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Humor is the offspring of man – it comes 

forth like Minerva fully armed from the 

brain. 

Alfred L'Estrange 

 

A vida é curta, a arte é longa. A 

ocasião, fugidia. A esperança, falaz. E o 

julgamento, difícil. 

Hipócrates 

  



 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar o conceito estético de humor 

subjacente às discussões travadas pela crítica literária brasileira do século XIX em 

torno de Memórias póstumas (GUIMARÃES, 2004; ROMERO, 1897). No intento de 

atingi-lo, fez-se necessário percorrer dois caminhos: o primeiro deles, acompanhando 

o processo de estruturação do conceito de humor inglês até sua manifestação em 

Tristram Shandy (KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL, 1979; WATT, 2010); o segundo, 

identificando as particularidades da manifestação do humor inglês em Memórias 

póstumas e a dinâmica alimentada pela crítica brasileira com a questão da identidade 

nacional (CANDIDO, 2012; MAGALHÃES JÚNIOR, 2008). 

 

Palavras-chave: Tristram Shandy. Identidade nacional. Humor inglês. Literatura 

comparada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper aims to identify the aesthetic concept of humor underlying Brazilian 

19th-century critical readings of Epitaph of a small winner, by Machado de Assis 

(GUIMARÃES, 2004; ROMERO, 1897). First, we follow the structuring process of the 

concept of English humour from the Hippocratic theory of humors through Tristram 

Shandy, by Laurence Sterne (KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL, 1979; WATT, 2010). 

Finally, we analyze it in Epitaph of a small winner considering the concept of national 

identity in Brazilian literary milieu at the time (CANDIDO, 2012; MAGALHÃES JÚNIOR, 

2008). 

 

Keywords: Epitaph of a small winner; Tristram Shandy. English humour. National 

identity. Comparative literature. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O romance Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, foi 

publicado em um único volume pela primeira vez, em 1881. Seu conteúdo é a vida 

prosaica e o pensamento original do narrador Brás Cubas, herdeiro de uma abastada 

família carioca que se torna escritor após a morte. 

No prólogo Ao leitor, Brás Cubas anuncia as peculiaridades que distinguem 

essas memórias. Seu ponto de vista é o de um homem morto; a própria obra, “difusa”; 

seu estilo, “a forma livre de um Sterne”, por vezes misturada a “rabugens de 

pessimismo”; o olhar sobre a vida é galhofeiro e melancólico; os termos de sua relação 

com o “fino leitor”, oscilantes e contraditórios, como fica evidente quando Brás Cubas 

assegura seu desejo de agradar o público e mais adiante revela pouco se importar 

com sua opinião: “A obra em si mesma é tudo: se te agradar, fino leitor, pago-me a 

tarefa; se te não agradar, pago-te com um piparote, e adeus” (MACHADO DE ASSIS, 

1986a, p. 513). 

O estilo designado como “forma livre” no prefácio Ao leitor refere-se à forma de 

narrar desenvolvida pelo escritor inglês Laurence Sterne em seu romance A vida e as 

opiniões do cavalheiro Tristram Shandy, publicado na Inglaterra em nove livros, entre 

1760 e 1767. Ele é o resultado final da interação entre múltiplos recursos estilísticos 

transgressivos, tais como: subversões na pontuação; elementos não verbais 

integrados ao tecido da narrativa; páginas em branco e eliminação proposital de 

páginas; introduções arbitrárias de trechos de gêneros diversos, aparentemente 

desconexos ou dispensáveis para a narrativa; digressões impulsionadas por 

circunvoluções súbitas no pensamento do narrador e pela livre associação de ideias; 

insólitas abordagens ao leitor; capítulos de apenas um parágrafo, de um período, ou 

mesmo inexistentes. 

O “estranho conúbio” entre galhofa e melancolia também está em Tristram 

Shandy, com sua atmosfera poderosamente propícia tanto para a experiência do riso 

quanto para a experiência de sentimentos elevados, entre eles a estima, a compaixão 

e a melancolia. 

Para Stuart Tave (1960, p. 22, tradução nossa), é Sterne quem fornece “os 

exemplos que mais contribuem para o reconhecimento dessa espécie de humor que 
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extrai o sorriso e as lágrimas”1. Entretanto, o estudioso também os identifica de forma 

geral no Dom Quixote, de Cervantes; no personagem Sir John Falstaff, de 

Shakespeare; nas cartas, historietas e ensaios de Sir Roger de Coverley (1711) –

personagem criado por Joseph Addison para The Spectator–, assim como no romance 

Joseph Andrews (1742), de Henry Fielding. A provocação que combina riso e nobreza 

de sentimentos continuou pujante na literatura inglesa do século XIX com escritores 

como Charles Lamb e Charles Dickens, também apreciados por Machado de Assis 

(GOMES, 1976). 

Contudo, além de Tristram Shandy e Memórias póstumas, raros foram os 

romances que conseguiram suscitar o riso e a melancolia enquanto se valiam das 

ousadias estéticas da forma livre. Em Riso e melancolia (2007), estudo que trata da 

tradição shandiana, Rouanet reconhece apenas mais três: Jacques, o Fatalista, de 

Denis Diderot, publicado postumamente em 1792; Viagem à roda do meu quarto 

(1794), de Xavier de Maistre; e, por fim, Viagens na minha terra (1846), de Almeida 

Garret. 

As primeiras reações dos críticos a Memórias póstumas foram de estranheza. 

Até 1881, nada de semelhante havia sido visto na literatura feita no Brasil, nem se 

prenunciado de forma perceptível nas obras anteriores de Machado de Assis. “Muita 

coisa existe que não entendemos”, diz Capistrano de Abreu, “um livro concêntrico, isto 

é, há dentro dele muitos livros, de tendências nem sempre convergentes”. O crítico 

Urbano Duarte chegou a negar a Memórias póstumas sua filiação ao gênero do 

romance, ao mesmo tempo em que identificava “percepções singulares, conceitos de 

grande agudeza, certa veia cômica, que faz rir para não fazer chorar” (MACHADO, 

2003, p. 132-134). 

Alguns críticos apontaram em Memórias póstumas a presença do humor então 

identificado como britânico. À época grafada humour na França e no Brasil, essa 

maneira de ver e representar o mundo já estava amplamente consagrada nos meios 

literários do século XIX como característica natural e exclusiva dos povos anglo-

germânicos.  

