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Apresentação

Ao longo destes cinco números de A Palo Seco, podemos afirmar que o GeFeLit, grupo que se
ocupa da fronteira entre o literário e o filosófico, enxerga essa área como um espaço franqueável, sedutor, rico em possibilidades expressivas, mas, ao mesmo tempo, irredutível como problema intelectual.
Mesmo assim, e talvez porque nesta época de especialistas já não mais esperamos achar soluções para
grandes questões, o grupo continua jogando nesse teatro de operações onde se bicam a ficção e a ciência
das verdades últimas.
Em nossa primeira publicação, cinco anos atrás, escolhemos pensar a literatura e a filosofia
em torno da questão do espelho. Sugestivo limite entre a realidade cotidiana e a cópia invertida dessa
realidade que seduziu figuras como Machado e Guimarães; fronteira entre o verdadeiro e o enganoso
aproveitada, como em Swift e em Borges, como metáfora para lançar sombras de dúvida sobre isso que
chamamos real, o espelho foi o primeiro pretexto escolhido pelo GeFeLit, como dizia no prólogo da
primeira publicação, “não para converter, mas para conversar”.
Em 2011 tivemos a honra de homenagear Benedito Nunes, fonte de inspiração para o grupo.
Através desse intelectual, pudemos reafirmar, e por que não legitimar, a ideia de que o linde entre filosofia e literatura é franqueável, ainda que inapreensível.
Desta vez, como se a intenção fosse acentuar a ideia de fronteira, o número V de A Palo Seco vem
em dose dupla, devido a grande quantidade de valiosíssimos trabalhos com que professores de diversas
universidades do Brasil e da Europa nos honraram, por ocasião do nosso terceiro colóquio de março de
2013.
Esta primeira seção contém quatro estudos da antiguidade greco-latina e três dedicados a escritores contemporâneos. Em todos eles se abordam as diversas formas do cômico, que vão do humor
reparador ao humor zombeteiro ou degradante.
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Jacyntho Lins Brandão nos põe em contato com um “obscuro cristão”, Hérmias, que viveu nos
primeiros séculos da nossa era e elaborou uma crítica aguda dos filósofos gregos porque o puxavam, ora
para a natureza, ora para uma substância diferente, ou faziam ele se tornar água, ou ar ou fogo, sem nunca se pôr de acordo entre eles. A particularidade deste pensador estaria no fato de recorrer ao cômico
como ferramenta analítica, coisa que poderá parecer estranho do ponto de vista do que esperamos hoje
de um filósofo, mas que era absolutamente lícito na Antiguidade.
Já Adriane da Silva Duarte centra seu artigo em Vida de Esopo, obra escrita entre os séculos II e III,
que narra a ascensão social do fabulista grego de escravo a conselheiro disputado pelos reis. O romance
realiza um contraste entre a feiura do filósofo, fonte de derrisão, e a sabedoria que lhe proporciona a
ascensão. A posição mais elevada, por outra parte, permitirá a Esopo rir de seus semelhantes, colocando-se a par de duas tradições opostas: a dos filósofos motivo do escárnio, como Sócrates, e a daqueles
que zombam dos outros pensadores, como Demócrito e Diógenes.
A recepção dos comediógrafos gregos Aristófanes e Menandro na Roma do final da República e
começo do Império é o tema do artigo de Luciene Lages. A escolha da época se justifica por se tratar de
um momento de considerável produção crítica e literária. A comédia de costumes de Menandro teria
atraído mais a atenção do público que as de Aristófanes, de conteúdo político sobre a realidade ateniense, ou seja, palco de uma problemática própria de um passado remoto. Já para o publico especializado,
não pouca seria a influência de Aristóteles nesta escolha, visto que o filósofo grego preferia também o
riso domesticador, riso reparador dos desequilíbrios, ao humor zombeteiro de Aristófanes, que deixava
um sabor pessimista no espectador.
José Amarante analisa o efeito cômico nos prólogos das comédias de Plauto. Dirigidas ao grande
público, aproveitavam o prólogo como forma de facilitar o entendimento do enredo a seguir. Entretanto, além desta função didática, o prólogo já recorria ao tom cômico como forma de ganhar a simpatia
do público. Amarante aborda a construção desses prólogos e elenca recursos do clássico latino como a
repetição de palavras para referir-se a fatos diferentes, o fazer explícitas as diferenças entre o trágico e o
cômico numa sorte de metateatro ou romper os limites da ilusão cênica, ao refletir ou comicizar o fato
mesmo de encenar.
Jacqueline Ramos introduz a questão do “distanciamento” como uma das condições de realização
do cômico, a partir de obras de Machado de Assis, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. O distanciamento
cômico, já considerado por Aristóteles, seria retomado mais tarde por autores modernos. Assim, Frye
veria a distância entre o herói que se isola (trágico) e aquele que se incorpora (cômico) e Bergson caracterizará o afastamento como insensibilidade ou distanciamento emocional.
Fabian Piñeyro a partir de duas tradições cômicas – aquela iniciada por Aristóteles que resgata o
lado inteligente do humor, desde que não fira, e a forma de humor carnavalesco ou dionisíaco, de origem
popular, que procura rebaixar o objeto do riso – percorre o uso do humor na obra crítica de Borges e mostra que o argentino eleva o humor carnavalesco à categoria de arma perfeita, aquela que é ao mesmo
tempo mortal e irrefutável.
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Alba Tinoco aborda o jogo entre o trágico e o cômico que se dá na obra Dona Flor e seus dois
maridos. Dados os critérios que separam o trágico e o cômico, como a maior ou menor elevação social,
o desenlace feliz ou infeliz e a natureza das reações que o autor provoca no público e considerando que
o trágico e o cômico seriam dois pontos de vista diferentes para o mesmo drama existencial, Alba mostra
que Dona Flor contém um elemento clássico da tragédia, como o triângulo amoroso, mas tudo ganha um
“sabor de comédia”, com a não punição da mulher e a união feliz dos adúlteros.

Fabian Piñeyro
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O Filósofo e o Comediante

Jacyntho Lins Brandão
FALE/UFMG

Uma das figuras mais curiosas na galeria dos filósofos antigos (tão rica em curiosidades) é um obscuro cristão que viveu entre o segundo e o quinto século de nossa era, cuja profissão como filósofo nos
foi transmitida pelo cabeçalho da obra que lhe é atribuída, em que se lê: “De Hérmias filósofo, Escárnio
dos filósofos deles” (ΕΡΜΕΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ διασυρμὸς τῶν ἔξω φιλοσόφων). Pelo pouco que sabemos,
bem como pelo próprio teor dessa sua única e breve obra, dificilmente chegaria ele a integrar o rol de
alguma história da filosofia em virtude de alguma contribuição específica, quando muito frequentando
trabalhos sobre apologética cristã ou então o rol de fontes doxográficas. Note-se ainda que sua própria
identificação como cristão se faz com base em nada mais que no fato de que ele abre seu Escárnio com
uma citação de Paulo – “a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus” – que o autoriza a enveredar
por uma sucessão de exemplos sobre como os filósofos dos gregos são ridículos e jamais conheceram a
verdade, dando como prova o quanto se contradisseram:

Como pois chamar tudo isso [as opiniões dos filósofos]? Do modo como me parece, charlatanice ou insensatez ou loucura ou rebelião ou tudo ao mesmo tempo. Se encontraram o
verdadeiro, ponham-se de acordo ou deem seu assentimento – e eu então, de boa vontade,
acreditarei neles. Mas se cada qual me puxa a alma em sentido contrário e a arrasta, um para
uma natureza, outro para uma substância diferente, e a transforma de matéria em matéria,
confesso que me aflijo com esse fluxo e refluxo das coisas. Agora sou imortal e me alegro,
agora, ao contrário, torno-me mortal e choro; logo em átomos me dissolvo, torno-me água,
torno-me ar, torno-me fogo. Um pouco depois, nem ar, nem fogo, mas uma fera um faz de
mim, um peixe outro faz de mim – e de novo, então, tenho os golfinhos como irmãos.1 Quando
me vejo a mim mesmo, tenho medo de meu corpo e não sei como o chamarei: homem ou cão
ou lobo ou touro ou pássaro ou serpente ou dragão ou quimera, pois em todo tipo de feras
sou transformado pelos que filosofam, terrestres, aquáticas, polimorfas, selvagens, mansas,
mudas, canoras, irracionais, racionais: nado, voo, rastejo, corro, pouso. E ainda por cima Em-

1. Cf. o Hino homérico VII (a Dioniso), em que os piratas que tentaram capturar o deus terminam transformados em golfinhos.
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pédocles faz de mim um arbusto! (...) Assim, é a respeito dos princípios (arkhás) da natureza
que mais eles se opõem uns aos outros.2

Poder-se-ia objetar que, afinal, esse tipo de consideração tem muito pouco de filosófico, constituindo antes uma espécie de metralhadora automática que atinge meio a esmo tudo à volta, a atribuição
a Hérmias do qualificativo de filósofo devendo-se, portanto, a um mau entendimento do que seja a filosofia. É preciso, todavia, algum cuidado antes de transportar para a Antiguidade nossa própria concepção
de filosofia, que põe um peso excessivo na formulação de doutrinas. Afinal, de Hérmias sabemos mais
enquanto filósofo que, por exemplo, de sua colega e talvez contemporânea Magnila, uma filósofa que
conhecemos não mais que por sua lápide, em que se encontra inscrito: “Magnila, filósofa, filha de Magno, filósofo, esposa de Mênio, filósofo”.3 Como comenta Barnes a propósito de epitáfios desse tipo, que
absolutamente não são incomuns espaços do Império Romano, a filosofia era “popular”, constituindo,
pode-se dizer, a terceira das possibilidades de ocupação para os pedaideuménoi (pessoas escolarizadas):
ao lado da gramática (o grammatistés sendo uma espécie de professor primário) e da retórica (um professor de ensino superior), o termo philósophos designa três categorias: a) “mestres-escola privados,
como Epiteto, ou professores públicos, como Alexandre de Afrodísia”, profissionais reconhecidos como
philósophoi até nos editos imperiais; b) “não-profissionais”, pessoas cuja “ocupação era a filosofia”, ou
seja “amadores de tempo integral”, como eram, dentre outros, Platão e Plotino; c) “amadores em tempo
parcial”, isto é, “pessoas de talentos tão diversos quanto Apuleio, Galeno e Sêneca”.4 Tendo em vista essa
variedade de inserções e a abertura oferecida sobretudo pela terceira via, acredito que seja correto considerar, com relação à filosofia antiga: a) ela deve ser entendida como a soma de algum corpo doutrinário, em geral escrito, com uma certa prática de vida, na linha do estudado por Hadot;5 b) ela oferece um
amplo leque de possibilidades de manifestação da parte dos adeptos, da escrita de tratados a exibições
performáticas, da instrução escolar à adoção de determinados modos de vida; c) enfim, ela se apresenta
dividida em escolhas (hairéseis), a multiplicidade de escolhas não sendo algo acidental, mas constituindo
um de seus traços mais fundamentais.6
Essa contextualização mínima pretende servir não mais que para autorizar que Hérmias, com seu
discurso meramente crítico – melhor, ridicularizante – contra os filósofos possa ser tido como filósofo de
pleno direito. Na variedade de opções que oferece a filosofia, ele é adepto, como parece, da por outros
chamada “filosofia bárbara” (isto é, o cristianismo), mas não é por ser cristão que ataca seus colegas, mas
sim porque é filósofo e é próprio das escolhas digladiarem entre si. Sem a cáustica ironia de Hérmias,
Aristóteles, por exemplo, confirma o quanto as opiniões dos filósofos sobre a natureza da alma são con2. HÉRMIAS, Escárnio dos filósofos deles, 2, 4-3, 6.
3. IGRR IV 125, apud BARNES, Ancient philosophers, p. 2.
4. BARNES, Ancient philosophers, p. 13.
5. HADOT, O que é filosofia antiga?
6. BÉNATOUÏL, A brief history of philosophical schools in Antiquity, p. 425-426: “the intensity and reflexivity of the Hellenistic
polemics stirred up many critiques outside the schools. Philosophers were reproached with being as sure that they possessed
the truth as they were unable to reach agreement (Lucian, Icaromenippus 5-10), or with founding new schools only to make
money by attracting students (Diodorus of Sicily 2.29.6).” Os céticos pirrônicos “claimed to show that the dissension (diaphonia)
among philosophers was irreducible. Using doxography to free himself from dogmatism, Sextus Empiricus thus proposed a
systematic refutation of all known doctrines (Against the Professors).” Todavia, conclui Bénatouïl, “did not this skepticism and
its sectaries themselves constitute a new hairesis in the dissonant concert of the philosophical schools?”
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traditórias: para alguns, ela é o motor que move sem ser movido; para Demócrito, uma espécie de fogo
e calor; para parte dos pitagóricos, a poeira do ar; conforme Anaxágoras, é a inteligência; enquanto Empédocles declara que se trata de um composto de todos os elementos, cada um desses elementos sendo
também uma alma; etc.7 O que há de peculiar em Hérmias, portanto, é que ele componha seu libelo
usando dos recursos do riso, não se furtando mesmo a assumir o papel de um bufão que, fazendo-se de
desentendido, lamenta ter-se tornado, por obra dos filósofos, uma verdadeira metamorfose ambulante,
ora átomos, ora água, ar, fogo ou nem mesmo isso, mas toda sorte de animais, “pois – como ele diz – em
todo tipo de feras sou transformado pelos que filosofam, terrestres, aquáticas, polimorfas, selvagens,
mansas, mudas, canoras, irracionais, racionais: nado, voo, rastejo, corro, pouso”. Baste esse uso da primeira pessoa para que se constate que não se trata de um debate acadêmico nos termos que poderia alguém esperar, a tal ponto que se poderia perguntar: isso é jeito de fazer filosofia? Por mais estranho que
pareça, a resposta seria sim. O que Hérmias faz não difere do argumento que, segundo Luciano, utilizou
um certo epicúreo em disputa com um colega pela cátedra da escola em Atenas, na segunda metade do
segundo século (em termos de hoje, uma espécie de concurso para professor titular): depois de apresentar suas razões, contestadas pelo outro, ele enfim apelou para o argumento de que a seu adversário, que
era eunuco, faltavam as partes indispensáveis para filosofar.8 Como se vê, parece que de fato os filósofos
não dispensavam o uso de “armas cômicas”, para usar a bela expressão com que Holanda qualifica alguns
dos expedientes argumentativos de Platão no Crátilo.9
Vamos então regredir até o momento em que a filosofia adquire seu nome (e renome). A tradição, conforme a cria transmitida por Diógenes Laércio, assevera que Pitágoras teria sido o primeiro a usar
essa denominação (se não foi seu inventor):
Dizia Pitágoras que a vida é semelhante a um festival: como, pois, uns vão a ele para concorrer
(agonioúmenoi), outros, pelo comércio (kat’emporían), e outros ainda, os melhores, como
espectadores (theataí), assim também na vida, ele dizia, uns, servis por natureza, perseguem
glória (dóxes) e ganância (pleonexías), outros, os filósofos, a verdade (aletheías).10

Independentemente de atribuir-se realmente a Pitágoras esse primeiro uso do termo philósophos
e sua definição,11 vê-se como o dito provê uma distinção de duas espécies de homens – os servis por natureza (incluindo os que buscam a glória e os que perseguem riquezas) e os filósofos (em que o sentido
do composto como ‘amantes da sabedoria’ não deve ser eclipsado) –, cumprindo notar que a filosofia
é um nome e um produto ateniense cujos contornos, mesmo que Sócrates possa tê-los delineado na

7. ARISTÓTELES, Sobre a alma 403b.
8. LUCIANO, Eunuco 6-10.
9. HOLANDA, As armas cômicas.
10. DIÓGENES LAÉRCIO, Vida dos filósofos 5, 5.
11. A tendência mais geral é a de pôr em dúvida essa informação (ver, por exemplo, HADOT, O que é a filosofia antiga?,
p. 35-37). O primeiro registro do verbo philosopheîn encontra-se em Heródoto, aplicado a Sólon por Creso: por amar
a sabedoria (philosopheîn), Sólon teria viajado muito para ver muitas terras (HERÓDOTO 1, 30). Os outros dois registros,
também do século V, estão em Tucídides – na oração fúnebre de Péricles, como parte do elogio de Atenas: “somos amantes
da beleza (philokaloûmen) com simplicidade e amantes da sabedoria (philosophoûmen) sem indolência (TUCÍDIDES, Guerra
do Peloponeso 2, 40) – e em Górgias, no Elogio de Helena: dentre as três formas de persuasão pelo lógos, encontram-se “os
combates dos discursos dos filósofos” (philosóphon lógon, GÓRGIAS, fr. 11, 13).
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ebulição do século anterior, não estarão dados antes do século IV, quando Platão e Isócrates requisitam
o termo para designar aquilo que fazem. É por retrospectiva, mercê do embate de Platão com a tradição
e sobretudo da sistematização de Aristóteles, que os pensadores da natureza (physiológoi) anteriores
serão convocados para constituir uma genealogia para a própria filosofia, bem como, num sentido mais
geral, sobretudo em virtude do elo provido por Tales, com as tradições referente aos “sete sábios”.12 Considerando o papel referencial de Platão, essa formação do campo que se passa a partir de então a entender-se como filosofia supõe dois movimentos: o primeiro faz com que “filósofo” equivalha a “Sócrates”;
o segundo traz para a esfera da filosofia os físicos anteriores a ele, constituindo-se uma tradição estabelecida por retrospectiva, a qual converge no mesmo Sócrates. Independentemente de outros aspectos,
o traço marcante da imagem criada por Platão que nos interessa agora – e que tem como referência a
imagem de Sócrates – é a imperícia do filósofo na lide com os assuntos comuns e seu deslocamento na
cidade – sua atopía –, a tal ponto que ele afirma, no Teeteto:
na realidade, só o corpo [do filósofo] jaz na cidade e passa aí uma temporada, mas a intelecção
(diánoia), que considera tudo isso pequeno e um nada que ela despreza, voa por toda parte,
como diz Píndaro, ‘às profundezas da terra’, medindo sua extensão (geometroûsa), ‘e ao que
está acima do céu’, observando os astros (astronomoûsa) (Teeteto 173e).13

Essa imagem, que parte de uma caracterização sem dúvida leiga e, podemos dizer, popular (no
sentido de que por muitos poderia ser sentida como bem pouco filosófica), dá então o mote para que o
Sócrates de Platão possa celebrar suas relações com aquele que desde então será tido como o primeiro
dos filósofos, apresentado nestes termos:
Como Tales observasse os astros (astronomoûnta) (...) e olhasse para o alto, tendo caído num
poço, uma trácia, serva arguta e gracejadora (emmelès kaì kharíesa), se diz que dele zombou
por cuidar de saber o que há no céu, esquecendo o que estava diante de si, a seus pés (Teeteto
174 a).14

12. Embora em Heródoto já haja referências aos “sábios”, a primeira lista que recebemos encontra-se no Protágoras de Platão
(343a), num elogio da educação lacedemônia, que permitia a esses homens lançar “um dito digno do lógos, breve e conciso,
como um habilíssimo lançador de dardos, de modo que o interlocutor se mostrava em nada melhor que uma criança”, os
“sete” sendo Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Bias de Priene, “o nosso Sólon”, Cleobulo de Lindo, Míson de Quene e Quílon
da Lacedemônia. Todos são personagens da primeira metade do século VI. A lista não é fixa, admitindo variações: Periandro de
Corinto aparece frequentemente no lugar de Míson de Quene, o que provocava críticas, já que se tratava de um tirano a que
se atribuíam excessos. No Banquete dos sete sábios, de Plutarco, a relação é a mesma de Platão, com a substituição de Míson
pelo cita Anácarsis; no Banquete dos sábios, de Ateneu, encontramos: Tales, Pítaco, Epimênides, Sólon, Cleobulo, Anácarsis e
Periandro (ver GÓMEZ CARDÓ & VLACHOPOULOS, Sages parmi des sophistes); nas Vidas dos filósofos ilustres (1, 8), Diógenes
Laércio informa que os sábios foram Tales, Pítaco, Bias, Sólon, Cleobulo, Periandro e Quílon, mas a estes se ajuntam também
Anácarsis, Míson, Ferecides de Siro e Epimênides de Creta, bem como, conforme alguns, o tirano Pisístrato (para a lista em
geral, ver BUSINE, Les Sept Sages de la Grèce antique).
13. Sobre a atopía do filósofo, ver ALMEIDA JÚNIOR, O lugar político do filósofo.
14. O adjetivo emmelés significa o que está no tom, justo, harmonioso, bem proporcionado, comedido, moderado, apropriado,
conveniente, de bom gosto; kharíeis, gracioso, hábil para fazer alguma coisa (no campo da música, da medicina, da agricultura
etc., inclusive no da filosofia, cf. Platão, Cartas 363c).
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Essa mesma anedota, pondo em cena um astrônomo, ocorre nas fábulas de Esopo, o que nos
garante que se trata de um tema que não se restringe a Platão:
Um astrônomo (astrológos), saindo cada tarde, tinha o costume de observar as estrelas. Certa
vez, então, vagando na periferia da cidade e tendo toda a inteligência (noûn) voltada para o
céu, caiu sem perceber num poço. Como ele se lamentasse e gritasse, alguém que passava
perto, ouvindo os gemidos, aproximou-se e, sabendo o acontecido, disse-lhe: – Você aí! tentando ver o que está no céu, o que está na terra você não vê?15

Ainda que a fonte de Platão e de Esopo seja, ao que tudo indica, a mesma, note-se como há uma
diferença de tonalidade, motivada tanto pelo modo como age o astrônomo, que lamenta, grita e geme
na fábula, quanto pelo fato de que a segunda personagem se apresenta, na versão platônica, como uma
serva trácia.16 Isso faz com que a moral das duas histórias também divirja. Segundo o epimítio de Esopo,
“alguém poderia aplicar este lógos àqueles dos homens que contam lorotas sobre coisas extraordinárias
(hoi paradóxos alazoneúontai), não tendo a capacidade de fazer o que é comum aos homens (tà koinà
tôn anthrópon)” – o que define o alvo visado como os alazónes, um termo bastante forte que significa
‘vagabundos’, ‘charlatães’, ‘impostores’, ‘fanfarrãos’, ‘contadores de vantagens’. Já conforme Sócrates,
a “zombaria” da serva aplica-se a “todos que passam o tempo na filosofia”, pois, na esfera privada, “na
verdade passa despercebido para este (o filósofo) tanto quem está a seu lado, quanto quem é seu vizinho, não sabendo ele não só o que eles fazem, mas, por pouco, também se são homens ou algum outro
animal”, e, na esfera pública,
quando no tribunal ou em outro local ele é forçado a discutir (dialégesthai) o que está a seus
pés e sob seus olhos, faz-se risível (gélota) não só para as trácias, mas também para o resto da
multidão, e cai tanto em poços quanto em todo tipo de situações sem saída, por inexperiência
(apeirías), sua terrível inconveniência atribuindo-lhe a fama de bobo (Teeteto 174a-c).

