráter metaautoral da personagem Zé
do Caixão. Autor e personagem se confundem, mas também se rivalizam, tentam
assumir a obra para si e estabelecer seu ponto de vista. Zé do Caixão deseja ter
autonomia em relação a seu criador, deixar de ser personagem para ser crível como
realidade, segundo o próprio Mojica afirma e reproduz em outros filmes. Confirmando
essa afirmativa, Gomez enfatiza que “Com a exploração do sucesso de Zé do Caixão,
autor e personagem confundem-se de maneira que beira a insanidade. Os limites entre
criador e criatura são abordados em Exorcismo Negro (1974), filme que Mojica
interpreta a si mesmo diante de manifestações sobrenaturais e, no final, desce a um
inferno pagão repleto de redundâncias e similitudes para enfrentar Zé do Caixão.
Crucifixo em punho com o Zé das trevas, invoca Deus e o Bem, vencendo
simbolicamente sua criatura e mantendo sua identidade. Fora da academia e dos círculos
cinéfilos, Mojica ainda não conseguiu separar-se de Zé do Caixão. Vulgarizado e
caricaturizado, um dos mestres do horror mundial é lembrado mais pelas unhas longas
do que por seus filmes”147.
Posto isso, não deixamos de lembrar as duas outras personagens abordadas nesse
estudo: Dom Casmurro e o finado Brás Cubas. Essas criações machadianas também
buscam o seu status de existir. São autores de seus livros de memórias. Livros que
aparentemente não tem um destinatário final, ou seja, um leitor, apesar de nas obras das
referidas personagens, um leitor seja sempre ressaltado como confidente/observador do
discurso memorialístico. Dom Casmurro escreve suas memórias na total solidão
emparedado num receptáculo de memória: a cópia exata da casa de Matacavalos onde
viveu a sua infância e adolescência. Já Brás Cubas “vive” a condição de um autor
onisciente que tem acesso a história de todos os séculos e assim pode redigir suas
memórias a partir da observação externa da sua própria vida desde sua infância até sua
morte, sendo o purgatório, onde se encontra, outro receptáculo de memória onde a
eternidade é a solidão de ser espectador de si mesmo e onde sua obra não tem
significado a não ser para ele mesmo. Então, para existir fisicamente como livros sobre
personagens que escrevem memórias, a princípio tais livros precisam possuir um autor,
um criador, nesse caso Machado de Assis. E para que o discurso das personagens seja
creditado como verdade, ou seja, como memória, precisa que haja o leitor que creia no
discurso da personagem. Segundo Bakhtin:
147

GOMEZ, op. cit., p. 136.
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Na verdade não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas
verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais,
agradáveis ou desagradáveis etc. A palavra está sempre carregada de
um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É assim que
compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que
despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida.148

Dessa forma, para os discursos unilaterais de Dom Casmurro e Brás Cubas
existirem é preciso que se creia na única verdade que eles impõem. Essa verdade a partir
da crença do outro, aproxima a personagem do humano. Para Bakhtin:
Ora, se começo a contar meu devaneio ou meu sonho a alguém, sou
levado a transpor a personagem principal para o plano em que se
situam as outras personagens (mesmo quando a narrativa é feita na
primeira pessoa), ou, pelo menos, preciso levar em conta o fato de que
todas as personagens da minha narrativa, inclusive eu, serão
percebidas num mesmo plano plásticopictural pelo ouvinte, para quem
todas as personagens são o outro.149

Diante disso, Bakhtin explica que “a compreensão de que não poderemos jamais
ver a nós mesmos sem o excedente de visão de um outro, que nos enxerga a
incompletude e dela e por ela sente, vive – “amor, espanto, piedade, etc.” – que pode ter
para conosco”150.
A metalinguagem das duas obras machadianas se torna, assim, um evidente
exercício da condição de autor para com a criação de sua obra, onde o autor projeta
elementos de si mesmo nos autores personagens e vice-versa. Portanto, há uma
simbiose entre autor/criador e autor/personagem.
Porém, não só de metalinguagens encontram-se similitudes entre Zé do Caixão,
Dom Casmurro e Brás Cubas. Essas personagens são a representação da solidão
masculina. E ambas, seja evidente ou sublimado, partilham do imenso horror de ficarem
sozinhos.
Horror que José Mojica Marins e Machado de Assis possuíam.

148
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BAKHTIN, Marxismo e Filosofia da Linguagem, 1986, p. 95.
BAKHTIN, Estética da Criação Verbal, 2000, pp. 48-49.
Ibidem, p. 50.
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Mojica buscava em diversos relacionamentos simultâneos a garantia de ser
protegido e amado, além de uma autoafirmação da sua perenidade como homem viril e
procriador, herança das origens machistas de sua família patriarcal.
Machado de Assis após casar-se e conviver por trinta e cinco anos com Carolina,
confidenciou que seu maior temor era que esta morresse antes dele. Era inconcebível
para ele a ideia de viver sozinho o resto de sua vida sem o seu grande amor, apenas
tendo a memória de sua finada esposa como companheira.
É uma ironia trágica que esse temor tenha se fundado: Carolina faleceu bem
antes de Machado. E mais trágica a ironia que Machado tenha se tornado um idoso
casmurro e recluso repleto de memórias de sua amada.
Estar só em sua casa no Cosme Velho era como estar no purgatório de Brás
Cubas. A eternidade do tédio onde apenas o que há é a memória daquilo que se foi um
dia. Então, criador e criaturas se entrecruzam mediante o trágico acaso, a fina ironia
machadiana na obra e na vida, onde autor e personagens são um só.
E a tempestade? A tempestade que surgiu e rasgou os céus com seus relâmpagos
tirando a razão de Zé do Caixão ou a tempestade que acompanha o cortejo fúnebre de
Brás Cubas ou a tempestade que se prenuncia na ressaca do olhar de Capitu.
Como disse Machado: “Um relâmpago (...) deixa a escuridão mais escura”.
A tempestade, essa manifestação metafórica, é o prenúncio da queda do homem,
e quando se diz homem é como representação do sistema patriarcal.
As mulheres machadianas podem ser alocadas como prenunciadoras da
“tempestade” que reduzirá o poder patriarcal através de uma série de mudanças sociais
que viriam com a queda do Segundo Império e advento da República. E uma dessas
mudanças é a proeminente emancipação feminina através das conquista por direitos de
igualdade para com os homens. Além de um redirecionamento de ideais advindo de uma
juventude que considera o sistema patriarcal obsoleto e busca um sistema mais liberal.
É possível comparar Dom Pedro II à personagem machadiana Bento Santiago e
sua solitária condição final de Dom Casmurro à queda do império. Bento Santiago foi
uma criança que cresceu e se tornou um homem imaturo por ser forçado a se encaixar
nos estatutos do sistema patriarcal, assim envelhecer precocemente e assumir um papel
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de homem que jamais pode consumar, mesma condição imposta ao infante Dom Pedro
II que assumiu a condição de monarca na sua infância e jamais amadureceu o suficiente
para se assumir representante do sistema patriarcal oitocentista. Ambos eram outsiders
numa sociedade que estava para se tornar antiquada. Dom Casmurro, em sua reclusão
em que tenta atar as pontas entre o passado e futuro e redimir o seu fracasso como
representante do sistema patriarcal, é simbólica queda de um sistema casmurro, um
reinado de homens imaturos na sua própria condição conservadora. Velhos que serão
substituídos pelos jovens e que apenas terão suas lembranças como companheiras.
A escuridão seguida do relâmpago é a solidão do homem patriarcal diante da
incontestável força da natureza da seleção natural. A incontrolável força manifestada
pela natureza feminina e a incontornável natureza humana onde os mais velhos são
substituídos pelos mais jovens e, assim, mais aptos e fortes.
O pai não é mais o dominador. A mãe e o filho assumem o poder.

3.2. – A Trindade profanada: fim, início, meio
3.2.1 – Fim
Após a morte de Laura, a mulher superior, Zé do Caixão é perseguido pela
população de seu vilarejo. Sua fuga é através do pântano que rodeia sua propriedade.
Durante essa corrida desesperada para sobreviver, a tempestade novamente se
manifesta. Zé se apoia num monte de barro arranhando-o com suas longas unhas. Ele
grita para o alto “Instinto, força suprema! Força imortal! A quem pertence a Terra? A
Deus? (daí aponta para o céu) Ao Diabo? (aponta para baixo) Ou aos espíritos
desencarnados? Venham, forças do além! Forças da mentira! Frutos da imaginação
doentia de uma raça humana ínfima que permanece estática desde os primórdios sem
descobrir sequer a procedência de suas dores. Venham, espíritos, se é que existem e
mudem meu pensamento! Mostrem-me a verdade!”. Um raio cai numa árvore e um dos
seus troncos em chamas desaba sobre Zé esmagando suas pernas. Enquanto o tronco em
brasa queima suas pernas ele brada: “Essa prova não me convence. Apenas um acidente,
nada mais que capricho da Natureza”. Zé se arrasta e a partir desse momento uma série
de suplícios são infligidos ao seu corpo: rasga-se ao atravessar espinheiros, se arrebenta
em declives e, por fim nessa Via-crucis profana, leva um tiro que lhe perfura a região
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das costelas (situação similar a lança que perfura Cristo). Ele tomba e rola até um
charco. A população do vilarejo lhe rodeia e ele esbraveja: “Eu sou invencível! Nada
existe! NADA! Tudo é mentira! Eu sou indestrutível! Impediste o nascimento de meu
filho, prova-me! Aqui estou, trago-lhe meu corpo! Se existes, encarna no meu cadáver!
Mas, não existem! Somente eu existo, porque sou invencível! E só creio na força do
sangue da hereditariedade. Eu quero a verdade! A verdade...”. Nesse momento os
esqueletos submersos de suas vítimas, que haviam sido desovados por Zé no pântano,
começam a emergir. Ele grita, grita. Vento e trovoadas mais fortes. Ele profere uma
frase de arrependimento e afunda nas águas do charco. Engolido simbolicamente pela
força incontrolável da Natureza. Ou seria de Deus, reafirmando sua posição de único
Pai, de único Senhor dos Homens?
Pouco antes da indicação Fim aparecer trêmula no filme Esta noite encarnarei
no teu cadáver aparece um lettering151 sobreposto à marca projetada de uma cruz no
local da morte de Zé do Caixão.
O texto, acompanhado pela Ave Maria de Gounod152, tem os seguintes dizeres:
“O homem só encontrará a verdade quando ele realmente procurar a verdade!...”. Não é
necessário buscar a origem dessa frase em uma Bíblia ou procurar sua autoria em algum
mecanismo de busca da internet. Será uma busca infrutífera. Essa frase foi escrita por
Augusto da Costa, ex-zagueiro do Vasco e capitão da Seleção Brasileira na Copa de 50,
em parceria com Coriolano de Loyola Fagundes. A importância dessa frase se limita ao
filme dirigido por José Mojica Marins. Augusto e Coriolano não eram escritores ou
roteiristas, na verdade nem bem entendiam de literatura, música e cinema; porém,
achavam que entendiam. Qualquer censor na ditadura brasileira achava que entendia.
Em comum, os dois homens referidos eram chefes da Secretaria de Censura de São
Paulo e nas suas mãos estava a cópia de Esta noite encarnarei no teu cadáver.
As avaliações anteriores feitas por outros censores já haviam mutilado o filme,
diminuindo seu teor de violência e sangue. Mesmo assim, a película fora impedida de
ser exibida. Mojica, desesperado, recorreu aos chefes da Secretaria de Censura para
tentar um acordo. Augusto afirmou que só liberaria o filme se Mojica mudasse o final
151

Lettering é um termo usado em marcações de roteiros para Cinema e TV que indica uma inserção de informações escritas sobre
imagens. Disponíve em: http://pt.slideshare.net/necaboullosa/roteiro-para-tv (acessado em: 09/06/2015).
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A Ave Maria de Bach/Gounod é uma das composições mais famosas e gravadas sobre o texto em latim da Ave Maria. A peça é
composta por uma melodia do compositor romântico francês Charles Gounod especialmente projetado para se sobrepor ao Prelúdio
No. 1 em C maior, BWV 846, do Livro I de J.S. Bach, O Cravo Bem Temperado, escrito cerca de 137 anos antes. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ave_Maria_(Bach/Gounod) (acessado em: 10/06/2015).
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para algo mais “positivo”, concernente com os valores cristãos e de moral e bonscostumes que a ditadura pregava. Não só sugeriu a mudança final como ele mesmo iria
escrever o epílogo do filme e para isso chamou Coriolano.
Barcinski e Finotti registram que Mojica “sugeriu dublar a cena final, trocando o
“Eu não creio!” de Zé do Caixão por alguma declaração de arrependimento e de fé no
Senhor. Augusto Pereira concordou. Era isso ou nada. Além de exigir a redublagem da
cena, o censor vascaíno teve o descaramento de escrever o texto que deveria ser dito por
Zé do Caixão. Ele chamou outro censor, Coriolano de Loyola Fagundes (que, anos
depois, tornaria-se chefe da Censura) e juntos bolaram a seguinte pérola: Deus,
Deus...Sim, Deus é a verdade! Eu creio em tua força! Salvai-me! A cruz, a cruz, padre!
A cruz, o símbolo do filho...”153.
Dessa forma, Zé do Caixão morre como um sujeito crédulo e arrependido.
Mas... teria mesmo alcançado esse fim moralizante o descrente Zé do Caixão?
Muitos críticos não concordam que a ordem social tenha sido restabelecida com a
destruição da subversiva personagem. Para Lucio Agra essa restauração da ordem é
apenas aparente:
(...) porque mesmo o desfecho está carregado de ambiguidades. Sobre
a água do charco onde submerge Zé, surge a projeção de um crucifixo
de tal forma inclinado que mais parece um x. O texto na tela diz: “O
homem só encontrará a verdade quando ele realmente procurar a
verdade!...”.