                                                           
1the examples that did most to evoque the recognition of a species of humor that draws forth smile and 
tears were in Sterne.  Aqui e a seguir, salvo indicação contrária, traduzo os trechos citados acima. 
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Numa passagem do ensaio intitulado Laurence Sterne, or the humourist, escrito 

em 1870, o crítico Edmond Schérer apresenta da seguinte forma o posicionamento 

particular do humorista diante da vida: 

 
 

Aqui o temos – um espírito leve e descontraído, um homem que olha 
as questões humanas de forma divertida e simpática, que ama o 
mundo sem formar dele uma ideia muito elevada. E temos, como 
resultado, uma sátira gentil onde a amargura é substituída pelo bom 
humor, o desprezo pela afeição, o espírito de rebaixamento pela 
sensibilidade, uma sátira que nos inspira com interesse e mesmo 
afeição pela mesma pessoa de quem ele ri 2 (SCHERÉR, 1891, p.170). 
 
 

Uma parte da crítica brasileira aprovava a inovação e procurava familiarizar os 

leitores com o fenômeno, como é o exemplo de Magalhães de Azeredo, para assim 

define o humor: 

 
 

um predicado quase absolutamente novo e desconhecido nas nossas 
letras. Em geral, entendemos por humorismo o hábito de encarar as 
coisas pelo seu lado cômico, provocando com remoques joviais a 
gargalhada das turbas. 
 
Não se parece nada com esse impropriamente denominado 
humorismo o de Machado de Assis: é um humorismo mais fino, mais 
aristocrático, mais acerbo. (AZEREDO 1892 apud MACHADO, 2003, 
p. 175). 
 
 

Havia, no entanto, aqueles que enxergavam o humor em Memórias póstumas 

como uma violação ao espírito nacional.  De acordo com Sílvio Romero, o crítico mais 

representativo dessa corrente, ao adotar a “particularíssima feição da índole de certos 

povos” Machado de Assis havia abandonado a missão reservada a todos os escritores 

brasileiros: fortalecer a identidade nacional através de uma tradição literária que a 

representasse e estimulasse. Segundo essa apreciação, Memórias póstumas e os 

romances posteriores do escritor não eram originais, mas sim “para tudo dizer numa 

palavra, uma imitação, aliás pouco hábil, de vários autores ingleses” (ROMERO, 1897, 

p.131). 

                                                           
2 There we have him - a light and easy humour, a man who looks at once with amusement and sympathy 
at human affairs, who loves the world without forming too high an idea of it. And we have, as the result, 
a kindly satire where bitterness is replaced by good humour, contempt by affection, the spirit of 
detraction by sensibility, a satire which inspires us with interest and even affection of the very person of 
whom it makes fun. 
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Os estudos franceses exerceram influência particular sobre o acolhimento dado 

ao humor de Memórias póstumas pelos críticos brasileiros. Em dois importantes 

capítulos do estudo crítico Machado de Assis, Silvio Romero adota como base de 

sustentação ensaios de Émile Hennequin, Hyppolite Taine e Edmond Schérer sobre 

o humor. Nos ensaios em questão, seus autores analisam respectivamente Dickens, 

Carlyle e Sterne em busca de traços estéticos, temáticos e filosóficos particulares a 

essa manifestação exclusiva dos “povos do Norte”. 

De acordo com Romero (1897, p. 137), Taine identifica o humor em Carlyle como 

“o gosto dos contrastes”; o disfarce das ideias cômicas sob uma veste solene; o 

esquecimento do público; a escrita excêntrica, guiada pelos “caprichos da fantasia”, 

pelos “altos e baixos da invenção”; “a irrupção súbita de uma alegria violenta soterrada 

debaixo de um montão de tristezas” e “a indecência grosseira [que] aparece 

bruscamente”. 

O objetivo principal deste trabalho é reconstituir o conceito estético de humor 

subjacente às discussões travadas pela crítica literária brasileira do século XIX em 

torno de Memórias póstumas. No intento de atingi-lo, fez-se necessário percorrer dois 

caminhos: o primeiro deles, acompanhando a cadeia de processos históricos 

responsáveis pela estruturação do conceito de humor inglês até sua manifestação em 

Tristram Shandy; o segundo, identificando as particularidades da manifestação do 

humor inglês em Memórias póstumas e a dinâmica alimentada pela crítica brasileira 

com a questão da identidade nacional. 

O desenvolvimento do trabalho em si distribui-se em três partes. A primeira 

dedica-se a identificar as principais etapas da formação que levaram ao conceito 

estético do humor vigente no século XIX, tomando como ponto de partida a concepção 

fisiológica da medicina hipocrática. O relato da evolução da teoria dos humores entre 

a Antiguidade e a Idade Média acompanha o roteiro dado no estudo iconográfico sobre 

a melancolia, Saturn and melancholy, de Klibansky, Panofsky e Saxl (1979).  

Ensaios diversos fundamentam a identificação e a análise das transformações 

do conceito propagadas pelo teatro inglês entre a Renascença e a Restauração 

(BALDWIN, 1903; CRUTWELL, 1951). O estudo A ascensão do romance, de Ian Watt 

(2010), e o ensaio O verdadeiro e o falso humor, de Joseph Addison (1915), são as 

fontes principais para o acompanhamento da tensão estética que amadurece o 

conceito de humor inglês no século XVIII, assim como de suas relações com a 

ascensão do romance e a popularização da imprensa. 
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A segunda parte trata do caráter especialmente transgressivo do humor inglês 

em Memórias póstumas contra a expectativa convencional de que os escritores 

brasileiros promovessem e defendessem a entidade nacional através da literatura. 

Recorremos especialmente a Candido (2012) e a Magalhães Júnior (2008) para a 

reconstituição de aspectos literários, sociais e históricos diretamente relacionados a 

essa questão. 

A última etapa consiste na apresentação de um estudo comparativo entre duas 

passagens correlacionadas tematicamente em Memórias póstumas e em Tristram 

Shandy, com o intuito de exemplificar algumas afinidades e diferenças nas 

manifestações do humor inglês no Brasil de 1880 e na Inglaterra da década de 1760. 

A presente dissertação e as leituras que a fundamentaram foram grandemente 

estimuladas pela convicção transmitida por Antonio Candido (2012, p. 635), que diz 

em Formação da literatura brasileira: 

 
 

Ao descrever os sentimentos e as ideias de um dado período literário, 
elaboramos frequentemente um ponto de vista que existe mais em 
nós, segunda a perspectiva da nossa época, do que nos indivíduos 
que o integraram. Para contrabalançar a deformação excessiva deste 
processo, aliás inevitável, é conveniente um esforço de determinar o 
que eles próprios diziam a respeito; de que modo exprimiam as ideias 
que sintetizamos e interpretamos. Neste sentido, impõe-se o estudo 
da crítica no período em apreço, porque ela é de certo modo a 
consciência da literatura, o registro ou o reflexo das suas diretrizes e 
pontos de apoio. 
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2 A FORMAÇÃO DO CONCEITO DE HUMOR INGLÊS 

 
 
Desde o século XVI, quando a antiga e medieval psicologia dos quatro 
humores e seu poder de determinar o temperamento foram adaptados 
a um uso mais especializado para denotar formas peculiares de 
variação mental em relação à norma, “humor” mostrou-se um termo 
principal no vocabulário da comédia. Entretanto, o século XVIII 
transformou sua natureza e o lançou numa tal série de aventuras no 
campo da política, da filosofia, da psicologia e da arte, que no início do 
século XIX o termo havia atingido uma significância cósmica.3(TAVE, 
1960, p.91). 