Podemos dizer que o episódio (esópico) aplicado por Platão a Tales constitui um dos registros de
fundação da filosofia enquanto tal, ou seja, da filosofia segundo Sócrates, os movimentos que distinguem
a fábula platônica sendo assim resumidos por Lima: a) não mais um astrólogo, mas Tales; b) não um passante qualquer, mas a serva graciosa e inteligente; c) o que vale para Tales vale para todos os filósofos;
d) o riso da serva é o riso da multidão, “do conjunto dos cidadãos”. Assim, ele conclui, de um lado, as
“atividades cívicas” (que competem ao cidadão) acabam “transformadas em atividades servis” e “as ocupações dos homens livres” são identificadas como “falta de tempo livre e de educação”, enquanto, por
outro lado, “a verdadeira liberdade se mostra distante das atividades da cidade”.17 Acredito, todavia, que
o que a anedota platônica tem de mais importante é introduzir em face da terceira espécie de homem

15. ESOPO, Fábulas 65 (Chambry).
16. Sobre a relação entre as duas versões, ver ADRADOS, Historia de la fábula greco-latina, v. 3, p. 64, que defende a
precedência de Esopo. LIMA, Platone, p. 37, recorda que o gênero da fábula não é estranho a Sócrates, que “lia Esopo antes
de morrer”. Cf. Fédon 61b, Sócrates, instado pelo sonho a dedicar-se à música, afirma que, “considerando que o poeta deve, se
quer ser poeta, criar (ou versificar) mitos (poieîn mythous) e não lógoi, não sendo eu próprio mitólogo (mythologikós), por isso,
então, os mitos que tinha à mão e conhecia, os de Esopo, desses pus em versos (epoíesa) os primeiros que me ocorreram.”
17. LIMA, Platone, p. 43-44.
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referida por Pitágoras (o filósofo) uma personagem nova que o torna distinto tanto do espectador que
comparece aos festivais desinteressado de fama e ganhos, quanto do astrônomo anônimo de Esopo, essa
nova personagem sendo a serva trácia. Com efeito, é ela – qualificada como arguta e hábil e atuando
como um espectador do espectador que é o filósofo – que parece o elemento fundamental para a constituição da filosofia.18
Creio que podemos atribuir isso a pelo menos duas razões. A primeira, de ordem mais interna,
estaria no fato de que a filosofia, entendida por Platão como o próprio diálogo (e a dialética), depende
sempre do outro e de seu parecer arguto e hábil. A segunda, de ordem mais externa, porque só se pode
ser filósofo na cidade, ou seja, o filósofo é um animal político e mesmo os que adotam escolhas mais
radicais, como os cínicos, pondo em xeque não só os valores, como até os hábitos mais elementares da
vida civilizada, jamais deixaram a pólis, mais ainda, jamais deixaram de frequentar a praça pública. Mesmo que ele, o filósofo, não saiba o que fazem ou deixam de fazer os que o rodeiam, vive rodeado por eles
e deles depende, pois são estes que terminam por atribuir-lhe, como a serva trácia a Tales, um estatuto
filosófico.
Se encararmos a anedota dessa perspectiva, teremos como ganho de compreensão admitir o
papel que o riso tem na conformação da filosofia como uma esfera de atividade não só especulativa, mas
efetivamente social. Nesse sentido, não será absurdo dizer que coube muito à comédia do último quarto
do século V delinear a imagem do filósofo, o que implica admitir que os poetas cômicos tinham em vista,
menos que os filósofos, um público tão arguto e gracejador quanto a serva trácia. Levando em conta a
afirmativa do próprio Sócrates de que o filósofo “voa por toda parte, como diz Píndaro, ‘às profundezas
da terra’, medindo sua extensão (geometrôn), ‘e ao que está acima do céu’, observando os astros (astronomôn)”, não é difícil identificar na comédia tiradas que a isso corresponda. Nas Nuvens de Aristófanes,
quando um dos discípulos descreve as proezas de Sócrates para Estrepsíades e este exclama: “Por que
é que ficamos admirando aquele famoso Tales?”, pedindo para ser imediatamente introduzido no “pensatório” (phrontistérion), encontramos a seguinte cena, em que se sublinha a estranheza dos que vivem
naquele local:
ESTREPSÍADES – Ó Héracles! que tipo de fera é esta aqui?
DISCÍPULO – Você está admirado por quê? Com o que você acha que eles parecem?
ESTREPSÍADES – Com os prisioneiros lacedemônios trazidos de Pilos. Mas por que estão olhando para a terra estes aqui?
DISCÍPULO – Procuram o que está debaixo da terra.
ESTREPSÍADES – Cebolas então eles procuram. Não se preocupem vocês com isso, pois eu sei
onde há cebolas grandes e bonitas! Mas o que estes estão fazendo, os que estão completamente abaixados?
DISCÍPULO – Eles sondam o Érebo até no fundo do Tártaro.
ESTREPSÍADES – E por que o cu deles olha para o céu?
DISCÍPULO – É que, por sua conta, ele estuda astronomia (Nuvens 184-194).
18. Para uma leitura do ponto de vista das relações de gênero, ver SANTOS, Platão e a natureza feminina: “a figura do feminino
se apresenta na forma da serva trácia, em sua materialidade oposta às abstrações do pensamento filosófico”; nos termos de
CARAVERO, Nonostante Platone, p. 40-42, trata-se de “um feminino submisso a um comando do filósofo o qual se deixa
orientar nas questões da vida comum (...) em simbólica bipolaridade à sabedoria masculina do verdadeiro filósofo.”
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Não pareceria tão estranho que o comediante estivesse, nessa passagem, parodiando e rindo do
filósofo segundo Platão – definido, como vimos, como alguém que geometriza as profundezas da terra
e astronomiza o que está acima do céu –, mas não é o que acontece neste caso, pois a primeira versão
das Nuvens é de 423, a segunda sendo datada entre 419 e 416, ou seja, praticamente duas décadas antes da condenação e execução de Sócrates, logo, antes de toda a obra de Platão. Trata-se, assim, de um
movimento em sentido contrário, isto é, da incorporação, por Platão, de um traço da figura do filósofo já
celebrizado pela comédia, numa espécie de paródia enobrecedora – e daí se entende que se apele para
a autoridade de Píndaro, tido como talvez o mais elevado e arguto dos poetas gregos. O que se constata,
portanto, é como efetivamente filósofos e comediantes parecem dialogar.19
Num trabalho sobre a “crítica” à filosofia nos fragmentos da comédia, intencionalmente intitulado Além d’“As nuvens”, Gripp identifica que justamente por volta dos anos de 420 encontramos na
comédia ática uma exploração recorrente da figura do filósofo, incluindo Sócrates, o que mostra como
Aristófanes não estava desacompanhado. Assim, por exemplo, no mesmo ano de 423 em que As nuvens
não fizeram sucesso, o poeta Amípsias conquistou o segundo lugar com a peça intitulada Cono,20 em que
afirmava que Sócrates era “o melhor de poucos homens e o mais idiota de muitos”.21 Êupolis, por sua vez,
dizia:
Eu odeio também Sócrates, o mendigo charlatão
que já pensou todo o resto,
mas de onde comer, disso se esqueceu (fr. 352 Kock).22

Na mesma direção, uma personagem de Cálias, interpelado assim: “por que você fica afetado e
pensa assim grande?”, responde: “é próprio de mim: Sócrates é o culpado”.23 Finalmente, um autor não
identificado apresenta a seguinte comparação:
Você acha que o sofista é diferente de uma concubina?
Nós não ensinamos menos aos jovens.
Comparemos, meu caro, Aspásia e Sócrates:
desta você verá Péricles como aluno,
do outro, Crítias.24

Mesmo quando não é Sócrates que se encontra em causa, os temas ligados à figura do filósofo
registram-se nos poetas cômicos (ele sendo chamado pelo nome genérico de “sofista”, pois se deve a
Platão a consagração do termo “filósofo” como próprio daquilo que ele mesmo fazia), como neste outro
19. Muito se discutiu sobre a autenticidade da figura de Sócrates como representado por Aristófanes, não havendo, todavia,
nada que possa fazer dele uma personagem inautêntica, ainda que tratada, como é natural, de forma cômica. Sobre o assunto,
veja-se BOWIE, Le portrait de Socrate dans les Nuées d’Aristophane.
20. Cono era um músico com quem Sócrates diz ter aprendido música, cf. PLATÃO, Menéxeno 235e-236 a.
21. Tradução de GRIPP, Além d’ “As Nuvens”, p. 46.
22. Tradução de GRIPP, Além d’ “As Nuvens”, p. 50.
23. Tradução de GRIPP, Além d’ “As Nuvens”, p. 55.
24. Tradução de GRIPP, Além d’ “As Nuvens”, p. 57 (com modificação).
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fragmento de Êupolis, da peça Aduladores, encenada em 422/421, em que a referência é a Protágoras:
E lá dentro está Protágoras de Teo,
que conta lorotas (alazoneúetai), o bandido,
sobre coisas celestes (meteóron), mas come as da terra.25

Vou insistir na minha tese: menos que entender que tudo isso constitui uma crítica à filosofia, o
que suporia dar a ela uma espécie de precedência com relação à comédia, atribuindo-lhe, desde o início,
uma certa substancialidade e identidade, defendo que se trata da constituição social do filósofo enquanto um tipo de intelectual e da filosofia enquanto uma das opções para um pepaideuménos. Dizendo de
outro modo: se perguntamos o que constitui a filosofia antiga, nossa resposta terá de ser que ela é aquilo
que nos foi transmitido pelos textos. Eu poderia dizer de um modo mais genérico: são os discursos sobre
a filosofia que fazem dela o que ela é – desses discursos tendo sido perenizados apenas o que foi inscrito
e, em consequência, conservado tal qual (como nas lápides), ou o que transmitido com alguma fidelidade
(como é o caso da tradição letrada).
Então cumpre dar um passo além. O que acima chamei de diálogo entre o filósofo e o comediante manifesta-se de forma notável no modo como a tradição filosófica assumiu a figura construída pela
comédia. De um lado, a doxografia adotou a forma de um anedotário em que, no gênero da cria (khreía),
as idiossincrasias de cada qual foram conservadas – no estilo da tradição relativa aos sete sábios. De outro, a personagem do filósofo (Tales e Sócrates incluídos) cultivou um lado performático propício para a
manifestação pública das suas idiossincrasias em discurso (lógoi) e atos (érga). É impossível saber qual
dos dois movimentos teve a precedência, parecendo melhor admitir que ambos se constituíram simultaneamente na dialética entre o filósofo que cai e a serva que ri.
Uma das figuras mais expressivas nesse sentido é o socrático Diógenes. Conforme Diógenes Laércio, que recolhe ditos e feitos transmitidos por outros autores, como alguém tivesse levado Diógenes
a sua “bela e decorada casa, proibindo que nela ele cuspisse”, já que tão limpa e cuidada, o cínico, então, “ajuntando bastante catarro, cuspiu na cara do dono, dizendo que não havia encontrado lugar mais
imundo”; em outra ocasião, gritando Diógenes “homens, homens!, como acorressem vários deles, ele os
afugentou com o bordão dizendo: chamei homens, não fezes!”; “a alguém que lhe perguntou a que hora
convém comer, ele respondeu: se rico, quando quiser, se pobre, quando puder”; “encontrando-se num
banho pouco limpo, ele disse: os que se banham aqui, onde é que depois se lavam?”; “masturbando-se
ele muitas vezes diante de todos, dizia: quem dera que esfregando a barriga eu deixasse também de ter
fome”; em outro momento, “dizia ele que os homens bons são imagens dos deuses e o amor ocupação
de desocupados”; “tendo uma vez ido a Mindo e vendo que uma cidade tão pequena tinha portas tão
grandes, ele disse: ó varões míndios, fechem depressa as portas, senão a cidade sairá por elas!” Esse
pot pourri que apenas colhi aqui acolá em Diógenes Laércio bastará para que pensemos como o próprio
filósofo se constitui como uma espécie de personagem de comédia, cada uma das crias acima, enquanto
ação e discurso, podendo perfeitamente fazer parte de alguma peça desse gênero.

25. Tradução de GRIPP, Além d’ “As Nuvens”, p. 70 (com modificações).
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Mesmo quando se carece de um dito, é o caráter performático que se mostra capaz de transmitir
uma ideia: sendo, como se sabe, chamado de “cão” (donde o nome da sua própria escolha, kynikoí, literalmente “caninos”), conta-se que Diógenes, “estando uma vez num banquete, alguns lhe jogaram ossos
como a um cão e ele, chegando perto dos tais, mijou neles, como fazem os cães”. Nas várias anedotas,
deparamos com temas que se repetem: como a serva trácia, ele admirava-se dos “matemáticos, porque,
olhando o sol e a lua, não veem o que têm sob os pés”; como na repartição de Pitágoras, “a uma pessoa
que dizia ter vencido os homens nos jogos pítios, ele respondeu: sou eu quem venço os homens, você
vence os escravos”; como na cena do discípulo de Sócrates que esquadrinhava o que havia sob a terra
enquanto o traseiro estudava astronomia, tendo Diógenes visto certa vez “uma mulher que se prostrava
indecentemente diante dos deuses, disse-lhe: você não tem vergonha de estar tão indecente, tendo o
deus atrás de si, já que ele preenche tudo?”26 O que vemos nesses casos é a própria exibição de como o
filósofo, provocando o riso pelo insólito do que diz e faz, tem como intenção sacudir a mesmice em que
os homens vivem mergulhados, ou, dizendo ao modo dos cínicos, toma como missão “falsificar a moeda”, no sentido de subverter os costumes.27
Arrolar histórias desse tipo não só de Diógenes, como de outros filósofos – e não só dos gregos –,
seria algo quase tão sem fim quanto a própria filosofia. Quero todavia deter-me mais um átimo nas Vidas
de Diógenes Laércio para sublinhar um recurso que me parece bastante significativo, pois traz o debate para a seara dos próprios filósofos, em breves cenas cômicas. Em mais de uma passagem, Diógenes
contrapõe-se a Platão em três esferas: a) as relações deste último com Dionísio de Siracusa (conforme a
tradição, Platão teria ido mais de uma vez a Siracusa, a convite do tirano, pelo menos numa delas para
tentar implantar lá a sua “república”); b) o problema das definições; c) a chamada teoria das ideias. Com
relação ao primeiro aspecto, conta Diógenes Laércio que,
pisando certa vez as almofadas de Platão em presença de Dionísio, [Diógenes] disse: – Piso a
seriedade vazia de Platão.
E este respondeu-lhe:
– Quanto fausto você manifesta, ó Diógenes, querendo não parecer faustoso.

No que diz respeito ao segundo tópico (as definições), conta-se que,
tendo Platão definido o homem como um bípede implume e tendo ficado feliz com essa definição, Diógenes pegou um galo, depenou-o e lançou dentro da escola de Platão, dizendo:
– Este é o homem de Platão!
E assim se ajuntou à definição de Platão mais este dado: “com unhas grandes”.

Finalmente, quanto ao terceiro aspecto, as teoria das ideias, narra Diógenes Laércio que,

26. DIÓGENES LAÉRCIO, Vidas dos filósofos 6. Os fragmentos e a doxografia sobre Diógenes encontram-se recolhidos em
GIANNANTONI, Socratis et socraticorum reliquiae.
27. Sobre o uso dessa expressão pelos cínicos, ver FLORES JÚNIOR, Parakharáttein tò nómisma ou as várias faces da moeda.
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discutindo Platão acerca das ideias e usando os termos mesidade e vasidade, Diógenes disse:
– Eu, Platão, vejo a mesa e o vaso, não a mesidade e a vasidade.
Ao que Platão respondeu:
– Você tem razão, pois você tem olhos com que se veem o vaso e a mesa, mas não tem mente,
com que se entende a mesidade e a vasidade.

Ainda de Diógenes Laércio, agora na vida de Platão, procede uma informação extremamente
curiosa e bastante significativa para o nosso propósito, ou seja, as relações entre o filósofo e o comediante. Em suas exatas palavras:
Platão serviu-se muito do poeta cômico Epicarmo, do qual copiou muitas coisas, como diz Alcimo nos quatro livros que dedicou a Amintas. (...) Diz Platão: Há que se considerar que as coisas
sensíveis são aquelas que nunca permanecem num mesmo estado nem em qualidade, nem
em quantidade, eles que mudam e correm constantemente. (...) As inteligíveis são aquelas a
que nada se acrescenta nem se tira. Assim é a natureza das coisas eternas, que sempre é uma
e mesma. E Epicarmo, sobre as coisas sensíveis e intelectuais, diz expressamente:
Mas sempre os deuses existiram e não deixaram de ser jamais,
e o que sempre existe é igual e o mesmo sempre. (...)
Agora então veja
também os homens: enquanto um cresce, o outro sem dúvida mingua (fr. 275 e 276
Kasset).28

Mais ainda, continua Diógenes Laércio, enveredando pela postulação da existência das ideias,
essa pedra de toque do pensamento platônico:
Dizia Platão que os que querem compreender os princípios de todas as coisas, primeiramente
dividem entre si mesmas as espécies que chamam ideias, a saber: a Semelhança, a Unidade,
o Múltiplo, a Magnitude, a Quietude, o Movimento; em segundo lugar, consideram em si
mesma a ideia do honesto e do bom, do justo e do injusto; em terceiro lugar, as ideias que
têm conexão entre si: a Ciência, a Magnitude, a Dominação. (...) Por exemplo: digo que são
justas as coisas que participam do Justo, honestas as que participam do Honesto. Que cada
uma dessas coisas é eterna, a inteligência o percebe e está livre de toda confusão, razão pela
qual ele diz que as ideias existem na natureza como exemplares, e outras coisas semelhantes
a essas. Por sua vez, Epicarmo, sobre o bom e as ideias, diz:
– Porventura é o som de uma flauta alguma coisa (ti prâgma)?
– Claro que sim.
– Então o som de uma flauta é um homem?
– De jeito nenhum.
– Pois bem, vejamos: o que é um flautista? O que lhe parece ele ser? Um homem ou
não?
– Claro que sim.
– Então não te parece ser também assim com relação ao bom (tò agathón)? O bom
(tò agathón) é algo por si mesmo (tò prâgma kath’auth’) e, então, o que aprendeu sua
espécie (eidêi mathón) logo se torna bom (agathós), como acontece com um flautista
28. DIÓGENES LAÉRCIO, Vidas 3, 7
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que aprendeu a tocar flauta, ou com um dançarino [que aprendeu] danças, um tecedor, a tecelagem, ou tudo a isso semelhante?29

O modelo desse tipo de questão e mesmo o vocabulário é de fato atestado em Platão: “a justiça
é algo (prâgmá ti) ou nada (oudèn prâgma)?”, pergunta Sócrates no Protágoras; a expressão tò prâgma
kath’autó (algo por si mesmo) se encontra também em fórmulas como tò agathòn kath’autó (o bem em
si mesmo), bem como a própria substantivação de adjetivos, que acima encontramos em tò agathón (o
bem). Em que pesem, portanto, as dúvidas relativas à identificação exata de tais passagens no conjunto
dos fragmentos de Epicarmo (não se sabe a que peças pertenceriam, nem mesmo se seria a alguma
peça), as semelhanças são notáveis, até pela apresentação dos argumentos em forma dialogada. Que
Platão testemunha grande admiração por esse poeta cômico é verdade, tanto que, no mesmo Teeteto de
que já nos ocupamos, ele declara que “dentre os poetas, os ápices de cada um dos gêneros de poesia”
são, “de um lado, Epicarmo, na comédia, e, de outro, Homero, na tragédia” (Teeteto 153e). Merece ser
destacado ainda que as relações de Platão com os comediógrafos não paravam aí, já que, ainda segundo
Diógenes Laércio, foi ele “quem primeiro levou para Atenas os livros de Sófron, poeta cômico até então
pouco estimado, e tirou deles sua moral – esses livros tendo sido encontrados sob sua cabeça”,30 o que
pode significar duas coisas: segundo Valério Máximo, Quintiliano e outros, eles foram encontrados sob
sua cabeça por ocasião de sua morte; já conforme a Suda, o que se diz é que Platão os tinha sob a cabeça
quando dormia, ou seja, tratava-se de algo como um livro de cabeceira.
Independentemente de sabermos se esse tipo de informação procede, acredito que o mais importante está em que possamos admitir as relações entre o filósofo e o comediante, pelo que isso acrescentaria a nossa compreensão das duas figuras e de sua produção. Restringindo-nos ainda ao Teeteto,
será que não entendemos de um modo excessivamente sério a famosa passagem sobre a maiêutica
socrática, que antecede o trecho em que comparecem Tales e a serva trácia? Se fizéssemos o exercício
de pensá-la incluída não em algo tão sério e venerável quanto supomos que seja a obra de um filósofo,
não nos pareceria toda a aproximação de Sócrates com uma parteira como algo risível? Do mesmo modo,
tudo que se diz, na República, sobre a paideía dos guardiões não deveria ser lido sem que nos esquecêssemos da forma como o mesmo tema se apresenta nas Nuvens, em especial na prosopopeia do Lógos
justo contra o Lógos injusto? Desdobrando esse exemplo noutra direção, não deveríamos ainda perceber
o quanto um recurso dramático desse tipo é análogo à prosopopeia das Leis no Críton? Os exemplos poderiam acumular-se, o caráter risível de Sócrates e da filosofia sendo muitas vezes destacado por Platão,
como na abertura do quinto livro da República, em que estão em causa as três ondas a serem valentemente enfrentadas pelos interlocutores num contexto que ninguém negaria ser cômico: a primeira delas,
que as mulheres dos guardiões terão a mesma paideía de ginástica e música que os homens, inclusive
exercitando-se nuas no ginásio (até as velhas com suas pelancas), o que certamente, segundo Sócrates,
despertará o “riso dos gracejadores” (vejam como esses colegas da serva trácia voltam à cena); a segunda, com relação à comunidade de mulheres e crianças, sem dúvida a proposta de Platão que mais tem
desconcertado os comentadores ao longo dos séculos; finalmente, o que é o mais importante e a onda
maior e mais difícil de vencer, a necessidade de que, para terminar com os males da cidade, os filósofos
29. DIÓGENES LAÉRCIO, Vidas 3, 8-9.
30. DIÓGENES LAÉRCIO, Vidas 3, 9.
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sejam reis ou os reis se dediquem à filosofia. Da mesma forma que com relação à pièce de résistance que
a teoria das ideias representa na metafísica platônica, quero chamar a atenção para o quanto de cômico
pode ter – e acredito que tem – esse outro grande achado no campo da política: o rei-filósofo. No fundo,
trata-se de uma espécie de personagem cômico, mergulhado em sua atopía.31
Para terminar, alguém poderia perguntar: mas por que essas relações do filósofo com o comediante? Por que, se a filosofia constitui algo de sério, o filósofo não celebra – ou expõe – vínculos com
a contraparte séria do teatro, ou seja, a tragédia? Como propõe Thein, de acordo com a teorização de
Aristóteles, se a poesia é mais filosófica que a história por tratar não do particular, mas do universal, a
comédia, por sua vez, “é mais imediatamente filosófica que a tragédia”, o que se constata tendo em vista
que, “na comédia, a intriga precede os nomes próprios, o que a faz mais próxima do universal”, e “os nomes cômicos, diferentemente dos trágicos, são fictícios”.32 Por outro lado, os diálogos de Platão são, “ao
mesmo tempo, trágicos e cômicos, mas apenas cômicos com relação a seu conteúdo, pondo personagens
reais em situações fictícias, mostrando-os inferiores à imagem que fazem de si mesmos”.33
Avançando nessa direção, eu diria que a comédia se mostra mais condizente com a filosofia porque seus entrechos constituem verdadeiras teses. Do mesmo modo que o diálogo filosófico admite subtítulos que tentam capturar, no meio da multiplicidade aparentemente caótica da argumentação, qual é
a tese em debate, assim também não seria difícil proceder com relação à comédia. Para ficar em nossos
exemplos inaugurais, Platão e Aristófanes: aos diálogos do primeiro foram ajuntados subtítulos, como,
por exemplo, Fédon ou sobre a alma, Críton ou sobre as leis, República ou sobre a justiça, Banquete ou
sobre o amor, Fedro ou sobre o belo, Teeteto ou sobre a ciência, Eutidemo ou sobre a erística, Górgias
ou sobre a retórica, Crátilo ou sobre a linguagem etc.; de igual modo, poderíamos fazer o mesmo com
relação às peças de Aristófanes (que são as de que dispomos), definindo, por exemplo, que à Paz poderia
ser acrescentado o subtítulo “ou sobre a guerra”, às Vespas, “ou sobre os tribunais”, às Rãs, “ou sobre a
tragédia”, às Aves, “ou sobre a política”, às Nuvens, “ou sobre a educação” etc. Esse exercício tem em vista
nada mais que, dispensando-nos de maiores considerações, fazer vislumbrar o quanto o comediante termina por ser um homem de teses tanto quanto o filósofo, defendendo-as não através de tratados, mas
na forma do diálogo e da encenação cômica. A atitude perplexa dos tragediógrafos diante dos limites da
condição humana daria certamente menos margem a isso, pelo menos eu não saberia como acrescentar
um “ou sobre tal coisa” a peças como Édipo, Medeia ou Sete contra Tebas. A tragédia, num certo sentido,
está presa à particularidade de cada personagem mítica que põe em cena, enquanto a comédia, porque
liberada do mito, pode, no espaço político multiforme da cidade, entregar-se ao debate de teses sobre
a natureza, a pólis, o homem etc. No caso de Aristófanes, impressiona-me especialmente que ele tenha
31. AUGUSTO, O filósofo cômico, p. 97, após concluir que o “homem que ri” “colhe o fruto do riso antes que ele esteja
maduro”, comenta: “Neste particular, é oportuno perguntar: colher o fruto do riso antes que ele esteja maduro não significa
dizer que, uma vez reconhecida a ignorância, é preciso ir além – superando o mal e seguindo o caminho da verdade – de
modo a alcançarmos o bem? Mesmo que As mulheres na assembleia não tenha sido objeto de crítica platônica no livro V
da República, quando Platão faz de Sócrates um gelotopoiós, não tomou ele mesmo o caminho de fazer rir para explicar a
coalescência entre lógos e érgon na demonstração da probabilidade ontológica da orthè politeía? Mediar o riso pela ação
da diaíresis, chocar o éthos ateniense com uma “cascata de risos” (kyma ekgelôn) a cair sobre o axioma do rei-filósofo ao
longo deste interregno cômico, não seria um dos artifícios platônicos para educar os olhos através do lógos?” Ver também
AUGUSTO, Le sourire du philosophe et le rire du poète e DESCLOS, La Muse plaisante dans les Dialogues de Platon.
32. Cf. ARISTÓTELES, Poética 1451 a-b.
33. THEIN, La nature humaine et la comédie dans les dialogues de Platon, p. 170-171.

18

A PALO SECO

Ano 5, n. 5, Vol. 1, 2013

se ocupado tão insistentemente de questões relacionadas com o próprio discurso – o lógos – em composições como Rãs, Vespas, Aves e Nuvens.34 Na esteira do que demonstra Holanda, acrescente-se que o
próprio modo como a comédia antiga quebra a ilusão dramática – com os constantes desnudamentos de
que se trata de nada mais que espetáculo, a fim de lembrar os espectadores de que são nada mais que
espectadores – produz efeitos que poderíamos entender como mais intelectualizados que os da tragédia.35
O riso, portanto, não se mostra como antípoda da filosofia, ainda que a filosofia se apresente
como algo sério, o que nos levaria a dizer que ela admite que há uma espécie de riso que poderíamos
qualificar de também sério, cujo paradigma estaria na forma arguta e gracejadora como a serva trácia
interpela o primeiro dos filósofos. De fato, para conduzir o interlocutor à verdade, o filósofo jamais dispensou as armas cômicas, mesmo quando se filiava a escolhas mais carrancudas. Assim, por exemplo,
para comprovar a efetividade da Providência, tese conforme a qual tudo que há no mundo tem um sentido e finalidade, o estoico Epiteto, no segundo século de nossa era, ensinando em Roma, apela para um
exemplo no mínimo curioso – a barba –, tecendo um argumento que, convenhamos, não ficaria mal na
boca de uma personagem cômica:
Vamos! Deixemos as obras da natureza, contemplemos seus apêndices. Há algo mais inútil
que os pelos no queixo? Como assim? [A Providência] não lhes deu a utilidade mais adequada
que podia? Não distingue por meio deles o macho da fêmea? Não proclamam eles de longe
e de imediato a natureza de cada um de nós: “sou um homem! aproxime-se de mim como de
um homem, fale-me como a um homem e ponto final! eis os símbolos disso!” (...) A não ser
assim, sem diferença ficaria o animal e cada um de nós teria de ir anunciando: “sou homem”!36

É também porque as doutrinas dos filósofos não são verdades absolutas, mas esforço de compreensão, que a disfonia um tanto ridícula (ou inteiramente risível, pelo menos para alguns) de que os acusa
Hérmias faz parte da própria filosofia. Luciano, que viveu também no segundo século, considerando que
todos os que filosofam são por natureza ridículos, uma vez que combatem pela sombra do asno deixando
de lado a vida como se apresenta aos homens, admite que rir da filosofia faz parte da própria filosofia, no
sentido de que aquilo que tem valor é como o ouro: “aquilo de que se ri” – diz ele dirigindo-se à Filosofia
personificada – “não se torna pior, mas, ao contrário, se for belo, como o ouro purificado pelos golpes,
mais brilhante resplenderá e ficará mais ilustre”.37 Na verdade, o que Luciano critica nos filósofos, usando
fartamente do riso, é que a filosofia se apresente dividida em escolhas, podendo este ser considerado,
desde os entreveros entre Platão e Diógenes, o que há nela de mais peculiar e cômico.38
Conta Hérmias, com quem começamos e a quem devemos, em conclusão, atribuir de pleno direito o qualificativo de filósofo, que, no seu percurso pela polifonia das diferentes escolhas, topou enfim

34.
35.
36.
37.
38.