Qual será essa verdade procurada por Zé? Não é

provável que seja aquela que ele teme (a vingança divina, o retorno
dos mortos) e na qual tenta não acreditar. A verdade talvez esteja
diante de nossos olhos, pois Zé do Caixão acaba por morrer sob um
crucifixo.154

Essa ambiguidade é alcançada através da edição e da banda sonora. Mojica, para
alterar a cena conforme as especificações dos censores, precisou pegar outro ponto de
vista da câmera em que Zé do Caixão aparecia de costas e assim poder redublar sem
mostrar o que realmente a personagem bradava enquanto se afogava: “Eu não creio!”. A
montagem da cena, dessa forma, utilizou negativos em que as reações das personagens
divergiam com a situação que ocorria com Zé do Caixão. Em vez de ódio e vingança, os
153
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BARCINSKI e FINOTTI, op. cit., p. 166.
AGRA, Monstrutivismo – reta e curva das vanguardas, p. 82.
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perseguidores demonstram torpor, quase um silencioso respeito muitas vezes olhando
para o alto como se estivessem louvando ou fechando os olhos como que proferindo
uma prece silenciosa. No entanto, a intenção era, realmente, passar um clima de alívio
cristão, onde o Mal sucumbiu perante a ira de Deus. Porém, sem querer, abriu-se a
possibilidade de interpretar a cena como a morte de um mártir. Como disse Agra, Zé do
Caixão estava morrendo sob a cruz. Comparando esse momento a qualquer filme que
retrata o suplício final de Cristo na sua crucificação no Monte Calvário, é impossível
não perceber as mesmas reações de desalento e prostração interpretadas por atores para
representar o sofrimento diante da morte de Cristo.
Há no conjunto de fatores de que resultam os filmes À meia-noite levarei a sua
alma e Esta noite encarnarei no teu cadáver uma extraordinária marca que sempre
acompanhou e acompanharia a filmografia de José Mojica Marins: o meio externo
(realidade) invadindo o meio interno (ficção), alterando ou se misturando com o
contexto fílmico. Para embasar essa afirmativa, primeiro, deve-se levar em conta que
Mojica desconhece os conceitos de intertextualidade e interdisciplinaridade. Dessa
forma, a intenção de qualquer elemento simbólico identificada nos seus filmes existe ou
pelos “não-intencionais” símbolos imagéticos de seu inconsciente coletivo – dessa
forma, pelo instinto ou intuição – ou pelo acaso, seja esse acaso algum problema
durante a filmagem ou algum problema pessoal de Mojica ou dos envolvidos na
realização do filme.
Por exemplo, Mojica não tinha intenção de remeter a cena da multidão
enfurecida com tochas em punho à cena final de Frankenstein (1931), onde a criatura é
perseguida por uma orda de camponeses sedentos por vingança. E nem esperava que os
atores que compunham essa multidão enfurecida que buscava vingança contra o nefasto
coveiro, realmente, este visse temerosa e assustada durante as cenas de perseguição e
morte de Zé do Caixão. Isso porque, durante as filmagens, numa das cenas finais que Zé
do Caixão renega a salvação, diante de um padre, e arremessa um crucifixo para longe,
o objeto fincou na terra de pé e isso foi tomado por mau-agouro pelos atores e equipe de
filmagem que se recusaram a dar continuidade às gravações. A filmografia de horror é
repleta de histórias que envolvem acontecimentos bizarros que ocorreram nos bastidores
e que levantam superstições, que muitas vezes elevam o filme à condição de película
maldita. No entanto, durante a realização dos dois filmes protagonizados por Zé do
Caixão foram poucos os acontecimentos tidos como sobrenaturais ou de mau-agouro
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que aconteceram nas filmagens. Diga-se que as filmagens eram bizarras não por causa
de qualquer relação sobrenatural, mas sim pela imensa quantidade de situações
pitorescas advindas da inusitada trupe de profissionais envolvidos nos projetos.
Portanto, a intervenção da censura alterou o resultado final do filme causando
uma complexa ambiguidade que não haveria na versão original de Mojica: Zé do
Caixão seria tragado pelas águas do pântano enquanto gritava “Eu não creio!”, sendo
observado pela multidão, realmente enfurecida, enquanto a música ouvida na banda
sonora seria Valsa da Despedida155, de João de Barro, em vez de Ave Maria de Gounod.
Apesar de piegas, esse final original abriria um pressuposto que foi abordado nesse
estudo, no subcapítulo “O estuprador apaixonado”, o de que Zé do Caixão buscava o
amor de uma companheira e não apenas uma genitora de seu filho perfeito – amor esse
que encontra na personagem Laura.
Esse limiar entre realidade e ficção se mantém ainda no caso relacionado com a
intervenção da Censura, pois a personagem Zé do Caixão seria associada pelos críticos e
intelectuais a uma representação simbólica do autoritarismo do regime ditatorial
brasileiro que coincidentemente seria instituído no mesmo ano de lançamento de À
meia-noite levarei a sua alma156.
Olhando a partir do contexto social da época em que os filmes foram realizados,
essa correlação entre o regime militar brasileiro e Zé do Caixão adquire uma estranha
coerência.
Zé do Caixão possuía convicções ideológicas abertamente patriarcais: o homem
como centro da célula familiar que assegurava e preservava a linhagem e honra familiar,
através da imposição da superioridade masculina em detrimento da autonomia feminina,
mesmo que fosse necessário para isso o uso da violência e coerção como demonstração
155

A autoria da letra da música é de João de Barro e foi imortalizada através da voz de Francisco Petrônio: Adeus amor eu vou
partir/Ouço ao longe um clarim/Mas onde eu for irei sentir/Os teus passos junto a mim/Estando em luta/Estando a sós/Ouvirei a tua
voz/A noite brilha em teu olhar/A certeza me deu/De que ninguém pode afastar/O meu coração/Do seu/No céu, na terra/Onde
for/Viverá o nosso amor/A luz que brilha em teu olhar/A certeza me deu/De que ninguém pode afastar/O meu coração/Do teu./No
céu, na terra/Onde for/Viverá o nosso amor. Disponível em: http://www.vagalume.com.br/francisco-petronio/valsa-dadespedida.html (acessado em 16/10/2015).
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BARCINSKI e FINOTTI relatam que “No Correio da Manhã, o crítico Salvyano Cavalcanti de Paiva escreveu um artigo
estupendo sobre À meia-noite levarei sua alma, enxergando no filme alusões diretas à ditadura militar que governava o país: “É
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Mantenha-se o preço e diminua-se o tamanho do pão. Exporte-se e raciona-se a carne. Planejaumente-se o leite. (...)”. (BARCINSKI
e FINOTTI, op. cit., p. 119).
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de poder. Apesar de abominar qualquer estatuto instaurado pela Igreja, assumia para si
os preceitos conservadores por ela empregados: a importância do papel da procriação na
perpetuação do conceito machista cristão. Também assumia o papel do Estado: o
interesse na perpetuação hegemônica machista da política patriarcal.
Muitas dessas características ideológicas patriarcais foram replicadas durante a
ditadura do regime militar brasileiro. Regime que tinha forte apoio da ala conservadora
da Igreja Católica157.
O sadismo de Zé do Caixão para com os homens que se impunham contra seu
poder ou para com as mulheres que resistiam ao domínio encontra similitudes com a
violência imposta pelo regime militar contra seus opositores. Segundo relatos de
testemunhas oculares, colhidos por Rita Frau, havia elementos, no regime militar, que
legitimavam e reproduziam a ideologia capitalista patriarcal:
As mulheres militantes neste momento, ou que tinham alguma
atividade política, eram vistas como pessoas altamente perigosas, pois
além de militarem contra o regime militar rompiam com os papéis de
gênero que eram tradicionalmente impostos às mulheres – eram
mulheres que não “obedeciam” o sistema, mantendo-se em casa,
submissas. E o Estado, com métodos repressivos de violência ainda
mais cruéis, infligiam torturas físicas e psicológicas às mulheres,
mostrando que as punia duplamente, por serem ativistas políticas e por
serem mulheres. Era, como política de Estado e não apenas de
indivíduos, que matou mulheres, o que denominamos feminicídio.(sic)
São

vários

os

relatos

de

mulheres

que

eram

torturadas

psicologicamente com os torturadores ameaçando seus filhos; eram
estupradas, mostrando que os torturadores e seus mandantes detinham
o poder e controle também sobre seu corpo. Muitas ativistas grávidas
perderam seus filhos ou eram levadas a abortar pelas torturas.
A violência do Estado reproduzia a opressão de gênero para impor sua
dominação. Com os homens o objetivo era ferir a “virilidade”, muitas

157

Rita Frau ressalta esse apoio da Igreja para com o regime militar ao destacar dois eventos ocorridos durante a instituição da do
governo ditatorial: “No mês do golpe houve a “Marcha da Família com Deus pela Liberdade’ em São Paulo e um dia depois do
golpe, a Marcha da Vitória no Rio de Janeiro, que reuniu 1 milhão de pessoas. Ambas foram organizadas pela Igreja Católica e
tinham apoio de vários políticos dos governos dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Essas marchas além de se contraporem
à política de João Goulart, reafirmavam a política conservadora de manutenção da propriedade privada e exaltação da família
tradicional (a política ideológica na ditadura militar exaltava as funções reprodutoras e domésticas fazendo com que as mulheres se
mantivessem no espaço privado, garantindo os cuidados da família, como célula básica da sociedade)”. (FRAU, “Ditadura militar e
o
feminicídio
do
Estado”.
In:
Jornal
On-line
Esquerda
Diário,
01/04/2015.
Disponível
em:
http://www.esquerdadiario.com.br/Ditadura-militar-e-o-feminicidio-do-Estado. Acessado em: 17/10/2015).
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vezes utilizando de métodos para “afeminar” os torturados, como o
empalamento ou sevícias sexuais. As mulheres sofriam com a
dominação e violência dos seus corpos para mostrar que não passavam
de “objetos”, e os LGBT eram tratados como doentes, anormais que
exerciam a vadiagem e eram “marginais”.158

Dessa forma, é legítimo levantar um comparativo simbólico entre Zé do Caixão
e a ditadura militar. Nesse contexto, Zé seria a personificação da representação de um
sistema patriarcal repaginado, atualizado para os anos 1960 e 1970 nos ditames
implícitos das diretrizes políticas do regime militar159.
Há um comparativo unânime em relatos de pessoas que sofreram as constantes
opressões do regime militar: “aquilo era o inferno!”. E os diabos que regeram esse
inferno tinham nomes e patentes: Marechal Humberto de Alencar Castello Branco
(1964-1967), Marechal Artur da Costa e Silva (1967-1969), General Emílio Garrastazu
Médici (1969-1974) e General Ernesto Geisel (1974-1979).
Longe de serem esquerdistas, esses comparativos simbólicos atribuídos aos dois
filmes de Mojica, lhe concedem um caráter factual, no entanto apenas existem a partir
de uma análise crítica de certos teóricos e intelectuais. No tocante à Mojica, de nada
sabia ele sobre a conjectura política daquele momento e de nada da realidade havia
usado para contextualizar e caracterizar sua personagem Zé do Caixão.
Dentre tais comparativos simbólicos era comum associar a figura de Zé do
Caixão aos chefes do Estado militar no seu caráter demoníaco como as próprias
personificações do Diabo. Essa atribuição ocorre nos filmes À meia-noite levarei a sua
alma e Esta noite encarnarei no teu cadáver, pois todas as personagens não só atribuem
a Zé o caráter demoníaco como consideram-no o próprio Diabo.

158
159

Ibidem

As principais características do regime militar brasileiro eram:
- Cassação dos direitos políticos de opositores;
- Repressão aos movimentos sociais e manifestações de oposição;
- Censura aos meios de comunicação;
- Censura ao trabalho de artistas (músicos, atores, escritores, artistas plásticos, etc)
- Aproximação comercial e política com os Estados Unidos;
- Controle dos sindicatos;
- Implantação do bipartidarismo: ARENA (governo) e MDB (oposição controlada);
- enfrentamento militar dos movimentos de guerrilha contrários ao regime militar;
- Uso de métodos violentos, inclusive tortura, contra opositores do regime;
- “Milagre econômico”: forte crescimento da economia (entre 1969 a 1973) com altos investimentos em infraestrutura, causando um
considerável aumento da dívida externa brasileira. (Disponível em: http://www.historiadobrasil.net/ditadura/. Acessado em:
17/10/2015).
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É importante salientar que a concepção de Zé do Caixão tem diversas origens a
partir da memória imagética de José Mojica Marins. Como referido antes nesse estudo,
Mojica partiu de seu apreço da filmografia de horror com ambientação vitoriana para
compor o figurino e as atitudes afetadas típicos de um aristocrata europeu, tendo como
maior influência a caracterização de Bela Lugosi no seu Drácula. No entanto, essa
mesma caracterização pode ser atribuída ao orixá Exu160 da mitologia religiosa africana.
Erroneamente o senso comum sincretiza a entidade Exu à figuração católica do Diabo,
originalmente Exu é um mensageiro, tal qual Mercúrio na mitologia romana, Hermes na
mitologia grega, interlocutor entre os homens no plano terreno e os orixás no plano
espiritual (Orun)161. No entanto, segundo Prandi, essa assimilação era inevitável:
Foi sem dúvida o processo de cristianização de Oxalá e outros orixás
que empurrou Exu para o domínio do inferno católico, como um
contraponto requerido pelo molde sincrético. Pois, ao se ajustar a
religião dos orixás ao modelo da religião cristã, faltava evidentemente
preencher o lado satânico do esquema deus-diabo, bem-mal, salvaçãoperdição, céu-inferno, e quem melhor que Exu para o papel do
demônio? Sua fama já não era das melhores e mesmo entre os
seguidores dos orixás sua natureza de herói trickster162 que não se
160

Mojica desde pequeno se interessava por tudo que dizia respeito ao sobrenatural. Era uma época em que as crianças se reuniam
nos campinhos de várzea, ao cair da noite, para contar histórias sobre almas penadas e lobisomens. Na Vila Anastácio havia vários
terreiros de macumba e candomblé, e não foram poucas as vezes em que o menino subiu numa árvore para observar os pais-de-santo
e as pombas-gira rodando ao som dos tambores. Os pais de Mojica eram católicos mas, como muitos de seus vizinhos, frequentavam
um centro espírita no bairro. Dona Carmen acreditava em reencarnação e dizia ter o poder de se comunicar com parentes mortos.
Essa mistura de religião e misticismo mexia com a cabeça do menino: quando seu primo Robertinho – segundo filho da Tia
Conceição – morreu de pneumonia, Mojica passou dias tentando conversar com seu espírito. Diversos episódios envolvendo a morte
ou o sobrenatural ficaram gravados na mente de Mojica e ressurgiram mais tarde como tema ou inspiração para seus filmes. Um
deles – sem dúvida o mais marcante na vida do futuro diretor – beirava o surreal: a visão de Manoel, um quitandeiro querido em
Vila Anastácio, levantando do caixão no meio do próprio velório. Verdade ou não – e muitos em Vila Anastácio confirmam o
episódio, que teria sido provocado por um ataque de catalepsia –, o fato é que a imagem do cadáver abrindo os olhos ficou guardada
para sempre na memória do menino e acabou inspirando, vinte anos depois, um episódio do filme Trilogia de Terror. (BARCINSKI
e FINOTTI, op. cit., p. 45).
161
No candomblé, como na África, Exu é concebido como divindade múltipla, o que também ocorre com os orixás, que são
reconhecidos e venerados através de diferentes invocações, qualidades ou avatares, cada qual referido a um aspecto mítico do orixá,
a uma sua função específica no patronato do mundo, a um acidente geográfico a que é associado etc. Sendo o próprio movimento,
Exu se multiplica ao infinito, pois cada casa, cada rua, cada cidade, cada mercado etc. tem seu guardião. Também cada ser humano
tem seu Exu, que é assentado, nominado e regularmente propiciado, ligando aquele ser humano ao seu orixá pessoal e ao mundo das
divindades. São muitas as invocações de Exu, muitos os seus nomes. Segundo o ogã Gilberto de Exu, são os seguintes os nomes e
atribuições de Exu mais conhecidos: Iangui, o primeiro da Criação, representado pela laterita; Exu Agbá, Agbô, ou Moagbô, o mais
velho; Igbá Quetá, o Exu da cabaça-assentamento; Ocotó, o patrono da evolução, representado pelo caracol; Obassim, o
companheiro de Odudua; Odara, o dono da felicidade, da harmonia; Ojissebó, o mensageiro dos orixás; Eleru, o que transporta o
carrego dos iniciados; Enugbarijó, o que propicia a prosperidade; Elegbara ou Legba, o que tem o poder da transformação, princípio
do movimento; Bará, o dono dos movimentos do corpo humano; Olonam, ou Lonã, o senhor dos caminhos; Icorita Metá, o Exu que
guarda as encruzilhadas; Olobé, o dono da faca ritual; Elebó, o Exu das oferendas; Odusó ou Olodu, o guardião do oráculo; Elepô, o
senhor do azeite de dendê; e Iná, o fogo, o patrono da comunidade que é reverenciado na cerimônia do padê. A estes nomesqualidades de Exu podemos acrescentar outros registrados por Verger na África e no Brasil, como Eleiembó, Laroiê, Alaquetu, o
senhor do Queto, Aquessam, senhor do mercado de Oió, Lalu e Jelu, além de nomes que Verger credita no Brasil aos cultos de
origem fom e banto, a saber, Tiriri, Jelebara, Jiguidi, Mavambo, Emberequetê, Sinza Muzila e Barabô. A maioria desses nomes e
atribuições, originalmente africanos, é preservada nas casas de candomblé de linhagens mais ligadas à preservação e recuperação
das raízes. São nomes que indicam sucintamente as distintas funções de Exu: o mensageiro, o transportador, o transformador, o
repositor e o doador. (PRANDI, “Exu, de mensageiro a diabo – sincretismo católico e demonização do orixá Exu”. In: RevistaUSP,
n. 50, 2001. p. 12. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/35275. Acessado em: 18/10/2015).
162
Na mitologia, e no estudo do folclore e religião, um trickster é um deus, deusa, espírito, homem, mulher, ou
animal antropomórfico que prega peças ou, fora isso, desobedece regras normais e normas de comportamento. (Disponível em:
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ajusta aos modelos comuns de conduta, e seu caráter não acomodado,
autônomo e embusteiro já faziam dele um ser contraventor, desviante
e marginal, como o diabo.163