 
 

2.1 Humor: hipocráticos e peripatéticos 

 

A medicina empírica praticada pelos gregos no início do século V a.C. já adotava 

a patologia dos humores, como eram então conhecidos os fluidos corporais que 

regulavam o funcionamento do organismo. A leitura dos tratados médicos produzidos 

nos séculos V a.C. e IV a.C., reunidos na Coleção Hipocrática (Corpus hippocraticum), 

revela que havia múltiplos entendimentos concorrentes sobre a natureza, o 

funcionamento, e mesmo a quantidade de humores (PRIORESCHI, 1996, p. 268-269).  

Alguns estavam convencidos da existência de um número indefinido deles, como 

era o caso de Eurífon de Cnidos, contemporâneo mais velho de Hipócrates e um dos 

possíveis autores da Coleção Hipocrática. Heródico – também pertencente à escola 

de Cnidos e suposto tutor de Hipócrates – resumia-os a apenas dois: um amargo e 

outro doce4. Havia ainda os que defendiam ser o homem constituído por apenas um 

único humor. Em relação a qual seria esse elemento, abria-se mais uma discordância: 

o sangue, a bile e a fleuma eram cogitados. 

O conhecimento sobre os humores reunido pelos médicos hipocráticos trazia 

incorporados conceitos e categorias desenvolvidos anteriormente pelos pitagóricos 

entre VII e V a.C : a presença dos elementos água, fogo, terra e ar na composição do 

Universo; os quatro princípios que governavam o homem, localizados no cérebro, no 

                                                           
3Since the sixteenth century, when the ancient and medieval psychology of the four humours and their 
determination of temperament had been adapted to a more specialized usage, to denote peculiar forms 
of mental variation from the norm, “humour” had been a major term in the vocabulary of comedy; but 
the eighteenth century transformed its nature and started it on a series of such adventures, in politics, 
philosophy, psychology, and art, that by the early nineteenth century it had arrived at a cosmic 
significance. 

4 Equivalente à fleuma e à bile, respectivamente. 
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coração, no umbigo e no falo; a concepção de que a saúde era fruto da harmonia 

entre as qualidades frio, quente, úmido e seco, enquanto a doença era o resultado da 

predominância de uma delas sobre as demais. 

A teoria dos quatro humores dos hipocráticos também é herdeira dos estudos de 

Empédocles de Agrigento, especialmente no que diz respeito à sua concepção das 

quatro estações e dos quatro elementos cósmicos. Para o filósofo pré-socrático, o sol 

(fogo), a terra, o céu (ar) e o mar (água) compunham não só o homem, mas todo o 

Universo. Assim, o microcosmo e macrocosmo estavam em unidade. No homem, as 

formas de composição desses quatro elementos e suas respectivas qualidades 

determinavam sua saúde, a extensão do seu entendimento, sua disposição e seus 

talentos particulares.  

Klibansky, Panofsky e Saxl (1979, p. 6) explicam que, para Empédocles,  

 
 
a combinação perfeita seria aquela em que os quatro elementos 
estivessem igualmente equilibrados. No tocante à quantidade, as 
minúsculas unidades elementares de tal combinação não poderiam 
ser nem numerosas demais, nem muito reduzidas; no que diz respeito 
à qualidade, seria imprescindível que não fossem nem grosseiras, 
nem refinadas em excesso. Essa combinação perfeita produziria o 
homem de entendimento mais amplo e espírito mais aguçado.  
O desequilíbrio numérico das unidades elementares explicaria tanto a 
existência de indivíduos soturnos e letárgicos como a de pessoas 
impetuosas e entusiasmadas, porém incapazes de manter um esforço 
constante. Se a combinação entre os elementos se desse mais 
harmoniosamente numa parte do corpo que em outra, um acentuado 
talento específico se manifestaria: nos oradores, a língua era a região 
favorecida; nos artistas, as mãos.5 
 

 
Com base nesses fundamentos, Hipócrates e sua escola constituíram a teoria 

dos quatro humores. Na reunião de estudos e anotações conhecida como Da natureza 

do homem, Hipócrates (460 a.C. – 370 a.C.) discorre sobre a preservação e 

recuperação da saúde como frutos da dinâmica de interação entre o ciclo das 

                                                           
5 The perfect combination, was, first, that in which all the elements were equally apportioned; secondly, 
that in which the elemental units – as we should say, the atoms – of the combination were neither too 
many not too few in quantity, neither too coarse nor too fine in quality. This perfect combination produced 
the man with the largest understanding and the keenest wit. If all the elements were nor equally 
apportioned, the man would be a fool. If the number of the apportioned atoms was either too great or 
too small, the man produced would be either gloomy and lethargic, or hot-blooded and enthusiastic, but 
incapable of sustained effort. And if the combination was more perfect in one part of the body than in 
another, this would produce individuals with a marked specific talent – orators, for instance, if the “crasis” 
of the tongue, artists if that of the hands, was especially good. 
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estações do ano, os quatro elementos cósmicos e os humores fleuma, sangue, bile 

negra e da bile amarela6. 

O equilíbrio na proporção, na combinação, na força e na quantidade dos 

humores proporcionaria a saúde, enquanto que anormalidades dariam origem a 

problemas e doenças diversas. Os ciclos do tempo teriam influência decisiva sobre a 

produção dos humores pelo organismo. A cada estação do ano e a cada uma das 

quatro fases da vida, um humor determinado tenderia a prevalecer sobre os outros. O 

sangue, quente e úmido, predominaria na primavera e regeria a infância; a bile 

amarela, quente e seca, ganharia ascendência no verão e na juventude; a bile negra 

seria característica do outono e da maturidade, combinando o frio com o seco; e, por 

fim, a fleuma, fria e úmida, seria preponderante no inverno e na velhice.  

A vida do homem, os quatro elementos e “todas as coisas que existem no 

universo” estariam em interdependência: 

 
 

Então, todos esses elementos estão sempre presentes no corpo de 
um homem, mas, conforme o ano passa, tornam-se ora mais, ora 
menos poderosos, cada um por sua vez e de acordo com sua 
natureza. Cada ano compartilha de cada elemento, o quente, o frio, o 
seco e o úmido; assim como nenhum desses elementos duraria 
sequer um momento sem todas as coisas que existem no universo, 
todas elas desapareceriam se um deles viesse a faltar, pois pela 
mesma necessidade todas as coisas são construídas e nutridas umas 
pelas outras – da mesma forma, se qualquer um desses elementos 
congênitos viesse a falhar, o homem não conseguiria viver.7 
(HIPPOCRATES, 1959, p. 22, 23). 