Tratei do último caso em BRANDÃO, Representações do lógos nas Nuvens de Aristófanes.
Cf. HOLANDA, Dramaturgia cômica.
EPITETO, Diatribes 1, 16.
LUCIANO, Pescador ou ressuscitados 14.
Comentei a abordagem de Luciano sobre a filosofia em BRANDÃO, A poética do hipocentauro, p. 51-64 e 109-131.
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com Pitágoras, que se encontrava inteiramente ocupado em medir todo o universo – o fogo sendo composto de vinte e quatro triângulos retângulos contidos por quatro equiláteros, e cada um dos triângulos
equiláteros compondo-se de seis triângulos retângulos, pelo que se compara a uma pirâmide; o ar compondo-se de quarenta e oito triângulos, contidos por oito equiláteros, e comparando-se ao octaedro, que
é contido por oito triângulos equiláteros, cada um dos quais se decompõe em seis retângulos; a terra
compondo-se de quarenta e oito triângulos e sendo contida por seis quadrados equiláteros, em tudo semelhante a um cubo, pois o cubo é contido por seis quadrados, cada um dos quais se decompõe em oito
triângulos... – e assim por diante!39 A repetição, o detalhismo, a falta de sentido dos cálculos, tudo isso
certamente visa a nada mais que provocar o riso – e provoca-o ainda mais quando, após encher-se de
fúria contábil, afirma Hérmias como, divinamente possuído, deixou de lado pátria, casa, mulher e filhos
para subir ao éter e medir o fogo, descer ao mar e medir a água, voltar à terra e medi-la toda, além de
também contar o número de estrelas, de peixes, de animais, tudo isso para enfim ouvir de Epicuro que
“você mediu um cosmo, meu querido, mas há muitos cosmos e infinitos”!40
Enfim, estamos diante do percurso de uma ocupação (alguns diriam, de forma mais exata: desocupação) que, pelo menos para os gregos – mesmo em face de alguns contra-exemplos, como Heráclito,
cuja figura enquanto um filósofo que chora termina por ser tratada de forma jocosa –, enfim, uma desocupação que, para os gregos, se pode dizer que sempre foi tão bem humorada quanto uma tirada de
comediante.

39. Cf. HÉRMIAS, Escárnio dos filósofos deles 17.
40. HÉRMIAS, Escárnio dos filósofos deles 18.
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Entre o cômico e o filosófico: Vida de Esopo

Adriane da Silva Duarte
FFLCH/USP

Para tratar da relação entre o filósofo e o riso na Grécia, elegi uma figura até certo ponto marginal
que, a rigor, não pertence nem ao âmbito da filosofia nem ao da comédia.1 Trata-se de Esopo, o fabulista,
que todos conhecemos desde a infância por suas histórias em que figuram, embora não exclusivamente,
animais falantes. No entanto, não serão suas fábulas que ocuparão o centro de minhas reflexões, mas o
próprio Esopo, cuja vida foi matéria de um romance datado do século II-III d.C., Vida de Esopo.2
Embora pouco conhecida hoje, a Vida de Esopo gozou de grande popularidade na Antiguidade e,
em especial, no Renascimento, constituindo, nas palavras de Holzberg (2003, p. 634), "um dos maiores
best-sellers da primeira fase da imprensa", que desde a primeira impressão viu multiplicarem-se as edições e traduções vernaculares.3 A obra trata da trajetória de Esopo desde a escravidão, primeiro na sua
Frígia natal e depois em Samos, na casa do filósofo Xanto, até a obtenção da liberdade, quando passa a

1. Note-se que a denominação filósofo não é de todo estranha a Esopo. Um dos manuscritos do romance de que é protagonista
se intitula “A Vida de Esopo, o filósofo” (o Westermanniano, a partir daqui designado VE/W), enquanto que o mais completo (o
de Grottaferrata ou VE/G) traz como título “O livro do filósofo Xanto e do seu escravo Esopo. O modo de vida de Esopo”. Além
disso, Jouanno (Anonime, 2006, p. 20-22) observa que vários episódios dessa biografia imaginária se calcam nas anedotas que
cercam os Sete Sábios ou o filósofo cínico Diógenes.
2. Cf. Holzberg (2003, p. 632). Recentemente Kurke (2011, location 870 ss.) discute extensivamente a questão, passando
em revista as hipóteses de que versões anteriores da Vida de Esopo tivessem circulado desde o século VI a.C., remontando,
talvez, a um estágio oral de composição e transmissão e refletindo uma origem popular. Embora pareça certo que a biografia
de Esopo tenha começado a ganhar contornos nessa época, como comprovam as anotações de Heródoto sobre ele (Histórias,
II. 134), a documentação existente é insuficiente para sustentar a tese. Os papiros mais antigos de que dispomos datam de
II d.C. e os manuscritos do século X e XI (Perry, 1933). Jouanno (Anonime, 2006, p. 14) nota, no entanto, que, se a redação
do romance data de II d.C., a sua gênese é complexa, sendo de se supor o aproveitamento de matéria mais antiga e de fonte
variada, notadamente a advinda do relato assírio História de Akhikar, que pode remontar ao século VIII a.C..
3. A ópera-cômica Esopaida ou Vida de Esopo de Antonio José da Silva, o Judeu (Brasil-Portugal, início do sec. XVIII) testemunha
ainda a popularidade do livro no início do séc. XVIII. Inspirada livremente no romance, mescla episódios bem conhecidos da
história (a cena do mercado, o banquete das línguas, a aposta de Xanto e o encontro com Creso, entre outros) com um enredo
de comédia latina, com seus indefectíveis casais de namorados e matronas mal-humoradas (essa, piada maior, chama-se
Eurípides!).
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ser disputado pelos reis em virtude de seus conselhos. Sua morte, como já registrava Heródoto, dá-se
em Delfos, pelas mãos dos cidadãos que se julgaram ultrajados por ele.4 Na tipologia do romance antigo,
Vida de Esopo está na origem do romance picaresco, como O asno de ouro e o Satíricon, atribuídos a
Apuleio e Petrônio respectivamente.
À exceção do fim trágico, vê-se que essa trajetória está marcada por uma ascensão social (de escravo de lavoura a escravo doméstico e, enfim, homem livre e conviva dos poderosos), ancorada na sua
capacidade intelectual. Sua mudez inicial é confundida com insuficiência mental, mas com o dom da fala,
recompensa divina por sua generosidade, revela-se a agudeza de seu pensamento, de modo que Esopo
se destacará pela sabedoria, suplantando mesmo seu segundo mestre, um filósofo.
Essa mesma sabedoria será contraposta à sua aparência física, que não sofre alteração com o
avançar da trama – embora, na medida em que a personagem ascende, menos destaque tem. O romance
se abre com a seguinte descrição do fabulista (VE/G, 1):5
Horrível de se ver, ele era repugnante, pançudo, cabeçudo, de nariz achatado, corcunda, escuro, baixo, de membros tortos e braços curtos, estrábico, beiçudo - um erro da natureza. E
além de tudo isso, tinha uma deficiência ainda pior que a feiura, a mudez: era desdentado e
incapaz de articular sons.
[κακοπινὴς τὸ ἰδέσθαι εἰς +ὑπηρεσίαν+, σαπρός, προγάστωρ, προκέφαλος, σιμός, λόρδος,
μέλας, κολοβός, βλαισός, γαλιάγκων, στρεβλός, μυστάκων, +προσμηπαῖνος+ ἁμάρτημα.6
πρὸς τούτοις ἐλαττωμα μεῖζον εἶχε τῆς ἀμορφίας τὴν ἀφωνίαν. ἦν δὲ καὶ νῶδος καὶ οὐδὲν
ἠδύνατο λαλεῖν.]

Esse contraste entre a aparência e a essência será central à narrativa, apontando para a insuficiência da percepção (os olhos não são capazes de ver a sabedoria) e para a relação entre a ideia e a forma,
um tema caro à filosofia. O fato é que Esopo ocupa esse lugar ambíguo em que está abaixo dos demais,
por sua condição social e física, mas acima deles por sua inteligência, o que o torna a uma só vez alvo e
fonte de zombaria. Ao se afirmar como sábio, ele reúne em si a tradição do filósofo que ri de seus (des-)
semelhantes e daquele que é objeto de derrisão. Na primeira ponta dessa cadeia estão Demócrito e Diógenes; na segunda, entre outros, Sócrates.
Os primeiros, segundo os testemunhos, riam-se de tudo e de todos, mas com motivação distinta. Muito embora os fragmentos que nos chegaram de sua obra não revelem essa propensão ao riso,7
4. Heródoto não especifica a razão da morte, mas anota que os délfios ofereceram aos herdeiros dos donos de Esopo uma
compensação pela perda (Histórias, II. 134). No romance, Esopo, por não ser recompensado por suas exibições em Delfos,
insinua que seus habitantes eram escravos dos demais gregos, pois viviam dos sacrifícios depositados no Santuário de Apolo,
sem nada ter que fosse deles próprios - os escravos eram frequentemente acusados de saquear os altares dos patrões. Os
délfios, então, o acusam falsamente de roubar peças valiosas do tesouro do deus e o condenam à morte, lançando-o em um
abismo (VE, 124-141).
5. Para a tradução da Vida de Esopo, vou adotar o texto segundo o manuscrito de Grottaferrata, na edição de F. Ferrari
(Anonimo, 1997).
6. Adoto aqui o texto de Papathomopuolos que, a partir de W, anota ἡμερινὸν para o ilegível +προσμηπαῖνος+. Perry corrige
para προσημαῖνον, ou seja [um erro] anunciado.
7. Ao contrário, o fragmento DK 68 B 107 (Demócrito, 1978) registra que é indigno rir dos infortúnios humanos, sendo
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Demócrito de Abdera (V a. C.) foi já na antiguidade associado a ele. Sêneca (I d.C., Da tranquilidade da
alma) anota que o filósofo se ria das tolices humanas. Ainda mais instigante é o testemunho atribuído a
Hipócrates, no apócrifo Sobre o riso e a loucura (I d.C., também conhecido como Romance de Hipócrates)
em que o célebre médico relata a conversa que teria mantido com Demócrito na tentativa de compreender que mal o afetava, pois segundo seus concidadãos seu riso confinava com a loucura, já que se ria
aparentemente sem motivo. Demócrito termina por confessar que ri "de uma só coisa relativa à humanidade, a falta de razão que preenche o homem, ou em outras palavras, a vacuidade que há em suas ações
corretas, nos seus desejos pueris, na inutilidade de seus sofrimentos infindáveis".8
Ou seja, o riso é a resposta à ignorância generalizada em que o homem se encontra, de modo que
nada do que se faz tenha sentido. Embora não haja testemunho dessa faceta zombeteira nos escritos de
Demócrito, a impossibilidade de conhecer está lá documentada no fragmento DK 68 B 117 (Demócrito,
1978), que diz: “Na realidade nada sabemos, pois a verdade jaz num abismo”. Assim, o riso de Demócrito
nada tem de pedagógico, mas é a pura expressão do absurdo de nossa condição, na qual o filósofo se
enquadra.
Diferente é a risada dos cínicos, representados por Diógenes. Aqui, sim, há um claro propósito
didático em que o riso é uma arma que visa corrigir os erros ou denunciar a hipocrisia. Minois (2003, p.
62) está certo em apontar a existência de um fundo moral por trás dessa atitude sarcástica. Ao demonstrar desapego aos bens materiais e desprezo às convenções sociais, o filósofo buscaria restabelecer a
virtude verdadeira. De certa maneira o riso de Esopo está mais próximo do de Diógenes, já que a fábula é
um gênero voltado para o ensinamento de uma lição. Ou seja, didatismo e moral se encontram nela. No
romance, essas características também se fazem notar.
Quanto a Sócrates, o filósofo ateniense foi um prato cheio para os comediógrafos. Sua aparência
grotesca (o próprio Platão em Banquete o compara a um Sileno), seu desleixo com o vestuário, o costume
de entrar em transe, ignorando os que lhe rodeavam, a alegação de que escutava una voz que lhe impelia
a agir de tal ou qual modo, tudo isso fazia dele uma figura extravagante na Atenas de seu tempo. É verdade que o Sócrates platônico é dotado de um fino senso de humor que, se não se manifesta através do
riso aberto, certamente aflora aos seus lábios em um sorriso irônico. Não menos verdadeiro, no entanto,
é o fato de que ele é também alvo da risada alheia. As nuvens, comédia de Aristófanes, traz a mais conhecida sátira dirigida ao filósofo que, ao contrário do que era seu costume, aparece à frente de uma escola
eclética cujos interesses vão das ciências naturais à retórica, atividade em que é mestre.
As nuvens, no entanto, não é a única comédia a zombar de Sócrates, que é mencionado também
em As aves e As rãs, ambas de Aristófanes. Na recente antologia de fragmentos cômicos organizada por
Olson (2007), há referências a Sócrates em peças de Eupolis, Cálias, Amipsias, e Teleclides. Em evidência
estão suas pobreza proverbial, tagarelice e a natureza bizarra de seus estudos. Causa estranhamento ao
homem médio as ocupações dos filósofos, que lhe parecem desconectadas das (pre)ocupações do dia-a-dia. Assim, o herói cômico Estrepsíades, um camponês que vê no filósofo a única esperança de livrar-se
de suas dívidas através do aprendizado de técnicas discursivas, imagina que a única coisa que há a inves-

preferível chorar diante deles.
8. Cf. Hipócrates, Carta 17 (2011, p. 53). Sobre as outras fontes ver da Silva (2012).
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tigar sob a terra são os bulbos e as cebolas e que de sua cesta suspensa nos ares Sócrates não poderia
senão observar os deuses. Ou seja, as nuances de pensamento dos filósofos lhe escapam e sugerem
apenas esquisitices, ou na versão do Romance de Hipócrates, loucura.
O protagonista de Vida de Esopo está a meio caminho entre esses dois polos. Ao tornar-se escravo
de um filósofo pode testemunhar de perto a inconsistência de seu pensamento, mas, por outro lado,
está sempre a suscitar o riso, devido a suas deformidades. Xanto, proprietário de Esopo, é retratado
como um filósofo [ὁ φιλόσοφος, VE, 20] respeitado, cuja fama extrapola a ilha de Samos, em que vive,
atraindo uma legião de jovens da Grécia e da Ásia interessados em estudar com ele. Gostaria de examinar, apesar de longa, a passagem em que se descreve o primeiro encontro dos dois no mercado de escravos, momento em que fica clara a relação que estabelecerão daí por diante. Creio que vale a pena ficar
tão perto do texto, uma vez que o romance, até onde pude apurar, não tem tradução em nossa língua e,
sendo pouco estudado, ainda é desconhecido para muitos.
Um vendedor de escravos chega a Samos com três peças a vender: dois belos e talentosos jovens,
um pedagogo e um músico, e Esopo, feio, bruto e sem nenhum dote específico. Quando Xanto vem ao
mercado, Esopo está exposto entre os dois companheiros. Esse arranjo não passa desapercebido ao filósofo que não perde a chance de dar uma aula a seus alunos, que o seguem por toda parte, e põe-se a
elogiar a inventividade do mercador [ἐθαύμαζεν τὴν ἐπίνοιαν τοῦ σωματεμπόρου] (VE, 23):
Senhores letrados, não julgai que a filosofia é composta apenas com palavras, mas também,
com atos. Muitas vezes (mais do que se acredita) a filosofia silenciosa é superior àquela que
se faz com palavras.
[...]
Esse homem, que possui dois escravos belos e um repugnante, dispôs o repugnante entre os
belos, para que a feiura deste ressaltasse a beleza daqueles. Caso a feiura não estivesse posta
junto à excelência, a percepção dos belos não teria se contraposto.
[ἄνδρες φιλόλογοι, μὴ νομίσητε τὴν φιλοσοφίαν διὰ τῶν λόγων μόνον συνεστάναι, ἀλλὰ καὶ
διὰ τῶν ἔργων. πολλάκις γὰρ ἡ σιγωμένη φιλοσοφία <τὴν> διὰ τῶν λόγων ὑπερέβαλεν ἢ
πιστοῦται.]
[...]
[οὖτος γὰρ ἔχων μὲν δύο παῖδας καλοὺς καὶ τὸν ἕνα σαπρόν, <ἔστησε μέσον τῶν καλῶν τὸν
σαπρόν>, ἵνα τὸ τούτου αἰσχρὸν τὸ τούτων κάλλος ἐκφαίνῃ. εἰ μὴ γὰρ παρετέθη τὸ αἰσχρὸν
τῷ κρείττονι, ἡ τῶν καλῶν εἴδησις οὐκ <ἂν> ἠλέγχετο.]

Os estudantes derramam-se em elogios ao mestre, empolgados com sua finura de raciocínio.
Finda a lição, Xanto passa, então, a interrogar os jovens, já que pensava comprar um deles (VE, 24):
Parando junto ao primeiro escravo perguntou: "Qual a sua origem?" Ele respondeu: "Sou capadócio." "E qual o seu nome?" "Ligúrio", ele disse. Xanto perguntou: "O que sabe fazer?" E
ele: "Eu sei fazer tudo." Esopo, que estava ao lado, riu copiosamente.
[ἐπιστὰς δὲ τῷ πρώτῳ παιδίῳ εἶπεν "ποδαπὸς εἶ;" ἐκεῖνος ἀπεκρίθη "Καππάδοξ." "τί ὄνομά
σου;" ὁ δὲ λέγει "Λίγυρις." Ξάνθος λέγει "τί οῖδας ποιεῖν;" ὁ δὲ. "ἐγὼ πάντα". ὁ Αἴσωπος
ἐστὼς ἐγέλασεν ἀθρόον.]
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O riso de Esopo causa forte impressão aos alunos de Xanto que, em primeiro lugar, percebem
apenas o seu aspecto grotesco – somente com os dentes à mostra, a contração da face sugere "um
monstro, um tumor com dentes" [VE/W, 24: τέρας ἐδόκουν θεωρεῖν].9 Tão inesperada fora a reação do
escravo, que os estudantes passam a se perguntar do que ele se ri [VE/W, 24]:
Um disse: "O que viu que o levou a rir?" Outro falou: "Não ri, mas está tendo uma convulsão!
Saibamos o que ele tem a dizer." Foi até ele puxando-o por trás e disse: "Você, que é esperto,
do que riu?" Virando-se para ele, Esopo disse: "Recua, cabeça de bagre!" O aluno recuou,
surpreso com o dito.
[ἄλλος ἔλεγε "τί ἰδὼν ἐγέλασεν." ἔτερος ἔφη "οὐ γελᾷ, ἀλλὰ ῥιγᾷ. γνώσωμεν δὲ τί λαλεῖ."
ἐλθὼν οὖν εἵλκυσεν αὐτὸν ἐξόπισθεν καί φησι "κομψότατε, τί ἐγέλασας;" ὁ δὲ στραφεὶς πρὸς
αυτὸν λέγει "ὑποχώρει, θαλάσσιον πρόβατον." ὁ δὲ σχολαστικὸς διαπορηθεὶς ἐπὶ τὸ ῥηθὲν
ὑπεχώρησεν.]

Para os alunos, Esopo age como um louco, pois sendo o riso socialmente compartilhado nada viram que pudesse suscitá-lo. Ao interpelá-lo em busca de suas razões, eles recebem um insulto como resposta e se afugentam. Xanto parece não se dar pela coisa e, ao ser informado do preço exorbitante que
o mercador pede pelo escravo, passa a interrogar seu belo companheiro. A entrevista e seu desfecho são
em tudo iguais à primeira. Mais uma vez, quando o jovem preceptor declara que sabe fazer tudo, Esopo
ri sem freios [VE/W, 24: καὶ ὁ Αἴσωπος πάλιν ἐγέλασεν.]. Novamente os discípulos ficam perplexos: do
que acharia ele tanta graça?
Desestimulado pelo alto preço cobrado pelos escravos, Xanto passa a interrogar Esopo [VE, 25]:
Xanto disse para ele: "Qual a sua origem?" Esopo: "Venho da carne." Xanto: "Não é o que quis
dizer, mas onde você nasceu?" Esopo: "No ventre de minha mãe." Xanto: Que se dane! Não
perguntei isso, mas em que lugar você nasceu?" Esopo: Isso minha mãe não me disse, se nasci
no quarto ou na sala de jantar." Xanto disse: "Qual a sua nacionalidade?" Esopo: "Sou frígio."
Xanto: "O que sabe fazer?" Esopo: "Absolutamente nada." Xanto: "Por que nada?" Esopo: Porque cada um dos escravos ao meu lado sabe fazer tudo." Estudantes: "Puxa, afortunado seja!
Eles não responderam direito, pois não existe quem tudo saiba. Por isso ele disse que nada
sabe, por isso, portanto, riu."

[καί φησιν αὐτῷ ὁ Ξάνθος "ποταπὸς εἶ;" ὁ Αἴσωπος "Σάρκινος." ὁ Ξάνθος. "οὐ τοῦτο λέγω,
ἀλλὰ ποῦ ἐγεννήσθης;" ὁ Αἴσωπος. "ἐν τῇ κοιλίᾳ τῆς μητρός μου." ὁ Ξάνθος. "πάντα αὐτῷ
κακά. οὐ τοῦτο σε ἐρωτῶ, ἀλλὰ ποίῳ τόπῳ ἐγεννήσθης;" ὁ Αἴσωπος. "τοῦτό μοι οὐκ εἶπεν ἡ
μήτηρ μου, πότερον [ἢ] ἐν τῷ κοιτῶνι ἢ ἐν τῷ τρικλίνῳ." ὁ Ξάνθος λέγει. "γένει, λέγω, ποταπὸς
εἶ;" ὁ Αἴσωπος. "Φρύξ." ὁ Ξάνθος. "τί οἶδας ποιεῖν;" ὁ Αἴσωπος. "ἐγὼ ὅλως οὐδέν." ὁ Ξάνθος.
"διὰ τί οὐδέν;" ὁ Αἴσωπος. "ὅτι οἱ παρακάτεροι παῖδες ὅλα ἐπίστανται." οἱ σχολαστικο. "οὐᾶ,
μακάριος. οὗτοι γὰρ κακῶς ἀπεκρίθησαν. ἄνθρωπος γὰρ οὐκ ἐστιν πάντα εἰδώς. διὰ τοῦτο
εἶπεν οὗτος ὅτι οὐδὲν οἶδα, διὰ τοῦτο οὖν ἐγέλασεν."]

9. Optei por suplementar as lacunas de VE/G com a passagem equivalente da VE/W, como faz Jouanno (Anonime, 2006, p.
223), para quem há compatibilidade entre os manuscritos.
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À primeira impressão, Esopo parece tão obtuso que é incapaz de responder uma pergunta das
mais simples (qual a sua origem?), exasperando Xanto que se vê obrigado a reformulá-la várias vezes.
Cada resposta, no entanto, vai evidenciando a incompetência do filósofo para enunciá-la com precisão.
Como resultado, o escravo denuncia o mestre diante de seus alunos, pondo em cheque sua reputação.
A cena contrasta vivamente com o início da passagem, em que Xanto dá uma aula sobre a natureza da filosofia, tão do agrado dos estudantes, mas que pouco mais é do que retórica. Agora o professor
é Esopo. E ele desconstrói a explanação do famoso filósofo, uma vez que demonstra que a filosofia, também se faz com atos, depende sempre do acurado emprego das palavras. De fato, a partir desta primeira
intervenção, o escravo apontará incessantemente os deslizes linguísticos de seu patrão. Há aqui também
uma advertência, constantemente renovada, contra o julgamento que se baseia apenas em aparências,
pois por trás de seu aspecto vil, Esopo se revela dono de um pensamento refinado e verdadeiramente
dotado de espírito filosófico – que falta a Xanto, apesar de sua reputação. Essa inversão de papéis será
marcada pela conclusão a que chegará Xanto diante das sucessivas lições que recebe do escravo: "Eu não
sabia que me havia comprado um mestre" (VE 28: ἠγνόουν ἑαυτοῦ δεσπότην πριάμενος; VE 40: ἄνδρες,
εὑρίσκω ὅτι δοῦλον οὐκ ἠγόρασα, ἀλλὰ καθηγητὴν ἐμαυτῷ ἐώνημαι.).
Diante da pergunta decisiva ("que sabe fazer?"), Esopo responde "nada" e depois esclarece: uma
vez que seus companheiros alegam que sabem tudo. Há um notável eco socrático na resposta do escravo
que, tal como o filósofo ateniense, percebe a impostura dos que se arrogam tudo saber. A consciência, se
não da ignorância, ao menos dos limites do saber, é a base do conhecimento. Tal constatação garante o
reconhecimento da parte dos alunos e ilumina o sentido do riso. Esopo não cabe mais no paradigma de
Demócrito, mas agora está mais próximo do de Diógenes, já que mais que seus colegas de servidão seu
riso desmistificador expõe a fragilidade de Xanto, que aceita passivamente a resposta absurda dada pelos
outros escravos.
O paralelo com Diógenes salta aos olhos em diversos momentos do romance, mas o mais notável
é o episódio do banho (VE, 66). A mais célebre anedota protagonizada pelo filósofo cínico o mostra percorrendo as ruas de Atenas à luz do dia, com uma lanterna nas mãos. A quem perguntasse o que buscava,
dizia que estava em busca de um homem (Vida dos Filósofos Célebres, de Diógenes Laércio, VI, 41). Num
movimento semelhante, Esopo, encarregado por seu patrão de verificar se os banhos estavam lotados,
retorna dizendo que só havia visto um único homem por lá. Xanto apressa-se, então, para ir banhar-se,
mas ao chegar ao edifício o encontra cheio. Questionado, o escravo observa que somente um de quantos
lá estavam merecia ser chamado homem, pois havendo uma pedra na entrada do prédio todos tropeçavam e afastavam-se reclamando, mas apenas um se abaixara para tirá-la do caminho, de modo que
mais ninguém se machucasse. Por faltar aos demais esse senso de humanidade ou, talvez, racionalidade
(ἀνθρωπίνας φρένας), Esopo não os considera seus semelhantes.
Vale também notar que muitas das anedotas que cercam o cínico o mostram zombando de Platão, o filósofo mais proeminente na Atenas de então. Particularmente interessante é a crítica que ele faz
à vida luxuosa que o discípulo de Sócrates levaria em contraste com a sua quase indigência. É o choque
entre o filósofo proletário e o aristocrata. O mesmo choque social se nota na Vida de Esopo, acentuado
pela relação de senhor e escravo. Os estudiosos do romance têm razão em apontar o seu caráter marca-
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damente antiacadêmico, que revela o conflito entre a cultura erudita e a popular, representada por Esopo e suas fábulas.10 O grotesco corporal e o obsceno fazem parte da estratégia esópica de rebaixamento
da autoridade de que se investe o sábio tradicional.
Isso fica evidente no episódio em que Xanto deixa o banquete premido pelo intestino e, após
evacuar, pergunta a Esopo o porque do hábito que temos de contemplar as próprias fezes. O escravo
conta-lhe, então, a seguinte fábula (VE, 67):
É porque havia no passado o filho de um rei, que devido a luxúria e indolência ficava muito
tempo sentado defecando, por tanto tempo, até que, sem perceber, defecou o seu bom senso.
Desde aquele tempo, os homens se inclinam ao defecar, temendo evacuar seu bom senso.
Você, no entanto, nenhuma inquietação tenha a esse respeito. Não tema defecar seu bom
senso, já que não o tem.
[ὅτι κατὰ τοὺς πάλαι χρόνους βασιλέως υἱὸς ἐγενέτο ὅστις διὰ τὴν σπατάλην καὶ τρυφὴν ἐπὶ
πολὺν χρόνον ἐκαθέζετο χέζων, ἐπὶ τοσοῦτον δὲ χρόνον, ἄχρις οὗ ἐπιλαθόμενος τὰς ἰδίας
φρένας ἔχεσεν. ἀπ' ἐκείνου δὲ τοῦ χρόνου οἱ ἄνθρωποι χέζοντες ὑποκύπτουσιν φοβούμενοι
μὴ καὶ αὐτοὶ τὰς ἰδίας φρένας χέσωσιν. σὺ δὲ μηδὲν ἀγωνία περὶ τούτου. οὐ μὴ γὰρ χέσῃς
σου τὰς φρένας, οὐκ ἔχεις γάρ.]