Porém, na maior parte da umbanda e em alguns segmentos do candomblé, o
reconhecimento de Exu como o Diabo são explícitos. Essa associação estabeleceu um
extensa variação de Exus cada qual incluso numa hierarquia. Esses Exus de umbanda se
dividem em dois grandes grupos:
- POVO DE ENCRUZILHADA (OU, NA GÍRIA DOS TERREIROS,
POVO DE ENCRUZA, DE CRUZEIRO): governados pelo Orixá
Êxú. Sua maior especialidade é o trato das ruas, vigilância, acidentes,
nas áreas de boemia, assuntos de amor, negócios, etc. Seu fluido
manifesta-se mais nervoso, mais elétrico. Sua cor predominante é o
VERMELHO em seus vestuários e adereços, incluindo-se aqui
detalhes em preto. Exceções únicas é o branco da cabeça aos pés para
Zé Pelintra, não usadas por outros Exus, e cores variadas para o Povo
Cigano, incluindo-se aqui dourados e prateados em aviamentos como
cores neutras, em qualquer uma delas.
- POVO DE CEMITÉRIO: como o nome diz, atua nos cemitérios
trabalhando para o Orixá Omulu/Obalúaiyé. Sua maior especialidade é
o desmanche de feitiços, casos de doenças, transporte e decomposição
de fluidos deletérios. Seu fluido é mais pesado criando nos médiuns
um torpor, alguns sentem os membros gelados quando percebem sua
aproximação ou vão incorporar. Sua cor predominante nos vestuários
é o PRETO, podendo fazer parte o roxo, o vermelho, o lilás, detalhes
em branco (para os Caveiras). Em aviamentos, usa-se muito o
prateado, de preferência. O Povo Cigano que trabalha "cruzado" nessa
linha apresenta-se do mesmo modo, com exceção do uso do preto nos
vestuários (considerada originalmente como cor de luto e azar por esse
povo nômade)164.

Em particular, na caracterização dos Exus masculinos de cemitério, estes podem
usar ternos pretos ou roupas de época (à moda do século XIX) com cartolas, longas
capas e bengalas. As camisas são brancas, havendo apenas algum detalhe em vermelho.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Trickster. Acessado em: 17/10/2015). Essa nomenclatura é comumente aplicada a Exu e pode ser
atribuída, mediante certas ressalvas, à figura de Zé do Caixão no que diz respeito a seu caráter subversivo em relação a qualquer
ordem social que não seja a sua própria.
163
PRANDI, op. cit., p. 8.
164

PRESTES DE OXALÁ, O Exu desvendado, p. 32.
Disponível em: http://olorum.lendas.orixas.nom.br/classificados/ebooks/019_oexudesvendado.pdf (acessado em: 18/10/2015).
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Muitos possuem modos educados, aristocráticos, possuindo um sotaque afrancesado na
pronúncia extremamente correta e pomposa.
As similitudes do figurino e caracterização entre Exu e Zé do Caixão não são
gratuitas, porém também não são intencionais, pois toda a concepção visual e sonora
dos filmes À meia-noite levarei a sua alma e Esta noite encarnarei no teu cadáver é
uma miscelânea ecumênica que partiu do acaso devido em parte às limitações
orçamentárias da produção que impediam a composição de um cenário homogêneo,
dessa forma, era necessário preencher o espaço com toda a “quinquilharia” disponível.
O resultado é uma mistura inusitada de elementos cênicos das mais variadas culturas:
imagens de santos e orixás dividem espaço com decorações de festa de Halloween,
armaduras medievais, tapeçarias árabes, bandeiras de times de futebol, gravuras
xintoístas, etc. A banda sonora também partilha o mesmo critério do “quanto mais
melhor”: hinos de louvores, música clássica se misturam com os batuques de atabaques
de pontos de candomblé e até com acordes da música Tico-tico no Fubá (a escolha da
trilha sonora foi feita pelo próprio Mojica partindo de apenas um critério: se ele gostava
da música ela entrava no filme). Partindo desse princípio, a caracterização exuvampiresca-demoníaca de Zé do Caixão estava perfeitamente inserida organicamente no
conjunto das obras.
Apesar da associação, dentro e fora do filme, à figura do Diabo, nem Mojica
(naquele momento), nem Zé do Caixão partilhavam da conotação demoníaca. Zé do
Caixão não se considera o Diabo, pelo contrário, ele acredita ser a corporificação de
Deus, não o Deus cristão, mas sim o seu próprio Deus.
Portanto, antes de Zé do Caixão morrer temente a Deus, dessa forma negando
sua autoafirmação divina, ele era Deus a procura da mulher superior para assim gerar
um Messias.
3.2.2 – Um Overture
Talvez seja ousadia demais inserir, na altura desse estudo, esse subcapítulo, um
arremedo à la Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas, a alma de pesquisador tocada –
ou seria encarnada – pelo espírito literário do grande autor Machado de Assis, se sente
na condição de subverter alguns protocolos acadêmicos. Dessa feita, esse seria um
prelúdio, fora de hora, para o subcapítulo Fim – já que o famigerado Zé do Caixão
tomou para si todo o referido subcapítulo – com o intento de introduzir o outro objeto
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desse estudo: Bento Santiago. Brás Cubas há de desculpar, mas, a partir desse ponto,
apenas Dom Casmurro interessa.
O leitor desavisado pode estranhar um Overture165 preceder a palavra Fim, mas
o leitor íntimo da obra machadiana saberá que isso não é algo estranho na sua literatura.
Então, por que deixar de utilizar tal recurso? Por que não começar pelo fim de Bento
Santiago?
Parafraseando Zé do Caixão: “É a vida o tudo e a morte o nada? Ou é a vida o
nada e a morte o tudo?”.
Caldwell observa que “a relação entre vida e morte: é a mesma que entre bem e
mal, Deus e o diabo. Cada um desses pares, encontra-se em conflito. Mas o diabo,
juntamente com o “teatro e os atores” da “ópera” de Marcolini166, foram criados por
Deus, ou, como ilustra o episódio Manduca167, “Deus escreveu certo por linhas tortas”.
O mal é parte do bem. A morte é parte da vida, como afirma Santiago em dois
diferentes momentos de sua narrativa. Seu comentário sobre o pássaro da morte, que
bate as asas no esforço para esquecer seus pensamentos, é o seguinte: “A vida é tão bela
que a mesma ideia da morte precisa de vir primeiro a ela, antes de se ver cumprida” e,
após relembrar o derradeiro superlativo de José Dias, que, moribundo, olha para o céu e
pronuncia “belíssimo”, Santiago acrescenta: “[...] o último superlativo de José Dias [...]
fez da morte um pedaço de vida”168.”
Dessa forma, Dom Casmurro começa suas memórias pelo seu fim. Digo seu fim
e não o fim, porque Bento Santiago jaz morto e enterrado nas lembranças de Dom
Casmurro, da mesma forma Dom Casmurro é um autor-defunto, um fantasma que

165

Overture ou ouverture (do inglês e francês, respectivamente), é uma abertura ou introdução instrumental a uma
peça coral ou dramática, que durante o século XIX, após ser desenvolvida, passou a ser ela própria uma forma de composição. A
ideia de uma abertura instrumental para a ópera existiu durante o século XVII. Eurídice, de Jacopo Peri, inicia-se com um breve
ritornello instrumental, e L'Orfeo, de Claudio Monteverdi, inicia-se com uma toccata (uma fanfarra com trompetes abafados). Mais
importante, entretanto, era o prólogo, que compreendia um diálogo cantado entre personagens alegóricos que introduziam os temas
abordados durante a história contada na obra. Com o passar dos séculos adquiriu diversas utilizações. Em filmes para cinema eram
utilizadas para sinalizar o clima da obra, antes que os créditos comecem a ser exibidos. Disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abertura_(m%C3%BAsica) (acessado em: 18/10/2015).
166
Essa referência se trata da lembrança de uma conversa de Dom Casmurro com seu amigo, o maestro Marcolini. O maestro
compara a Vida com uma ópera onde Deus é o poeta e a música é de Satanás. (ASSIS, op. cit., 1985, p.19).
167
Esse episódio refere-se à lembrança de Dom Casmurro de um momento de sua infância quando soube que um amigo, Manduca,
faleceu devido a uma enfermidade. Dom Casmurro narra toda a situação desse contato infantil com a morte e o medo de enfrentar
uma realidade tão cruel. No entanto, as lembranças desse episódio deixam mais concretas as características burguesas do
patriarcalismo, onde já está incutido o conceito da diferença de classes sociais, causando o distanciamento, insegurança e frieza
diante dos menos favorecidos. (Ibidem, pp. 153-165).
168
CALDWELL, O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, p. 154.
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assombra a casa de sua infância, que reconstruiu cópia exata, e serve como jazigo para
si e para suas memórias.
Se a assunção de Zé do Caixão se dá ao ser engolido pelas águas lodosas do
pântano, a assunção de Dom Casmurro se dá ao testamentar suas memórias em livro,
pois metaforicamente Dom Casmurro é engolido para dentro de seu passado, nele
enterrando a si mesmo e sua megalomania patriarcal. Como destaca Petit:
Esta megalomania do narrador, a ferocidade de sua vingança, a
maldição final que ele fez contra Ezequiel, a quem ele, em última
instância, descarta como pesteado e que vem a morrer na Palestina,
instaura uma hipérbole maior: nessa morada se lê o ponto de ruptura
de sua condição de homem; ele não pertence mais à humanidade. Sua
sede de reinar sem partilhar o mergulhou em um delírio cuja apoteose
será substituição do pai e a identificação com Deus. Este sonho de
ascensão à glória suprema misturando poder paterno e glória materna
se associa ao fantasma de destruição da cidade madrasta, aqui
simbolizada pela casa madrasta. Descobrimos, portanto, neste fim
apocalíptico o TODO da charada169. As exigências unitárias,
autoritárias, totalitárias do narrador que ficam denunciadas no fim
revelam um desejo de identificação ao único princípio unitário, Deus.
Destruição e reconstrução idêntica de um centro compartem dessa
dialética.170

Começamos com Bento Santiago, idoso já transformado em Dom Casmurro,
escrevendo suas memórias, o livro dentro do livro de Machado de Assis.
Findo o Overture, novamente, partimos para a análise comparativa entre a
personagem machadiana e a criação de Mojica. Como disse Machado: “Eu gosto de

169

Petit em certo momento de seu estudo estabelece uma charada sugerindo uma “outra” leitura de Dom Casmurro que “poderia ser
uma leitura às avessas, que daria um novo sentido à obra. Livro dentro de um livro, o romance de Machado de Assis se livraria
através desse percurso inverso, da imposição de autobiografia manipuladora de Dom Casmurro. Livre de toda a tentativa de
corrupção por parte do herói-narrador, o leitor poderia, começando pelo fim e portanto sem risco de anestesia, tomar parte no
processo pretendido para Capitu. As peças do dossiê ficariam, finalmente, a sua disposição, em especial aquelas que se referem ao
filho do casal, Ezequiel. Considerado fruto dos amores adúlteros entre Capitu e Escobar, Bento o exila, juntamente com sua mãe.
Esta “deportação” autoriza a identificação do filho com o profeta do exílio. Graças a Ezequiel pai – pois este também é o nome de
Escobar –, filho ou profeta, se levantará o véu da autocensura que Machado de Assis se impunha para contornar a censura social,
provocada, infalivelmente, pela obra denunciadora de um mulato. E, já que começar pelo fim é prestar-se a fazer charadas, eis aqui
uma charada possível.
- O primeiro se vinga de seus inimigos: Dom Casmurro;
- O segundo está louco de ciúmes: Bento;
- O terceiro se julga cercado de ameaças: Bentinho;
- O TODO é o herói dessa história.
Qual dos três é o TODO? Um deles? Os três ao mesmo tempo? Nenhum dos três? Ou então um outro?”. (PETIT, “Dom Casmurro:
uma subversão do livro de Ezequiel”. In: SARAIVA, Nos Labirintos de Dom Casmurro – ensaios críticos, pp. 149-150).
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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”171.
Assim, munido desse pensamento machadiano vamos seguindo nas descobertas
dessas estranhas similitudes entre esses autores e suas personagens. Foi breve.
Voltemos para o filme Esta noite encarnarei no teu cadáver. Voltemos para Zé do
Caixão.
3.2.3 – Início
Zé do Caixão entra na sua casa e pendura a cartola num mancebo. Encontra um
homem de terno, sorri desdenhoso: “Agradável visita, doutor”. O médico explica sua
presença: “Vim apenas ver Laura”. Zé do Caixão levanta uma de suas sobrancelhas e
demonstra preocupação: “Aconteceu alguma coisa?”. O médico com discrição diz: “Ela
dirá”. Zé se despede do médico e olha para a outra sala. A trilha sonora agora enfatiza
suspense na marcação de um bumbo. Laura, séria, desce uma escadaria. A mulher
superior encara Zé do Caixão que não esconde sua preocupação. A câmera vai
aproximando um ao outro. Laura abre um sorriso: “Zé! Zé! Estou grávida! Realizei o
teu sonho!”. Zé do Caixão abre um sorriso: “ Um filho! Um filho!”. Nesse momento a
trilha sonoro se eleva, Aleluia de Haendel. Zé levanta Laura no ar e ambos rodopiam de
felicidade: “Meu sangue prosseguirá! Um filho, Laura! O povo deve saber. Todos
devem saber, Laura!”. Zé coloca Laura no chão e ausculta seu ventre: “Ouço-o. Será um
homem!”. Laura diz: “Sim, Zé, será um homem!”. Zé completa: “Meu sangue se
eternizará. O homem perfeito irá nascer e com ele um instinto doutrinado. Depois o
instinto dominará com a mente. O pensamento reinará e o homem será imortal. Todos
devem saber. O povo deve saber”. Zé separa-se, pega sua cartola e extasiado grita para
Laura: “Zé do Caixão terá um filho, um filho perfeito, Laura!”. Ele se despede e sai de
quadro enquanto isso Laura com um olhar de completo louvor olha para Zé indo
embora e depois desce o olhar para seu ventre, receptáculo santificado do homem
perfeito. Termina a cena.
Agra analisa a cena e acrescenta algumas observações:
Na cena em que recebe a notícia de que sua escolhida está grávida,
traça-se um primor de kitsch: o monstro, abraçado à mulher, ausculta
sua barriga. Forma-se a cena do casal feliz, ao som da Aleluia de
171