 
 

Numa pessoa idealmente saudável, a crasis – dinâmica individual de variação e 

combinação dos humores – seria perfeitamente harmoniosa. Desequilíbrios na crasis, 

por sua vez, teriam como resultado doenças, indisposições e inclinações mentais 

particulares. 

                                                           
6 Transcrevemos aqui o esclarecimento de Prioreschi (1996, p. 266): “A fleuma era mais provavelmente 
o que chamamos muco; a bile amarela o que chamamos bile, e a bile negra era um humor que 
provavelmente devia sua existência imaginária à observação que, algumas vezes, após hemorragias 
urinárias ou gastrointestinais, o vômito, as fezes e a urina podiam tornar-se negros”. 

7All these elements then are always comprised in the body of a man, but as the year goes round they 
become now greater and now less, each in turn and according to its nature. For just as every year 
participates in every element, the hot, the cold, the dry and the moist – none in fact of these elements 
would last for a moment without all the things that exists in this universe, but if one were to fail all would 
disappear, for by reason of the same necessity all things are constructed and nourished by one another 
– even so, if any of these congenital elements were to fail, the man could not live. 
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Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.) e os peripatéticos continuaram a desenvolver a 

teoria dos quatro humores. Na compilação de 38 livros conhecida como Problemata, 

é ela que fundamenta grande parte das cerca de 900 explicações para fenômenos 

que povoam o cotidiano do homem, em particular aqueles que dizem respeito à 

promoção do seu bem-estar e à expansão de seu entendimento sobre a vida. 

Entre os temas tratados à luz da teoria dos humores estão a vida sexual, a 

transpiração, a embriaguez, a alimentação, o sono, os exercícios e os tratamentos 

adequados para doenças específicas. Há explicações para fenômenos prosaicos 

como a redução dos efeitos do excesso de vinho através do consumo de certos 

alimentos. 

Com os peripatéticos, a teoria dos humores também passou a ser uma fonte 

para a compreensão de convenções sociais, comportamentos específicos e 

processos mentais. Sete livros em especial agrupam questionamentos e explicações 

dessa natureza: Teoria Matemática (Livro XV); Estudos Literários (Livro XVIII); Música 

(Livro XIX); Medo e Coragem (Livro XXVII); Temperança e Intemperança, Continência 

e Incontinência (Livro XXVIII); Justiça e Injustiça (Livro XXIX); e, por fim, Prudência, 

Inteligência e Sabedoria (Livro XXX). 

Um desses problemas será considerado seminal para transformações futuras no 

conceito de humor, pois leva a teoria dos humores para além do domínio físico e 

mental ao tratar da singularidade espiritual dos melancólicos, cuja crasis peculiar 

resulta numa natureza marcada pela excepcionalidade, com manifestações tão 

extremas quanto a loucura, a genialidade, a apatia e o ímpeto de suicídio. 

(KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL,1979). 

O Problema XXX, I, também conhecido como “monografia sobre a melancolia”, 

começa com o seguinte questionamento, que também funciona como introdução: 

 
 

Por que todos aqueles que se tornam eminentes na filosofia, ou na 
política, ou na poesia, ou nas artes são claramente melancólicos, e 
alguns deles a ponto de serem afetados por doenças causadas pela 
bile negra?8 (KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL,1979, p. 18). 

  

                                                           
8Why is it that all those who have become eminent in philosophy or politics or poetry or the arts are 
clearly melancholic, and some of them to such an extent as to be affected by diseases caused by black 
bile?An example from heroic mythology is Heracles. For he apparently had this constitution and 
therefore epileptic afflictions were called after him "the sacred disease" by the ancients. […] Among the 
heroes many others evidently suffered in the same way, and among men of recent times Empedocles, 
Plato, and Socrates, and numerous other well-known men, and also most of the poets. 
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Tomando o conteúdo da pergunta, pode-se concluir que o comportamento 

melancólico era reconhecível socialmente e associado a um grupo específico. 

Portanto, o que se pretende discutir não é a existência do fenômeno, mas sim como 

ele se ajusta ao ordenamento natural. 

 
 

Um exemplo da mitologia heroica é Héracles. Aparentemente ele tinha 
essa constituição, e por sua causa as aflições epilépticas foram 
chamadas de “a doença sagrada” pelos antigos. [...] Entre os heróis, 
muitos outros sofreram da mesma forma, e entre os homens dos 
tempos recentes Empédocles, Platão e Sócrates, além de outros 
homens célebres, e também a maioria dos poetas. (KLIBANSKY; 
PANOFSKY; SAXL, 1979, p.18). 

 
 

Segue-se a enumeração de outros heróis míticos e homens eminentes 

acometidos pela melancolia: o lacedemônio Lisandro, que pôs fim à Guerra de 

Peloponeso; o herói Ajax de Salamina; Belerofonte, com sua preferência por lugares 

desertos; e o poeta Maracus de Siracusa, que realizava seus melhores versos quando 

“fora de si”. 

O autor recorre a uma analogia entre o vinho e a bile negra para descrever em 

detalhes as singularidades desse humor e seus efeitos sobre os homens. Segundo 

ele, a natureza aérea de ambos os fluidos é o que possibilitaria essa associação. 

Tanto no caso de excesso na ingestão de vinho quanto no de anormalidades no 

volume e na temperatura da bile negra, a força do ar em busca de expansão colocaria 

o organismo em estado de tensão. Nos ébrios e nos melancólicos, esse estado era 

visível pelo aspecto esticado da pele e pelas veias distendidas. Tal tensão também 

provocaria extremos de comportamento em ambos os grupos:  

 
 

o que um homem é momentaneamente quando está bêbado, outro é 
por natureza: um homem é eloquente, outro emotivo, outro facilmente 
levado às lágrimas; este efeito também o vinho tem sobre as 
pessoas.9(KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL, 1979, p. 20). 

 
 

Como as pedras e o ferro, a bile negra poderia atingir temperaturas muito altas 

ou muito baixas. No primeiro extremo, ela provocaria agitação, alegria e êxtase. No 

                                                           
9 For as one man is momentarily, while drunk, another is by nature: one man is loquacious, another 
emotional, another easily moved to tears; for this effect, too, wine has on some people. 
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segundo, os efeitos seriam torpor, ansiedade, apatia e depressão. Se a temperatura 

da bile negra oscilasse rápida e amplamente em seu organismo, o melancólico 

poderia apresentar comportamentos contraditórios diante de estímulos semelhantes.  