Os excessos no banquete estariam por trás da exposição do filósofo. Também quase lhe custam
a fortuna, já que numa dessas ocasiões, embriagado, aposta que seria capaz de beber todo o mar. Mais
uma vez, é a inteligência de Esopo que o salva, sem que, no entanto, ele o reconheça. Apenas pressionado por seus concidadãos, que escolhem Esopo para negociar com Creso, quando o rei da Lídia ameaça
invadir Samos, ele o liberta, movido mais pela vaidade do que pela gratidão. A corte de Creso representa
a primeira etapa na ascensão do ex-escravo como cortesão e conselheiro dos poderosos.11
Jouanno (Anonime, 2006, p. 43) nota que:
"quando Xanto deixa de fazer parte da história, a Vida de Esopo perde muito de sua força
cômica, e talvez seja por isso que as alusões ao físico monstruoso do protagonista diminuam,
pois quanto mais nos aproximamos do fim da biografia, menos o papel de Esopo é o de uma
personagem de comédia, mesmo que o espírito zombeteiro jamais desapareça por completo."

Se Esopo deixa de ser personagem de comédia, talvez seja porque ingresse no mundo da tragédia. Ainda assim, o movimento paródico do texto continua vivo, até mesmo quando o romance atinge
seu momento mais dramático. Feito prisioneiro dos délfios, Esopo aguarda em sua cela a execução, já
dada como certa. Recebe, então, a visita de um amigo que lhe pergunta o que foi feito de sua sabedoria
(γνώμας, mas também παιδεία e τὸ φιλόλογον; VE 130), disputada por tantos reis, para que insultasse os
délfios quando estava em seu poder. Esopo responde com uma fábula (VE 131).
10. Jouanno (Anonime, 2006); Kurke, 2011, entre outros.
11. Há aqui paródia do logos de Creso, que ocupa a primeira metade do Livro I das Histórias de Heródoto. Ali o rei se cerca de
sábios oriundos da Grécia, como Bias e Sólon, para orientar suas campanhas militares.
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A situação remete, como lembra Kurke (2011, loc. 6879), aos últimos dias de Sócrates, que também na prisão, à espera da morte, distrai-se musicando fábulas esópicas e recebendo seus discípulos
para longas conversas (Platão, Fedon, 60b–61b). Sendo assim, é difícil não perceber o encontro entre
Esopo e seu amigo como alusão ao último Sócrates, como o retrata Platão, mas num nível mais profundo,
outras formas de sabedoria oficial são igualmente parodiadas.
Examinemos primeiro a fábula contada por Esopo. Uma moça de inteligência limítrofe [μωρήν]
ouvia sempre a mãe pedir aos deuses que lhe incutissem um pouco de juízo [νοῦν]. Um dia ela surpreende um camponês mantendo relações com uma mula e ingenuamente pergunta o que ele está fazendo.
O homem responde que está metendo um pouco de juízo no animal. Imediatamente a moça lhe suplica
que faça o mesmo com ela, que é deflorada, e, depois, corre para contar à mãe que agora está repleta de
juízo. Ao saber como a filha o obtivera, a senhora se lamenta dizendo (VE 131): "Filha, perdeste o pouco
de juízo que tinha antes!" [ὦ τέκνον, ἀπώλεσας καὶ ὃν πρώτον εἶχες νοῦν.]
Por trás da crueza da história, Kurke (2011, loc. 6833) detecta uma paródia da poesia didática
aristocrática, muito especialmente Teógnis (31-38). Dirigindo-se a Cirno, o "poeta", no intuito de aconselhá-lo, pede que evite unir-se (συμμίσγῃς, com conotação sexual, especialmente no contexto pederástico
do simpósio) a maus companheiros, sob pena de "perder o juízo" (ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα νοόν). O paralelo verbal é evidente. À luz dessa referência, pode-se entender que ao buscar a companhia dos délfios
(má companhia), Esopo acabou privado de seu juízo – ou, ainda em outras palavras, ele teria traído sua
origem popular, confortando-se com o universo aristocrático da corte, que sanciona sua sabedoria.
Por outro lado, é impossível não relacionar essa fábula àquela contada anteriormente a Xanto.
Esopo se compara a moça desajuízada que causa sua própria ruína ao pedir que o camponês a deflore.
O lamento da mãe, de que a filha perdera o pouco de juízo que tinha, não faz sentido porque ela não
tinha juízo algum – assim como, segundo Esopo, Xanto jamais tivera bom senso, não devendo pois temer
defecá-lo. O que concluir disso? Se for para tirar da fábula uma moral, essa seria que a sabedoria está
justamente em não julgar-se sábio, uma lição socrática, sem dúvida.
Proponho, então, que de personagem cômica, Esopo tenha se tornado trágica, pois ao ter seu
saber sancionado pelos reis, ele se deixou levar pela soberba (hybris), julgando-se acima dos demais. Essa
hybris é determinante para a sua queda. Embora Esopo tenha trocado o riso pelas lágrimas, num último
esforço ele ainda desmascara a própria impostura.
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Entre Aristófanes e Menandro: a recepção crítica da comédia
grega no fim da República e começo do Império Romano

Luciene Lages Silva
Departamento de Letras UFS/Itabaiana

A comédia grega nos legou dois grandes poetas: Aristófanes e Menandro. Aristófanes nasce e
morre em Atenas (447 - 380 a.C.), testemunha toda a Guerra do Peloponeso (431 - 404 a.C.) e a decadência do império ateniense1. Em suas peças, as críticas mordazes são dirigidas aos governantes atenienses
e à política que praticavam, bem como aos poetas trágicos e filósofos. Menandro (342 - 292 a.C.) surge
em algumas décadas como expoente da chamada comédia nova. Nasce no tempo do rei Filipe II da Macedônia, acompanha a expansão do império macedônico comandado por Alexandre, o grande (336 - 323
a.C.), e vive sob o reinado dos sucessores desse conquistador até a sua morte em 292 a.C. Com a comédia nova, os temas da vida política dão lugar aos temas mais comuns da vida cotidiana, o plano cívico é
substituído pelo doméstico.2
Desde a Atenas do século IV até os dias de hoje, os estudos sobre a recepção e transmissão da
comédia de Aristófanes e Menandro sempre tiveram a atenção de escritores e pesquisadores. Alguns se
voltaram para a investigação dos contextos culturais e da produção intelectual decorrente deles, outros,
principalmente a partir do século XX, se voltam para os estudos de performance, aliando mais do que
nunca a pesquisa textual e histórica aos eventos performativos.3

1. Além de Aristófanes, temos como representantes da comédia antiga o poeta ateniense Cratino (520-423 a.C.), seu
antecessor, e Eupolis (446-411a.C.); da comédia nova destacam-se, além de Menandro, os poetas Alexis de Turi, Filemon,
Dífilo e Apolodoro de Caristo (meados do século IV a início do século IIIa.C.).
2. Alguns estudiosos defendem que nas duas últimas comédias de Aristófanes (Assembleia de Mulheres e Pluto) já se
encontram sinais evidentes da mudança pela qual passaria o gênero. Em pouco tempo, passa a dominar temas como trabalho,
alimentação, relações familiares, avareza, amores clandestinos, em que o novo herói é como um habitante qualquer da cidade.
Veja-se a Introdução de Maria de Fátima Souza e Silva in: MENANDRO, 2007, p. 7-41.
3. Sobre os estudos de performance na Grécia antiga, veja-se o artigo de Marcus Mota (2010) Nos passos de Homero:
Performance como Argumento na Antiguidade.
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Para esse artigo, propomos observar a recepção crítica da comédia grega estabelecida por alguns
críticos literários, historiadores e autores romanos do final da República e do começo do Império. Precisamente o período que abarca o domínio de Júlio César (nomeado dictator perpetuus, ditador vitalício,
em 45 a.C., depois de ter ocupado o cargo de cônsul quatro vezes e de ditador cinco) até o reinado de
Trajano (98-117 d.C.).
O recorte que propomos aqui não é carente de motivação já que, entre o governo de Júlio César
e a morte de Trajano, a literatura latina nos presentou com um acervo considerável de obras de autores
ilustres como Cícero, Horácio, Dionísio de Halicarnasso, Quintiliano, Plutarco e Plínio, o Jovem, só para
citar alguns. Nesses pouco mais de cento e cinquenta anos e já distantes do tempo glorioso da própria comédia latina, os escritores romanos se dedicam a compor tratados de estética, retórica e crítica literária,
além de cartas que versam não só acerca da poesia, mas também da história e filosofia. Alguns propõem
teorias e revisões acerca do gênero comédia, discutem as diferenças entre a comédia antiga e a comédia
nova, mais precisamente entre Aristófanes e Menandro, e também comparam seus ícones mais significativos como Plauto (230 - 180 a.C.) e Terêncio (195 - 159 a.C.).
É natural que a recepção crítica desse período seja mais fértil, sobretudo se considerarmos que as
primeiras obras literárias da literatura latina foram compostas por Lívio Andrônico em meados do século
III a.C. Lívio Andrônico chegou a Roma como escravo, prisioneiro de guerra, ensinava latim e grego e dá
início à fértil tradição da tradução de obras gregas para a língua latina, visto não existir, até então, obras
latinas em língua literária. O poeta apresenta ao mundo romano o primeiro poema épico em língua latina
com sua tradução da Odisseia de Homero, Odussia, entre suas primeiras traduções também se encontram tragédias e comédias, compostas à moda grega mas em língua latina. Ao que parece, o poeta gozou
de prestígio e de uma certa liberdade frente aos originais gregos. De acordo com Yebra (1994, p. 30-1),
através da análise dos fragmentos de sua obra, nota-se que as versões latinas dos originais gregos estão
mais para uma adaptação do que uma tradução propriamente dita.
Segundo Cícero4, em 240 a.C., ocorre a primeira representação de Andrônico, que compõe, sob
encomenda, uma tragédia e uma comédia para a celebração (nos Ludi Romani) da vitória dos romanos
sobre os cartagineses na primeira Guerra Púnica. A partir desse momento, o poeta inicia o alicerce do
teatro latino que passou a integrar de modo permanente as grandes festividades romanas.5 Em As Vidas
dos doze Césares, por exemplo, Suetônio ressalta a preferência do próprio Augusto pela comédia, ao
descrever a apreciação do Imperador pela língua e cultura grega.
Tampouco era medíocre o seu gosto para as letras gregas, nas quais sobressaiu muito. Foi seu
mestre de eloquência Apolodoro de Pérgamo, já avançado em idade, que ele, rapaz ainda,
conduzira consigo de Roma a Apolonia. Rapidamente enriqueceu-se de uma série de conhecimentos na intimidade do filósofo Aréu e dos seus filhos Dinísio e Nicanor. Não falava grego
correntemente, nem ousava escrever nesta língua. Porém, se as circunstâncias o exigiam, es-

4. Brutus, XVIII, 71-77.
5. Entre os principais espetáculos romanos estavam os Ludi romani, em honra a tríade Júpiter, Juno e Minerva (setembro);
Ludi Megalenses, em honra a Cibele (abril); Ludi Plebei, em honra a Júpiter (novembro); Ludi Apollinares, em honra a Apolo
(julho), ver ROCHA PEREIRA, 1984, p. 64 e ss.
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crevia em latina e dava a outro para traduzir. A poesia grega não lhe era, também, inteiramente, desconhecida. Costumava deleitar-se com a comédia antiga, fazendo representá-la nos
espetáculos públicos.6

Tal testemunho nos dá uma noção do lugar privilegiado que os romanos deram à comédia, mesmo passados mais de dois séculos após a primeira representação de Lívio Andrônico. Foram precursores
ao lado de Lívio, os poetas Névio e Ênio. Névio se dedicou a compor comédias nos moldes gregos, mais
especificamente da comédia nova. Ênio compôs os Anais, de caráter épico, e tragédias inspiradas sobretudo em Eurípides. Seguem-se os mais célebres na comédia latina, Plauto, que se dedicou a palliata –
inspirado sempre pela comédia nova –, e Terêncio, que parece eleger Menandro como único modelo.
A preferência que os romanos tinham pela comédia de Menandro ao invés da comédia de Aristófanes é clara. O primeiro ganha peso na sociedade romana ao longo dos séculos III d.C a I a.C., restando à
comédia aristofânica poucos adeptos. Quando Júlio César propõe a Varrão organizar a primeira biblioteca
pública de Roma no ano de 47 a.C., por exemplo, o filósofo classifica Menandro como o protótipo grego
da comédia, delegando a Aristófanes a alcunha de satirista.
A fama que Menandro alcançou como modelo tem a ver também com o fato de a comédia de
costumes ser muito mais apropriada aos espaços romanos em que ocorriam as representações cômicas,
não sendo mais a matéria política ateniense um assunto de interesse geral.
É preciso considerar ainda a influência de Aristóteles na recepção posterior da comédia grega
entre os romanos, principalmente se recorrermos a uma passagem da Ética a Nicômacos (1128a, 20-2.)
em que o estagirita rotulava a comédia antiga como obscena e pouco edificante, e tal diferença pode ser
notada “na comparação das comédias antigas com as novas; os autores das primeiras divertiam com a
obscenidade, mas os das últimas preferem as insinuações, e as duas coisas diferem, e não pouco, quanto
à conveniência”.7 O próprio Aristóteles estabelece um mote que será repetido por muitos autores depois
de seu tempo: a associação frequente de Aristófanes e sua obra ao que é obsceno em contraposição à
sutileza presente na obra de Menandro.8
Além desse mote, e também com a ajuda dele, ecoa um outro que faz de Menandro o paradigma
da comédia grega entre os romanos. Referimo-nos àqueles autores latinos que tinham o costume de ele-

6. SUETÔNIO, 1955, p. 121, na tradução de Sady-Garibaldi.
7. ARISTÓTELES, 1985, p. tradução de Gama Kury.
8. Horácio na Arte Poética (275-284) se refere aos poetas Téspis como inventor do gênero dramático e Ésquilo da máscara, na
sequência: “a esses, sucedeu a comédia antiga, não sem muito louvor. Mas a liberdade degenerou em abuso e violência, o que
mereceu cair sob o império da lei. A lei foi acolhida e o coro, destituído do direito de injuriar, calou-se vergonhosamente”. No
poema, não se refere a outras fases da comédia grega, da antiga passa para a latina. Ver também Cícero, De Republica, IV, 112: “Jamais a comédia, se não a tivessem autorizado os costumes públicos, teria podido apresentar no teatro tão vergonhosas
infâmias. Os gregos, mais antigos nos seus vícios, permitiam que se dissesse no teatro tudo quanto se quisesse, como se
quisesse, sem respeitar os nomes próprios. A quem não aludiu a comédia? Ou antes, a quem não deixou? A quem perdoou?
Pode permitir-se que fustigasse homens populares na República, como ímprobos e sediciosos: Cleão, Cleofonte, Hipérbolo.
Pode tolerar-se que, para essa gente, mais eficaz do que a alusão do poeta fosse a censura dos seus cidadãos. Mas, ultrajar,
em verso e na cena, Péricles, que, durante tantos anos, na paz como na guerra, com um crédito tão legítimo, regeu os destinos
de sua pátria, é menos tolerável do que se, entre nós, ultrajasse Plauto e Névio, ou Cipião, Catão, Cecílio”.
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ger os modelos gregos para cada gênero a ser apreendido pelos romanos. Destacaremos a seguir trechos
de obras de quatro fontes de nosso recorte temporal em que a preferência por Menandro se consolida
na tradição latina: Dionísio de Halicarnasso, Quintiliano, Plínio (o jovem) e Plutarco.
O historiador e crítico literário Dioniso de Halicarnasso (60 a.C – 7 d.C.) é considerado uma das
melhores fontes sobre a história antiga de Roma. Tornou-se bem conhecido graças a sua obra Estudo
sobre os antigos oradores, escreveu vários tratados a respeito de retórica, gramática e estilística. Em Sobre a Imitação, defende a necessidade de se ler os antigos e determina quais poetas ler, precisamente,
aqueles que são modelos belos e admiráveis para os que desejam escrever e falar bem.9 No Epítome do
livro II, Dionísio elenca os melhores modelos gregos da poesia épica, dramática, historiografia, filosofia e
oratória. No que concerne aos autores dramáticos, ressalta a grandiosidade de Ésquilo como aquele que
sabe melhor do que nenhum outro manejar os vocábulos da língua com maestria, além de criar palavras
e temas novos dando aos personagens domínio adequado no uso de expressões comuns e figuradas; de
Sófocles, ressalta a dignidade decorrente da construção dos caracteres e sentimentos dos personagens;
de Eurípides, ressalta a prolixidade. Dionísio afirma que Eurípides consegue variar entre a extraordinária
grandeza e a simplicidade vulgar, ironicamente, o tragediógrafo é elogiado por sua capacidade em descrever como ninguém, com riqueza de detalhes, caracteres indignos, covardes ou baixos. O historiador
prossegue dizendo que dos comediógrafos se deve imitar o vocabulário puro e claro, pois são bons construtores de caracteres, ressalta em Menandro o tratamento dos fatos (Sobre a imitação, II, 9-14).
Observe-se que não há referência a Aristófanes, em uma classificação que cobre nomes já canonizados durante a expansão romana, seja Homero para a épica ou Heródoto e Tucídides para a história ou
Ésquilo, Sófocles e Eurípides para a tragédia, ou Menandro para a comédia. Além de nomear os poetas
dramáticos evidencia, inclusive, características próprias da poesia de cada um, ou seja, quem e porque
deve ser lido.
Poucas décadas depois de Dionísio, vamos encontrar Marco Fabio Quintiliano (35-95 d.C.), que
nasceu em Calagurris, Espanha, e vai para Roma por volta dos 30 anos atuar como advogado. Graças ao
Imperador Vespasiano se torna o primeiro professor de retórica a receber salário do Império. Seu tratado
Institutio Oratoria apresenta princípios e regras para a educação e formação não só do orador, mas também do cidadão romano em geral. Para Quintiliano (Livro X, 5), os autores gregos eram cheios de ideias
e alcançaram o ponto mais alto da arte da eloquência, por isso reafirma a importância que davam os
antigos oradores (Cícero, Craso e Messala) ao exercício de verter as obras literárias gregas para o latim,
cabendo ao orador observar o estilo dos autores e buscar os melhores termos da língua latina durante o
exercício de tradução.
No livro I, 8, Quintiliano aponta a leitura como objeto determinante na formação da criança,
acrescentando que os espíritos infantis devem ser instruídos com o aprendizado do que é eloquente
9. O tratado de Dioniso de Halicarnasso Sobre a Imitação foi composto em 3 livros que nos chegaram de modo fragmentado
graças, principalmente, a quatro fontes distintas: 1) pequenos trechos citados por Siriano de Alexandria, filósofo neoplatônico
do século V d.C.; 2) nas Cartas a Pompeu Gêmino, do próprio Dioniso de Halicarnasso, nos foi transmitida um passagem
significativa do libro II; 3) um Epítome do livro II, de autor desconhecido que apresenta um resumo, mas abusa de liberdade
em sua redação; 4) um resumo do livro II feito por Quintiliano em sua Institutio Oratori, que é ainda mais breve do que a do
autor desconhecido do Epítome.
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sobretudo do que é honesto. Assim, a leitura deve começar com Homero e Virgílio para que se aprenda
a sublimidade do verso heróico através da grandeza do tema. E prossegue:
As tragédias são uteis, até mesmo os poetas líricos alimentam o espírito, desde que, deles,
não sejam selecionados apenas os autores, como também as partes certas de suas obras.
Com efeito, muito do que escreveram os gregos é licencioso e eu não gostaria de explicar
certas passagens de Horácio. Se possível, que se afaste, positivamente, a elegia sobretudo a
erótica, bem como os hendecassílabos que são segmentos de versos sotádicos; se não, que
se reservem ao menos a idade mais vigorosa. Logo direi, no lugar apropriado, que fim, para
a formação dos jovens, reservo à comédia, que muito pode conferir à eloquência, dado que
envolve todos os caracteres e paixões. Com efeito, estando os bons costumes salvaguardados,
deverá a comédia ser lida entre as coisas principais. Falo acerca de Menandro, não excluiria a
outros, pois os autores latinos também produziram algo de utilidade.10

Quintiliano referenda o lugar de destaque da comédia quando a coloca entre as leituras principais, destacando também Menandro como principal modelo. Observe-se que o gramático censura certos
textos e seu caráter licencioso e, em se tratando da comédia grega, já está consolidada nessa época a
ideia de que a comédia de Aristófanes excede em licenciosidade e a de Menandro não. Mesmo o romano
Horácio não escapa da censura, quando Quintiliano se refere indiretamente as suas Odes. Mais adiante,
o gramático ressalta a importância da citação não só para a erudição mas para o deleite dos ouvidos que
se aliviam da aspereza forense através dos versos de Ênio, Ácio, Pacúvio, Terêncio e Cecílio, os três primeiros escritores de tragédias latinas, os dois últimos da comédia. Tal estratégia foi utilizada por oradores
célebres como Cícero e Assínio.
Entre muitos discípulos de Quintiliano, é digno de destaque um deles que nos serviu também
como fonte desse período. Referimo-nos ao epistolografista Plínio (62-113 d.C.), mais conhecido como
Plínio, o jovem ou o moço. Plínio viveu sob a proteção de seu tio Plínio, o velho, autor célebre de Historia
Natural, e figura influente como conselheiro na corte do Imperador Vespasiano. Plínio, o velho, morreu
em Estabia, em 25 de agosto de 79 d.C., quando ocorreu a erupção do Vesúvio que exterminou Pompeia
e Herculano. Antes disso, Plínio adota o sobrinho que herda uma imensa fortuna e passa a usar também
o primeiro nome do tio. Caio Plínio Cecílio Segundo, o jovem, escreveu Cartas que se tornaram fonte
inesgotável sobre a vida e a organização social de Roma na época de Trajano. Nas Cartas, Plínio faz suas
proposições acerca da oratória, epistolografia, história e poesia.11 Nos interessa aqui, principalmente, a
carta 21 do livro VI, endereçada a Canínio Rufo.12

10. Institutio Oratoria, I, VIII, 6-8, tradução de Marcos Aurélio Pereira, cf. PEREIRA, 2006.
11. Na Introdução da tradução espanhola, Julián González Fernández ressalta que as Cartas de Plínio ajudam a compreender
melhor a história das ciências, artes e técnicas diversificadas: para os historiadores da medicina, importa as notícias sobre a
morte de Plínio, o velho; para os vulcanólogos, a descrição da erupção do Vesúvio; para os engenheiros, a construção do canal
de Bitinia; para os pesquisadores da arte e da cultura, a existência de bibliotecas privadas, da pintura, escultura e arquitetura
descritas nas vilas que pertenciam a Plínio (FERNANDEZ, 2005, p. 39-40).
12. Um homem culto, natural de Como, cidade natal de Plínio, para quem endereça várias cartas (I,3; II,8; III,7; VI,21; VII,18;
VIII,4; IX,33,1). Os assuntos giram em torno de temas como arte de modo geral, o fazer poético e as belezas naturais da cidade
natal.
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21. Caio Plínio a Canínio Rufo
Sou daqueles que admiram os antigos, contudo não desprezo, como alguns, os talentos de
nossos tempos. De fato, não é verdade que a natureza, como se cansada e esgotada estivesse, nada precisamente louvável produza. Ainda há pouco, escutei Virgílio Romano, lendo
para poucos uma comédia escrita segundo o modelo da antiga comédia, veteris comoediae,
tão bem escrita que poderia um dia ser modelo. Por ventura, não sei se conheces o homem,
mas deves tê-lo conhecido. É um homem distinto de fato pela honradez dos costumes, pela
elegância do talento, pela variedades das obras. Escreveu comédias e imitou Menandro e outros autores da época dele; podes incluir estas entre as de Plauto e Terêncio. Agora, primeiro
estreou na comédia antiga, mas não como se estivesse começando. Não faltou a ele vigor,
nem a grandeza, nem a sutileza, nem a aspereza, nem a doçura, nem o humor; elogiou as
virtudes; censurou os vícios; fez uso de nomes inventados convenientemente (ou com graça),
e de nomes verdadeiros dum modo apropriado. No que se refere a mim, apenas excedeu a
medida (a justa medida) com sua desmedida generosidade, a não ser porque aos poetas seja
permitido mentir. Em suma, lhe arrancarei um exemplar de sua obra para que leias, enviarei
a ti principalmente para que aprendas de memória; pois não tenho dúvida quanto ao fato de
que não o largarás quando uma vez o tenhas obtido. Adeus.