Trecho extraído de uma crônica do periódico A Semana de 11/11/1897. (ASSIS, A Semana - Obra Completa de Machado de
Assis – vol. III, 1994, p. 423). Disponível em: http://machado.mec.gov.br/images/stories/pdf/cronica/macr12.pdf. Acessado em:
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Haendel, traço tanto mais irônico quando se pensa que esta ária
musical faz parte da cantata O Messias, que anuncia a chegada de um
salvador.172

As observações de Agra estabelecem um ponto importante na análise
comparativa entre o filme de Mojica e a obra Dom Casmurro de Machado de Assis: o
simbólico advento do Messias.
Uma criança salvadora não apenas pela prenunciação de grandes realizações
futuras, mas também como confirmação da hereditariedade garantida e, assim, o
atestamento de sua inclusão no sistema patriarcal, sua afirmação como homem.
Dessa forma, voltemos à atenção para Bento Santiago, precisamente no capítulo
CIV, “As Pirâmides”:
Tudo corria bem. Ao fim de dois anos de casado, salvo o desgosto
grande de não ter um filho, tudo corria bem. Perdera meu sogro, é
verdade, e o tio Cosme estava por pouco, mas a saúde de minha mãe
era boa; a nossa excelente. (...)
(...) Como eu um dia dissesse a Escobar que lastimava não ter um
filho, replicou-me:
— Homem, deixa lá. Deus os dará quando quiser, e se não der
nenhum é que os quer para si, e melhor será que fiquem no Céu.
— Uma criança, um filho é o complemento natural da vida.
— Virá, se for necessário.
Não vinha. Capitu pedia-o em suas orações, eu mais de uma vez dava
por mim a rezar e a pedi-lo. Já não era como em criança; agora pagava
antecipadamente, como os aluguéis da casa.173

Essa difícil expectativa de Bento Santiago gera muita ansiedade. Uma ansiedade
que pode ser entendida de diversas maneiras, como ele mesmo falou ter um filho “é um
complemento natural da vida”. Leia-se na linguagem patriarcal oitocentista: “é um
complemento obrigatório da vida”. Não ter filhos é atestar a infertilidade da mulher, ou,
bem pior para Bento, a infertilidade do homem. E ser infértil nessa sociedade machista
era como ser deformado, impuro, indigno da consagração divina de ser homem. Porém,
caso a infertilidade fosse feminina isso atestaria, primeiro, que a sua companheira era
imperfeita, estragada, avariada (subjetivos absolutamente críveis para um ser que era
tido como posse, como objeto). Em segundo lugar, que a sina do companheiro dessa
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mulher imperfeita era a vergonha por estar com um embrólio que não lhe traria as
honras e os benefícios da sociedade dos homens.
Zé do Caixão sofria da mesma ansiedade e melancolia. Mas Zé era um sociopata
bem mais desiquilibrado que Bento Santiago. Resolvia sem rodeios, sem demoras, seus
dilemas em relação a gerar o filho perfeito; se a mulher era infértil, matava-a e buscava
outra. Fazia sua própria seleção da fêmea mais apta, através de seus métodos científicos
que consistiam em estuprar a maior quantidade de belas moças possíveis, depois
avaliava se elas tinham medo, pois para ele, medo demonstrava fraqueza, e, por fim
caso restasse alguma, mediria sua crença, só aquela que nele cresse e o temesse como
Deus seria a mulher superior.
No entanto, o sopro da fertilidade adentrou a casa dos jovens Santiagos. Capitu
engravidou e assim deu o filho tão esperado por Bento (segundo Bento poderia ser “um
triste menino que fosse, amarelo e magro, mas um filho, um filho próprio da minha
pessoa”174). Se Agra, anteriormente, analisando a cena de Zé do Caixão, observou que o
personagem ficou feliz ao saber que seria pai, classificando-a como um primor de
kitsch, não deixa por menos Machado de Assis, através da pena de Dom Casmurro, ao
ser ternamente piegas descrevendo a felicidade paternal de Bento:
As invejas morreram, as esperanças nasceram, e não tardou que viesse
ao mundo o fruto delas. Não era escasso nem feio, como eu já pedia,
mas um rapagão robusto e lindo.
A minha alegria quando ele nasceu, não sei dizê-la; nunca a tive igual,
nem creio que a possa haver idêntica, ou que de longe ou de perto se
pareça com ela. Foi uma vertigem e uma loucura. Não cantava na rua
por natural vergonha, nem em casa para não afligir Capitu
convalescente. Também não caía, porque há um deus para os pais
novos. Fora, vivia com o espírito no menino; em casa, com os olhos, a
observá-lo, a mirá-lo, a perguntar-lhe donde vinha, e por que é que eu
estava tão inteiramente nele, e várias outras tolices sem palavras, mas
pensadas ou deliradas a cada instante. Talvez perdi algumas causas no
foro por descuido.
Capitu não era menos terna para ele e para mim. Dávamos as mãos um
ao outro, e, quando não olhávamos para o nosso filho, conversávamos
de nós, do nosso passado e do nosso futuro. As horas de maior encanto
e mistério eram as de amamentação. Quando eu via o meu filho
chupando o leite da mãe, e toda aquela união da natureza para a
nutrição e vida de um ser que não fora nada, mas que o nosso destino
174
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afirmou que seria, e a nossa constância e o nosso amor fizeram que
chegasse a ser, ficava que não sei dizer nem digo; positivamente não
me lembra, e receio que o que dissesse me saísse escuro.175

E deu o nome Ezequiel para esse filho, em homenagem ao amigo a que tanto
queria se assemelhar, Ezequiel Escobar. O filho perfeito, o Poder de Deus como
significa seu nome em hebraico. Não poderia ser menos de um pai que tanto necessitava
desse filho para lhe garantir a masculinidade que tanto lhe causava insegurança. Agora
tinha algo de semelhante ao seu amigo Escobar. Não era mais o semelhante menos apto,
era um homem viril tal qual seu amigo. Ezequiel era o poder de Deus, o filho único de
Bento Santiago:
Ezequiel, quando começou o capítulo anterior, não era ainda gerado;
quando acabou era cristão e católico. Este outro é destinado a fazer
chegar o meu Ezequiel aos cinco anos, um rapagão bonito, com os
seus olhos claros, já inquietos, como se quisessem namorar todas as
moças da vizinhança, ou quase todas. Agora, se considerares que ele
foi único, que nenhum outro veio, certo nem incerto, morto nem vivo,
um só e único, imaginarás os cuidados que nos deu, os sonos que nos
tirou, e que sustos nos meteram as crises dos dentes e outras, a menor
febrícula, toda a existência comum das crianças.176

Visto que Bento Santiago já tem seu filho Ezequiel e Zé do Caixão espera por
seu filho perfeito, recorremos novamente às observações de Agra quando este falou da
utilização, no filme de Mojica, da ária musical Aleluia que faz parte da cantata O
Messias de Haendel. O prenúncio do nascimento do filho de Mojica é interpretado
como a enunciação do salvador, dessa forma o Salvador.
Através desse ponto de vista da ocorrência de um Messias, teoricamente há uma
tríade caso um dos pais seja santificado. Bem, nesse caso, temos Zé do Caixão, um
homem que se considera Deus junto com Laura, uma mulher virgem que foi
considerada a mulher superior e que engravidou desse Ser Superior. Além, temos, em
Dom Casmurro, Bento Santiago, um homem que foi remetido constantemente à
condição santificada. Por exemplo, no capítulo XCIX, O filho é a cara do pai:
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Minha mãe, quando eu regressei bacharel quase estalou de felicidade.
Ainda ouço a voz de José Dias, lembrando o evangelho de São João, e
dizendo ao ver-nos abraçados:
— Mulher, eis aí o teu filho! Filho, eis aí a tua mãe!177

Portanto, Bento casa com a virgem Capitu, considerada a mulher ideal, que gera
um filho, Ezequiel, que, se não foi idealizado para ser um Messias, também não foi
idealizado para muito menos dado o significante nome que lhe alcunharam.
Pensar que se estabelece o arquétipo da Trindade em Esta noite encarnarei no
teu cadáver e Dom Casmurro é uma constatação óbvia; diria melhor, natural,
considerando o contexto machista e patriarcal presente nas duas obras. Essa afirmativa
parte das raízes do próprio conceito de Trindade178 e de seu desdobramento e evolução
do arquétipo ao ser adaptado para os padrões cristãos, intrinsicamente machistas.
Portanto, segundo Jung:
A

Trindade

cristã

oferece-nos,

portanto,

uma

representação

verdadeiramente arcaica, mas de valor incomum, precisamente por
constituir uma representação suprema e hipostasiada do puramente
imaginado (a tríade bidimensional!). Entretanto, sua forma ainda não
possui um caráter concreto, pois o arquétipo se acha representado pela
relação "Pai-Filho". Se fosse apenas isto, o arquétipo seria uma díade.
Entre o "Pai" e o "Filho" surge um terceiro elemento, que não é figura
humana, mas espírito. Por isso a relação masculina (pai-filho) na
ordem da natureza, na qual existe ainda a de mãe e filha, foi suprimida
e transposta para um plano, em que o elemento feminino foi excluído:
no velho Egito e no Cristianismo, a Mãe de Deus fica fora da
177
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Segundo Jung, partindo da origem babilônica da Trindade, “No estágio primitivo do pensamento humano já aparecem tríades
divinas. (...) A organização em tríades é um arquétipo que surge na história das religiões e que provavelmente inspirou,
originariamente, a idéia da Trindade cristã. Mais precisamente: estas tríades muitas vezes não consistem em três pessoas divinas,
diferentes e independentes entre si; o que se observa é uma acentuada tendência a fazer prevalecer certas relações de parentesco no
interior da tríade”. Seguindo nos seu estudo da Trindade, Jung se aprofunda no arquétipo a partir da cultura egípcia, sugerindo ser o
conceito egípcio de Trindade a base da Trindade cristã: “O que existia apenas como indicação na tradição babilônica, desenvolveuse claramente no Egito. Exprimir-me-ei de modo resumido no tocante a este ponto, uma vez que desenvolvo amplamente o tema dos
protótipos egípcios da Trindade num outro contexto, numa pesquisa ainda incompleta acerca dos fundamentos históricos e
simbólicos da alquimia. Quero apenas acentuar aqui o fato da teologia egípcia exprimir, antes de tudo, uma certa unidade de
essência (homoousia) entre o deus como o pai e o deus como filho (este último representado na pessoa do rei). Como terceiro
elemento há o Ka-mutef (o "touro de sua mãe"), que outro não é senão o Ka, a força procriadora do deus. É nela e por meio dela que
o pai e o filho se acham unidos, não numa tríade, mas numa espécie de trindade. Ou melhor, uma vez que o Ka-mutef constitui uma
forma especial do Ka divino, podemos, por assim dizer, falar de uma trindade constituída do seguinte modo: deusrei-Ka, onde o
deus é o "pai" e o "filho". No capítulo final de sua obra, Jacobsohn traça um paralelo entre a concepção egípcia e o credo cristão. Ele
cita, a respeito da passagem: "qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria virgine" (que foi concebido pelo Espírito Santo e
nasceu de Virgem Maria), o seguinte comentário do Karl Barth: "... existe certamente uma unidade entre Deus e o homem; foi o
próprio Deus quem a criou... Ela nada mais é do que sua própria unidade eterna enquanto Pai e Filho. Esta unidade é constituída
pelo Espírito Santo". Na sua função de gerador, o Espírito Santo corresponde ao Ka-mutef, o qual exprime e assegura a unidade
entre o pai e o filho divinos, Neste sentido, Jacobsohn cita uma meditação de Karl Barth a respeito de Lc 1,35 ("O Espírito Santo
virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai cobrir-te com a sua sombra; por isso o Santo que nascer será chamado Filho de Deus"): "Ao
falar do Espírito Santo, a Bíblia se refere a Deus enquanto ligação entre o Pai e o Filho; ela se refere ao vinculum unitatis"”. (JUNG,
Interpretação Psicológica do Dogma da Trindade, pp. 2-4).
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Trindade. Veja-se, neste sentido, o gesto brusco de rejeição do Filho
em relação à Mãe, nas bodas de Caná (Jo 2,4: Mulher, que há entre
mim e ti?), como também no templo, onde ela procurava o Filho de
doze anos (Lc 2,49: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo
ocupar-me das coisas de meu Pai?). Certamente não nos enganaremos
se admitirmos que este plano especial para o qual foi transferida a
relação "pai-filho" seja a dos primitivos mistérios, das iniciações
masculinas.
(...) A operação mental que subjaz à relação sublimada pai-filho
consiste em exaltar uma figura invisível, um "espírito", que representa
uma espécie de encarnação ideal da vida masculina. A vida do corpo
ou de uma pessoa é considerada de algum modo como sendo diferente
do seu portador.179