Os indivíduos em que a temperatura da bile negra se mantivesse sempre um 

pouco acima do normal tenderiam a ser arrebatados, talentosos, excêntricos, 

proeminentes nas artes, na política ou na filosofia, assim como facilmente arrebatados 

pela raiva e pelo desejo. Ao contrário, os melancólicos cuja bile negra fosse 

constantemente mais fria seriam embrutecidos e estúpidos.  

No Problema XXX, I, um perfil humano sólido, peculiar, passível de descrição e 

de identificação nasce do desequilíbrio humoral. A “monografia sobre a melancolia” 

antecipa a relação de correspondência entre humor e temperamento que será 

estendida também à cólera, ao sangue e à bile amarela e integrada à teoria dos 

humores no século III d.C.  

Os peripatéticos também se interessaram pelos tipos humanos dominados pela 

força de uma só característica, como prova a reunião de textos satíricos. Os 

caracteres, cuja autoria é tradicionalmente atribuída a Teofrasto (371 a.C. – 287 a.C.), 

principal discípulo de Aristóteles. Essa obra apresenta 30 descrições de indivíduos 

cujo comportamento reduz-se a manifestações recorrentes de apenas um traço, 

geralmente negativo.  São exemplos o bajulador, o contador de vantagens, o avaro, o 

maledicente, o oligarca e o defensor de pilantras.  

Os textos possuem uma estrutura predominante: o título, seguido de uma breve 

asserção sobre a característica em destaque, após a qual o autor apresenta situações 

cotidianas ou historietas que a evidenciam, encerrando com uma conclusão judicatória 

(BALDWIN, 1903, p. 442). 

 
 
XXIX. O Protetor de Pilantras 
Proteger pilantras é uma forma de apetite pelo vício. 
O Protetor de Pilantras é alguém que se lançará na companhia 
daqueles que perderam processos judiciais e foram condenados em 
causas criminais, por conceber que, associando-se a tais pessoas, 
aumentará seu conhecimento mundano e inspirará a maior das 
admirações. Falando de homens honestos, acrescentará “mais ou 
menos”, e observará que ninguém é honesto – todos os homens são 
iguais; de fato, um de seus sarcasmos é, “Que camarada honesto!”. E 
mais, ele dirá que o pilantra é “um homem franco, se alguém olhar o 
caso com isenção de espírito”. “A maioria das coisas que as pessoas 
dizem a seu respeito”, admite ele, “são verdadeiras; mas outras” 
(acrescenta) “não são conhecidas”; mais especificamente, que ele é 
“um camarada inteligente, um homem de tato, e que estima seus 
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amigos”; e retrucará em sua defesa que “nunca conheceu homem 
mais capaz”. Ele o favorecerá, também, quando falar na Eclésia ou 
nas barras de um tribunal; também apreciará observar ao júri: “A 
questão é de causa, não de pessoa”. “O réu”, dirá ele, “é o guardião 
do povo, – ele se mantém vigilante junto aos malfeitores. Não teremos 
ninguém que chegue à raiz dos prejuízos públicos se nos permitirmos 
perder tais pessoas”. Ele está pronto a tornar-se o maior defensor dos 
imprestáveis, e a armar conspirações nos tribunais em defesa de 
causas ruins; e quando couber a ele a audiência do caso, interpretará 
as afirmações dos litigantes no pior sentido. 
[Em resumo, a simpatia pela pilantragem é irmã da própria 
pilantragem; e verdadeiro é o provérbio “Os semelhantes se 
atraem”].10 (THEOPHRASTUS, 1909, p. 155 - 157). 

 
 

Ao contrário do melancólico objeto do Problema XXX, I, os tipos de Teofrasto 

mantêm-se na camada mais exterior da personalidade. Contudo, como diz o tradutor 

R. C. Jebb na edição aqui utilizada, 

 
 

Ainda que não se aprofundem na natureza humana, eles tocam coisas 
na sua superfície com muito humor e agudeza. Como ilustrações dos 
costumes, igualmente, têm o mérito de tratar de pessoas comuns e da 
vida cotidiana11. (THEOPHRASTUS, 1909, p. 1). 

 
 

Em Sobre os temperamentos, o médico e filósofo Galeno (129 d.C. – 200 d.C.) 

desenvolveu a primeira tipologia dos quatro temperamentos, o colérico, o melancólico, 

o sanguíneo e o fleumático, fundamentada por associações entre traços fisiológicos e 

                                                           
10The Patronising of Rascals is a form of the appetite for vice. 
The Patron of Rascals is one who will throw himself into the company of those who have lost lawsuits 
and have been found guilty in criminal causes; conceiving that, if he associates with such persons, he 
will become more a man of the world, and will inspire the greater awe. Speaking of honest men, he will 
add ‘so-so,’ and will remark that no one is honest, — all men are alike; indeed, one of his sarcasms is, 
‘What an honest fellow!’ Again, he will say that the rascal is ‘a frank man, if one will look fairly at the 
matter.’ ‘Most of the things that people say of him,’ he admits, ‘are true; but some things’ (he adds) ‘they 
do not know; namely that he is a clever fellow, and fond of his friends, and a man of tact’; and he will 
contend in his behalf that he has ‘never met with an abler man.’ He will show him favour, also, when he 
speaks in the Ecclesia or is at the bar of a court; he is fond, too, of remarking to the bench, ‘The question 
is of the cause, not the person.’ ‘The defendant,’ he will say, ‘is the watch-dog of the people, — he keeps 
an eye on evil-doers. We shall have nobody to take the public wrongs to heart, if we allow ourselves to 
lose such men.’ Then he is apt to become the champion of worthless persons, and to form conspiracies 
in the law-courts in bad causes; and, when he is hearing a case, to take up the statements of the litigants 
in the worst sense. [In short, sympathy with rascality is sister to rascality itself; and true is the proverb 
that ‘Like moves towards like.’]. 
 
11If they do not go too far into human nature, they touch things upon its surface with a good deal of 
humor and acuteness. As illustrations of manners, again, they have this merit that they treat of 
commonplace people and of everyday life. 
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comportamento. Galeno incorporou-a definitivamente à teoria dos humores. Dizem 

Klibansky, Panofsky e Saxl (1979, p. 56) 

 
 

era agora inevitável que todos os humores devessem ser 
considerados como possuindo aquele poder de informar o caráter que 
o Problema XXX, I havia atribuído apenas à bile negra. Em outras 
palavras, na nova psicologia dos tipos, as estradas da patologia 
humoral convergiram com os da fisiognomia e da caracterologia – 
permanecendo o Problema XXX, I, no cruzamento desses caminhos, 
como um sinalizador12.  