Nesses trechos iniciais, endereçados ao amigo, Plínio nos fornece preciosas informações de seu
tempo. Temos dados que esclarecem costumes e reiteram o lugar da comédia na vida cotidiana do período, como a leitura habitual de comédias para um auditório, mesmo que pequeno. A escassez da audiência pode ser explicada pelo fato de não ser uma representação, e também pela decadência da comédia
nesse período. Em todas as épocas, a apreciação dos antigos pode suplantar o espaço dos novos poetas,
porém a defesa de Plínio é contundente, há talentos a se admirar, inclusive entre seus contemporâneos.
De modo estranho, esse comediógrafo Virgílio Romano foi de fato um personagem totalmente desconhecido. O próprio Plínio nos indica que Virgílio Romano é ainda um iniciante na arte dramática, mesmo
que tal informação venha acompanhada de muitos elogios a sua maestria como poeta. Para Cuccharelli
(2009), Plínio quer responder às questões que foram muito estimuladas nas últimas gerações da República Tardia até a morte de Augusto: como Roma poderia produzir melhor modelo do que o da Comédia
Antiga? Para o autor, a tríade dos trágicos áticos se viu revitalizada nas adaptações de Ênio, Ácio e Pacúvio; Menandro, por sua vez, foi revitalizado por Plauto e Terêncio. Faltaria assim, ao tempo de Plínio, uma
revitalização aristofânica, que ele delega a Virgílio Romano.
No entanto, parece-nos mais apropriado pensar que a preocupação de Plínio não é estabelecer
um paralelo com a comédia de Aristófanes, propriamente dita, mas marcar um ícone de sua época,
especialmente quando nos diz que Virgílio Romano domina os meandros da comédia antiga (veteris
comoediae), e compôs uma comédia que pode ser modelo. Em sua carta, Plínio não cita nominalmente
Aristófanes,13 mas compara Virgílio Romano a Menandro e o coloca no mesmo patamar que Plauto e
Terêncio. Desse modo, muito mais do que estabelecer um paralelo latino correspondente a Aristófanes,
o autor, nomeando o poeta da comédia nova e os ícones latinos, parece querer demonstrar que a Virgílio

13. Não podemos desconsiderar as alusões, independente do fato de Aristófanes não ser nomeado, quando por exemplo,
Plínio alerta para o uso correto dos nomes inventados, e cautela para os nomes verdadeiros, pode ser uma alusão ao próprio
Aristófanes, que atacou em suas peças a Cléon, general ateniense, sucessor de Péricles, que chegou a levar o poeta a
julgamento por difamação.
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Romano caberia, quem sabe no futuro, a aura que esses comediógrafos nomeados adquiriram entre os
romanos.
Por fim, vale ressaltar ainda uma última fonte desse período, e não menos importante. Plutarco
(46-120 d.C.) se destaca como aquele que nos deixou o texto mais mordaz acerca da comparação entre
os comediógrafos, um pequeno tratado intitulado Compêndio da Comparação entre Aristófanes e Menandro, no qual o escritor faz duras críticas ao cárater obsceno de Aristófanes e elogia a linguagem e
estilo polido de Menandro.
Proveniente de Queronéia, Beócia, Plutarco foi sacerdote de Apolo em Delfos, viajou pelo Egito e
se estabeleceu por um grande período em Roma, assumindo a cidadania romana. De acordo com Oliveira
Silva (2008, p. 57), “Plutarco, atuaria como uma espécie de voz conciliadora na relação entre gregos e
romanos e ainda estabilizadora da política dos romanos nas regiões helênicas”, ao escrever Vidas Paralelas, por exemplo, elege um romano e um grego para as suas comparações, expondo o passado grego em
seu presente romano. Bremer (2005, p. 257-59) afirma que os gregos da época imperial não cogitavam
qualquer oposição política grega ao seu imperador, com relação a Plutarco acrescenta que ele admirava
os romanos porque livraram sua região do domínio macedônico e os romanos deram as elites locais a
estabilidade necessária para controlar sua população.
Estima-se que Plutarco tenha escrito em torno de 227 obras, entre as mais importantes estão
Vidas Paralelas, parallēloi Bioi, em que relata as ações nobres de personagens gregos e romanos, sejam
eles soldados, legisladores, oradores, estadistas ou filósofos; e Obras Morais, Moralia, uma coleção de
tratados curtos (alguns endereçados ao imperador Trajano) sobre uma grande variedade de assuntos,
tais como ética, história, política, religião e filosofia.
No Compêndio da Comparação entre Aristófanes e Menandro, Plutarco, inicialmente, analisa o
léxico e o estilo dos poetas; em segundo lugar, a relação entre a obra e o público. O lógos de Aristófanes
é considerado grosseiro, vulgar e de mau gosto, e só pode ser apreciado pelo espectador inculto (apaídeutos) e estúpido (idiótes). O representante da comédia antiga é acusado de misturar grosseiramente
os elementos do discurso, não reproduzindo nem um caráter nem um discurso adequado a cada personagem. Enquanto Menandro, por sua vez, detém um estilo polido e mistura os elementos do discurso de
forma harmoniosa, conservando a unidade da personagem, mesmo representando uma grande variedade de paixões e caracteres multiformes (Moralia 853a-854d). Em seguida, Plutarco nos fornece informações sobre a popularidade alcançada pelo poeta da comédia nova no seu tempo e ressalta uma certa
utilidade “terapêutica” das comédias de Menandro para filósofos e eruditos. O tom usado por Plutarco é
tão elogioso e esclarecedor, que optamos por transcrevê-lo:
Entre os poetas cômicos, uns escrevem para a multidão e para o povo, outros para um pequeno número de homens instruídos, mas ter uma linguagem que se ajusta aos dois públicos
não é fácil dizer quem de todos alcançou. Pois Aristófanes não é agradável para a maioria nem
suportável para as pessoas sensatas, sua poesia é como uma cortesã que passa da idade e depois imita uma mulher casada, a maioria não suporta a sua presunção e os homens virtuosos
sentem asco por seu caráter licencioso e sua perversidade. Menandro, ao contrário, com seus
encantos, tem se mostrado especialmente satisfatório nos teatros, nos banquetes ou nos simpósios, sua poesia como objeto de leitura, de estudo e de concursos dramáticos está entre as
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coisas belas que a Grécia produziu; pois ele demonstra precisamente em que consiste e como
é a destreza no discurso, abordando todas as matérias com uma força de persuasão invencível
e dominando o uso de todos os sons e de todos os significados da língua grega. Com efeito,
qual a razão que justifica verdadeiramente que um homem culto vá ao teatro, senão por causa
de Menandro? Os teatros estão cheios de homens eruditos quando um personagem cômico
é representado? Nos banquetes, que outro poeta de modo mais justo é admitido à mesa e
Dioniso concede um lugar? Do mesmo modo que os pintores quando tem a vista fatigada,
voltam-se para as cores florais e verdes dos prados; para os filósofos e eruditos, Menandro é
repouso daqueles esforços intensos e violentos, como permitindo a seus espíritos encontrar
campos cheios de flores, à sombra e com brisa (Moralia 854a-c).

A execração de Aristófanes por Plutarco está bem manifesta na metáfora da cortesã que almeja
se passar por uma “senhora respeitável”. A obra de Menandro, em contrapartida, é sempre apropriada
e agrega públicos variados, seja nas representações das grandes festividades, seja em eventos de menor
assistência como banquetes e simpósios. Enquanto Menandro atraía um número maior de homens cultos nas representações teatrais, o poeta da comédia antiga só deveria encontrar lugar entre os licenciosos (akolástoi), invejosos (báskanoi) e maus (kakoetheîs).
Podemos pensar que, para Plutarco, Aristófanes representa um papel que não lhe cabe, o comediógrafo é destituído de qualquer glória, não serve aos homens virtuosos. Ironicamente, e resguardadas
às suas devidas proporções, Plutarco faz um exercício parecido com o que Aristófanes faz em As Rãs. Na
comédia, a disputa que se passa no Hades elege Ésquilo para voltar à luz e salvar a cidade, enquanto a
Eurípides só resta permanecer nos Infernos. Em certo sentido, a Comparação de Plutarco é quase uma
metáfora da peça aristofânica, visto que no Tratado ocorre um contundente julgamento em que Menandro é posto à luz e a Aristófanes só resta a obscuridade. Mas no “julgamento”de Plutarco, o lado da balança que ocupa Aristófanes é tão leve comparado ao peso de Menandro, que talvez por isso, um estudioso
como Lesky (1985, p.855) defenda que Plutarco elege Menandro em detrimento de Aristófanes por não
conseguir compreender a genialidade do poeta.
Por fim, George Minois, em A história do riso e do Escárnio, vê Plutarco como o paralelo ideal para
Aristóteles, porque os dois helênicos primam pelo bom gosto e equilíbrio resultantes de um riso domesticado, e mesmo separados por quatro séculos, eles condenam o riso zombeteiro, obsceno da comédia
antiga. Segundo o pesquisador, o riso de Menandro é mais adocicado e almeja o restabelecimento da
ordem, um alívio em relação ao medo e às angústias do cotidiano, ao passo que o riso de Aristófanes
“tem uma tal carga agressiva que ele não abre a porta à alegria, apenas. Nele residem aspectos muito
mais sérios. Uma derrisão tão generalizada tem sempre laivos niilistas; e no domínio político, em particular, ela não ocorre sem amargura e pessimismo”(MINOIS, 2003, p. 39). Por isso, Menandro, para autores
como Cícero, Plutarco, Quintiliano, entre outros, serve mais a uma sociedade em que o riso se torna um
instrumento a serviço da causa moral, a própria comédia latina primará por escolhas conservadoras. No
entanto, é extremamente significativo que a comédia em Roma tenha ocupado um lugar muito mais especial do que a tragédia e que tantos autores latinos tenham se dedicado a discutir o tema do cômico e
a função do riso. O assunto da comédia de Aristófanes, a comédia política, porém, se manifestará noutra
modalidade do cômico entre os romanos, e encontrará na sátira terreno fértil para a manifestação da
zombaria contra seus chefes políticos.
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Os efeitos cômicos dos prólogos plautinos

José Amarante Santos Sobrinho
Instituto de Letras/UFBA

Introdução
O prólogo é uma das partes de que se compunha a comédia, mas, como a comédia era mais livre
em sua composição do que a tragédia, nem sempre estava sujeita às regras estruturais estabelecidas. Em
Plauto, por exemplo, o prólogo não aparece em cinco de suas vinte e uma peças (Curculio, Epidicus, Mostellaria, Persa e Stichus). Em outras peças, o prólogo perde seu lugar habitual de exposição inicial e migra
para outros setores estruturais da peça, como na Cistellaria, em que o prólogo, feito pelo Deus Auxílio,
aparece na cena três para explicar o assunto da comédia, ou no Miles Gloriosus, em que o prólogo ocorre
no segundo ato, feito pelo personagem Palestrião, um escravo que narra suas artimanhas para unir dois
amantes.
Em Plauto, sua função é, quase sempre, dupla: apresentar o argumento da peça, cuja forma muitas vezes detalhada se justifica devido ao caráter mais popular de seu público, e estabelecer a captatio
beneuolentiae, clamando pela atenção da platéia. Contudo, apesar de suas funções tão pragmáticas, por
vezes o prólogo dá o tom cômico desde o início, utilizando expedientes para prender a atenção da assistência. Os prologuistas são ou um personagem da própria peça ou um deus ou o próprio diretor, fazendo
o papel de Prologus.
Interessa-nos, neste trabalho, observar como se constrói a comicidade nestas cenas de abertura
das comédias. Os expedientes utilizados por Plauto para atrair, desde o início, a atenção dos expectadores
vão desde o uso do “cômido de situação” ao uso do “cômico da palavra” (BERGSON, 2001). Promovendo
a quebra da ilusão cênica, ao migrar, quando é o caso, do rol de personagens das peças, ora o prólogo
narra o enredo, ora busca solicitar ao público a atenção ao que se vai apresentar, mas, ao cumprir essas
funções, reveste-se de funcionalidade cômica para, desde o início, marcar a natureza do gênero. Entre os
expedientes utilizados no prólogo para promover a comicidade, pretendemos destacar as interações com
o público, os jogos de palavras, as relações metateatrais e a quebra da ilusão cênica.
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1. O prólogo como metateatro
Para Manfred Schmeling (1982 apud Pascolati, 2008), a forma ideal de metateatro é a mise en
abyme ou peça por encaixe. Schmeling busca estabelecer uma morfologia das formas completas e periféricas do théâtre dans le théâtre. As formas completas referem-se ao procedimento da peça por encaixe
em suas diversas modalidades (uma peça que contém, em seu interior, outra peça, com a instauração de
dois níveis de representação). Para ele, as formas periféricas se apoiam na mise un abyme, embora não
apresentem um teatro no teatro propriamente dito. São elas: o prólogo, o epílogo, o discurso dirigido
aos espectadores, os comentários de tom reflexivo pelo coro, a consciência da representação de papéis
por parte das personagens, o aparte, a presença de uma personagem que desempenhe papel de diretor
(PASCOLATI, 2008).
O prólogo permite, pois, o teatro pensar o teatro. E, se nos referimos a um teatro cômico, o prólogo, se revestido de comicidade, como é o caso em Plauto, permite ao cômico brincar com o cômico.
Nesse jogo ficcional que o prólogo estabelece com a platéia no teatro plautino, um dos seus expedientes para fazer rir é a troça com os costumes, numa espécie de enculcamento na platéia do ridículo
de seus costumes, o que equivale a lembrar-lhe que a comédia a ser vista reflete o ridículo da vida social.
Embora nos falte o segundo livro da Poética, que trataria da comédia, conforme anunciado por Aristóteles, percebe-se que para ele o cômico é visto como o gênero dos caracteres inferiores: “A comédia,
como dissemos, é imitação de pessoas inferiores; não, porém com relação a todo vício, mas sim por ser
o cômico uma espécie do feio.”1
Analisando o reflexo desse preceito em Plauto, Burns (1971) assim se posiciona:
Plauto, por exemplo, revela, de quando em quando, ineditismo de pontos de vista, percepção
filosófica e capacidade para a sátira social. Sendo de origem humilde, comprazia-se em ridicularizar os costumes e as instituições tão caras às classes respeitáveis (BURNS, 1971, p. 285).

Bergson, em O Riso (2001), também chama a atenção para esses aspectos da relação entre costumes, maus costumes, poderíamos dizer, e a cena cômica, embora em Bergson haja a lembrança de que a
comédia reflita os preconceitos da sociedade:
Ela [a sociedade] faz pairar sobre cada um, senão a ameaça de correção, pelo menos a perspectiva de uma humilhação que, mesmo sendo leve, não deixa de ser temida. Essa deve ser
a função do riso. Sempre um pouco humilhante para quem é seu objeto, o riso é de fato uma
espécie de trote social (BERGSON, 2001, p. 101).
[...]
Mistura-se a intenção inconfessa de humilhar, portanto, é verdade, de corrigir pelo menos
exteriormente. Por isso a comédia está bem mais perto da vida real que o drama (BERGSON,
2001, p. 102).

1. Em tradução de Jaime Bruna (1990), cf: ARISTÓTELES, HORÁCIO, LONGINO. A Poética Clássica. São Paulo: Cultrix, 1990.
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[...]
Assim se explica por que a comicidade é tão freqüentemente relativa aos costumes, às idéias
— aos preconceitos de uma sociedade, para darmos nomes às coisas (BERGSON, 2001, p.
103-104).

Deixemos, então, que os prólogos falem por si. Dediquemos a eles um tempinho de nossa atenção, acompanhando como os prologuistas do teatro plautino desenvolvem efeitos cômicos na abertura
de suas peças.

2. Os jogos cômicos dos prólogos
Em Truculentus, a fama de avareza dos romanos é o motivo da piada logo no início do prólogo.
Num jogo de perguntas e respostas com a platéia, o prologuista troça com a sua tradicional avareza:
Plauto pede-vos um cantinho da vossa grande e agradável cidade para onde possa transportar
Atenas sem necessidade de arquitectos. Em que ficamos? Estais dispostos a cedê-lo ou não?
Fazem-me sinal com a cabeça que sim [em latim: adnuunt]. Eu sabia muito bem que vos sacaria sem demora essa autorização. E se vos pedisse algo dos vossos bens pessoais? Fazem sinal
que não [em latim: abnuunt]. Está bem, por Hércules, conservais os costumes dos antepassados: para dizer que não, tendes a língua pronta!2
Truculentus (Prologus)3

Vê-se que, nesse prólogo, se opõem duas formas verbais aparentadas: adnuunt e abnuunt, destacando a disposição da plateia para ceder ao solicitado, em função de se apresentar a comédia, e para
negar qualquer outro tipo de cessão de pertences pessoais. Consideraremos, pelos motivos que logo
explicitaremos, o uso das duas formas verbais (adnuunt e abnuunt) como repetição. Bergson (2001) nos
explica a lógica do funcionamento da repetição enquanto efeito cômico:
Numa repetição cômica de palavras há geralmente dois termos presentes: um sentimento
comprimido que se estira como uma mola e uma idéia que se diverte em comprimir de novo
o sentimento (BERGSON, 2001, p. 54).
Elas são tanto mais cômicas quanto mais complexa é a cena repetida e quanto mais naturalmente é conduzida, duas condições que parecem excluir-se e que deverão ser conciliadas pela
habilidade do autor dramático (BERGSON, 2001, p. 67).

2. Cf. PLAUTO. O truculento. Tradução do latim, introdução e notas de Adriano Milho Cordeiro. Coimbra: Centro de Estudos
Clássicos e Humanísticos, 2010. Todos os trechos da peça Truculentus que aqui apresentamos são da tradução de Adriano
Milho Cordeiro, 2010. São nossas, em todos os trechos citados, as inserções em negrito, assim como todos os grifos.
3. Ao final das citações de trechos das peças, indicamos o nome da peça em latim e, entre parênteses, o nome da personagem
que faz o prólogo. Nesse caso, não um personagem, mas o diretor da companhia faz o prólogo (prologus).
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A oposição de abnuunt e adnuunt não deixa de ser uma espécie de repetição, já que os verbos
são aparentados, ambos derivados de nuere, que quer dizer fazer sinal com a cabeça, em que se juntam
os prefixos ab (indicando negação) e ad (indicando aproximação, afirmação). Essa repetição é disfarçada gramaticalmente, mas nitidamente perceptível, supostamente mesmo para a plateia pouco culta de
Plauto, se considerarmos a produtividade desses prefixos na língua latina:
nuere: 		

fazer um sinal com a cabeça

abnuere (ab + nuere): fazer sinal com a cabeça para recusar, dizer que não
adnuere (ad + nuere): dizer que sim com um sinal da cabeça

Uma repetição ainda mais nítida aparece no prólogo de Amphitruo, feito por Mercúrio. Aqui, a
repetição de palavras ligadas ao conceito de justiça, ditas pelo patrono dos comerciantes (e também dos
ladrões), produz um efeito cômico pelo exagero no uso de palavras cognatas:
Por isso venho em paz e paz vos trago. Quero pedir-vos uma coisa simples e justa. Na verdade,
sou um delegado justo, justamente enviado por gente justa; pois fica mal reclamar injustiças
de quem é justo, mas é estupidez pedir justiça aos injustos: é que os ditos tratantes ignoram
e não observam a justiça.4
Amphitruo (Mercúrio)

Na peça Casina, o prólogo utiliza o expediente de refacção de uma ideia ou conceito, provocando
um efeito cômico de correção:
Aqui vive um velho casado, que tem um filho. Este vive juntamente com o pai nesta casa. Ele
tem um escravo que está de cama, doente..., ou melhor, para não mentir, que está deitado
na cama.
[O escravo havia encontrado uma menina há 16 anos e levado para a sua senhora criar.]
A sua senhora assim fez, educou-a com muito carinho, como se fosse sua própria filha, ou
quase.5
Casina (Fides)

4. Cf. PLAUTO. Comédias I. Intr. Geral de Aires Pereira do Couto. Intr., trad. e notas de Carlos Alberto Louro Fonseca, Aires
Pereira do Couto, Walter de Medeiros, Cláudia Teixeira e Helena Costa Toipa. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra/Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006. Todos os trechos da peça Amphitruo que aqui apresentamos são da
tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca, os grifos são nossos.
5. Cf. PLAUTO. Comédias I. Intr. Geral de Aires Pereira do Couto. Intr., trad. e notas de Carlos Alberto Louro Fonseca, Aires
Pereira do Couto, Walter de Medeiros, Cláudia Teixeira e Helena Costa Toipa. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra/Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006. Todos os trechos da peça Casina que aqui apresentamos são da tradução
de Aires Pereira do Couto, os grifos são nossos.
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Como uma das funções do prólogo é, de antemão, assegurar a atenção da platéia, supostamente
mais ruidosa no caso do perfil do público de Plauto, a captatio beneuolentiae quase sempre se faz mediante um jogo de insinuações à plateia, que, nesse momento da peça, é quase uma das personagens.
Aqui, o prologuista busca controlar os fios que separarão as funções dos que assistem à peça e dos que a
encenam, numa tentativa de, com galhofa, marcar o papel esperado da plateia. Em Captiui, após iniciar
a narração de um trecho do argumento, o prologuista, numa espécie de teste do canal de comunicação,
checa em que medida a plateia se percebe plateia:
Estão a acompanhar a minha exposição? Optimo. Olha, aquele ali no fundo diz que não!
Aproxima-te. Se não há lugar onde te sentes, há, pelo menos, onde dês uma volta, uma vez
que queres forçar o ator a mendigar. Eu, por mim, não me vou cansar por tua causa, só para
evitar que não percebas.6
Captiui (Prologus)

A piada e as insinuações em relação aos costumes são grosso modo sempre utilizadas, seja na
forma como é visto o comportamento da mulher, seja numa forma mais ampla de castigar os costumes:
Que as senhoras assistam caladas, e que riam caladas e se abstenham de tagarelar aqui com
suas vozes estridentes. Que levem suas conversas de tagarelices para casa, para evitar que
sejam inconvenientes aos homens aqui, mas sejam em casa, aos seus maridos.7
Poenulus (Prologus)
Não é de admirar que hoje os espectadores fazem ruído em seus assentos, tossem, provocam
zombarias, franzem a testa, e frequentemente assobiam com seu bico ruidoso e ainda murmuram maldosamente.8
Bacchides (Sileno)

Em outras peças, as partes do corpo aparecem em jogos de palavras, ora brincando com a suposta ignorância da plateia, ora utilizando as potencialidades múltiplas de significados de determinadas
palavras ligadas ao universo semântico do corpo:
Venham os que vêm para assistir, não os que vêm para gritar. Dêem a mim as vossas orelhas
desocupadas. Mas não as tragam para mim na mão. Não é isto que quero dizer. Quero que a
minha voz chegue a elas sem elas estarem ocupadas com outra coisa.9
Bacchides (Sileno)

6. Cf. PLAUTO. Comédias I. Intr. Geral de Aires Pereira do Couto. Intr., trad. e notas de Carlos Alberto Louro Fonseca, Aires
Pereira do Couto, Walter de Medeiros, Cláudia Teixeira e Helena Costa Toipa. Lisboa: Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra/Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006. Todos os trechos da peça Captiui que aqui apresentamos são da tradução
de Helena Costa Toipa.
7. Tradução nossa.
8. Não temos o início da peça Bacchides. Segundo o tradutor argentino P. A. Martín Robles (1947), acredita- se que o prólogo
seja de Petrarca, numa 1ª edição de 1514. A tradução desse trecho do prólogo é nossa.
9. Todos os trechos da peça Bacchides foram por nós traduzidos para este trabalho.
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Trago-lhes Plauto, não pela mão, mas na ponta da língua. Peço que o acolham com ouvidos
favoráveis.10
Menaechmi (Prologus)
É melhor esticar o lombo e animar-se.11
Pseudolus (Prologus)

2.1. Quebra de ilusão cênica
O cômico também se reveste, nos prólogos de Plauto, num jogo de palavras que ora quebra a
expectativa de ilusão cênica, como efeito cômico, ora discute a própria natureza do gênero, numa metateatralidade assumida, em que as relações entre comédia e tragédia são o motivo do jogo.
Entendemos que diferentes níveis de quebras da ilusão cênica constroem diferentes níveis de
metateatralidade. Um personagem que migra do texto/espaço teatral para a função de prólogo deve instaurar na platéia a participação num jogo ficcional em que a ruptura da ilusão cênica é de grau máximo,
e seu texto se constrói de forma a retomar a perspectiva ilusória, na medida em que se circunscreve às
esferas da trama, ainda que especifique enredo ou pratique capitatio beneuolentiae. Assim, Mercúrio,
por exemplo, na peça Anfitrião, apesar de construir relações metapoéticas e metateatrais, o faz no papel
de Mercúrio. A personagem específica Prologus deve seguir outra perspectiva.
O Prologus representa, então, uma espécie de portal, um elemento transicional que separa dois
grandes universos: a realidade e a ilusão, ou o teatro enquanto espaço físico, concreto (independentemente de sua forma rudimentar ou transitória), e o teatro enquanto texto, representação. Estamos chamando, pois, jogo ficcional a condução da platéia pelo prólogo para o mundo cênico, condução esta que
se dá mediante diferentes expedientes de quebra da ilusão cênica.
Assim, o fazer teatro e o fazer comédia aparecem como temas frequentes nos prólogos plautinos,
conforme podemos ver nos exemplos que seguem, nos quais o cômico se faz presente pelo jogo metateatral tanto em prólogos feitos por personagens, quanto em prólogos feito pelo diretor da companhia
(que estamos chamando aqui de prologus):
Plauto pede-vos um cantinho da vossa grande e agradável cidade para onde possa transportar Atenas sem necessidade de arquitetos.
Truculentus (Prologus)

10. Cf. PLAUTO. Os Menecmos (Menaechmi). Tradução e Adaptação de José Dejalma Dezotti. Araraquara: FCL/UNESP, 2002.
Todos os trechos da peça Manaechmi que aqui apresentamos são da tradução de José Dejalma Dezotti.
11. Todos os trechos da peça Pseudolus foram por nós traduzidos para este trabalho. Do prólogo dessa peça são supérstites
apenas os dois primeiros versos. Segundo Robles (1947), os demais versos do prólogo são avaliados como dignos de se manter
junto ao texto.
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Procedo como se este palco fosse em Atenas, só durante o tempo necessário para representarmos a comédia.
Truculentus (Prologus)
Em suas comédias, os poetas fazem isto: fingem que todas as façanhas se passam em Atenas,
para que a vós tudo pareça completamente grego.12
Menaechmi (Prologus)

Nos trechos citados acima, uma referência explícita à comédia palliata, cujo enredo se passa em
cidades da Grécia.13
Muito do que diz o prólogo revela um teatro consciente de sua teatralidade, ora repensando o
lugar o autor, ora do ator, dos figurinos ou da própria performance:
Júpiter, em pessoa, vai representar nesta comédia. Mas que admiração é a vossa?! Como se
fosse hoje um espetáculo realmente novo, Júpiter a fazer de actor! Então, o ano passado,
quando aqui, em cena, os actores invocaram Júpiter, ele não apareceu e não os ajudou? Demais, é certo que ele aparece nas tragédias.
Amphitruo (Mercúrio)
Quanto ao rapaz, não esperem que, hoje, nesta comédia, ele regresse à cidade: Plauto não o
quis; cortou uma ponte que estava em seu caminho.
Casina (Fides)
E não receem, por ter dito que havia uma guerra entre Etólios e Elidenses. Os combates terão
lugar lá longe, fora de cena. Com efeito, seria quase ilógico, com adereços de comédia, esforçamo-nos subitamente por representar tragédia.
Captiui (Prologus)
Esta cidade é Epidamno, enquanto durar esta peça. Quando outra for representada, outra
cidade será. Como os atores, que estão sempre mudando de papel: numa peça é mercador
de mulheres, em outra é o moço, numa outra é o velho, o pobre, o mendigo, o rei, o parasito,
o charlatão,...
Menaechmi (Prologus)
Ora o pedido que aqui me traz, é o que primeiro vou declarar; depois, exporei o argumento
desta tragédia. Mas porque é que franziram a testa? Por ter falado de tragédia?... Sou um
deus: posso dar-lhe uma reviravolta. Se quiserem, transformo-a de tragédia em comédia, sem
mudar um único verso. Então querem ou não querem?... Mas que grande parvo! Como se eu
não conhecesse muito bem os vossos desejos, eu que sou um deus! Sei bem o vosso pensar
a este respeito! Vou mas é fazer com que seja uma comédia com uma pitada de trágico,
pois não creio que seja justo fazer uma comédia de fio a pavio, quando nela intervêm reis

12. Este trecho da peça não aparece na tradução de José Dejalma Dezotti. A tradução aqui é nossa.
13. “As personagens têm nomes gregos e as próprias roupas utilizadas pelos atores imitavam as vestes helênicas. Daí o
qualificativo de paliata (palliata) conferido a tal espécie de comédia: o pálio (pallium), usado pelos atores principais, era uma
espécie de manto, muito comum na Grécia” (CARDOSO, 2003, p. 27).
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e deuses. Pois quê?! Já que há nela, também, um papel de escravo, vou fazer tal e qual como
disse: uma tragicomédia.
Amphitruo (Mercúrio)
Ora, quanto ao meu vestuário, não se espantem por eu ter vindo assim para aqui em trajo
de escravo. É uma história velha e relha que eu lhes vou apresentar, mas remoçada; foi por
isto que eu me apresentei com este vestuário desusado. Aqui dentro, nesta ocasião, está precisamente meu pai, Júpiter. Transformou-se na figura de Anfitrião, e todos os criados, ao vê-lo,
pensam que ele é o patrão...
[...]
Ora, para que possam distinguir-nos mais facilmente, eu trarei sempre estas duas asinhas
no chapéu; sob o do meu pai haverá um cordão de ouro, distintivo que faltará no de Anfitrião.
Essas insígnias, ninguém daqui de casa as poderá ver; mas vocês, sim.
Amphitruo (Mercúrio)

Nesse último exemplo, o disfarce é registrado comicamente, uma vez que somente a plateia poderá supostamente percebê-lo. Para Bergson, “um homem que se fantasia é cômico. Um homem que
parece fantasiado é cômico também. Por extensão, todo disfarce será cômico...” (2001, p. 31). No caso
visto, da peça Amphitruo, trata-se de um disfarce envolvendo os deuses Júpiter e Mercúrio.
Em Poenulus, a reflexão metateatral, aqui relacionada à concepção do texto e sua natureza emulativa, é cômica no sentido de que o prologuista utiliza a imagem do exagero para captar a atenção da
assistência: de uma peça inteira, sente vontade de imitar apenas um ou dois versos, exatamente aqueles
que questionam o comportamento da plateia:
Me dá vontade de imitar o Aquiles de Aristarco. Desta tragédia dele eu vou tomar o começo:
Mantenham-se em silêncio e se calem; prestai a vossa atenção...14
Poenulus (Prologus)

O jogo de palavras é, talvez, o mais produtivo dos efeitos cômicos utilizados nos prólogos plautinos. Ou seja, nas palavras de Bergson (2001, p.76-7), observamos não apenas “a comicidade que a linguagem exprime” e a “que ela cria”, mas nos centramos na observação das situações em que “é a própria
linguagem ... que se torna cômica”. Segundo Bergson:
O jogo de palavras denuncia portanto uma distração momentânea da linguagem e por isso,
aliás, é engraçado (2001, p. 91).
[..]
Obtém-se um efeito cômico transportando para outro tom a expressão natural de uma idéia
(2001, p. 92).