A Trindade cristã tradicional é formada pelo Pai, Filho e Espírito Santo. No
entanto, a supressão do papel da mulher nessa conjunção é apenas circunstancial, pois
era óbvia, até mesmo para os conservadores cristãos, a necessidade e importância da
mulher na cópula divina. Esse papel feminino como receptora fértil da graça divina e
genitora do salvador era disposto, pelo que se supõe, a mulheres com qualidades prédefinidas, principalmente tementes a Deus e virgens, pois o sexo, esse pecado original,
profanaria o receptáculo puro do ventre da escolhida.
Para haver essa inseminação divina era preciso um intermediário que canalizasse
a graça, pois Deus, onisciente, onipresente e detentor do poder que rege o universo,
provavelmente destruiria o frágil corpo humano feminino caso se manifestasse
fisicamente180.
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Nas escrituras encontramos várias referências ao poder assustador da manifestação física de Deus. Em Deuteromônio, há
referências da manifestação destruidora de Deus apenas com sua voz. Esse acontecimento se dá quando Moisés e o povo israelita
estão no Monte Sinai e Deus se manifesta ditando os mandamentos:
Moisés convocou todo o Israel, e disse-lhe: Houve ó Israel, as cerimônias e as ordenações, que eu hoje intimo aos teus ouvidos;
aprendei-as, e ponde-as em prática./
O Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horeb./
Não fez este pacto com nossos pais, mas conosco, que somos e vivemos hoje./
Falou-nos face a face no monte, no meio do fogo./
Eu fui naquele tempo, o intérprete e o mediador entre o Senhor e vós apara vos anunciar as suas palavras, porque vós tementes
aquele fogo, e não subistes ao monte. (A BÍBLIA Sagrada, Deutenomônio, 5:1-5, p. 189).
A voz ensurdecedora de Deus parte de um imenso fogo flamejante enquanto escuridão e tempestade tomam toda a região. Moisés
explica que ninguém antes permaneceu vivo ao escutar a voz de Deus, por isso era tamanha a dor dos israelitas ao escutar tal voz. A
partir desse exemplo, se apenas a voz de Deus causa tamanha manifestação destrutiva, pode-se imaginar o nível de devastação caso
Deus se manifestasse de corpo inteiro:
Estas palavras disse o Senhor a toda a vossa multidão sobre o monte, do meio do fogo e da nuvem e da escuridão, com voz forte,
sem juntar mais nada; e as escreveu em duas tábuas de pedra, que me entregou./
Mas, depois que o vistes a voz do meio das trevas, e vistes arder o monte, vós todos os príncipes das tribos e os anciãos viestes ter
comigo, e dissestes:/
Eis que o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua majestade e a sua grandeza; ouvimos a sua voz do meio do fogo, e experimentamos
hoje que, falando Deus ao homem, o homem ficou com vida./
Por que morreremos pois nós, e este grande fogo nos devorará? Porque, se tornarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus,
morreremos./
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Portanto, o Espírito Santo era o mediador entre o ser divino e a entidade terrena.
Para Jung, “Posto o “Pai”, segue-se, logicamente, o “Filho”, mas o “Espírito Santo” não
resulta logicamente do “pai” nem do “Filho”. É forçoso concluir que este último
constitui uma realidade particular, que se baseia num pressuposto diferente. De acordo
com a antiga doutrina, o Espírito Santo é “vera persona, quae a filio et a patre missa est”
[verdadeira pessoa, enviada pelo Pai e pelo Filho]. O “processio a patre filioque” [o ato
de proceder do Pai e do Filho] é uma inspiração e não uma geração, como no caso do
Filho. Esta representação um tanto estranha corresponde a uma distinção que se fazia,
na Idade Média, entre “corpus” (corpo) e “spiramen” (respiração); o que se entendia por
“spiramen” era muito mais do que um simples “sopro”. O que se designava desse modo
era a anima, que é uma espécie de sopro, como o próprio termo anima (vento) indica.
Tal sopro é, antes de mais nada, uma atividade do corpo, entendida porém como
rea1idade autônoma, e constituindo uma substância (ou hipóstase) paralela ao corpo.
Com isto se queria dizer que o corpo vive, sendo a vida representada como uma entidade
autônoma associada, ou seja, como uma alma independente do corpo. Aplicando essa
concepção à fórmula da Trindade, deveríamos dizer: Pai, Filho e Vida, a qual procede
de ambos ou é vivida por ambos. O Espírito Santo é um conceito que, como vida, não
pode derivar logicamente de modo algum da identidade de Pai e Filho; é mais uma ideia
psicológica, isto é, uma realidade que se fundamenta numa concepção originária
irracional”181.
Dessa forma, é através do Espírito Santo que ocorre a inseminação do sêmen
divino na entidade feminina terrena. Seria, assim, o que ocorreu com Maria ao ficar
grávida de Deus através do Espírito Santo. É importante salientar que o papel de José é
suprimido, relevado a ser o futuro padrasto de Jesus. Numa ótica menos espiritualizada,
Jesus seria filho do adultério de Maria com Deus, porém num contexto cristão era
aceitável essa confabulação, pois Maria era a escolhida para gerar o filho de Deus e esse
fato já justificava e impunha a aceitação do marido José. No entanto, percebe-se nessa
configuração um caráter claramente patriarcal em que o mais forte prevalece sobre o
mais fraco estabelecendo seu direito à procriação com a mulher escolhida.
A partir das observações junguianas, o entendimento da Trindade observada na
obra de Mojica e Machado se estabelece no plano tradicional do arquétipo cristão,
pressupondo, alegoricamente, que Zé do Caixão e Bento Santiago são entidades
Que é o homem, qualquer que seja; que possa ouvir a voz do Deus vivo, que fala do meio do fogo, como nós o ouvimos, e possa
viver?. (Ibidem, 5:22-26, p. 190).
181
Ibidem, pp. 12-13.
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divinizadas, sendo Zé divinizado por si próprio e Bento divinizado a partir do olhar do
outro. No entanto, a partir dessa observação chegamos a uma problemática nessa teoria:
o Espírito Santo. Sendo as personagens corporificações do sagrado masculino, nãooniscientes e não-onipresentes, portanto, deuses de si mesmos, assumindo um papel
duplo na mesma entidade, sendo o Pai (a autoconsciência de divindade ou a Mente) e o
Espírito Santo (o corpo humano masculino, o Sopro seminal ou o Instinto).
Então, a Mente através do Corpo/Instinto fertiliza a mulher superior ou ideal e
gera o Filho perfeito. Assim se manifesta a sagrada trindade em Dom Casmurro e Esta
noite encarnarei no teu cadáver. E assim se concretiza e perpetua a divina soberania
masculina na Terra.
Lembrando que essas teorias estão no campo das ideias, especulações partindo
de elementos cristãos (simbólicos, textuais e imagéticos) observados na análise
comparativa das obras de Machado de Assis e José Mojica Marins.
Estabelecida a Trindade nas referidas obras, vamos para a derradeira e fatídica
profanação desta.

3.2.4 – Meio
Passados meses desde a confirmação da gravidez de Laura, esta vem a ter um
mal súbito e o médico é chamado à residência de Zé do Caixão. Depois de examinar a
mulher superior, o médico constata: “Há uma pequena probabilidade e caso essa
tentativa tenha êxito, somente uma vida será salva: Laura ou a criança”. Zé do Caixão
reflete profundamente e conclui: “Salve a criança, doutor!”. Laura febril e sofrendo
dores terríveis reafirma a decisão de Zé: “Sim, doutor, salve a criança! Salve o meu
filho!”. Zé vira-se pra ela e sorri, admirando sua mulher superior. O médico completa:
“Só Deus pode decidir. Não podemos perder tempo”. Nesse meio tempo, o Coronel, pai
de Laura, reúne a população do vilarejo para caçar Zé do Caixão: “O terror tomou conta
de nossa cidade. Um só homem é o causador de toda essa discórdia: Zé do Caixão”.
Volta-se a atenção para o drama de Zé que observa Laura sofrendo dores terríveis e o
médico tentando salvar a criança. Laura olha para Zé do Caixão e diz: “Eu tentei, Zé.
Não me odeie. Perdoe-me”. Seu rosto tomba repentinamente, está morta. Zé observa em
silêncio o rosto estático de Laura. O médico fecha os olhos da falecida e volta-se para
Zé: “Infelizmente, a ciência não pode fazer milagres. Ela não resistiu”. Zé do caixão
fecha o semblante em negação: “Não! Não!” (levanta o dedo, resoluto) “Laura não
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morreu. O ventre de Laura é sagrado, tem o filho do homem superior que a humanidade
precisa para ser salva”. Zé chama a mulher e tenta acordá-la sacudindo seu corpo inerte:
“Laura! Laura!”. Zé do coração acaricia o rosto da mulher e ausculta seu peito, chama
mais uma vez: “Laura!”. Levanta-se e se encaminha para diante de uma lareira, olha
para o fogo182 e se dirige a ele como que falando para seu próprio filho não-nascido:
“Meu filho...Meu filho...”. Repentinamente grita: “LAURA!!!!”. Vira-se para o corpo
da mulher: “Você não pode morrer! Não pode, Laura! Nosso filho não nasceu. Você não
me deu um filho, Laura! Não! Não! O nosso filho, Laura. O nosso filho...”. Zé pega em
seus braços o corpo de Laura e grita: “Desgraçados! Malditos! Fracos! Escravos do
nada. Sua crença falsa jamais poderá vencer a minha força!”. Zé do Caixão leva o corpo
de Laura para o jazigo da família Zanatas: “Você ficará aqui, Laura. Ninguém irá
perturbar o seu sono. Eles não vêm aqui. Têm medo. Têm medo”. Zé sai do jazigo, em
direção à noite e seus assombramentos. Enquanto isso, uma multidão munida de tochas
prepara-se para vingar os horrores que Zé do Caixão lhes causou. O Coronel, nesse
momento, é avisado que sua filha morreu, enfurecido olha para o povo e clama
vingança: “Miserável! Destruiu-nos. Sua maldita loucura sobre a continuidade do
sangue só nos trouxe desgraça. Hei de expulsar o diabo de nossa terra”. Então, o
delegado da cidade ordena: “Vamos! Acabemos com Zé do Caixão!”.
Seguimos agora para o romance Dom Casmurro, diferentemente de Zé, Bento
tem o filho que vinga e cresce como um menino saudável. Ezequiel é uma criança
inteligente, irrequieta (adora se fazer de soldado, guerreiro) e observadora. Bento está
satisfeito e feliz com seu filho, até começar a perceber uma pequena excentricidade da
criança:
Tal não faria Ezequiel. Não comporia bolas envenenadas, suponho,
mas não as recusaria também. O que faria com certeza era ir atrás dos
cães, a pedrada, até onde lhe dessem as pernas. E se tivesse um pau,
iria a pau. Capitu morria por aquele batalhador futuro. — Não sai a
nós, que gostamos da paz, disse-me ela um dia, mas papai em moço
era assim também; mamãe é que contava.
— Sim, não sairá maricas, repliquei; eu só lhe descubro um
defeitozinho, gosta de imitar os outros.
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O fogo (a força vital e cósmica), segundo os gnósticos, está ligado à geração: no homem, o Fogo, fonte de todas as coisas é a
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— Imitar como?
— Imitar os gestos, os modos, as atitudes; imita prima Justina, imita
José Dias; já lhe achei até um jeito dos pés de Escobar e dos olhos...
Capitu deixou-se estar pensando e olhando para mim, e disse afinal
que era preciso emendá-lo. Agora reparava que realmente era vezo do
filho, mas parecia-lhe que era só imitar por imitar, como sucede a
muitas pessoas grandes, que tomam as maneiras dos outros; e para que
não fosse mais longe...
— Também não vamos mortificá-lo. Sempre há tempo de corrigi-lo.
— Há, vou ver. Você também não era assim, quando se zangava com
alguém...
— Quando me zangava, concordo; vingança de menino.
— Sim, mas eu não gosto de imitações em casa.
— E naquele tempo gostavas de mim? disse eu batendo-lhe na face.183

Deixemos momentaneamente esse momento para logo usá-lo, pois este faz parte
do cenário que Machado de Assis está construindo, pacientemente, como um quebracabeça que quando resolvido revela a tragédia. Para conectar as peças, peguemos outra
de quando Bento se refere ao presente e crescente ciúme para com Capitu:
é natural que me perguntes se, sendo antes tão cioso dela, não
continuei a sê-lo apesar do filho e dos anos. Sim, senhor, continuei.
Continuei, a tal ponto que o menor gesto me afligia, a mais ínfima
palavra, uma insistência qualquer; muita vez só a indiferença bastava.
Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa,
qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou
desconfiança. É certo que Capitu gostava de ser vista, e o meio mais
próprio a tal fim (disse-me uma senhora, um dia) é ver também, e não
há ver sem mostrar que se vê.
A senhora que me disse isto cuido que gostou de mim, e foi
naturalmente por não achar da minha parte correspondência aos seus
afetos que me explicou daquela maneira os seus olhos teimosos.
Outros olhos me procuravam também, não muitos, e não digo nada
sobre eles, tendo aliás confessado a princípio as minhas aventuras
vindouras, mas eram ainda vindouras. Naquele tempo, por mais
mulheres bonitas que achasse, nenhuma receberia a mínima parte do
183
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amor que tinha a Capitu. A minha própria mãe não queria mais que
metade. Capitu era tudo e mais que tudo; não vivia nem trabalhava
que não fosse pensando nela.184

O ciúme crescente para com Capitu começa anuviar a mente de Bento Santiago,
que busca querê-la toda pra si.
De braço com uma mulher cuja beleza e cujos ornamentos são o
objeto da admiração de todos, está o advogado Santiago que, de início,
se investiu de uma altivez decorrente de uma obra que lhe deve tudo.
Porém, rapidamente, o instinto vital e doentio de ser o único dono
deste ser por todos admirado leva-o a escondê-lo de olhos
estranhos.185

A insegurança de Bento como homem é latente, pois para si ele é mais que isso,
é o Ungido que precisa de sua crente para lhe valer a existência divina e pensar que os
olhos desta podem lhe tirar a divindade masculina deixa-o transtornado e, a partir daí, se
desenvolve uma crescente paranoia que vai, aos poucos, alterando sua percepção da
realidade. Essa insegurança com sua virilidade acentuava-se quando Bento entrava em
contato com Escobar, apesar serem melhores amigos. Machado de Assis não deixa de
estabelecer um caráter nemésico na caracterização da amizade entre Bento e Escobar.
Um desses momentos se encontram no capítulo CXVIII, “A mão de Sancha”:
— O mar amanhã está de desafiar a gente, disse-me a voz de Escobar,
ao pé de mim. — Você entra no mar amanhã?
— Tenho entrado com mares maiores, muito maiores. Você não
imagina o que é um bom mar em hora bravia. É preciso nadar bem,
como eu, e ter estes pulmões, disse ele batendo no peito, e estes
braços; apalpa.
Apalpei-lhe os braços, como se fossem os de Sancha. Custa-me esta
confissão, mas não posso suprimi-la; era jarretar a verdade. Não só os
apalpei com essa idéia, mas ainda senti outra coisa; achei-os mais
grossos e fortes que os meus, e tive-lhes inveja; acresce que sabiam
nadar.186

Apesar desse antagonismo ser negado evidentemente por Bento, ao final do livro
se torna explícito, pois, segundo Petit, “Bento vai dirigir sua cólera contra Escobar, de
184
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cujo sucesso profissional, sentimental e conjugal, e, sobretudo, de cuja virilidade ele
tem ciúme. Escobar obteve para Bento alguns negócios proveitosos: “Eu era advogado
de algumas casas ricas e os processos vinham chegando. Escobar contribuíra muito para
minhas estréias no foro”. Escobar agradava as mulheres e atribuíam-se-lhe mesmo
algumas aventuras. Escobar, logo após o casamento torna-se pai de uma menina,
Capituzinha; Bento só teria um filho muitos anos depois de sua união com Capitu.
Escobar, enfim, representava fisicamente o que Bento não era”187.
Portanto, seria bastante natural Bento demonstrar um alívio involuntário ao saber
que Escobar estava à beira da morte devido a um afogamento. Porém, como bom amigo,
Bento ainda não era o Bento que passaria a odiar Escobar e correu aflito ao socorro do
companheiro.
Escobar, então, morre daquele mesmo mar que dizia tanto dominar. Não é de se
estranhar que o ponto de rompimento em direção à tragédia seja deflagrado pelo Mar. O
grande mistério que o mais viril dos homens diz poder domar. Petit associa a tragédia de
Escobar à uma passagem do “Livro de Ezequiel” (cap. 28, pp. 541-542):
O mar não é mais estagnado, pois o fluxo e refluxo que aparece no
início do livro cedeu lugar à ressaca, anunciada nos olhos de Capitu e
que se constituí na metáfora dominante do texto e em paradigma do
ciúme crescente do narrador. Aqui o mar é letal, pois o nadador
audacioso será engolido pelas ondas desencadeadas, como o foi a
cidade de Tiro no Livro de Ezequiel. Nos dois casos a arrogância foi
punida e Deus se vinga do homem que quer ser Deus: “Filho do
homem, dize ao príncipe de Tiro: teu coração se exaltou e tu disseste:
“Eu sou um deus e habito uma residência divina no coração dos
oceanos”, quando na verdade tu és um homem e não deus. Por tua
sabedoria e por tua inteligência tu constituíste tua fortuna, e teu
coração se assoberbou por causa de tua fortuna [...]. Porque tu tornas
teu coração igual ao coração de Deus [...] tu morrerás da morte
daqueles que são vitimados no coração dos mares”. 188