 
 

2.2 Idade Média: a teoria dos humores e o cristianismo 

 

Após a queda do Império Romano do Ocidente, a teoria dos humores de Galeno 

perdeu-se provisoriamente na Europa cristã, mas permaneceu viva no Oriente, 

especialmente com Avicena (c.980 – 1037), filósofo persa de múltiplos interesses que 

dedicou-se também à medicina. Esses conhecimentos só ressurgiram no Ocidente na 

primeira metade do século XII. Segundo Klibansky, foi no tratado Philosophia, de 

Guilherme de Conches (c.1080-c.1150), que reapareceram as designações “colérico”, 

“fleumático” e “sanguíneo”.  

A moral e a teologia cristãs reinterpretaram a teoria dos humores durante a Idade 

Média, como bem exemplifica a associação feita entre a melancolia e a Queda do 

Homem pela religiosa e filósofa alemã Hildegard de Bingen (1098-1179), em seu 

tratado médico Causae et curae: 

 
 

Ilustrando a qualidade física do humor melancólico (‘qui tenax est, et 
qui se ut gummi in longum protrahit’), ela pinta uma imagem gráfica de 
como este humor originou-se no corpo de Adão em resultado da 
Queda (e, por extensão, “de flatu serpentis” e “suggestione diaboli”). 
Tivesse o homem permanecido no paraíso, ele teria estado livre de 
todos os humores nocivos; mas da forma como tudo aconteceu, os 
homens tornaram-se “tristes e tímidos e inconstantes em seu 
pensamento, de forma a não existir constituição ou procedimento 
correto. Mas são como um vento forte que não é bom nem para as 
ervas, nem para as frutas. Pois o humor neles brota... gerando a 
melancolia, que nasceu no primeiro fruto da semente de Adão sob o 
hálito da serpente, quando Adão devorou a maçã por seu conselho”. 

                                                           
12It was now inevitable that all the humours should be held to possess that power of informing the 
character which Problem XXX,I had attributed only to the black bile. In other words, in the new 
psychology of types the paths of humoral pathology converged with those of physiognomy and 
characterology – Problem XXX, I standing at the crossing of the roads like a signpost. 
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Pois no mesmo momento em que Adão pecou ao tomar a maçã, a 
melancolia “aninhou-se no seu sangue”13. (KLIBANSKY; PANOFSKY; 
SAXL, 1979, p. 79). 

 
 

A princípio, a teoria dos humores recebida pela Europa cristã permaneceu no 

domínio restrito dos meios eruditos. No século XIII, contudo, começou a ser divulgada 

entre a população em geral como um conhecimento precioso para enfrentar os 

constantes perigos e doenças que a atingiam. Identificando seus respectivos tipos 

humorais – devidamente posicionados entre as manifestações da Ordem Divina –, os 

homens saberiam em que períodos deveriam ser particularmente cuidadosos e de que 

maneira enfrentar os riscos aos quais se expunham. 

Tal popularização começou através de versos mnemônicos, cujo conteúdo trazia 

as peculiaridades físicas e de temperamento de cada tipo humoral. Estima-se que seja 

desse período o Tractatus de complexionibus, primeiro compêndio a organizar de 

forma abrangente e detalhada as características fisiológicas, fisionômicas e de 

temperamento. A obra foi atribuída a um certo Johann von Neuhaus, e também 

fornece conselhos práticos sobre a dieta mais adequada a cada temperamento. 

Escrito originalmente em latim, recebeu traduções para o vernáculo nos séculos XIV 

e XV, sendo amplamente divulgado.   

O Tractatus de complexionibus é a fonte de uma série numerosa de documentos 

de baixo custo – “em linguagem rude, mas intensamente ilustrados” – que divulgavam 

entre a população “não meramente aquelas definições (legadas pelos últimos tempos 

da Antiguidade) dos tipos de temperamentos, mas também a concepção ainda mais 

venerável da misteriosa correspondência entre os elementos, os humores, as 

estações e as idades do homem” (KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL, 1979, p. 116). 

Soma-se a elas a concepção medieval de conexão entre a vida terrena e os astros, 

de forma que cada temperamento aparece frequentemente subordinado aos seus 

respectivos planetas, constelações e signos do zodíaco. 

                                                           
13 Picturing the physical quality of the melancholy humour (“qui tenax est, et qui se ut gumni in longum 
protrahit”), she paints a graphic picture of how this humour originated in Adam’s body as the result of 
the Fall (and to that extent “de flatu serpentis” and “suggestion diaboli”). Had man remained in paradise 
he would have been free from all harmful humours; but as it was, men became “sad and timid and 
inconstant in mind, so that there is no right constitution or bearing in them. But they are like a high wind 
which is good for neither herbs or fruits. For a humour springs in them… generating the melancholy 
which was born in the first fruit of Adam’s seed out of the breath of the serpent when Adam followed its 
advice by devouring the apple”. For at the same moment that Adam sinned in taking the apple, 
melancholy “curdled in his blood”. 
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Diz o Teutscher Kalender, um desses documentos populares, publicado em 

Augsburg, em 1495 (apud KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL, 1979, p. 117): 

 
 

Os ingredientes que os homens têm em sua natureza são quatro. 
Alguns têm dois, alguns três, alguns quatro, mas aquele que o homem 
tem em maior quantidade assume a precedência, e nenhum homem 
tem apenas um deles. Mas vamos primeiramente escrever sobre o 
melancólico. Ele se assemelha à terra, pois a terra é fria e seca; e seus 
signos são Touro, Capricórnio e Virgem, e apesar do frio e do seco 
nele predominarem, mesmo assim ele mostra inclinação para esses 
mesmos signos em todas as coisas. Ele também é como o outono, frio 
e seco.14.  

 
 

O documento comenta sobre a fisiologia do melancólico: 

 
 

Deve ser observado que o melancólico é preguiçoso e de movimento 
vagaroso, pois ele é de natureza fria: porque o frio que há nele torna 
os membros vagarosos e os paralisa, de forma que não são mais 
ágeis, assim como o calor faz com que os membros dos homens se 
movimentem velozmente. (KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL, 1979, p. 
117).15 

 
 

A seguir, o trecho continua com observações sobre o temperamento, 

 
 

Deve-se observar que o melancólico, dada a sua propriedade da 
frieza, é hostil, triste, desatento, indolente e inepto. [...] o melancólico, 
devido a suas propriedades, tem raros e fracos desejos, e não é muito 
dado a afeiçoar-se. Ele deseja pouco devido a sua tristeza, e afeiçoa-
se pouco devido a sua frieza. (KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL, 1979, 
p. 117). 16 

 
 

                                                           
14 The ingredients which men have in their nature are four. Some have two, some three, some four, but 
the one which a man has most of takes the upper hand, and no man has only one. But let us first write 
of the melancholic. He resembles the earth, for the earth is cold and dry; and his signs are the Bull, the 
Ram, and the Virgin, and though cold and dry predominate in him, yet he inclines to those same signs 
in all things. He is also like the autumn, for that is cold and dry. 