14. Todos os trechos da peça Poenulus foram por nós traduzidos para este trabalho.
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Em Poenulus, a relação entre os conceitos de farto e faminto, naturalmente ligados ao campo
semântico da alimentação, se estende para a satisfação proporcionada pela cena cômica:
O comandante histriônico manda que o ouçam, que fiquem quietos em seus assentos com
o espírito benevolente, não só os que estão famintos, mas também os que estão fartos; de
fato a quem é bem provido é uma estupidez muito grande vir aqui sentar em jejum por nossa
causa.
Poenulus (Prologus)

2.2. Quebra de ilusão cênica e a metáfora do negócio
Um outro expediente plautino do uso da quebra de ilusão cômica nos prólogos é a utilização da
metáfora dos negócios. Em várias peças, o prólogo se deixa situar-se fora do enredo, jogando com as
possibilidades de poder transitar entre o ficcional e o não ficcional. Conforme nos lembra Bergson, “é
cômica toda combinação de atos e acontecimentos que nos dê, inseridas uma na outra, a ilusão da vida
e a sensação nítida de arranjo mecânico” (2001, p. 51). Isso é observado nos prólogos que citaremos a
seguir.
Os dois eram tão parecidos um com o outro que não eram capazes de dintingui-los nem a
ama, que lhes dava a teta, nem a própria mãe, que os pusera no mundo. Pelo menos foi o que
me disse um que viu as crianças. Eu não cheguei a vê-las, não vão pensar que sim.
[Um dos filhos se perde do pai em Tarento, em época de jogos, sendo levado para Epidamno.
O avô troca o nome do neto que lhe restara, dando a ele o nome do que havia desparecido,
por gostar dele demais: Menecmo, o nome que também era o do avô.]
Lembro-me perfeitamente bem desse nome, porque eu estava lá quando gritavam o nome
da criança pelas ruas.
[...]
Bem, agora tenho que ir até Epidamno, para poder contar bem direitinho o resto da história.
Se algum de vocês quiser alguma coisa lá de Epidamno, pode pedir sem medo. É só me pagar
pelo serviço. Porque, se não pagar, vai perder a chance; agora, se pagar, vai perder muito mais.
Menaechmi (Prologus)
Volto novamente, ainda uma vez, a Cartago. Se desejais encarregar-me de algo ou então
mandar pagar alguma coisa, perderá só o tempo aquele que tiver me dado uma coisa para
fazer mas sem o dinheiro; aquele que tiver dado o justo dinheiro gastará muito mais.
Poenulus (Prologus)
Aquele que procura coisas elevadas por aqui – onde o que convém é a graça, a galhofa, o riso,
o vinho, a embriaguez, o encanto, a beleza física, o bom humor, e ainda o deleite – parece
querer um mau negócio.
Pseudolus (Prologus)
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Palavras finais
Neste trabalho, a partir da análise de prólogos de comédias de Plauto observamos diferentes
tipos de recursos cômicos. O prólogo, sabendo-se estar situado entre o ficcional e o não ficcional, estabelece diferentes tipos de jogos com efeitos cômicos, principalmente aqueles ligados ao uso da metateatralidade, demonstrando um fazer teatral consciente de sua teatralidade. Assim, ora estabelece diferenças
genéricas entre o trágico e o cômico, ora rompe os limites da ilusão cênica. Nesse sentido, o prólogo representa um macro-nível de quebra de ilusão cênica, refletindo e comicizando o tema do fazer teatral ou
o mundo teatral propriamente dito. Para o Prologus, vários são os recursos que permitem refletir sobre
a representação, fazendo do teatro o tema e questionando os limites da ilusão teatral. Tradicionalmente
conhecido como a parte da comédia em que se narra o enredo e em que se clama pela atenção da plateia, o prólogo, seja o representado por um dos personagens, seja feito pelo próprio Prologus, aparece
em Plauto como multifuncional, ampliando essas funções para a marcação do caráter cômico da representação desde os momentos iniciais de incursão no universo ficcional.
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Sobre o distanciamento cômico

Jacqueline Ramos
Departamento de Letras da UFS/Itabaiana

O distanciamento é um aspecto que tem sido considerado, juntamente com a surpresa e a brevidade, na caracterização da comicidade e de sua peculiar perspectiva. Nossa proposta é a de retomar
algumas reflexões sobre esse aspecto da comicidade, discutindo-as por meio de algumas narrativas literárias.
Essa problemática já aparece em pelos menos dois momentos da Poética de Aristóteles (1990).
Um deles é o conhecido trecho em que lemos que a comédia representa seres inferiores a nós, isso já
pressupõe um gradiente entre objeto mimetizado e o leitor, em que somos colocados como o marco
zero ou como “fiéis da balança” na diferenciação entre o austero e o ridículo. Northrop Frye (s.d.), aliás,
desenvolve uma teoria dos modos da narrativa a partir dessa passagem, desenvolvendo esse gradiente
a partir das diferentes posições dos protagonistas. Posição estabelecida não moralmente, mas pela força
de ação do herói.1 Outro aspecto discutido por Frye e que a nosso ver também se relaciona ao distanciamento é a diferença entre ficções em que o herói se isola da sociedade (trágico) e aquelas em que o herói
se incorpora a ela (cômico).
Essa questão aparece exemplarmente discutida em “Mechéu”, uma das estórias que compõem
Tutaméia de Guimarães Rosa, cujo herói é caracterizado por ser “semi-imbecil”. A narrativa se inicia em
tom de zombaria, já que acompanhamos, por meio de um narrador observador, a visão dos “moços de
fora” em férias que veem em Mechéu oportunidade de divertimento. Para esse olhar distanciado dos
citadinos moços, Mechéu é risível não só por sua lógica retorcida, mas também pelo grotesco explorado
em sua descrição (no modo de se vestir, de andar, de se comportar). Veja-se a título de exemplo:

1. Assim: estaremos diante do mito se o personagem é superior em condição aos homens e ao meio, o herói é ser divino; se
superior em grau aos outros homens e ao meio, temos o herói da estória romanesca; se superior em grau aos outros homens,
mas não ao meio, o herói será um lider, e o modo imitativo elevado; se não é superior ao homem ou ao meio, o herói seria o
homem comum, teríamos o imitativo baixo; se inferior aos homens em inteligência e poder, o modo seria o irônico.
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Tinha-se no caso de notar e troçar. Reapareceu [Mechéu], passou pelo terreiro de frente
da fazenda, atolava-se pelejando na lama lhôfa do curral. [...]
Topou em tôco, por exemplo, certa danada vez, quando levava aos camaradas na roça
o almoço, desceu então o caixote da cabeça, feroz, de fera: para castigar o tôco, voltou pela
espingarda; já a comida é que mais não achou, que por bichos devorada! – e culpou de tudo
a cozinheira. Sempre via o mal em carne e osso. Se quebrava xícara, atribuía-o à guilha da que
coara o café; se o prato lavado em água fria não saía a gordura, incriminava o sangrador do
suíno ou o salgador do toucinho; se o leite talhava, era por conta de quem buscara as vacas”
(1969, p. 88).

Note-se a total aproximação da voz narrativa à perspectiva dos jovens citadinos ao apresentar o
“louco” aliás, típica personagem cômica como exótico e risível. Embora esse distanciamento inicial instale a zombaria, fazendo do louco motivo de troça, ao se aproximar gradativamente de Mechéu, acompanhando e comentando seu percurso, o narrador revela a dimensão humana do herói. Quando da morte
de Gango, seu companheiro, louco completo de “cheirar as coisas”2, Mechéu toma conhecimento da perturbante ideia de finitude e, consequentemente, de sua própria finitude – vivência e consciência aguda
do humano. O tom de chacota inicial acaba na dicção trágica, de modo que o curso das ações é invertido:
do divertimento à compaixão, diante da qual o narrador prefere silenciar.
É justamente a maior ou menor distância do ponto de vista em relação ao herói que definiria o
tom mais cômico ou mais trágico na estória. A reviravolta do enredo com a morte de Gango, é acompanhada pelo movimento do foco narrativo que abandona a perspectiva dos moços de fora para ocupar-se
do relato de D. Joaquina, a idosa fazendeira e única pessoa a quem Mechéu procurou e confessou suas
preocupações. A consciência da morte atormentava Mechéu que, afinal, fica gravemente enfermo, climax acompanhado da maior aproximação do foco narrativo:
Decerto não aguentava o que lhe vinha para pensar, nem vencia achar o que precisava,
só sacudia as pálpebras, com tantas rotações no pescoço: gesticulava para nenhum interlocutor; rodou, rodou no mesmo lugar, passava as mãos nas árvores (ROSA, 1969, p. 91).

Olhando à distância, gesticular para ninguém, rodar no mesmo lugar, acariciar árvores seriam
ações risíveis, próprias do louco. A aproximação do foco narrativo, entretanto, confere sentido àquelas
ações, sentido com o qual nos identificamos se o concebemos como expressão do indizível sentimento
humano oriundo de sua consciência da morte.
Cabe lembrar, ainda, que Mechéu aparece inicialmente integrado à vida na fazenda, a despeito
de seu gênio ranzinza e dos cômicos insucessos em seus afazeres. Seu isolamento ocorre após a morte
de Gango e vai num crescente até o isolamento total com sua morte. “Não falemos mais dêle” (ROSA,
2. “Ainda abaixo dele, bôbo, bem, meio idiota papudo era outro, o que de alcunha Gango; tolo tanto, que cheirava as coisas,
mas nem sabia temer as cobras e os lagartos. Simiava-o êsse, obediente mirava por modêlo ao Mechéu, maramau, que o
tratava de menor, sem estimação, exigia do Gango uma ideal excelência, forçando-o à lida, quisesse-o sacado pronto do ôvo
da estupidez” (ROSA, 1967, p. 89)
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1967, p. 91), é assim que o narrador termina a estória: silenciando. Da zombaria, passando à piedade até
o terror diante do qual fechamos os olhos, queremos nos afastar – é o percurso desse olhar que acompanhamos.
Movimento do cômico ao trágico, marcado pelo movimento de câmera do narrador que se identifica inicialmente com o olhar estrangeiro, jovem e zombeteiro; passa à perspectiva de D. Joaquina, fazendeira idosa que conhece de perto Mechéu e, finalmente, acompanha o próprio Mechéu. Movimento
sincronizado a outro: ao percurso que vai da integração do herói a seu total isolamento. Ainda, movimento que inclui o que Bergson concebeu como insensibilidade:
Observemos agora, como sintoma não menos digno de nota, a insensibilidade que naturalmente acompanha o riso. O cômico parece só produzir o seu abalo sob condição de cair na
superfície de um espírito tranqüilo e bem articulado. A indiferença é o seu ambiente natural.
O maior inimigo do riso é a emoção. Isso não significa negar, por exemplo, que não se possa rir
de alguém que nos inspire piedade, ou mesmo afeição: apenas, no caso, será preciso esquecer
por alguns instantes essa afeição, ou emudecer essa piedade (1987, p. 12).

Essa insensibilidade, que para Bergson é condição necessária ao cômico,3 não deixa de ser também uma forma de distanciamento, um distanciamento emocional. E aqui chegamos àquela segunda
passagem da Poética em que Aristóteles associa o cômico ao feio que não causa dor, já estabelecendo,
portanto, o afastamento emocional como caracterizador da comédia.4 Assim sendo, em “Mechéu”, aqueles três graus diferentes de distanciamento em relação ao herói (dos moços da cidade, da senhora fazendeira, do próprio Mechéu) correspondem também a diferentes graus de sensibilidade: o movimento da
perspectiva vai gradativamente da insensibilidade requerida pela zombaria à piedade própria do trágico.
Essa questão da perspectiva será central na distinção dos modos de zombaria proposta por Jolles
(1976). Para o teórico, a depender do grau de solidariedade entre o zombador e o zombado teremos a
sátira ou a ironia. A sátira seria, nas palavras do autor, “uma zombaria dirigida ao objeto que se repreende ou se reprova e que nos é estranho” (1976, p. 211). Já a ironia5 se caracteriza pela solidariedade entre
aquele que ri e o objeto de derrisão:
A ironia [...] troça do que repreende, mas sem opor-se-lhe, manifestando antes simpatia, compreensão e espírito de participação. Por isso é que ela se caracteriza pelo sentido de solidariedade. O trocista tem em comum com o objeto de sua troça o fato de ser afetado por aquilo de
que zomba; ele próprio o conhece, mas reconhecendo a sua insuficiência, e mostra-o a quem
parece não conhecê-lo. [...] Sente-se, na ironia, um pouco da intimidade e da familiaridade
entre o superior e o inferior. É justamente nessa solidariedade que reside o imenso valor pedagógico da ironia (JOLLES, 1976, p. 211).

3. “É preciso que ele não me comova, eis a condição realmente necessária, embora certamente não seja suficiente.” (BERGSON,
1987, p. 74 grifo do autor).
4. “A comicidade, com efeito, é um defeito e uma feiúra sem dor nem destruição” (ARISTÓTELES, 1990, p. 24)
5. Cabe ressaltar que a questão da ironia tomada aqui de Jolles interessa na medida em que se relaciona com a questão do
distanciamento cômico que estamos tratando. Foge a nosso escopo, entretanto, a extensa discussão em torno do conceito
de ironia.
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Consideremos, a partir dessa distinção, o movimento da perspectiva em “Mechéu”: da sátira,
ao zombar impiedosamente do protagonista, à ironia, ao revelar nossa própria condição como análoga
à de Mechéu. Quem satiriza se sente superior e rebaixa o zombado. A ironia, por sua vez, promove a
identificação entre sujeito que ri e o objeto de derrisão, criando um sentimento de solidariedade e não
de reprovação. A sátira “ri de” alguém, rebaixa, agride. A ironia seria o “rir junto”, descobrir e divertir-se
com o que é repreensível no zombado e que percebemos em nós mesmos. Nesse sentido, conclui Jolles:
“a sátira destrói, a ironia ensina” (1976, p. 211).
Apesar de manter a maior parte da estória no tom cômico, a radicalização da ironia apresentada
no final de Mechéu inverte o tom e caímos no trágico já que aquele de quem zombamos dá a ver o recôndito conflito existencial de todos nós: a trágica consciência da finitude humana.
Vejamos agora uma outra narrativa em que a conjugação desses dois modos de zombaria descritos por Jolles (1976) é magistral: Memórias póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, obra inaugural
de nosso realismo que combina simultaneamente sátira e ironia cômica. A começar pelo título (memórias escritas após a morte) e pela apresentação de nosso defunto-narrador (que teria se tornado narrador
depois de morto), ironicamente instalando o inverossímel para a possibilidade da tão requerida “impassibilidade” e “objetividade” realista. O livro já se abre, portanto, escarnecendo da pretensão realista.
Há, digamos, um gracejo de composição, que implica numa crítica à proposta realista, combinado com a
agressão da zombaria que se verifica no enunciado da obra. Se o estranhamento do título já estabelece
uma ironia com a proposta realista, a dedicatória aos vermes institui o tom de troça em relação à humanidade e à civilidade. Rimos também do modo como esse narrador abusado destrata o leitor.
De sua altíssima distância, além da ironia estética que se instaura, Brás Cubas também satiriza
a civilização humana guiada pela vaidade e pela dissimulação. Vale lembrar daquela ideia fixa6 de Brás
Cubas, a de criar o emplasto anti-hipocondríaco:
Essa idéia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto
anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado, verdadeiramente
cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deveriam resultar da
distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá
do outro lado da vida, posso confessar tudo: o que me influiu principalmente foi o gôsto de
ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas, e enfim nas caixinhas do remédio,
estas três palavras: Emplasto Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do
cartaz, do foguete de lágrimas. Talvez os modestos me arguam esse defeito; fio, porém, que
esse talento me hão de reconhecer os hábeis. Assim, a minha idéia trazia duas faces, como as
medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro; de outro
lado, sede de nomeada. Digamos – amor da glória (MACHADO DE ASSIS, 1963, p. 41-1).

6. Interessante notar a passagem em que Frye parece descrever o próprio Brás Cubas: “A personagem com idéia fixa na
comédia é usualmente alguém com um bom bocado de prestígio social e poder, que pode forçar boa parte da sociedade da
peça a compartilhar de sua obsessão. Assim o obsesso liga-se intimamente ao tema da lei absurda ou irracional, que a ação
da comédia leva a infringir.” (FRYE, s.d., p.169).
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O distanciamento do narrador é de tal ordem que nos revela cruamente os graus de dissimulação, de ocultação pelo discurso, da condenável motivação de Brás para a criação do emplasto. Ao propor
“aliviar nossa melancólica humanidade”, evoca ironicamente a atitude do homem romântico ao deslocar
sua “melancolia filosófica” para o âmbito da saúde, justificando assim sua solicitação de privilégios ao
governo. Para os de sua classe social, vangloria-se de seu projeto pelas “vantagens pecuniárias”. É risível
a contradição implícita, em contraste com o tom sério, das justificativas para o projeto do emplasto: um
medicamento criado com finalidade cristã e que, no entanto, almeja lucros. Finalmente, porque já morto,
fora do mundo de que fez parte, pode revelar sua verdadeira motivação: “sede de nomeada”, “amor à
glória”, em outras palavras, a vaidade.7
Narrador que, acima de tudo e de todos, assinala a dissonância entre discurso e intenção, revelando o ridículo da hipócrita civilização. Narrador que ri, faz rir e é também o objeto de derrisão, correspondendo assim àquele modo irônico a que se refere Jolles (1976). Também Schwarz atenta para essa
dupla perspectiva de Brás Cubas, a do personagem quando vivo e a do narrador-defunto, assinalando sua
posição de superioridade:
A intenção de mostrar superioridade é patente, ainda que inseparável da situação narrativa risível. Assim, prestígio e desprestígio estão juntos na empostação da linguagem, convivência que é de todos os momentos, e atrás da qual triunfa o narrador, que brilha sempre
duas vezes, uma quando assinala os próprios méritos retóricos, outra quando ri de seu caráter
desfrutável (1990, p. 20).

Vemos que o comportamento do personagem Brás Cubas é diverso do narrador Brás Cubas. Brás
quando vivo era o bon vivant que, para dar curso a seus caprichos, submetia cinicamente outros com seu
poder e discurso (o episódio de D. Plácida é exemplar). Por outro lado, com o narrador-defunto temos
o desvelamento da hipocrisia que encobre a verdade das relações de poder. Em tom jocoso, nos faz rir
junto com ele das cruéis manobras de que lançou mão para o exercício de sua vontade.
Interessante a ambivalência da perspectiva, já que Brás Cubas é tanto narrador protagonista que
nos aproxima de modo íntimo às peripécias narrativas, quando narrador colocado na máxima distância
dos fatos narrados. Ao zombar de si, o narrador zomba da civilidade – mero discurso que escamoteia as
veleidades. Nesse sentido, Schwarz lembra que “a questão não é de saber se Brás é um memorialista
consciencioso, um piadista cara-de-pau, um esnobe ou um cultor de sacrilégios, mas sim de acompanhar
o movimento de vontade que se realiza através deste desfile de encarnações, um tanto à nossa custa”
(1990, p. 23).
O afastamento e aproximação do narrador se dão em grau máximo e simultaneamente. Perspectiva desdobrada e possível graças à zombaria cômica construída pelo inverossímil. Inverossímel que se
mostrou mais plausível e revelador do engano tanto das pretensões realistas, quanto das “idéias fora de
7. Ao discorrer sobre a comicidade de caráter, Bergson (1987, p. 88-93) mostra que as diversas qualidades risíveis podem se
resumir à vaidade.
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lugar” e da hipocrisia que esconde o egoísmo, a veleidade, o capricho, o exercício do poder pelo poder...
em uma palavra a vaidade, que aparece como motivação última dos indivíduos.8
De modo diverso, Clarice Lispector também recorre à comicidade em A hora da estrela. A trágica
estória de Macabéa é temperada pelo cômico que funciona como alívio de tensão, graças ao distanciamento emocional que instaura. A heroína, apresentada por um narrador masculino “porque escritora
mulher pode lacrimejar piegas” (LISPECTOR, 1998, p. 14), é migrante nordestina, pobre, suja a ponto
de feder. O narrador não poupa Macabéa e o grotesco de sua descrição chega à zombaria: ela era feia,
“virgem e inócua”; tinha “o corpo cariado”, as unhas pretas e catarro na barra da saia; parecia “café frio”
ou nas palavras de Olímpico, seu namorado: “Você, Macabéa, é um cabelo na sopa. Não dá vontade de
comer” (LISPECTOR, 1998, p. 60).
A caricatura, que sempre tem algo de jocoso, exagera para melhor mostrar. A vida insossa de Macabéa revela seu vazio cultural e existencial, a ponto de rirmos de sua inocente ignorância. Há graça em
sua lógica pueril9 e, por outro lado, humor cruel nas descrições que a animalizam10 ou reificam. Macabéa
era um “parafuso dispensável” em descompasso com a sociedade, “era um acaso. Um feto jogado na
lata do lixo embrulhado em um jornal” (LISPECTOR, 1998, p. 36). O distanciamento emocional, possível
graças ao inclemente narrador Rodrigo S. M., que alia o cômico, o grotesco e a caricatura, permite-nos
encarar o “lixo” irresponsavelmente produzido pela sociedade.
Em A hora da estrela a cruel zombaria parece funcionar como um tratamento de choque, que faz
ver o que reprimimos (preconceitos, processos de exclusão social e a consciência moral); já em Memórias
póstumas de Brás Cubas, o tom desabusado do narrador instaura uma visão cética que ri de tudo e de
todos, a exemplo de Demócrito, diante da grande comédia de absurdos que é a humanidade. O distanciamento do foco narrativo, retomando a distinção de Jolles (1976), implica na função do cômico: um
maior distanciamento na zombaria, que agride, e uma maior aproximação na ironia, que ensina. Na ironia teríamos a elisão do sujeito e do objeto do riso, como ocorre em Memórias póstumas de Brás Cubas,
anulando, em certo sentido, a superioridade do sujeito que ri (própria da zombaria).
Igualmente, sem aquela “anestesia do coração” a que se refere Bergson (1987), isto é, certa desumanização pressuposta para o efeito do riso, como conseguiríamos rir de Macabéa? Ou de Mechéu? A
nordestina consegue despertar no leitor a compaixão e o riso, simultaneamente. Em Mechéu isso se dá
consecutivamente, acompanhando, digamos, o travelling da câmera.
Bergson lembra que “todo disfarce é cômico” (2007, p. 31), daí, talvez, a opção pela comicidade
8. Vale lembrar que em Dom Casmurro temos a contraface séria e austera dessa representação da elite brasileira. Ao
endiabrado Brás contrapõe-se Bentinho, o bom moço. Ao inverossímil defunto-narrador contrapõe-se o velho Casmurro que,
apesar do respeito à verossimilhança, é um narrador não confiável. Assim, o narrador Brás é descarado e seu discurso franco;
Casmurro é dissimulado e seu discurso demagógico.
9. “(...) como o dinheiro era emprestado, ela raciocinou tortamente que não era dela e então podia gastá-lo. (LISPECTOR,
1998, p. 71). “Mas a tia lhe ensinara que comer ovo fazia mal para o fígado. Sendo assim, obedientemente adoecia, sentindo
dores do lado oposto ao fígado” (LISPECTOR, 1998, p. 34).
10. “O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se
farejam” (LISPECTOR, 1998, p. 43).
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ser tão produtiva em Memórias póstumas de Brás Cubas, ela desvela a mascarada social promovida pela
elite e que se espraia pelas demais classes. Ainda, o viés cômico questiona as possibilidades do conhecimento ao ridicularizar a perspectiva realista, e o faz simulando ironicamente o ponto de vista requerido
pelo próprio realismo: virtuosismo no manejo do foco narrativo que conjuga sátira e ironia.
Os três textos literários citados lançam mão da comicidade, resguardadas as diferenças, enquanto
liberdade de pensamento que questiona a realidade dos valores do mundo: a crueldade em rir de Macabéa ou de Mechéu acaba por colocar em xeque o próprio sujeito que ri; de modo análogo, o cinismo social é desmascarado pelo não menos cínico narrador Brás Cubas. Nesses exemplos, a perspectiva cômica
promove o descondicionamento do olhar, ao questionar valores, e a capacidade especulativa, ao propor
possibilidades interpretativas não abarcadas pelo pensamento sério.
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De Borges, com humor
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No primeiro parágrafo de Arte de Injuriar, Borges afirma que em momento algum imaginou que
os escritores que exerciam a vituperação e a burla, como Quevedo ou Voltaire, se desvelariam ao planejar seus ataques, devido a que todo tropeço do burlador para o burlado é uma arma. Estes homens de
inteligência prodigiosa perderiam então o sono na busca da burla perfeita, irrefutável. Entretanto, diz
a seguir, logo após uma breve revisão de uma série de ofensas, tanto ilustres quanto comuns, a crença
numa arte da injúria de envergadura magistral lhe parece difícil de sustentar. Isso porque toda ofensa,
toda burla, diz o argentino, acaba enquadrando-se numa convenção cujas regras também regem a injúria do homem da rua. O burlador procederia sim com especial desvelo , mas com desvelo de jogador de
baralho. Em ocasiões, inclusive – supomos nós que nas suas manifestações mais pedestres –, a arte da
injúria sequer precisará de palavras; gestos bastarão, como exibir a língua ou o “pito catalãn”(BORGES,
1986, p. 419).1
Em poucas linhas, as primeiras de um texto que tratará sobre a burla, Borges eleva o objeto de seu
ensaio ao cume da cultura ocidental, da mão de dois dos mais conspícuos representantes da era da razão,
para imediatamente degradar esse mesmo objeto ao trazer à tona suas manifestações mais corriqueiras.
Aquilo que a primeira vista lhe parece uma tarefa exclusiva para mentes privilegiadas se torna atributo
de multidões, quase um modo de reagir próprio da espécie.
Contudo, e apesar do desfavorável veredito introdutório, Arte de injuriar elenca depois exemplos
“inteligentes” e originais em inevitável contraste com algumas formas populares. Este artigo contém
uma classificação dos modos de burlar que Borges expõe em Arte de injuriar, e alguns exemplos destas
armas do desprezo que o mesmo Borges carrega quando se exercita como polemista em campos como
os da estética, do cinema e da religião. Poderemos ver, desta maneira, que Borges subscreve uma linha
de humor a par de original, inédita ou inteligente, também venenosa.
1. Para fazer pito catalán a alguém se deve colocar o polegar na ponta do próprio nariz e sacudir os outros quatro dedos
olhando para o alvo da burla.
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As diversas formas de injuriar
Depois da sua introdução sepulcral sobre a arte da burla, Borges expõe uma série de modos de
escarnecer. Evocar o título de doutor no momento em que se elogia a obra de um escritor venerado, por
exemplo, é uma delas. Essa menção é capaz de fazer de um semideus, um simples cavalheiro, atrelado
à “central e incurável futilidade de todo ser humano” (BORGES, 1986, p. 420).2 Outro recurso muito comum consiste em usar palavras cujo sentido preponderante pertence a campos menos prestigiados do
que o campo no qual se realiza o produto qualificado. Os exemplos são “cometer um soneto”, “emitir
artigos”, “despachar um livro”, ações essas que sujam a arte literária com incômodas alusões aos campos
do direito penal ou da administração. Uma terceira convenção é a inversão incondicional dos termos em
que o médico é acusado de matar e o escrivão de roubar. “Uma variedade dessa tradição”, diz Borges,
“é o dito inocente: O célebre catre de campanha debaixo do qual o general ganhou a batalha” (BORGES,
1986, p. 20).3
Outras formas de injuriar acontecem quando se defende uma causa exagerando suas consignas
até elas se tornarem insustentáveis ou quando se é falsamente caridoso com as desvantagens do oponente, formas estas tão diversas que resultam, de acordo com Borges, de difícil agrupação numa visão de
conjunto; afinal de contas, o escárnio é um jogo que permite o “contrabando obstinado de argumentos
necessariamente confusos” (p. 421).