Esse mar de tragédia, de tempestade anunciada pela ressaca. Esse olho de mar
abissal em que não só Escobar perece sendo seu corpo defunto vislumbrado pelo
abismo, é também aquele em que perece o inocente Bentinho que emergirá mudado,
batizado pela ira:
187
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Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis
despedir-se do marido, e o desespero daquele lance consternou a
todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só
Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a
outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela,
Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão
apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas
poucas e caladas...
As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela; Capitu enxugou-as
depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de
carícias para a amiga, e quis levá-la; mas o cadáver parece que a
retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o
defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas
grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar
também o nadador da manhã. 189

Assim, afirma Eliade citando João Crisóstomo (Homil. In Joh., XXV, 2), que
escreve sobre a multivalência simbólica do batismo: “O “velho homem” morre pela
imersão na água e dá origem a um novo ser, regenerado. Ele representa a morte e a
sepultura, a vida e a ressurreição... Quando mergulhamos nossa cabeça na água como
em um sepulcro, o velho homem é imerso sepultado inteiramente; quando saímos da
água, o novo homem surge simultaneamente”190.
O proto-Casmurro, está cheio de uma ira divina originada do ciúme. Agora
junte-se a isso àquela citação (que havíamos deixado de lado anteriormente) sobre a
mania de Ezequiel imitar as pessoas e, por fim, chegamos ao início do ano de 1872, com
Bento, a esposa e o filho reunidos na sua residência. Capitu indaga, inesperadamente:
— Você já reparou que Ezequiel tem nos olhos uma expressão
esquisita? perguntou-me Capitu. Só vi duas pessoas assim, um amigo
de papai e o defunto Escobar. Olha, Ezequiel; olha firme, assim, vira
para o lado de papai, não precisa revirar os olhos, assim, assim...
Era depois de jantar; estávamos ainda à mesa, Capitu brincava com o
filho, ou ele com ela, ou um com outro, porque, em verdade, queriamse muito, mas é também certo que ele me queria ainda mais a mim.
Aproximei-me de Ezequiel, achei que Capitu tinha razão; eram os
olhos de Escobar, mas não me pareceram esquisitos por isso. Afinal
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não haveria mais que meia dúzia de expressões no mundo, e muitas
semelhanças se dariam naturalmente.191

Segundo Petit, esse ciúme do olhar de Capitu para com o defunto Escobar,
deflagra a completa paranoia de Bento Santiago que a partir daquele momento, tem a
razão a esvair-se rapidamente de sua mente:
A paranóia de Bento mescla o sucesso material de seu amigo com um
possível sucesso junto a Capitu a ponto de se convencer de um
adultério de sua mulher com seu melhor amigo. Identificando o olhar
que Capitu lança sobre o cadáver que as ondas devoraram, Bento cria
a metáfora do olho de Deus que supervisiona o cumprimento de sua
vontade no curso da história. Garantia e guardião da ordem, este olho
eternizado no triângulo da Trindade supervisiona, pela metáfora do
olhar, as relações entre os seres e as idéias tanto os sofrimentos
gerados por seu ciúme como sua vingança final, Bento os filtra através
do prisma do olhar. Desde o espetáculo trágico da perda de poder,
identificado com a mulher amada, até a libertação salvadora que ele
organiza por uma vingança cega, se desenha o crescendo de seu
ciúme.192

Novamente, o olhar como desmascarador da dissimulação, como denunciante do
oculto, como representação da janela da alma. Volta o ciúme contra Escobar, volta o
olhar de Capitu para o Escobar falecido, volta Escobar não apenas nos olhos do filho,
mas no corpo inteiro:
Nem só os olhos, mas as restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa
inteira, iamse apurando com o tempo. Eram como um debuxo
primitivo que o artista vai enchendo e colorindo aos poucos, e a figura
entra a ver, sorrir, palpitar, falar quase, até que a família pendura o
quadro na parede, em memória do que foi e já não pode ser. Aqui
podia ser e era. O costume valeu muito contra o efeito da mudança;
mas a mudança fez-se, não à maneira de teatro, fez-se como a manhã
que aponta vagarosa, primeiro que se possa ler uma carta, depois lê-se
a carta na rua, em casa, no gabinete, sem abrir as janelas; a luz coada
pelas persianas basta a distinguir as letras. Li a carta, mal a princípio e
não toda, depois fui lendo melhor. Fugia-lhe, é certo, metia o papel no
bolso, corria a casa, fechava-me, não abria as vidraças, chegava a
fechar os olhos. Quando novamente abria os olhos e a carta, a letra era
clara e a notícia claríssima.
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Escobar vinha assim surgindo da sepultura, do seminário e do
Flamengo para se sentar comigo à mesa, receber-me na escada, beijarme no gabinete de manhã, ou pedir-me à noite a bênção do costume.
Todas essas ações eram repulsivas; eu tolerava-as e praticava-as, para
me não descobrir a mim mesmo e ao mundo. Mas o que pudesse
dissimular ao mundo, não podia fazê-lo a mim, que vivia mais perto
de mim que ninguém. Quando nem mãe nem filho estavam comigo o
meu desespero era grande, e eu jurava matá-los a ambos, ora de golpe,
ora devagar, para dividir pelo tempo da morte todos os minutos da
vida embaçada e agoniada.193

Bento Santiago não tem mais dúvida sobre a origem de seu filho e sobre a
dissimulação de Capitu. Sua mulher havia lhe traído com Escobar e gerado o filho
Ezequiel. Nesse momento, até o fim de suas lembranças, não é Ezequiel que imita
Escobar e sim a mente perturbada de Bento Santiago que mimetiza Escobar em
Ezequiel.
Essa é a profanação da Trindade Sagrada em Dom Casmurro, quando o
resultado da sua consagração trinitária (o filho sagrado resultante da união de Deus com
o ente feminino terreno através do Espírito Santo) é corrompido por um agente externo
que altera a origem paterna do descendente, dessa forma tornando a descendência
impura ou, melhor dizendo, gerando um falso Messias.
Partindo do princípio pitagórico simbólico-numérico194 que elabora a Trindade a
partir de um conceito matemático de começo, meio e fim, respectivamente, o um, o dois
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Seguindo as teorias pitagóricas numérico-simbólicas, Jung elabora uma longa e complexa explicação do conceito de Trindade:
“O uno ocupa uma posição excepcional, que encontraremos de novo na Filosofia natural da Idade Média. Segundo esta Filosofia, o
uno ainda não é propriamente um número, o que só acontece a partir do dois. O dois é o primeiro número, e o é precisamente
porque, com ele, dá-se uma separação e uma multiplicação, somente então começa o processo de contar. O dois faz com que ao lado
do uno surja um outro, de tal modo marcante que em muitas línguas a palavra "outro" significa simplesmente "segundo". A isto se
acrescenta espontaneamente a ideia de "direito" e "esquerdo" e, o que é digno de nota, de "favorável" e "desfavorável", ou mesmo
de "bom" e "mau". O "outro" pode assumir o significado de "sinistro" ou é sentido, no mínimo, como o oposto e o estranho. Este foi
o motivo pelo qual um alquimista da Idade Média argumentava que Deus não louvou o segundo dia da criação, visto que nesse dia
(uma segunda-feira - dies lunae) surgiu o binarius, ou melhor, o diabo (enquanto número dois, ou "aquele que duvida"). O número
dois pressupõe a presença do número um, que se diferencia do uno, pelo fato deste não ser numerável. Em outras palavras, com o
número dois surge o número um, do uno; e o número um não é mais do que o uno diminuído e transformado em "número", por
causa da divisão. O "uno" e o "outro" formam um par de contrários, o que não acontece com o um e o dois, pois estes constituem
simples números, e só se distinguem entre si exclusivamente por seu valor aritmético. O "uno", porém, sempre tende a manter sua
unicidade e seu isolamento, ao passo que a tendência do "outro" é ser justamente "outro" em relação ao uno. O uno não pretende
exonerar o outro, senão perderia seu caráter próprio, enquanto o outro se destaca do uno, simplesmente para perdurar. Dai resulta
uma tensão antitética entre o uno e o outro. Qualquer tensão desse tipo, porém, leva a uma espécie de evolução, da qual resulta o
terceiro termo. Com a presença do terceiro termo, desfaz-se a tensão e reaparece o uno perdido. O uno absoluto não entra no
processo de numeração, nem pode ser objeto de conhecimento. Só pode ser conhecido a partir do momento em que aparece no um,
pois no estágio de "uno" falta o "outro" exigido para estas operações. A tríade é, portanto, uma espécie de desdobramento do uno, e
sua transformação num conjunto cognoscível. O três é o uno que se tornou cognoscível e que, não havendo a resolução da antítese
entre o "uno" e o "outro", permaneceria num estado de absoluta indeterminação. Por isso, o três comparece como um verdadeiro
sinônimo do processo de desenvolvimento dentro do tempo, disso resultando um paralelo com a auto-revelação de Deus como uno
absoluto, no desdobramento do três. A relação da tríade com a unidade pode ser expressa por meio do triângulo equilátero: a=b=c,
isto é, pela identidade dos três ângulos: a tríade inteira está presente em cada um dos três ângulos assim formados. Esta idéia
intelectual do triângulo equilátero é um pressuposto racional da imagem lógica da Trindade”. (JUNG, op. cit., p. 6).
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e o três, Jung cita Zeller para estabelecer sua teoria do caráter de equilíbrio matemático
e unidade metafísica da Trindade: “A unidade é o primeiro elemento do qual surgiram
todos os outros números; é nela, portanto, que devem estar juntas todas as qualidades
opostas dos números: o ímpar e o par; o dois é o primeiro número par, o três é o
primeiro número ímpar e também perfeito, porque é no número três que aparece pela
primeira vez um começo, um meio e um fim”195.
No entanto, existe um corruptela para a Trindade que altera sua forma triangular
para uma quadrangular, formando assim a divisão natural e mínima do círculo, onde o
redondo é o ideal de perfeição.
Segundo a paranoia de Bento, Escobar seria o agente externo perturbador, o
quarto componente, transformando a Trindade em Dom Casmurro numa Quaternidade.
Essa quaternidade se dá pelo acréscimo de mais um ângulo ao triangulo, esse ângulo é o
oposto ao ângulo referente a Deus (Pai), ou seja o ângulo adicional é o Mal, o Diabo,
cuja representação em Dom casmurro é Escobar.
A mesma corrupção da Trindade ocorre no filme Esta noite encarnarei no teu
cadáver; após a morte da mulher superior e o filho perfeito de Zé do Caixão, este revela
o quarto elemento, quando refere-se a Deus como causador de sua desgraça. Zé não está
aceitando a existência de Deus nesse momento. Sim, está denunciando o quarto
elemento perturbador: Deus. Sendo Zé, Deus autoinstituído, o Deus cristão é o lado
antagônico da quaternidade, ou seja, o Deus cristão é o Mal, o Diabo, que profana a
Trindade Sagrada elaborada por Zé.
Segundo Jung, “Cristo e o Diabo aparecem como dois opostos equivalentes,
através da ideia de "adversário". Esta oposição representa um conflito com a parte
extrema e, por isso mesmo, é também uma tarefa que diz respeito à humanidade até o
dia de hoje, ou melhor, até a essa época de transformações em que o Bem e o Mal
começaram a ser relativizados, colocando-se em dúvida, um ao outro. Foi quando
começou a erguer-se um clamor por uma existência "para além do Bem e do Mal". Na
era Cristã, ou seja, no reino do pensamento trinitário, uma reflexão desta ordem não tem
lugar, pois o conflito é demasiado violento para que se possa atribuir ao Mal qualquer
outra relação lógica com a Trindade que não seja a de uma absoluta oposição. Numa
oposição afetiva, isto é, num conflito, a tese e a antítese não podem aparecer juntas. Só
uma reflexão bastante fria sobre a relatividade do valor do Bem e do Mal pode
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consegui-lo. Mas neste caso já não existe dúvida alguma que uma Vida comum é
espirada não só pelo Pai e pelo Filho Luminoso, como também pela criação tenebrosa.
O conflito inexprimível, criado pela dualidade, se dissolve no quarto princípio, que
restabelece a unidade do primeiro em seu pleno desdobramento. O ritmo é um
andamento ternário, mas o símbolo é uma quaternidade”196.
Portanto, o adversário de Zé do Caixão é o Deus Cristão, sendo que na
cosmogonia de Zé do Caixão não existe a divisão cristã de Deus e Diabo, pois Zé sendo
Deus, o Deus cristão e o Diabo (concebido pelo cristianismo) são uma mesma entidade.
Desse modo, o Deus cristão é responsável pela extinção da sua linhagem e o fim de sua
hegemonia.
Já em Dom Casmurro, o adversário Escobar ao profanar a Trindade, causa a
desfiguração do conceito sagrado do patriarcado, retirando a condição divina de Bento
Santiago, provocando algo que simbolicamente se assemelha à Queda de Adão e Eva
(sendo Escobar a representação da Serpente, o componente perturbador, que apresenta o
Pecado Original a Eva), pois muda a condição de Bento Santiago para a de um homem
desonrado pelo pecado capital da esposa, assim perdendo sua condição divina
masculina, sua virilidade.
Pensando nessa hipótese – adicionada à constante utilização do dual, do duplo na
obra machadiana197 – podemos supor que Ezequiel, o filho do homem, é uma
personagem dual, uma representação metafórica de Caim e Abel. Nesses termos
comparativos, até o momento em que Bento desconhece a possível traição de Capitu,
temos em Ezequiel a configuração de Abel, o “privilegiado” de Deus198; após Bento
estar convicto da traição de Capitu, o filho Ezequiel é renegado, uma metáfora da
representação de Caim, sendo seu estigma aludido na semelhança do rosto da criança ao
de Escobar, uma “deformidade” que se traduz em termos simbólicos à marca do castigo
196
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Ibidem, p. 35.