15 it should be observed that the melancholic is lazy and of slow movement, for he is of cold nature: for 
the cold which is in him makes the limbs slow and halts the limbs so that they become no longer supple, 
just as warmth causes men’s limbs to run swiftly. 

16 It should be observed that the melancholic, because of his property of coldness, is hostile, sad, 
forgetful, indolent and clumsy. […] the melancholic, owing to his properties has but rare and weak 
desires, and is not much given to liking. He desires little owing to his sadness, and likes little owing to 
his coldness. 
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 Ao final da Idade Média, a teoria dos humores era prestigiada tanto nos 

ambientes populares como nos eruditos, tendo se transformado num sistema 

complexo no qual interagiam a fisiologia, a medicina, a cosmologia, a astronomia, a 

biologia, a vida social e a espiritualidade do homem. O Renascimento inglês recebeu 

um conceito de humor multifacetado e o conduziu ao teatro elisabetano, que usufruiu 

dele e da teoria dos humores para constituir os personagens, explicar o funcionamento 

do mundo e as vicissitudes da condição humana. 

 

2.3 Renascimento: o humor no teatro elisabetano  

 

No início do Renascimento, a difusão da teoria dos humores e outras doutrinas 

médicas entre a população mais simples se dava especialmente por meio de 

almanaques, panfletos, grandes folhas destinadas à leitura pública17 e manuscritos de 

baixo custo, ricos em imagens para atenderem também ao grande contingente de 

analfabetos.  À disposição dos que tinham dinheiro e interesse suficientes, havia 

outras fontes, como os tratados de popularização da medicina e os manuais médicos. 

A popularidade da teoria humoral a levou ao teatro elisabetano, como é 

designado o conjunto das produções dos dramaturgos em atividade na Inglaterra 

durante o reinado de Elizabeth I (1558-1603), e cujos maiores expoentes são William 

Shakespeare (1564–1616) e Ben Jonson (1572–1637).  Tanto nas tragédias como 

nas comédias do período, pode-se observar a teoria dos humores em uso como 

recurso na criação de personagens destinados a tocar uma plateia variada, descrita 

por Anthony Burgess (1996) como “uma mistura de aristocratas, letrados, 

almofadinhas, gatunos, marinheiros e soldados de licença, estudantes e aprendizes” 

(p.91, 92).  

Segundo Cruttwell (1951), uma das principais fontes de leitura para Shakespeare 

foi o manual médico A ProfitableTreatise of the Anatomie of Mans Body, publicado em 

1548 por Thomas Vicary e o primeiro de seu gênero em língua inglesa. No ensaio 

Physiology and Psychology in Shakespeare’s Era, Cruttwell coteja trechos desse e de 

                                                           
17No original, broadsheet. Em The printed penitent, Rachel Geschwind (2012, p. 123-124) explica: 
“essas publicações, que incluem diversos painéis com imagens e legendas, consistem numa categoria 
de representação pictórica concebida para tratar de preocupações sociais e políticas de maior vulto no 
início da Idade Moderna […]. Esses painéis eram vendidos e afixados nas tabernas como uma forma 
de passatempo para a clientela, ao mesmo tempo que serviam como diversão moralizante. Também 
eram postos nas paredes das oficinas e residências como um meio para a instrução dos jovens. 
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outros tratados com passagens das peças de Thomas Marlowe, John Webster e 

William Shakespeare. Um de seus objetivos é identificar e analisar como a teoria dos 

humores e outras doutrinas foram utilizadas para a constituição de personagens e 

para o estabelecimento do nexo entre suas ações.  

A análise das ocorrências da palavra humour no teatro de Shakespeare permite 

observar o enriquecimento do conceito no período elisabetano, um processo em que 

o sentido fisiológico é o ponto em comum de onde partem vários dos traços que dão 

consistência ao sentido psicológico. Cruttwell (1951, p. 78) observa: “Dessa base 

fisiológica, é muito pequeno o passo que é dado para o entendimento dos humores 

como componentes dos caracteres humanos”18.  

Em Romeu e Julieta, por exemplo, é a teoria dos humores que, somada à 

autoridade de Frei Lourenço, afiança a existência de um preparado capaz de debilitar 

os sinais do corpo e simular a morte real.  

 
 

Toma este frasco, quando deitares em tua cama,  
E esta bebida destilada beba inteiramente, 
Que no mesmo instante pelas vossas veias correrá 
Um humor frio e letárgico, e o pulso 
Não continuará seu progresso natural, mas cessará.19(Ato IV, Cena I) 

 
 

A verossimilhança da situação é reforçada pelo conhecimento sobre os poderes 

dos purgativos, preparados capazes de reestabelecer o equilíbrio entre os humores e, 

por conseguinte, a saúde. O efeito incomum da poção de Frei Lourenço soa plausível 

porque reflete inversamente a tradicional ação benéfica dos purgativos. Se a medicina 

é capaz de reestabelecer a saúde do sistema humoral pela manipulação dos 

purgativos, pode-se também supô-la capaz de desestabilizá-lo de forma calculada.  

Numa passagem de Hamlet citada por Cruttwell (1951), a teoria dos humores 

subjaz as cogitações do príncipe sobre o excesso de cólera como a origem do 

desequilíbrio do rei Cláudio. 

 
 

                                                           
18From this physiological basis, the step is a very short one to thinking of humours as composing the 
characters of men. The step was made easier by the theory (which descends from Aristotle) that the 
appearance of a man's body was a clue to his character.  

19 Take thou this vial, being then in bed, / And this distilled liquor drink thou off; / When presently through 
all thy veins shall run/ A cold and drowsy humour, for no pulse/ shall keep his native progress, but 
surcease. 
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GUILDENSTERN: O rei, senhor, está em seus aposentos terrivelmente 
destemperado. 
HAMLET: Pela bebida, senhor? 
GUILDENSTERN: Não, milorde, na verdade pela cólera. 
HAMLET:Vossa sabedoria seria mais frutífera se contásseis isso ao seu 
médico; pois, se for eu a aplicar-lhe seu purgativo20, talvez o mergulhe 
em muito mais cólera.21 (Ato III, Cena II) 

 
 

Segundo Cruttwell, quando Hamlet sugere, em tom de troça, a necessidade de 

um médico e a aplicação de um remédio especificamente indicado para restaurar o 

equilíbrio do sistema humoral – novamente, o purgativo –, suas palavras repercutem 

conhecimento sobre a patologia dos humores. Nesse caso, é o sentido fisiológico de 

humor como líquido regulador do corpo que sobressai.  

Contudo, nessa mesma troca progressiva de informações entre Guildenstern e 

Hamlet sobre o destempero do rei Laerte, Shakespeare constrói uma analogia entre 

a cólera e a bebida alcoólica muito próxima em sua essência à que o influente 

Problema XXX, I estabelece entre o vinho e o humor da melancolia.  Embora se 

apliquem a humores que diferem bastante entre si, ambas se sustentam sobre a 

mesma base, que é a diminuição, perda ou ausência da capacidade de autocontrole 

do indivíduo pelo desequilíbrio na quantidade ou na composição dos humores.  