As injúrias perfeitas

De Aristóteles até aos humanistas, primou entre os mais destacados intelectuais da tradição uma
concepção de humor – derivada de um ponto de vista aristocrático das relações sociais – que promovia
a comicidade engenhosa e que não ferisse o aludido. O humor que fere, popular ou carnavalesco, seria
de raiz popular. Encontrasse muito cedo nas festas dionisíacas, quando os participantes se divertiam burlando dos camponeses, valendo-se de uma linguagem solta ao poder dos instintos, ao poder do humor
coletivo. Esse humor de bufão, chegará nobilizado até nós, já que da mão de autores canônicos como
Aristófanes, Rabelais ou Quevedo (LÓPEZ, 2010).
A opinião de Borges não nega esse ponto de vista e ainda que sem explicitar a divisão proposta
por López veremos que ele a admite na prática. Para Borges, a única defesa possível para a arte de injuriar estaria na “tenebrosa raiz da sátira”, nas maldições mágicas da ira, e não em cuidadosos raciocínios.
A injúria seria “a relíquia de um inverossímil estado, em que as lesões feitas ao nome caem sobre o possuidor” (BORGES, 1974, p. 422).4 A sátira, além do mais, seria tão convencional quanto um diálogo entre

2. “…la central e incurable futilidad de todo ser humano”.
3. “El festejado catre de campaña debajo del cual el general ganó la batalla”.
4. “...la reliquia de un inverosímil estado en que las lesiones hechas al nombre caen sobre el poseedor”.
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noivos. “Seu método é a intromissão de sofismas, sua única lei, a simultânea invenção de boas travessuras. Já me esquecia: tem além do mais a obrigação de ser memorável ” (1974, p. 423).5
Borges, então, tanto como crítico quanto como teórico, defenderia o tipo de humor popular, ferino, esse cuja raiz ele encontra na sátira, mas nobilizado pela irrefutabilidade, um atributo lógico. Pois,
como podemos ver na hierarquização de seu texto e nos seus ensaios críticos, o modo de injuriar que ele
assimila é como uma estocada, agudo e certeiro, para deixar o rival indefeso.
Arte de injuriar termina precisamente com uma série de burlas perfeitas. Abre com o admirado
Swift, por ter-se empenhado em demonstrar que as bestas valem mais do que os homens. Fecha com
outra narrada pelo não menos admirado De Quincey. Numa discussão, um cavalheiro arroja vinho na
cara do oponente. Este último, sem imutar-se, responde: “Isso, senhor, foi uma digressão, espero seu
argumento” (BORGES, 1986, p. 423).6
Cominar um homem a argumentar sob pena de parecer irracional, do ponto de vista de De Quincey, era lapidar. A injuria, por tanto, pode ter origens pouco nobres, pode ser vista nos bairros e pode até
exercer-se com sons guturais ou gestos, mas existem manifestações mais dignas, patinadas pelo modo
científico de argumentar, que despertam, sem dúvida, a admiração e o respeito de Borges. Ele, de fato,
utilizou essas armas degradáveis em não poucas ocasiões e com não pouca maestria.

O cinema
Na crítica à adaptação cinematográfica de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, realizada por Victor Fleming,
em 1941, Borges fala em “pensadores de Hollywood”, ao acusar os responsáveis da adaptação da obra
de Stevenson de terem simplificado extremamente a obra. Representaram o Bem através do namoro do
Dr. Jekyll com a casta Miss Lana Turner, enquanto que “o Mal (que preocupou David Hume e os heresiarcas de Alexandria) [seria] a coabitação ilegal com Fröken Ingrid Bergman”(1974, p.285).7 Que classe de
pensador seria capaz de tão escandaloso reducionismo, capaz de representar um tema tão vasto e antigo
com duas ou três cenas de intimidade proibida? O de Hollywood.
Com os cinemas alemão e russo, Borges é ainda menos paciente. Ataca no primeiro a sua mais
conspícua manifestação: o expressionismo. Vê a simbologia lôbrega, a repetição de imagens equivalentes, a obscenidade, as afeições teratológicas e o satanismo como “aclamados e vigentes erros”. Vigente,
que pode significar “lei, estilo ou costume em vigor” e aclamado, ou dito por muitos, junto da palavra
erro. Erro coletivo, erro de manada no terreno da crítica. Aqueles que sabem, que tem reconhecida

5. “Su método es la intromisión de sofismas, su única ley la simultánea invención de buenas travesuras. Ya me olvidaba: tiene
además la obligación de ser memorable”.
6. “Esto, señor, es una digresión, espero su argumento”.
7. “el Mal (que preocupo a David Hume y a los heresiarcas de Alejandría), la cohabitación ilegal con Fröken Ingrid Bergman”.
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capacidade de julgar, podem também comportar-se como animais dominados pelo norte dos chefes da
manada?
Com os russos não é menos piedoso. Rebaixa a estética russa a um mero posicionamento diante
do “regime californiano”, um mero movimento de reação.
O filme City lights, de Chaplin, merece ainda pior sorte. Em primeiro lugar, estranha a aparição da
palavra “luzes” no nome do filme. Ironia número dois: afirma que se bem o filme obteve o aplauso incondicional de todos nossos críticos, “verdade é que sua impressa aclamação é antes uma prova de nossos
irreprocháveis serviços telegráficos e postais, do que um ato pessoal, presuntuoso” (1974, p. 222).8 Mais
uma vez, o efeito manada, agora facilitado pelas novas tecnologias. Afinal de contas, fecha Borges, quem
ignora que Chaplin “é um dos deuses mais seguros da mitologia do nosso tempo” (1974, p. 222).9
Os pensadores de Hollywood são simplórios, o expressionismo alemão, o cinema russo e os críticos admiradores de ambas escolas são amiúde vítimas do efeito manada. Tudo isso contrasta com a
opinião pessoal, aquela que nos permitiria presumir.

O inferno
O artigo “A Duração do Inferno”, publicado em Discussão, em 1932, aborda a história da superação desse mito nas altas esferas da cultura. Observa, em princípio, hoje, uma “lassidão geral na propaganda desse estabelecimento” (1974, p. 235). E usa a palavra estabelecimento, comum no campo da
guerra, mais principalmente do comércio, para rebaixar de um golpe aquela outrora onipotente imagem
que aterrorizara gerações.
Como exemplo do auge da ideia cita Tertuliano que, no século II, expressa seu júbilo porque no
Dia do Juízo Final verá na fogueira os magistrados que perseguiram o nome do Senhor. Já Dante, no final
da Idade Média, ignora um entusiasmo igual a esse. O uso da palavra entusiasmo para descrever a causa
de uma projeção tão vingativamente cruel quando a de Tertuliano é de um sarcasmo demolidor.
Depois, ainda, em três passos velozes, passando por Quevedo e Baudelaire, Borges descreverá o
definhar dessa ideia “cara a propaganda católica”. Baudelaire, por exemplo, está tão certo da inexistência
do inferno que simula adorá-lo.

8. “verdad es que su impresa aclamación es antes una prueba de nuestros irreprochables servicios telegráficos y postales que
un acto personal, presuntuoso”.
9. “es uno de los dioses más seguros de la mitología de nuestro tiempo”.
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A filosofia
Estas formas de burlar ou injuriar, diria Borges, são não pouco comuns no campo intelectual.
Nietzsche, por exemplo, varre com a tradição filosófica de Ocidente usando uma metáfora que remete a
corpus sem vida: “Tudo o que os filósofos estiveram manejando há milênios foram múmias conceituais”
(1978, p. 45).10 Converter com uma só estocada o movimento do pensamento filosófico de Ocidente
numa combinação de múmias provoca um contraste alarmante. “Matam, recheiam de palha esses conceitos”,11 acusa o filósofo, na tentativa de ferir seriamente uma longa tradição.
Aos trinta e poucos anos, ainda sem o reconhecimento que mais tarde teria, Borges escreve um
par de artigos dedicados, entre outras coisas, a rir de Nietzsche. Nas primeiras linhas do artigo A Doutrina dos Ciclos encontramos esta afirmação: “Esta doutrina, (que seu mais recente inventor chama de
Eterno Retorno) pode formular-se desta maneira...” (p. 385). Borges, escritor reconhecido pela precisão
com que utiliza as palavras, conceptista afinal de contas, usa “inventor”, em lugar dos mais adequados
“formulador” ou “expositor”, para produzir um choque de significados com o sintagma “mais recente”,
que nos diz aos gritos que nada de novo há no eterno retorno. Inventor, em lugar de descobridor ou formulador, para mencionar um fato que não é novo e que, portanto, não pode ser inventado. É Nietzsche
um charlatão? O descobridor de um novo ponto de vista ou de uma nova tese pode ser chamado de
inventor, mas também, de acordo com o dicionário da Real Academia Espanhola, pode ser chamada de
inventor a “pessoa que discorre sem fundamento”.12 Outro tanto vale para o uso da palavra “doutrina”,
pois a doutrina pode ser também religiosa.
Para dar seu golpe de graça no eterno retorno, Borges usa o matemático Cantor. Pois este demonstra a “perfeita infinitude do número de pontos do universo” (1978, p. 386) e isso seria mortal para o
eterno retorno. Nesse momento da enunciação, Borges chama Nietzsche de Zarathustra, talvez seu lado
menos rigoroso, mais poético, mais “inventivo”, no bom sentido.
Em A Postulação da Realidade, Borges se dedica a rir de Benedetto Croce. O filósofo italiano é
bem conhecido nos círculos intelectuais da Argentina dos anos 30, tem pouco mais de sessenta anos;
trata-se de um ataque contra uma figura viva e relevante. A primeira piada, entretanto, não vai dirigida a ele. É uma questão entre outros dois filósofos: “Hume notou para sempre que os argumentos de
Berkeley não admitem a menor réplica e não produzem a menor convicção” (1978, p. 330).13 A corrente
de ar ascendente que surge da primeira frase se transforma em lápida e desce como pedra na segunda.
Mas o “anátema” de Hume é apenas um pretexto para Borges descarregar sua ironia sobre Croce. Como
quem invoca as musas acrescenta: “Eu desejaria, para eliminar os [argumentos] de Croce, uma sentença
não menos educada e mortal” (1978, p. 330).14 A sentença de Hume é apresentada em forma de paradoxo: irrefutável/inconvincente; a adjetivação de Borges também, educada/mortal. Ou não, pois também

10.
11.
12.
13.
14.

“Todo lo que los filósofos han venido manejando desde hace milenios fueron momias conceptuales.”
“Matan, rellenan de paja, esos señores idólatras de los conceptos…”
“persona que discurre sin fundamento”
Hume notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admiten la menor réplica ni causan la menor convicción.
Yo desearía, para eliminar los [argumentos] de Croce, una sentencia no menos educada y mortal.
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podemos pensar que guarda um humor negro feroz, um sarcasmo escuríssimo, já que quem “mata” de
maneira educada, digamos, elimina a possibilidade de defesa do ofendido como aconteceria no caso de
uma injúria perfeita.

Conclusão
Rebaixar o inferno a estabelecimento, palavra de uso comum no campo semântico do comércio,
ou ressaltar o “entusiasmo” vingativo, o “estar em Deus” vingativo, são argumentos terminais. Deixam
entrever que uma instituição religiosa também é um negócio e que essa religião em particular adora
um deus particularmente violento. Chamar de doutrina uma tese filosófica e de inventor ou Zaratustra
seu formulador é levar uma das figuras mais importantes da cultura ocidental às raias do charlatanismo.
Comparar os críticos cinematográficos com uma manada que aprecia por inércia, como no caso de Chaplin, ou por reação, como no caso dos apreciadores e realizadores do cinema russo ou alemão, são todas
formas que não se apresentam como um convite a manter-se nos trilhos normais da discussão civilizada,
pois o humor aqui praticado é injurioso e fere. E também porque, como Borges mesmo admite, “os argumentos da burla são necessariamente confusos” (1978, p. 422).15
Borges, portanto, se coloca claramente na calçada contrária a da tradição iniciada por Aristóteles,
que preconizava a inteligência sem o veneno. Conhecedor das variadas possibilidades de significação de
uma palavra, na diacronia e na sincronia, discípulo de Quevedo, podemos ver que, como crítico, assim
como também como ficcionista, cultuava um humor corrosivo e degradante à máxima potência, aquela
da qual o burlador espera o aniquilamento do oponente mais do que a solução dialógica de um problema.

15. Los argumentos de la burla son necessariamente confusos.
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O trágico e o cômico em Dona Flor e seus dois maridos

Alba Valéria Tinoco Alves Silva
Instituto de Letras/UFBA

Introdução
Este texto apresenta uma proposta de leitura do romance Dona Flor e seus dois maridos, de Jorge
Amado, pautada por alguns dos seus elementos, como o triângulo amoroso, que apontam para o enredo da tragédia e outros, como a construção da personagem cômica a partir de um traço obsessivo, que
são componentes da comédia. A distinção entre esses gêneros costuma ser discutida a partir de alguns
critérios dos quais se destacam três: primeiro, a maior ou menor “elevação”, segundo a posição social ou
grau de excelência ética, das personagens e de seus objetivos; segundo, o tipo de desenlace (final feliz ou
infeliz) da trama; terceiro, a natureza das reações que o autor provoca no seu público (Cf. MENDES, 2008,
p. 83-84; ARÊAS, 1999, p. 12-22). Tais critérios serão retomados no decorrer do trabalho não tanto para
re/ratificar a oposição entre o que é próprio da tragédia e da comédia, mas principalmente como uma
espécie de artifício didático para articular ideias em torno dos aspectos que se quer ressaltar da leitura
do romance, sem perder de vista que “trágico e cômico são apenas duas janelas diferentes que dão para
a mesma paisagem atormentada” (TCHEKHOV apud MENDES, 2008, p. 207).

1. O triângulo amoroso: tema da tragédia e da comédia
Refletindo sobre critérios para distinguir cômico de trágico a partir da maior ou menor “elevação”
das personagens, segundo sua a posição social e seus valores, Vilma Arêas (1999, p. 17) observa que as
personagens da tragédia seriam olhadas, pela plateia, de baixo para cima e que suas ações estariam relacionadas a traição, assassinato, vingança. As personagens da comédia e da farsa, por sua vez, seriam
vistas no nível da platéia ou olhadas de cima para baixo pelo espectador. Nesse caso, mesmo que a personagem eventualmente seja de classe social elevada, suas ações serão necessariamente movidas por
problemas menores e cotidianos, como casamento, adultério, aquisição de dinheiro. O foco deste texto
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recai sobre um tema do qual se irradiam tanto as ações próprias do gênero trágico como aquelas do cômico: o triângulo amoroso.
O triângulo amoroso, acompanhado de paixão, traição e ciúme, é um dos ingredientes clássicos
da tragédia. As variações em torno do tema são inúmeras, sendo que um dos seus exemplos mais cruentos é, certamente, Medeia. Na peça de Eurípides, a personagem-título, para se vingar da traição de Jasão
com Glauce, filha de Creonte, jura destruir os três. Com uma coroa e um véu envenenados, Medeia causa
a morte da rival e do pai e, para ferir Jasão e dar fim a sua descendência, ela mata os próprios filhos.
Em Otelo, de Shakespeare, a intriga de Iago faz Otelo crer que sua esposa o trai com Cássio. Surdo
às súplicas de clemência de Desdêmona, que é de fato inocente, Otelo mata a esposa, cego pela suspeita
e pelo ciúme.
A traição sequer precisa ser consumada para que o desenrolar da história se encaminhe para a
guerra, o exílio, a morte, ou algum outro desfecho igualmente trágico. Em Dom Casmurro, de Machado de Assis, a suspeita, nunca confirmada, da traição de Capitu com Escobar destruiu o casamento de
Bentinho. Sua desconfiança da esposa alimentava-se da semelhança que ele julgava perceber entre seu
filho, Ezequiel, e seu amigo. Atormentado pela dúvida, ele planeja suicídio, misturando veneno ao café,
e quase mata o filho, oferecendo-lhe a bebida que havia preparado para si.
É claro que um ingrediente com tamanho poder de catálise também é componente da comédia,
na verdade, muitas das obras de Molière, por exemplo, giram em torno da traição de um marido. Este
tema está ausente da comédia antiga, e o motivo é que, para que o adultério se torne uma situação
dramática, é preciso que a mulher tenha um grau de independência suficiente para que possa decidir. A
fantasia do adultério feminino começaria a se tomar obsessiva na farsa francesa dos séculos XIV a XVI,
vindo depois a constituir um dos lugares comuns da comédia moderna (MAURON, 1998, p. 122).
O que não implica, obviamente, que isso passou a garantir um “final feliz” para as heroínas que
decidiram descumprir os votos matrimoniais. Até pelo menos a primeira metade do séc. XX, a julgar pelos
destinos de Anna Karenina, Emma Bovary e Luísa, de O Primo Basílio, o destino da mulher adúltera é, no
mais das vezes, trágico.

2. Jorge Amado e a punição da mulher adúltera
Na verdade, nem seria necessário buscar exemplos de punição do adultério feminino fora da obra
de Jorge Amado. Em Terras do Sem Fim (2000c), a primeira esposa do coronel Horácio teria sido morta
por ele, quando a encontrou na cama com outro homem (p. 48). Ester, que é a sua segunda esposa e que
o trai com o advogado Virgílio, morre de febre, carcomida pela doença (p. 269).
Em Gabriela (2000b), Dona Sinhazinha e seu amante são assassinados pelo coronel Jesuíno, seguindo a lei vigente na Ilhéus do romance de que honra de marido traído só se lava com sangue. Esse poderia ter sido o destino da própria Gabriela, flagrada na cama com o padrinho de casamento, Tonico Bas-
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tos. Nacib não mata a adúltera, porque, segundo ele, “nunca soube matar...Nem galinha...Nem besouro
do mato. Nunca pude matar nem bicho ruim (p. 315)”. Para não ser alvo do escárnio público, contudo,
sua intenção era deixar a cidade, mas escapa do exílio graças a um artifício jurídico. Como a certidão de
nascimento de Gabriela, forjada pelo padrinho, era falsa, o casamento, na verdade, não teve valor legal
(p. 316). Com isso Nacib limpa sua honra, pode permanecer em Ilhéus e, no final, ainda consegue de
volta a cozinheira e a amante.
Com a declaração da ilegalidade de seu nascimento e de seu casamento, Gabriela perde não
apenas seu status de mulher casada e dama da sociedade, que era o sonho de Nacib, mas também seu
status de pessoa perante a lei. Por desconhecer convenções, etiquetas e documentos, ela obviamente
não pensa assim. Seu modus vivendi – resumido nas músicas Modinha para Gabriela, de Dorival Caymmi,
cantada por Gal Costa, e Alegre Menina, de Jorge Amado, cantada por Djavan – permite que ela aceite as
prerrogativas de Nacib e fique feliz em retornar à cozinha e à cama do patrão. Conquanto tudo isso seja
compatível com os costumes do interior da Bahia, do início do século XX, é forçoso notar que apesar de
não ter sido castigada com a morte física, sua punição tem uma nuance trágica, no sentido de que ela é
expulsa, ainda que simbolicamente, da sociedade em que vive (Cf. FRYE, 1973, p. 165).

3. Dona Flor e seus dois maridos: receita de tragédia com sabor de comédia
Dona Flor e seus dois maridos é o décimo terceiro romance de Jorge Amado, foi publicado em
1966 e conta a “esotérica e comovente história vivida por Dona Flor, emérita professora de Arte Culinária, e seus dois maridos – o primeiro Vadinho de apelido; de nome Teodoro Madureira, e farmacêutico o
segundo” (AMADO, 2000a, p.VII). Tudo isso acontece na cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos,
uma Salvador que ainda usa o conto de réis como moeda, investe suas economias na corrida do zebu, é
fascinada pelo rádio e tem como ponto alto da boemia o cabaré Tabaris.
O primeiro marido, Vadinho, era louro, boêmio, jogador, amante ardente, despudorado e irresistível. Por conta da vida desregrada que levava, ele morre em pleno domingo de carnaval. A viúva, Dona
Flor, depois de luto apropriado, casa-se com Teodoro, moreno, caseiro, trabalhador, amante terno e comedido, mas satisfatório. As características diametralmente contrárias de Vadinho e Teodoro são reiteradamente enunciadas ao longo do romance, mas, talvez, a passagem mais interessante no tocante a esse
contraste seja aquela em que os dois são comparados a duas praias de Salvador, Paripe e Itapoã, opostas
na geografia e no temperamento:
A lua cheia rasgava a escura e densa água do mar, negrume de petróleo, mar de golfo em
tranquila mansuetude. Lanternas de saveiros, cometas errantes e vermelhos no rumo das
plantações de cana verde e de tabaco nas margens do rio Paraguaçu, onde agonizam cidades
e vilas de antigamente.
Um mar interior, macio de bonança, morno e quieto, e a brisa suave entre a jaqueira e o pé-de-fruta-pão. Dona Flor considera a beleza do luar cobrindo as águas, as areias, as canoas, os
saveiros. Mar de repouso e paz.
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Não o mar-oceano, de barra fora, feroz e perigoso, de vagas e correntes submarinas, de enganosas marés; livre mar de solta ventania, de loucos temporais, mar de tempestades – desdobrando-se no caminho das pequenas casas ilegais de Itapoã, onde o amor irrompe em aleluia.
Mar de violência desatada; não esse adocicado perfume de jasmim, mas o de maresia, ardido
cheiro de sargaços, de algas e ostras, gosto de sal. Por que lembrar-se? (AMADO, 2000a, p.
270).

Como se pode ver, mesmo depois de casada com Teodoro, Flor não consegue esquecer Vadinho.
A força desse sentimento acaba por “trazê-lo de volta”, e Flor passa a trair o novo marido com o fantasma do finado, tornando-se uma espécie de viúva-bígama-adúltera. Flor não é, contudo, pelo menos a
princípio, uma viúva-alegre. O seu desejo pelo ex-marido vai de encontro a seus princípios e a seu amor
e respeito por Teodoro.
Ciente desse dilema da personagem e achando que ela nunca iria aceitar ficar com os dois maridos, Jorge Amado pensou em fazê-la morrer no final, o que significa dizer que esse triângulo também
estava fadado a ter um fim trágico. Essa história foi relembrada por Paloma Amado em entrevista ao
repórter José Raimundo (2012), em um programa televisivo em comemoração ao centenário do pai:
“Mamãe contava que, às 6h30, papai trabalhava bem cedinho, aí mamãe apareceu na porta,
ele olhou para ela e disse assim: ‘Essa sua amiga, hein? Que boa sem-vergonha’. Ela perguntou: ‘Que amiga? Que sem-vergonha?’. Ele respondeu: ‘Dona Flor. Na hora em que eu ia fazer
ela acompanhar Vadinho, ela resolveu ficar e ficar com os dois’”.