Por exemplo, o romance Esaú e Jacó, que tem raiz na história bíblica da rivalidade dos irmãos Caim e Abel ou o conto O
Espelho, onde existe a manifestação da dualidade da personagem Jacobina ao se defrontar com sua imagem num espelho.
198
Segundo o senso comum, Abel era o filho preferido de Adão e o privilegiado por Deus. No entanto, nada na Bíblia confirma
essas suposições, pois não há nenhuma referência à relação paternal de Adão para com seus filhos e a predileção de Deus, apenas o
fato Dele ter aceitado a oferenda de Abel e recusado a oferenda de Caim, problema que gerou a inveja de Caim resultando no
assassinato de Abel. As passagens bíblicas abordando esses fatos são breves, sem qualquer aprofundamento ou alusão das
preferências de Adão ou Deus:
E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem./
E deu à luz mais a seu irmão Abel; e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra./
E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor./
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura; e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta./
Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante./
E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante?/
Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele
deves dominar./
E falou Caim com o seu irmão Abel; e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou.
(A BÍBLIA Sagrada, Gênesis, 4:1-8, p. 29).
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divino por Caim ter assassinado Abel. Para Bento essa “certeza” quanto à mácula de sua
paternidade estabelece, em sua mente, uma transfiguração de seu filho – não mais sua
imagem e semelhança, não mais o filho privilegiado –, assim explicando o subsequente
repúdio para com Ezequiel e seu banimento para terras estrangeiras199.
Bento Santiago, sentindo-se destituído de sua paternidade, desonrado (como
homem) e desacreditado de si mesmo (como Deus), decide se suicidar com uma xícara
de café envenenado:
O meu plano foi esperar o café, dissolver nele a droga e ingeri-la. Até
lá, não tendo esquecido de todo a minha história romana, lembrou-me
que Catão, antes de se matar, leu e releu um livro de Platão. Não tinha
Platão comigo; mas um tomo truncado de Plutarco, em que era
narrada a vida do célebre romano, bastou-me a ocupar aquele pouco
tempo, e, para em tudo imitá-lo, estirei-me no canapé. Nem era só
imitá-lo nisso; tinha necessidade de incutir em mim a coragem dele,
assim como ele precisara dos sentimentos do filósofo, para
intrepidamente morrer. Um dos males da ignorância é não ter este
remédio à última hora. Há muita gente que se mata sem ele, e
nobremente expira; mas estou que muita mais gente poria termo aos
seus dias, se pudesse achar essa espécie de cocaína moral dos bons
livros. Entretanto, querendo fugir a qualquer suspeita de imitação,
lembra-me bem que, para não ser encontrado ao pé de mim o livro de
Plutarco, nem ser dada a notícia nas gazetas com a da cor das calças
que eu então vestia, assentei de pô-lo novamente no seu lugar, antes
de beber o veneno.
O copeiro trouxe o café. Ergui-me, guardei o livro, e fui para a mesa
onde ficara a xícara. Já a casa estava em rumores; era tempo de acabar
comigo. A mão tremeu-me ao abrir o papel em que trazia a droga
embrulhada. Ainda assim tive ânimo de despejar a substância na
xícara, e comecei a mexer o café, os olhos vagos, a memória em
Desdêmona inocente; o espetáculo da véspera vinha intrometer-se na
realidade da manhã. Mas a fotografia de Escobar deu-me o animo que
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Deus sabendo do pecado de Caim marca-o com um estigma que o diferenciará dos outros homens e o bane para a distante terra
de Node:
E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei; sou eu guardador do meu irmão?/
E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra./
E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão./
Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força; fugitivo e vagabundo serás na terra./
Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada./
Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei; e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele
que me achar, me matará./
O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto qualquer que matar a Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para
que o não ferisse qualquer que o achasse./
E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Node, do lado oriental do Éden. (Ibidem, 4:9-16, p. 29).
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me ia faltando; lá estava ele, com a mão nas costas da cadeira, a olhar
ao longe... "Acabemos com isto", pensei.
Quando ia a beber, cogitei se não seria melhor esperar que Capitu e o
filho saíssem para a missa; beberia depois; era melhor. Assim
disposto, entrei a passear no gabinete. Ouvi a voz de Ezequiel no
corredor, vi-o entrar e correr a mim bradando:
— Papai! papai!
Leitor, houve aqui um gesto que eu não descrevo por havê-lo
inteiramente esquecido, mas crê que foi belo e trágico. Efetivamente, a
figura do pequeno fez-me recuar até dar de costas na estante. Ezequiel
abraçou-me os joelhos, esticou-se na ponta dos pés, como querendo
subir e dar-me o beijo do costume; e repetia, puxando-me:
— Papai! papai!200

A chegada do filho faz Bento recuar do seu intento suicida, mas ele tem um
segundo impulso e oferece para o “bastardo” o café envenenado:
Se eu não olhasse para Ezequiel, é provável que não estivesse aqui
escrevendo este livro, porque o meu primeiro ímpeto foi correr ao café
e bebê-lo. Cheguei a pegar na xícara, mas o pequeno beijava-me a
mão, como de costume, e a vista dele, como o gesto, deu-me outro
impulso que me custa dizer aqui; mas vá lá, diga-se tudo. Chamem-me
embora assassino; não serei eu que os desdiga ou contradiga; o meu
segundo impulso foi criminoso. Inclinei-me e perguntei a Ezequiel se
já tomara café.
— Já, papai; vou à missa com mamãe.
— Toma outra xícara, meia xícara só.
— E papai?
— Eu mando vir mais; anda, bebe! Ezequiel abriu a boca. Cheguei-lhe
a xícara, tão trêmulo que quase a entornei, mas disposto a fazê-la cair
pela goela abaixo, caso o sabor lhe repugnasse, ou a temperatura,
porque o café estava frio... Mas não sei que senti que me fez recuar.
Pus a xícara em cima da mesa, e dei por mim a beijar doidamente a
cabeça do menino.
— Papai! papai! exclamava Ezequiel.
— Não, não, eu não sou teu pai!201

200
201

ASSIS, op. cit., 1985, pp. 231-232.
Ibidem, p. 233.
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Portanto, Bento, na sua condição de homem ungido, assume o papel de vingador
divino na tentativa de assassinar Ezequiel. O filicídio, para Bento, é o intento de
extinguir o Mal, em que o filho representa a profanação do Sagrado.
No entanto, sua moral – ou seria compaixão ou seria covardia ou seria beatitude
(tal qual Deus tem para seu filho Lúcifer) – faz com que o filicídio não ocorra.
Bento percebe que Capitu estava testemunhando toda a cena e ouviu o que ele
disse para Ezequiel.
As ações seguintes são exilar Capitu e Ezequiel na Suíça, mantendo as
aparências de seu casamento. Viaja vez por outra à Europa para dissimular um encontro
com sua família. Nunca respondeu qualquer carta de Capitu. Nunca mais a encontrou.
Anos depois, Ezequiel o procurou, havia se tornado arqueólogo. Tratou friamente o
“filho” sempre enxergando nele a feição de Escobar e dispensou Ezequiel o mais rápido
possível como que esconjurando uma assombração. Tempos depois morreria Ezequiel,
depois Capitu.
Na incapacidade de matar fisicamente sua profanada família ele a mata
psicologicamente, assassina seus espíritos livres, torna-os mudos e transfigurados.
Encerra assim sua linhagem. Uma tragédia que estava anunciada nas sutis peças do
trágico quebra-cabeça que Machado montava e, quase sadicamente, apresentava peça
por peça para o leitor. Está lá nas promessas de crianças no capítulo XLIV, “O primeiro
filho”, a premonitória frase final de Capitu sobre a futura profanação da Trindade que se
estabelecia:
— Promete uma coisa?
— Que é?
— Diga se promete.
— Não sabendo o que é, não prometo.
— A falar verdade são duas coisas, continuei eu, por haver-me
acudido outra idéia.
— Duas? Diga quais são.
— A primeira é que só se há de confessar comigo, para eu lhe dar a
penitência e a absolvição. A segunda é que...
— A primeira está prometida, disse ela vendo-me hesitar, e
acrescentou que esperava a segunda. Palavra que me custou, e antes
não me chegasse a sair da boca; não ouviria o que ouvi, e não
escreveria aqui uma coisa que vai talvez achar incrédulos.
— A segunda... sim... é que... Promete-me que seja eu o padre que
case você?
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— Que me case? disse ela um tanto comovida. Logo depois fez
descair os lábios, e abanou a cabeça.
— Não, Bentinho, disse, seria esperar muito tempo; você não vai ser
padre já amanhã, leva muitos anos... Olhe, prometo outra coisa;
prometo que há de batizar o meu primeiro filho.202

Realmente, Bento Santiago jamais batizaria seu próprio filho.
É fato que Dom Casmurro tem suas raízes no drama shakespeariano Othelo. No
entanto, acredito que Shakespeare ficaria pasmado e orgulhoso, pois Machado de Assis
conseguiu tramar um destino mais cruel para seus protagonistas do que o bardo criou
para Othelo e Desdêmona. No drama de Shakespeare a morte é explícita e no de
Machado, dissimulada.
Como escreveu o Bruxo do Cosme Velho: “A dor que se dissimula dói mais”203.

202
203

Ibidem, p. 91.
ASSIS, op. cit., 1972, p. 70.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na primeira parte desse trabalho foram enfocadas as similitudes entre o escritor
Machado de Assis e o cineasta José Mojica Marins. Analisou-se a origem desses autores
e suas trajetórias desde o nascimento até os primeiros encantos e experiências com seus
interesses artísticos, destacando o caráter metaautoral presente nas suas futuras obras.
Em seguida, foi feito um recorte estabelecendo os reais objetos de estudo: as
personagens Brás Cubas, Dom Casmurro e Zé do Caixão. E observamos também o
contexto social da época na qual elas estavam inseridas. As personagens de Machado
pertenciam à sociedade carioca do século XIX, as de Mojica pertenciam a uma época e
cenário indeterminados, atemporal, uma mistura de século XIX e XX. No entanto,
possuíam um sistema social em comum: o patriarcalismo.
Partindo dessa constatação determinou-se três pontos confluentes dos conceitos
patriarcais que as personagens se sujeitam: a afirmação da masculinidade e virilidade, a
busca da perpetuação sanguínea através da paternidade e o machismo. No entanto, ficou
evidente que o conceito a ser mais aprofundado era a perpetuação do sangue, pois tinha
uma ênfase crucial análoga no desenvolvimento dramático das obras selecionadas dos
autores.
Um dos objetivos desse estudo foi mostrar a complexa estruturação do
patriarcalismo e como as personagens transitam e tentam se inserir nesse meio social
através de comportamentos misóginos, machistas e dominadores: provar a virilidade e a
perpetuação do sangue é o que importa.
Após estabelecer os objetos de estudo e os contextos a serem pesquisados, cada
uma das personagens foi analisada separadamente, dividindo-se o capítulo 2 em três
seguimentos como se fossem vértices de um triângulo, pois identifiquei uma
triangulação entre personagens em cada obra estudada. Assim, em O Homem trabalhei
com as obras machadianas e exclusivamente com as personagens masculinas Brás
Cubas e Bento Santiago destacando os elementos patriarcais e a angústia e ansiedade de
cada um ao fracassarem na tentativa de se inserir no sistema patriarcal. Depois, em A
Mulher enfoquei as tensões sexuais entre as personagens femininas e masculinas nos
romances machadianos e a busca dessas mulheres por autonomia e emancipação numa
sociedade masculina opressora. Por fim, em A Morte identifico a iconografia da morte
nas obras machadianas e correlaciono-as com as iconografias e símbolos presentes nos
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filmes de Mojica, além de me aprofundar no estudo da natureza primitiva e violenta do
estuprador Zé do Caixão, na qual identifiquei elementos instintivos em contraponto com
uma complexa sensibilidade, uma personalidade em conflito que mescla sentimentos
extremos de amor, ódio, inveja, insegurança, violência e para isso fundamentei com
estudos antropológicos e psicológicos.
Por fim, iniciei a terceira parte do estudo destacando uma série de fatores que
prenunciavam o enfraquecimento e posterior queda do sistema patriarcal no Segundo
Reinado presentes nas obras machadianas comparativamente com elementos observados
nos filmes de Mojica. Dentre esses fatores, analisei os movimentos emancipadores das
minorias, principalmente o fortalecimento do feminismo que seria de suma importância
para a desestruturação do patriarcalismo durante a transição da Monarquia para a
República. Na outra metade do capitulo 3 observei a presença de uma configuração
trinitária em Dom Casmurro e Esta noite encarnarei no teu cadáver que aludia a
Santíssima Trindade e constatei, através de análises das simbologias religiosas presentes
nas obras, uma nova configuração, a quaternidade. Nesse caso, foi imprescindível a
utilização de estudos junguianos sobre os conceitos trinitários para embasar minha
teoria. A partir dessas observações pude afirmar que o conceito simbólico da Santíssima
Trindade estava profanado, assim representando metaforicamente o enfraquecimento
dos dogmas do sistema patriarcal e a falência das prerrogativas masculinas desse
sistema.
Embora ao longo dos capítulos algumas conclusões deste trabalho estejam
dispersas, elas estabelecem entre si ligações que apresentam um recorte amplo sobre a
ótica patriarcal presente nas obras estudadas e reforçam o objetivo de traçar similitudes
entre as obras de Machado de Assis e José Mojica Marins.
É importante destacar que muito trabalhei a interpretação simbólica de signos
em diversas passagens de Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas e dos
filmes À meia-noite levarei a sua alma e Esta noite encarnarei no teu cadáver. Nestas
obras, os elementos simbólicos são bastante acentuados devido ao referencialismo
imagético de Machado e Mojica; no caso da obra machadiana acrescento as observações
de Mircea Elíade que enfatiza o verdadeiro papel espiritual do romance do século XIX,
que não obstante todas as “fórmulas” científicas, realistas, sociais, foi o grande
reservatório dos mitos degredados: “Começamos a compreender hoje algo que o século
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XIX não podia nem mesmo pressentir: que o símbolo, o mito, a imagem pertencem à
substância da vida espiritual, que podemos camuflá-los, mutilá-los, degradá-los, mas
que jamais poderemos extirpá-los. Valeria a pena estudar a sobrevivência dos grandes
mitos durante o século XIX. Veríamos como, humildes, enfraquecidos, condenados a
mudar incessantemente de emblema, eles resistiram a essa hibernação, graças sobretudo
à literatura”204.
Então, volto-me ao simbólico título desse estudo que formaliza o encontro
inusitado entre o bruxo Machado de Assis e o demônio José Mojica Marins. E elaboro
algumas perguntas que se não foram esclarecidas totalmente nessa análise comparatista
servem para fomentar a imaginação de futuros pesquisadores que se aventurem a
desvendar outros enigmas sublimados nas obras desses ilustres autores:
A arte seria um bruxedo ou uma danação? Seria parte da metafísica dos bruxos
ou dos demônios? Seria, então, de Deus, como a luz que fez o universo a partir do
Nada?
Friedrich Nietzsche teorizou da seguinte maneira sobre a metafísica da arte: “É
verdade que, existindo certos pressupostos metafísicos, a arte tem valor muito maior;
por exemplo, quando vigora a crença de que o caráter é imutável e de que a essência do
mundo se exprime continuamente em todos os caracteres e ações: a obra do artista se
torna então a imagem do que subsiste eternamente, enquanto em nossa concepção o
artista pode conferir validade à sua imagem somente por um período, por que o ser
humano, como um todo, mudou e é mutável, tampouco o indivíduo é algo fixo e
constante. – O mesmo sucede com outra pressuposição metafísica: supondo que nosso
mundo visível fosse apenas aparência, como pensam os metafísicos, a arte estaria
situada bem próxima do mundo real: pois entre o mundo das aparências e o mundo dos
sonhos dos artistas haveria muita semelhança; e a diferença que restasse colocaria até
mesmo a importância da arte acima daquela natureza porque a arte representaria o
uniforme, os tipos e modelos da natureza”205.
Então, a arte seria algo que tange o real, fronteiriça entre o mundo dos sonhos e
o mundo da aparência assumindo tamanha importância que não seria parte da natureza,
mas a emularia na sua uniformidade, tipos e modelos.
204
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ELIADE, Imagens e Símbolos – ensaio sobre o simbolismo mágico-religioso, p. 7.
NIETZSCHE, Humano, demasiado humano, pp. 151-152
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Quando leio as palavras de Nietzsche percebo como elas se aplicam
particularmente nas obras comparadas nesse estudo. Livros estruturados rigorosamente
na sintaxe, filmes seguindo modelos comuns da indústria cinematográfica. No entanto,
o interior, seu estofo de páginas e negativos de acetato tão cheios de singularidade
metafísica e desdobramentos que ultrapassam a mutabilidade humana.
Nesse sentido, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, À meianoite levarei a sua alma e Esta noite encarnarei no teu cadáver são obras que emulam o
real e permanecem num limbo entre o mundo dos sonhos – a memória, o subconsciente,
a imaginação – e o mundo das aparências – a realidade, o plano terreno, o cotidiano de
cada indivíduo. Nessas obras esse limiar é a própria subversão artística e estrutural que
as tornam elementos metafísicos onde tempo e espaço são alocados partindo de
recordações de velhos escondidos em casas feitas de memórias ou fantasmas
reminiscentes de seus feitos vividos, ou mulheres de olhos de mar, ou homens-diabos
que buscam amar alguém que lhes dê filhos perfeitos. Parecem tão intangíveis que
somente seriam possíveis em obras de realismo fantástico. Mas, estão ali interagindo
com o mundo das aparências. Pessoas tão complexas, humanas e tridimensionais nas
lembranças dos memorialistas Dom Casmurro e Brás Cubas e tão irreais por serem
personagens e existirem a partir da imaginação e do senso de observação para com o
mundo real de seu autor Machado de Assis. O próprio homem-diabo que se sente Deus
é uma personagem dentro de uma obra que se assume desde o início como filme com a
bruxa se dirigindo aos expectadores, assim suprimindo qualquer emulação da realidade,
pois tudo faz parte do universo de sonhos de José Mojica Marins.
Porém, a realidade existe a partir das vivências de seus criadores. A memória
imagética e literária aloca essas personagens simbólicas na realidade de um período, nos
cenários de determinada época. O realismo está lá, mas as personagens longe de serem
imitações de seres humanos, são símbolos a serem traduzidos para a realidade dos
leitores que se aventuram a desvendá-los. Essa constatação demonstra que a literatura e
o cinema, não são apenas uma manifestação artística, também são um exercício do autor
como um demiurgo, um artesão divino que molda o tudo a partir de fragmentos
perdidos no nada.

142

BIBLIOGRAFIA geral
Obras citadas:
A Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamento. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil,
1993.
AGRA, Lucio. Monstrutivismo – regra e curva das vanguardas. São Paulo: Perspectiva:
Fapesp, 2010.
AGUIAR, Luiz Antônio. Almanaque Machado de Assis: vida, obra, curiosidades e
bruxarias literárias. Rio de Janeiro: Record, 2008.
ANTON, Iara L. Camaratta. A escolha do cônjuge: um entendimento sistêmico e
psicodinâmico. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.
ARIÈS, Philippe. O homem diante da morte. São Paulo: Editora Unesp, 2014.
ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Catânia Editora,
1972.
________________. Dom Casmurro. São Paulo: Editora Novo Horizonte, 1985.
________________. Memorial de Aires. São Paulo: Editora Ática, 1985.
________________. A Semana - Obra Completa de Machado de Assis – vol. III. Rio de
Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Hucitec, 1986.
________________. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
BARCINSKI, André; FINOTTI, André. Maldito. São Paulo: Ed. 34, 1998.
BARTHES, Roland. Inéditos, vol. 1 – teoria. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.
BLASI, Iwonka. Os grandes mitos da feminilidade. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos
Tempos, 1996.
BOSI, Alfredo. Brás Cubas em três versões: estudos machadianos. São Paulo:
Companhia das Letras, 2006.
____________. O enigma do olhar. São Paulo: Editora Ática, 2003.
____________. Machado de Assis. São Paulo: Publifolha, 2002.
CALDWELL, Helen. Otelo brasileiro de Machado de Assis: um estudo de Dom
Casmurro. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008.

143

CARROLL, Noël. A filosofia do horror ou paradoxos do coração. Campinas: Papirus,
1999.
CASCUDO, Luís da Câmara. Coisas que o povo diz. Rio de Janeiro: Bloch Editores,
1968.
CHAUÍ, Marilena. Repressão sexual: essa nossa (des)conhecida. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1984.
CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques e VIGARELLO, Georges (org.). A história
da virilidade – 2. O triunfo da virilidade: o século XIX. Petrópolis/RJ: Vozes, 2013.
DARWIN, Charles. A Origem das Espécies – esboço de 1842. Rio de Janeiro: Newton
Compton, 1996.
DEL PRIORE, Mary. Histórias íntimas: sexualidade e erotismo na história do Brasil.
São Paulo: Planeta, 2014.
________________. Histórias e conversas de mulher. São Paulo: Planeta, 2014.
________________. Do outro lado – a história do sobrenatural e do espiritismo. São
Paulo: Planeta, 2014.
DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente 1300-1800: uma cidade sitiada. São
Paulo: Companhia das Letras, 2009.
ELIADE, Mircea. Imagens e Símbolos – ensaio sobre o simbolismo mágico-religioso.
São Paulo: Martins Fontes, 1991.
FACIOLI, Valentim. Um defunto estrambótico: análise e interpretação das Memórias
Póstumas de Brás Cubas. São Paulo: Nankin Editorial, 2002.
FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos. Rio de Janeiro: Record, 1998.
GARCIA, Damian, (org). Cinemas de Horror. São José dos Pinhais: Editora Estronho,
2014.
HAFEN, Brent Q. Primeiros Socorros para Estudantes. Barueri: Editora Manole, 2002.
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro Salles. Grande Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
JULIEN, Nadia. Dicionário dos símbolos. São Paulo: Editora Rideel, 1993.
JÚNIOR, Magalhães R.. Machado de Assis Vida e Obra – Aprendizado – volume 1. Rio
de Janeiro: Record, 2008.

144

___________________. Machado de Assis Vida e Obra – Apogeu – volume 4. Rio de
Janeiro: Record, 2008.
JUNG, C. G.. Interpretação Psicológica do Dogma da Trindade. Petrópolis/RJ: Vozes,
1994.
MOTT, Maria Lúcia. “Assistência ao parto: do domicílio ao hospital (1830-1960)”. In:
Revista do programa de estudos pós graduados de História, vol. 25, 2002, p. 198.
Disponível

em:

http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/viewFile/10588/7878

(acessado em: 14/01/2015).
MUCHEMBLED, Robert. Uma história do diabo: séculos XII-XX. Rio de Janeiro:
Bom Texto, 2001.
NIETZSCHE, Friedrich Wilheim. Humano, demasiado humano – um livro para
espíritos livres. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
PAGLIA, Camille. Personas Sexuais. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
PEREIRA, Lúcia Miguel. Machado de Assis: estudo crítico e biográfico. Belo
Horizonte: Itatiaia, 1988.
PRANDI, Reginaldo. “Exu, de mensageiro a diabo – sincretismo católico e
demonização do orixá Exu”. In: RevistaUSP, n. 50, 2001. Disponível em:
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/35275 (acessado em: 18/10/2015).
PRESTES DE OXALÁ, Mírian, O Exu desvendado, p. 32. Disponível em:
http://olorum.lendas.orixas.nom.br/classificados/ebooks/019_oexudesvendado.pdf(acess
ado em: 18/10/2015).
ROBLES, Martha. Mulheres, mitos e deusas – o feminino através dos tempos. São
Paulo: Aleph, 2006.
SARAIVA, Juracy Assmann (org.). Nos Labirintos de Dom Casmurro – ensaios
críticos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005.
SHAKESPEARE, William. King Lear. Folger Shakespeare Library. Disponível em:
http://www.folgerdigitaltexts.org/PDF/Lr.pdf (acessado em: 12/01/2015).
TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 1992.
WINSTON, Robert. Instinto humano. São Paulo: Globo, 2006.

Bibliografia de apoio:

145

ACKERMAN, Diane. Uma história natural dos sentidos. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 1996.
ARMSTRONG, Karen. Uma história de Deus – quatro milênios de busca do Judaísmo,
Cristianismo e Islamismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
BAPTISTA, Abel Barros. A formação do nome – duas interrogações sobre Machado de
Assis. Campinas/SP: Editora da UNICAMP, 2003.
BAUMAN, Zygmunt. Medo Líquido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.
BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1994.
BORGES, Jorge Luis. O livro dos seres imaginários. São Paulo: Companhia das Letras,
2007.
BULCÃO, Clóvis. Pequena enciclopédia de personagens da literatura brasileira. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2005.
CARPENTIER, Alejo. A literatura do maravilhoso. São Paulo: Vértice, 1987.
CARVALHO, José Murilo de. D. Pedro II. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
CASCUDO, Luís da Câmara. Geografia dos mitos brasileiros. São Paulo: Global, 2002.
CHIAMPO, Irlemar. O realismo maravilhoso. São Paulo: Perspectiva, 1980.
CORBIN, Alain; COURTINE, Jean-Jacques e VIGARELLO, Georges (org.). A história
da virilidade – 3. A virilidade em crise? Séculos XX-XXI. Petrópolis/RJ: Vozes, 2013.
DAMATTA, Roberto. A Casa & a rua – espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil.
Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
DAWKINS, Richard. O Gene Egoísta. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
DICKENS, Charles. Um conto de Natal. Chile: Editorial Lord Cochrane, s/d.
DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário. São Paulo: Martins
Fontes, 2002.
ECO, Umberto. História da Feiúra. Rio de Janeiro: Record, 2007.
____________. Viagem na irrealidade cotidiana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994.
FREYRE, Gilberto. Casa-grande e Senzala. Rio de Janeiro: Record, 1992.
GAMBIRASIO, Giorgio. A evolução do machismo. São Paulo: Ed. Do Autor, 2005.
GASPARI, Elio. A ditadura envergonhada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

146

GIL, José. Monstros. Lisboa : Relógio D’Água, 2006.
GINZBURG, Carlo. História noturna: decifrando o sabá. São Paulo: Companhia das
Letras, 1991.
GUÉNON, René. A grande tríade. São Paulo: Editora Pensamento, s/d.
GUIDIN, Márcia Lígia. Armário de vidro – velhice em Machado de Assis. São Paulo:
Nova Alexandria, 2000.
HOLL, Adolf. A mão esquerda de Deus – uma biografia do Espírito Santo. Rio de
Janeiro: Rosa dos Ventos, 2003.
JAPIASSU, Hilton. Ciência e destino humano. Rio de Janeiro: Imago, 2005.
JÚNIOR, Magalhães R.. Machado de Assis Vida e Obra – Ascensão – volume 2. Rio de
Janeiro: Record, 2008.
___________________. Machado de Assis Vida e Obra – Maturidade – volume 3. Rio
de Janeiro: Record, 2008.
KELLY, Henry Ansgar. Satã – uma biografia. São Paulo: Globo, 2008.
LEAL, Carlos José. A maldição da mulher: de Eva aos dias de hoje. São Paulo: DPL
Editora, 2004.
LOVECRAFT, H.P. O Horror Sobrenatural em Literatura. São Paulo: Iluminuras,
2007.
MORRIS, Desmond. A mulher nua – um estudo do corpo feminino. São Paulo: Globo,
2005.
MOTTA, Benedito A. S. Vicente. Machado de Assis e a crítica internacional. São
Paulo: Editora UNESP, 2009.
NOLASCO, Sócrates. De Tarzan a Homer Simpson – banalização e violência masculina
em sociedades contemporâneas ocidentais. Rio de Janeiro: Rocco, 2001.
PAZ, Octavio. Conjunções e disjunções. São Paulo: Perspectiva, 1979.
POE, Edgar Allan. Poemas e ensaios. São Paulo: Globo, 2009.
______________. Tales of Mistery and Imagination. London/UK: Wordsworth
Editions, 2008.
PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos Orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
QUAMMEN, David. As dúvidas do Sr. Darwin – um retrato do criador da teoria da
evolução. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

147

RAMOS, Fernão; MIRANDA, L. F. (orgs.) Cinema Marginal – A Representação em
seu Limite. São Paulo: Brasiliense, 1987.
RIBEIRO, Márcia Moisés. Exorcistas e Demônios – demonologia e exorcismos no
mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
RIEDEL, Dirce Cortês. Metáfora – o espelho de Machado de Assis. São Paulo:
Francisco Alves, 1979.
RIFFARD, Pierre. Dicionário do esoterismo. Lisboa: Teorema, 1993.
SARACENI, Rubens. Umbanda sagrada – religião, ciência, magia e mistérios. São
Paulo: Madras, 2006.
SARTRE, Jean Paul. “Aminadab, ou o fantástico considerado como uma linguagem”.
In: Situações I: críticas literárias: São Paulo: Cosacnaify, 2005.
SCHECHTER, Harold. Serial Killers – anatomia do mal. Rio de Janeiro: Darkside
Books, 2013.
SCHURÉ, Édouard. Jesus. São Paulo: Martin Claret, 1987.
SCLIAR, Moacyr. Enigmas da Culpa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.
SILVA, Jaima Souto de Oliveira. O Enigma da morte em Machado de Assis. João
Pessoa: Ed. Universitária/UFPB, 2007.
THOMSON, Oliver. A assustadora história da Maldade. São Paulo: Ediouro, 2002.
TODOROV, Tzvetan. As estruturas narrativas. São Paulo: Perspectiva, 1979.
TUCHERMAN, Ieda. Breve história do corpo e de seus monstros. Lisboa: Vega, 1999.
WELBURN, Andrew. As origens do cristianismo. São Paulo: Editora Best Seller, 1991.
WILSON, A. N.. Jesus: o maior homem do mundo: uma biografia. São Paulo: Prestígio,
2006.
XAVIER, Elódia. Declínio do Patriarcado – a família no imaginário feminino. Rio de
Janeiro: Record: Roda dos Ventos, 1998.
XAVIER, Ismail. Alegorias do Subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo,
Cinema Marginal. São Paulo: Brasiliense, 1992.
YALOM, Marilyn. A história da esposa: da Virgem Maria a Madonna: o papel da
mulher casada dos tempos bíblicos até hoje. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002.

148

ZOROASTRO, Dr.. Dicionário de satanismo. Rio de Janeiro: Ediouro, 1983.
Filmografia selecionada:
À meia-noite levarei sua alma. 1964, BRA. P&B. 81 min. Direção: José Mojica Marins.
Elenco: José Mojica Marins, Valéria Vasquez. 1 DVD.
Esta noite encarnarei no teu cadáver. 1967, BRA. P&B/Cor. 107 min. Direção: José
Mojica Marins. Elenco: José Mojica Marins, Nádia Tell. 1 DVD.
Filmografia de apoio:
Frankenstein. 1931, EUA. P&B. 70 min. Direção: James Whale. Elenco: Boris Karloff,
Colin Clive. 1 DVD.
A Bela e a Fera. 1946, FRA. P&B. 96 min. Direção: Jean Cocteau. Elenco: Jean
Marais, Josette Day. 1 DVD.
Frenesi. 1972, ING. Cor. 116 min. Direção: Alfred Hitchcock. Elenco: Alec McCowen,
Anna Massey. 1 DVD.
Exorcismo Negro. 1974, BRA. Cor. 94 min. Direção: José Mojica Marins. Elenco:
Adriano Stuart, José Mojica Marins. 1 DVD.