De acordo com o relato, essa solução só teria ocorrido ao romancista ao finalizar o livro, mas, a
despeito dessa possível opção por um final mais condizente com a tragédia, parecia ser sua intenção,
desde o início, conduzir a narrativa em tom mais afinado com a comédia. Nas páginas introdutórias do
romance, ele afirma que tudo que quis, como ficcionista, foi fixar “aspectos do viver baiano e, em companhia dos leitores, sorrir à custa de certas ambições e hábitos da pequena-burguesia definitivamente
sem jeito; de vez em quando, enternecer-se com essa ou aquela figura torta porém humana (AMADO,
2000a, p. VIII)”. Nas três linhas dessa declaração de intenções, pode-se afirmar, com um certo exagero, é
claro, que aí estão resumidas algumas reflexões fundamentais para a compreensão de certos elementos
da comédia.
De acordo com Umberto Eco, por exemplo, em O cômico e a regra, a concepção aristotélica de
tragédia traz uma personagem nobre, cujo caráter nem bom nem mau é propenso à simpatia, que, ao
violar uma regra moral ou religiosa, provoca piedade por seu destino e terror pelo seu castigo. A desdita
de tal personagem poderia, em tese, atingir qualquer um dos espectadores do seu drama, de modo que
a sua punição significa não só a libertação de seu pecado, mas também a purificação das tentações do
público. Na comédia, por sua vez, a violação da regra é cometida por uma personagem inferior, portadora
de um defeito moral ou físico insignificante e inofensivo, em relação a quem se experimenta um sentimento de superioridade, de modo que a plateia não se identifica nem se comove com sua queda, visto
que o castigo não será fatal (ECO, 1984, p. 344).
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Essa concepção de comédia como uma crítica aos costumes encontra-se resumida no provérbio
latino ridendo castigat mores. Este é o mote de muitas das comédias de Molière, que, no prefácio de O
Tartufo, afirma “nada corrige melhor a maioria dos homens do que a caricaturização dos seus defeitos.
É atingir o vício em cheio o expô-lo à zombaria de todos. Não nos causa mossa o sermos criticados; mas
não se tolera o escárnio. Queremos ser maus; mas não queremos ser ridículos” (2003, p. 42). É o mote
também de muitas das ideias de Bergson (2001, p. 2-15), para quem o riso é o castigo com o qual a
sociedade pune os comportamentos excêntricos. Sob seu ponto de vista, o riso requer a suspensão da
empatia para com aquele que é alvo do ridículo, o que significa dizer que os movimentos de “rir de” e
“enternecer-se com” são mutuamente excludentes.
Para que o autor consiga, portanto, que a plateia, ou o leitor, ria de uma personagem, é necessário que a empatia seja mantida a uma distância estratégica. E o primeiro passo na construção desse efeito
é que o autor, para conter ou minimizar sua própria simpatia para com a personagem-alvo do ridículo,
escolha um conjunto específico de traços para compô-la, obviamente os mais desfavoráveis e depreciadores (Cf. MENDES, 2008, p. 18).
Na comédia de Molière, por exemplo, as personagens cômicas obstrutoras, ou seja, as que são
obstáculo à ação do herói, como o pai opressor, o avarento, o misantropo, o hipócrita ou o hipocondríaco, estão presas a uma obsessão, uma paixão dominante, uma espécie de sujeição ritual, e sua função na
peça consiste justamente em, obcecadas por sua veneta, por sua ideia fixa, repetir a obsessão (Cf. FRYE,
1973, p. 167-173).
Algumas das personagens que giram em torno de Dona Flor podem ser assim caracterizadas: sua
mãe, Dona Rozilda, é a mãe opressora; seu pai, Gil, em contraste, é um pusilânime; Zé Sampaio, seu vizinho, é hipocondríaco; Dona Norma, sua esposa, é a prestimosidade personificada. O primeiro marido,
Vadinho, é viciado em jogo, obcecado pela sorte; seu método, por assim dizer, é o improviso; o segundo,
Teodoro, é obcecado pelo trabalho, pela ordem, pelo cronograma; seu método é “um lugar para cada
coisa e cada coisa em seu lugar” (AMADO, 2000a, p. 325).
Segundo o narrador, a natureza de Dona Rozilda “era mesmo consagrada a infernizar o próximo.
Quando não estava contrariando alguém, sentia-se vazia e infeliz” (p. 39). Como se quisesse fazer parecer
que não está sendo injusto, ele é capaz de reconhecer suas virtudes: “Nem por ser ela quem era, agre e
desabrida, de convivência desagradável e difícil, nem por isso devem-se negar ou esconder suas qualidades positivas, sua decisão e força de vontade, e tudo quanto fez para completar a criação dos filhos”
(AMADO, 2000a, p. 48). Feita a ressalva, contudo, tudo o mais que é dito sobre ela é desabonador e pode
ser resumido pela opinião de seu genro Antônio Morais, marido de Rosália, irmã de Flor: “Aquilo não é
uma mulher, é uma quarta-feira de cinza, termina com a alegria de qualquer um” (AMADO, 2000a, p. 39).
“Aquilo é peste, fome e guerra” (AMADO, 2000a, p. 58).
Seu marido, Gil, para configurar o contraste cômico com a esposa, é, segundo ela, um pamonha,
um molengas, um toleirão. Tanto na vida quanto na morte. Conta o narrador que ele “aproveitou uns
dias de inverno mais úmido para adquirir uma pneumonia barata – nem sequer uma pneumonia dupla,
ironizou dr. Carlos Passos – e emigrou para o astral” (AMADO, 2000a, p. 47).
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Zé Sampaio, marido de Dona Norma, é um doente imaginário. No dia do enterro de Vadinho,
recusa-se a ir ao cemitério e fica na cama, com os jornais de véspera, metido num pijama velho. Diante
da insistência de Dona Norma para que pelo menos olhasse o cortejo pela janela, ele “apenas gemeu um
fraco gemido e meteu o dedo grande na boca, (...) tinha um medo desatinado da morte, horror a visitas
a hospitais, de sentinelas e enterros, e naquele momento encontrava-se à beira do enfarte” (AMADO,
2000a, p. 21).
Dona Norma, sua esposa, por outro lado, era a prestimosidade personificada: a responsável por
todos, a providência do bairro, o pronto socorro da vizinhança. Todos lhe vinham pedir de tudo: emprestava de farinha de trigo a gravata borboleta, acudia doidos, atendia enfermos, aplicava injeções, dava
conselhos, chocava namoros, vivia alvoroçada, o que levou seu marido, Zé Sampaio, a concluir: “− É uma
caga voando, não tem paciência nem para sentar no aparelho... − e metia o dedo grande na boca, resignado” (AMADO, 2000a, p. 40-41).
Teodoro, o segundo marido de Dona Flor, é homem de rígida sistemática. Assim que se mudou
para a casa da esposa, deu ordens precisas à criada para que, no fim das aulas de culinária, após a limpeza da cozinha, cada peça fosse colocada em seu rincão marcado por ele com uma papeleta escrita a
capricho em letra de imprensa: “faca de pão, cortador de ovos, pedra de ralar, pilão e etc. e tal; não só
os objetos da escola como os da casa: rádio, vaso de flores, garrafas de licor, gaveta das camisas do dr.
Teodoro, gaveta de roupa íntima da senhora” (AMADO, 2000a, p. 279).
A vida do casal decorre tranquila e sem imprevisto, obedecendo à cuidadosa planificação, a perfeito organograma: iam ao cinema uma vez por semana, às terças-feiras, na sessão das vinte horas; duas
vezes por semana, após a janta, ele ensaiava o seu fagote; nas tardes de sábado, reunia-se com os músicos da orquestras; duas vezes por mês visitavam a casa de doutor Luís Henrique; almoçavam aos domingos com os tios da esposa, no Rio Vermelho; “às quartas-feiras e aos sábados, às dez da noite, minuto
mais, minuto menos, doutor Teodoro tomava da esposa em honesto ardor e em prazer constante, sendo
certo o bis aos sábados e facultativo às quartas-feiras” (AMADO, 2000a, p. 283-285).
Além de marido de Flor e sócio majoritário da farmácia Científica, Teodoro é músico da Orquestra
Amadores Filhos de Orfeu, na qual toca fagote, e membro da Sociedade Bahiana de Farmácia. Do círculo
da Sociedade faz parte Dona Neusa, a Neusoca. Ela é loira, é casada com R. Macedo e tem olhos gaios,
o que pode significar verdes, petulantes, ladinos ou, quem sabe, tudo isso reunido, afinal a obsessão de
Dona Neusa são os caixeirinhos novos da firma do marido. Cada novo amante é apelidado com o nome
de um remédio condizente com a qualidade mais saliente que o rapaz tem a lhe oferecer, o que lhe garante uma aparência sempre fresca e serena, mesmo em presença da pior maçada:
a loira Neusoca dos olhos gaios, era mulher de R. Macedo & Cia. A companhia formavam-na
os caixeiros, sendo d. Neusa atirada a um caixeirinho novo. Deles fazia coleção e os rebatizava
com nomes dos remédios mais em moda. Houve Elixir de Inhame, mulato grosso. Bromil parecia um menino de tão jovem e frágil, ainda imberbe e inocente, jóia preciosa da rara coleção.
Lindo era Emulsão de Scott, labrego recém-chegado das terras da Galícia, com faces de maçã.
Saúde da Mulher foi o pequeno Freasa, que lhe fez companhia quando ela convalescera de
hepatite. Teve o Regulador Gesteira, o Sabão Caboclo – um negrinho azul, ai minha Nossa
Senhora! O Tiro Seguro, o Maravilha Curativa. Este último representou uma traição de dona
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Neusa à ativa classe dos caixeiros da farmácia, da qual fora até então exclusiva: galante seminarista em férias nas vizinhanças, possuía para a ávida Neusoca duplo sabor de pecado contra
a lei dos homens e contra a lei de Deus (AMADO, 2000a, p. 295).

Em uma das reuniões da Sociedade, na qual se debate o tema: Da crescente aplicação pela classe
dos médicos de produtos manufaturados, com o consequente declínio do receituário manipulado, e das
imprevisíveis consequências resultantes, o mormaço e a monotonia das fórmulas e conceitos fazem Dona
Flor cochilar, Dona Rita tirar uma pestana e Dona Sebastiana dormir a sono solto. Só dona Neusa, apesar
de suas fundas olheiras, parece estar fresca e repousada. “Seus olhos acompanham os vaivéns do rapazola, empregado da Sociedade a encher de água um copo colocado na tribuna, para os oradores. Já lhe
escolheu apelido: 914, injeção de muita fama, tiro e queda contra a sífilis” (AMADO, 2000a, p. 300).
Dona Flor e seus dois maridos é um verdadeiro mostruário de personagens cômicas, pois o olhar,
ora derrisório, ora bem-humorado, do narrador não deixa escapar ninguém, nem heróis nem anti-heróis.
A ideia de que certas características humanas, como a hipocrisia e a ganância, são onipresentes pode
ser vista na “folha de pagamento” de Pelanchi Moulas, o contraventor-mor, “o grande homem, o dono
da cidade, o chefe do governador” (AMADO, 2000a, p. 399). Mesmo desaprovando seus métodos e condenando o fato de que seus ganhos eram obtidos através do jogo, do álcool e da prostituição, todos, do
padre ao poeta, vinham em busca de dinheiro:
Dinheiro para construir igrejas, para comprar sinos, contribuições para hospitais e obras pias,
para asilos de velhos e reformatórios de crianças, ajuda para caravanas de estudantes ao sul
e ao norte do país. Jornalistas e políticos ávidos, insaciáveis, necessitando todos eles de um
dinheirinho para salvar a pátria, a moral cristã, a civilização, e o regímen, da tenebrosa e fatal
ameaça da subversão e do ateísmo. Literato com planos de revistas e originais de livros: o
senhor é amigo da cultura, das letras e das artes, da poesia; é o próprio Mecenas redivivo (Pelanchi tinha vontade de dizer: Mecenas é a puta-que-o-pariu, em vez disso soltava uma pelega
de vinte ou de cinquenta, conforme fosse o moderador um jovem gênio ou um velho sonetista). Reformadores, moralistas, católicos, protestantes, esotéricos, todos os que combatiam os
maus costumes e a anarquia, o perigo comunista e o amor-livre, o iníquo abandono das regras
da gramática portuguesa (o pronome oblíquo a iniciar as frases), e o escandaloso decote dos
maiôs nas praias (exibindo tudo, até as vísceras). A Associação das Mães de Família em Permanente Vigília contra o Álcool, a Prostituição e o Jogo, sendo as mães de família principalmente
Antônio Chinelinha, no começo de sua carreira promissora; a Sociedade Protetora das Missões
na Oceania; a Campanha contra o Analfabetismo, do Major Cosme de Faria; a Devoção de São
Genaro e o Clube Carnavalesco das Alegras Morenas do Cabula. Enfermos de todas as enfermidades, da lepra ao câncer, da bubônica ao beribéri, da doença de Chagas à doença de São
Guido, e os batalhões de cegos, de pernetas, de cotós, sem falar nos malucos e naqueles que
vinham pedir dinheiro, pura e simplesmente, sem nenhum pretexto, com a cara mais limpa do
mundo (AMADO, 2000a, p. 399).

Voltando à declaração de intenções do ficcionista no início do romance, viu-se que sua intenção
era de obter a cumplicidade dos leitores para “sorrir da pequena-burguesia” e “enternecer-se com as
figuras tortas porém humanas”. Esses dois movimentos podem ser vistos como os dois extremos de uma
escala na qual estão representados diferentes graus de distância ou de aproximação, de derrisão ou de
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simpatia para com as características e peripécias das personagens. No extremo derrisório da escala, em
Dona Flor, estão a hipocrisia, o alpinismo social, a falsa moral, a presunção, típicas da “pequena-burguesia” de que trata a narrativa. Em outro lugar da escala, no ponto em que se mistura um tanto de riso a
um tanto de simpatia, estão as personagens que vivem à margem dessa sociedade que é alvo das críticas:
jogadores, boêmios, pobres, prostitutas, ou seja, aquelas que circulam em torno de Vadinho e nele têm
uma espécie de malandro exemplar.
Essas figuras provocam riso pelo deboche, pelo desprezo às aspirações ditas normais, pelo caráter
sui generis da sua filosofia, que pode ser resumida pelas palavras de Mirandão: “a felicidade é bastante
cacete; assaz maçante, em resumo: uma aporrinhação” (AMADO, 2000a, p. 365). Aos olhos da moral vigente na sociedade do romance, eles seriam imorais, quando, na verdade, possuem uma moral própria,
a que obedecem rigorosamente. Uma exemplificação mais detalhada daquilo em que consiste essa moral
às avessas pode ser observada no comportamento dos amigos de Vadinho, Anacreon e Arigof, quando,
por conta da ajuda invisível do amigo morto, passam a ganhar religiosamente, por assim dizer, no jogo.
A princípio, eles se deslumbram e se aproveitam do ganho fácil, mas a monotonia da vitória constante
faz com que eles comecem a renegar a sorte infalível. O primeiro a se ressentir foi Anacreon, porque,
segundo ele,
o ganhar sem fim não era jogo, não era uma disputa entre ele e a sorte, uma batalha contra o
banqueiro e bola da roleta, contra a carta e o dado. Tomava da ficha, punha na carta, no número, recolhia o ganho. Que gosto tinha aquilo, mágica mais sem graça? Que fizera ele, Anacreon,
o perfeito jogador, o pedagogo da roleta, para merecer o castigo dessa sorte irreversível? (...)
O velho Anacreon era feito de uma peça só, de honestidade e de decência, um jogador com o
prazer do jogo, o prazer de não saber, de arriscar. Agora não corria risco, sabendo antes mesmo do começo. Uma vergonha (AMADO, 2000a, p. 438).

Arigof demorou um pouco mais, porque, é forçoso confessar, o ganho fácil ameaçara corromper
o seu íntegro caráter:
Dera na mania de sustentar mulher, de gastar com amante, numa inversão total dos bons
costumes. Enchia Teresa de presentes, tendo-lhe comprado um globo em relevo e um pássaro
cantor para lhe embalar o sono. Queria a todo o transe assumir despesas de aluguel, de armazém e as demais (AMADO, 2000a, p. 438-439).

A amante, Teresa Negritude, sentindo-se frustrada e ofendida com esse desrespeito aos valores,
foi quem o fez ver o absurdo e o ridículo da situação, pois era a ela que “competia sustentar a casa e o
negro macho, ela tinha seu orgulho, sua honra a defender. Um ou outro presente, ainda vá; o pássaro
a deixara comovida, mas daí a querer contribuir para o aluguel, ah!, era um despropósito” (AMADO,
2000a, p. 439).
Quem lhes dá o exemplo, como se disse, é Vadinho. Ele é o jogador mais inveterado, o devedor
mais deslavado, o mulherengo mais sem-vergonha, o boêmio mais contumaz, o folião que nem a morte
consegue desanimar:
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Vadinho, o primeiro marido de Dona Flor, morreu num domingo de carnaval, pela manhã,
quando fantasiado de baiana, sambava num bloco, na maior animação, no Largo Dois de Julho, não longe de sua casa. (...) Vadinho caiu no samba com aquele exemplar entusiasmo,
característico de tudo quanto fazia, exceto trabalhar. Rodopiava em meio ao bloco, sapateava
em frente à mulata, avançava para ela em floreios e umbigadas, quando, de súbito, soltou
uma espécie de ronco surdo, vacilou nas pernas, adernou de um lado, rolou no chão, botando
uma baba amarela pela boca onde o esgar da morte não conseguia apagar de todo o satisfeito
sorriso do folião definitivo que ele fora (AMADO, 2000a, p. 3).

Contudo, mesmo sendo viciado em jogo, a vitória ou a derrota não lhe estraga a noite (Cf. AMADO, 2000a, p. 111). Quando Flor lhe pergunta se tinha visto Deus, ele responde: “Deus é gordo”. Apesar
de estar morto, isso não consegue lhe tirar o prazer de viver. Em resumo, Vadinho não leva nada a sério.
Entre os seus desafetos, ele é considerado “um capadócio”; entre os amigos, “um porreta”, mas ninguém
lhe fica indiferente. Talvez todos lhe tenham uma certa inveja. A inveja que a personagem cômica tem o
poder de provocar pela sua inconsciência, que, no caso de Vadinho, seria melhor dizer inconsequência.
Segundo, Cleise Mendes, a falha que contribui para tornar a personagem risível é justamente o
que vai transformá-la numa criança aos olhos dos espectadores, livre para agir para fora e além dos limites de um padrão adulto de comportamento. Ao agir de modo louco e irresponsável, ao dizer bobagens
e coisas absurdas, a personagem cômica parece manter intacto o patrimônio lúdico da infância, que o
espectador sente ter perdido para a coerência e a seriedade das exigências sociais. De certa maneira,
toda personagem cômica é uma criança grande, no sentido de acreditar e agir como se fosse maior, mais
forte, mais bela, mais sábia do que realmente é (2008, p. 45).
Nesse sentido, a falha cômica de Dona Flor é justamente superestimar a própria virtude. Sua obsessão é ser a mais casta e impoluta das viúvas, e tal excesso de pudicícia na ex-mulher de um homem
como Vadinho acaba atraindo as críticas de Dona Norma: “você é uma viúva metida a sebo, e está se
tornando intolerável” (AMADO, 2000a, p. 236). Nem dormindo Flor encontra paz, pois continua assistindo em seus sonhos à encenação erótico-burlesca do seu desejo reprimido, como se estivessem fazendo
pilhéria da sua peleja íntima entre a virtude e o pecado (Cf. AMADO, 2000a, p. 205-210). A vizinha, que
não perde oportunidade de dar conselhos, lhe diz:
Para o que você tem, que não é doença nem maluquice, só existem dois remédios, minha
filha: casamento ou descaração. Ou então entrar de freira num convento. Nesse caso tome
cuidado com os padeiros, leiteiros, jardineiros, e com padres, para não cornear Deus Nosso
Senhor (AMADO, 2000a, p. 237).

A viúva casa-se com Teodoro, mas a dose do remédio fornecido pelo farmacêutico não é suficiente, e Flor é “mantida em regime magro e insosso, sem sal e sem açúcar, casta esposa de marido
respeitador e sóbrio” (p. 421). Acostumada pelo primeiro marido a uma dieta rica em sabores e calorias,
Dona Flor não se contenta com menos e, na verdade, precisa dos dois remédios mencionados por Dona
Norma: casamento e descaração, que, em outras palavras, é exatamente o que Vadinho vai lhe dizer:
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Gosto tanto de ti (...), com amor tamanho que para te ver e te tomar nos braços, rompi o não
e outra vez eu sou (...). Eu sou marido da pobre Dona Flor, aquele que vai acordar tua ânsia,
morder teu desejo, escondidos no fundo do teu ser, de teu recato. Ele é marido da senhora
Dona Flor, cuida da tua virtude, de tua honra, de teu respeito humano. Ele é tua face matinal,
eu sou tua noite, o amante para o qual não tens jeito nem coragem. Somos teus dois maridos,
tuas duas faces, teu sim, teu não. Para ser feliz, precisas de nós dois; Quando era eu só, tinhas
meu amor e te faltava tudo, como sofrias! Quando foi só ele, tinhas um tudo, nada te faltava,
sofrias ainda mais. Agora, sim, és Dona Flor inteira como deves ser (AMADO, 2000a, p. 435).

Houve um equívoco anteriormente quando se disse que Vadinho não leva nada a sério. Há uma
única exceção que é o sentimento que ele tem por Dona Flor. Sentimento que ele leva a sério a ponto de
compreender que seu amor ardente e devasso não é suficiente para a esposa e de justificar a necessidade que ela tem, também, do amor nobre e respeitoso que o outro marido tem a lhe oferecer.
Talvez tenha sido aqui, nessa altura dos acontecimentos, faltando pouca coisa para a história acabar, que Jorge Amado tenha mudado seu intento de fazer a viúva ir ao encontro do marido morto. Talvez
o romancista tenha se enternecido com essa declaração de amor e se convencido com seus argumentos
de que o lugar de Vadinho era ao lado de Dona Flor, junto com Teodoro. Não se sabe bem se foi assim
que o caso se deu, mas o certo é que,
na manhã clara e leve de um domingo, os habituês do bar de Mendez, no Cabeça, viram passar
Dona Flor toda elegante, pelo braço do marido, doutor Teodoro (...). De rosto vivo, mas de
olhos baixos, discreta e séria como compete a mulher casada e honesta, dona Flor correspondeu aos bons dias respeitosos (...).
Do braço do marido felizardo, sorri mansa dona Flor: ah! Essa mania de Vadinho ir pela rua a
lhe tocar os peitos e os quadris, esvoaçando em torno dela como se fosse a brisa da manhã.
Da manhã lavada de domingo, onde passeia dona Flor, feliz de sua vida, satisfeita de seus dois
amores (AMADO, 2000a, p. 448).

Conclusão
Para concluir esta proposta de leitura, far-se-á uma pequena digressão em torno dos desejos de
Dona Flor, a partir de algumas reflexões de Maria Rita Kehl sobre “o que querem as mulheres”. No texto,
“A mínima diferença”, tomando Ana Karenina e Emma Bovary como representantes dos impasses da longa passagem da mulher ocidental do século XIX para a modernidade, ela observa que, do ponto de vista
dessas narrativas, o suicídio parecia ser a única solução possível para aquelas que não se conformavam
com os seus papéis. Denominadas, pela psiquiatria do século XIX, como “bovarismo”, muitas das insatisfações e ilusões dessas personagens – que equivalem hoje a manifestações de crença no livre-arbítrio e
na livre iniciativa – pareciam, quando encontrados nas Emmas e Annas de outrora, manifestações delirantes de um desajuste psicológico (KEHL, 1996, p. 21-28).
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Em “Um corpo que seja seu”, por sua vez, Kehl (1996, p. 96-104) comenta o romance The awkening, de Kate Chopin, observando que a morte da personagem principal, Edna Pontellier, não parece
ter sido uma escolha – nem da personagem nem da autora – mas resultado de uma espécie de falta de
solução dramática para as narrativas, cujas personagens femininas tentaram, de alguma forma, mudar
seus destinos. É como se essas mulheres estivessem numa espécie de entrelugar ou de entremomento
(da narrativa? da história? dos costumes?). Já não cabiam mais onde estavam e ainda não havia para
onde ir. Do final do século XIX até este início do século XXI, contudo, as conquistas femininas propiciaram
a criação de outras soluções dramáticas para as narrativas que as mulheres vêm protagonizando, muitas
delas bem menos trágicas do que aquela em que se exige a morte da heroína no final.
As personagens-título de Jorge Amado são mulheres não conformadas ao lugar que lhes cabe.
Tieta do Agreste, Tereza Batista, Gabriela e Dona Flor, cada uma a sua maneira, conseguem reverter o
desfecho nefasto que lhes parecia, a princípio, destinado. Tieta foi renegada, deserdada e expulsa de
casa pelo pai; Tereza foi vendida a um coronel de quem seria escrava; Gabriela poderia ter sido morta
por ter traído o marido com o padrinho de casamento e Dona Flor, esposa triste e insatisfeita de um
marido enfadonho, estava fadada a morrer para ir ao encontro do falecido primeiro marido. Nos casos
de Gabriela e Dona Flor, a morte da heroína – o que seria um desfecho condizente com a tragédia – não
acontece, porque houve uma reviravolta, uma reversão do destino, que é um lance típico da comédia.
Em Gabriela, a reviravolta se dá por conta da nulidade da certidão de nascimento da personagem, o que
permite a reversão do casamento, ou melhor, do status que obrigava Nacib a lavar sua honra com sangue.
Em Dona Flor, o que acontece é a reversão da própria morte. A heroína não vai ao encontro do marido
morto, ele volta para ficar ao seu lado. Com esse final, Dona Flor recebe não apenas a indulgência pelo
adultério, mas também a satisfação dos seus multifacetados desejos, coisa que só os dois maridos poderiam lhe dar. E, finalmente, como observa Vilma Áreas, “a tragédia nos ensina a inevitabilidade da morte,
enquanto a comédia, a inevitabilidade da ressurreição. Segundo esse ponto de vista, a tragédia seria uma
comédia incompleta” (1999, p. 22). Segundo esse mesmo ponto de vista, Dona Flor e seus dois maridos
é uma completa comédia.
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