Na cena II do ato I de Tróilo e Cressida, a seguinte passagem em que Alexandre 

descreve o herói Ajax guarda ainda mais semelhanças com a descrição do 

melancólico no Problema XXX, I: 

 
 

Esse homem, senhora, roubou a muitos animais  
Suas qualidades particulares; é valente como o leão, 
Rude como o urso, vagaroso como o elefante; um homem 
No qual a natureza acumulou tantos humores que seu 
Valor é comprimido até a loucura, sua loucura temperada com 
Discernimento; não há homem de cuja virtude ele  
Não possua um lampejo, nem homem de cuja desonra ele 
Não leve alguma mancha; ele é melancólico sem  
Causa, e alegre contrariando as circunstâncias; ele tem  
Articulações com todas as coisas, mas nele todas as coisas são tão 

[desarticuladas 

                                                           
20Purgative, no original: O tratamento médico reconhecido para o excesso de humor. (BASKERVILL, 
1911, p. 44). 

21 Guildenstern: The king, sir, is in his retirement marvellous distempered/Hamlet: With drink, 
sir?/Guildenstern: No, my Lord, rather with choler./Hamlet: Your wisdom should show itself more richer 
to signify this to his doctor; for, for me to put him to his purgation, would perhaps plunge him into far 
more choler. 
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Que se assemelha a um Briareu gotoso, com muitas mãos sem 
[utilidade alguma,  

Ou um Argo cego, todo olhos e sem visão.22 

 
 

O Ajax da monografia peripatética ressurge no Ajax de Shakespeare, e essa 

reaparição não se reduz ao uso do adjetivo “melancólico”. Repetem-se os talentos 

excepcionais, a tendência para a oscilação brusca entre os extremos, as reações 

imprevisíveis, a violência e a loucura.  

Contudo, a linguagem propedêutica dos filósofos contrasta com a do poeta, que 

através de oximoro e hipérboles usa a palavra para distorcer a percepção cotidiana e 

elevar o peso da condição de Ajax a um nível sufocante. Através das imagens dos 

corpos descomunais e doentes dos mitológicos Briareu, com seu porte gigantesco e 

os cem braços imobilizados pela gota, e Argo, o gigante dos cem olhos agora cegos, 

Shakespeare apresenta o humor no seu aspecto de fardo portentoso e incontornável 

do espírito, traço esse presente na “monografia sobre a melancolia” e que será 

preservado no futuro conceito de humor inglês. O herói assim configurado não pode 

fugir nem da grandeza que o impulsiona à loucura, nem da baixeza acumulada de 

todos os homens. 

O humor não se apresenta com os mesmos traços de grandiosidade e 

inexorabilidade nos versos de Tito Andrônico em que Tamora instrui Demétrio e 

Quirão a satisfazer as vontades de Tito. O que é sina em Ajax assume a natureza de 

capricho em Tito, uma inconstante manifestação de inclinações pessoais que eclodem 

em busca de contentamento e que podem ser falsamente apaziguadas: “Cedei ao seu 

humor, adulai-o e falai com ele agradavelmente/distraí-o até que eu retorne”.23 (Ato V, 

Cena II). 

Em Tito Andrônico, o humor no sentido de capricho ou vontade momentânea, 

com sua necessidade premente de satisfação, é a porta por onde entram a adulação 

e, depois, o engano. 

                                                           
22This man, lady, hath robbed many beasts of their/particular additions; he is valiant as the lion, / 
churlish as the bear, / slow as the elephant; a man/ into whom nature hath so crowded humours that 
his/ valour is crushed into folly, his folly sauced/ with discretion; there is no man hath a virtue that he/ 
hath not a glimpse of, nor any man an attaint but he/ carries some stain of it; he is melancholy without/ 
cause, and merry against the hair: he hath the/ joints of every thing, but every thing so out of joint/ that 
he is a gouty Briareus, many hands and no use, / or purblind Argus, all eyes and no sight. 

23Yeld to his humour, smooth and speak him fair/ And tarry with him till I turn again.  
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O conceito renascentista de humor observado em Shakespeare também admite 

nuances intermediárias, como é o caso da pergunta de Cássio a Brutus no seguinte 

trecho de Júlio Cesar: “Não me tendes amor bastante para tolerar-me/Quando o 

humor ríspido que recebi de minha mãe/Me torna ingrato?24 (Ato IV, Cena III). 

Como no trecho de Tróilo e Cressida comentado mais acima, o humor apresenta-

se com seu traço de carga que se impõe ao homem, contra a qual não há resistência 

possível por parte da pessoa acometida. Contudo, num meio caminho entre o 

malsinado Ajax e o caprichoso Tito, Cássio está consciente do prejuízo trazido pelas 

manifestações cotidianas desse “humor ríspido”. Por isso, se controlá-lo não está ao 

seu alcance, procura atenuar seus danos pelo arrazoamento: justifica sua existência 

com a origem no laço materno e pleiteia a tolerância do amor. 

No Renascimento, a teoria dos humores também conservou o antigo princípio 

da unidade entre microcosmo e macrocosmo, garantida pelos quatro elementos que 

integravam todas as formas de vida e o Universo. Nos versos de Otelo abaixo 

reproduzidos, o sentido de humor que sobressai na resposta de Desdêmona à Emília 

advém dessa concepção. “Quem, ele? Acho que o sol no lugar de seu 

nascimento/Retirou dele todos esses humores”.25 (Ato III, Cena IV). 

Enquanto a pergunta de Cássio a Brutus em Júlio Cesar enfatiza o humor como 

legado do sangue materno, do tronco familiar, no excerto de Otelo o que ganha relevo 

é a ação do Universo sobre o sistema humoral do indivíduo. No trecho em questão, 

Desdêmona acredita que o marido é imune à paixão do ciúme graças às condições 

climáticas de seu lugar de origem, onde a ação peculiar do sol teria retirado de Otelo 

“todos esses humores”. 

Em Reading and the history of race in the Renaissance, Elizabeth Spiller (2011) 

relembra que, mesmo entre os hipocráticos, a teoria dos humores “era mais que 

apenas um modelo para a compreensão do corpo humano”, pois nela o sistema 

humoral já se alterava em resposta aos fatores ambientais. No Renascimento 

consolidou-se a ideia de que determinada região tinha o poder de conferir ao seu povo 

um conjunto estável e singular de características físicas e espirituais, ideia que se 

                                                           
24Have not you love enough to bear with me,/ When that harsh humor which my mother gave me/ 

Makes me forgetful? 

25Who, he? I think the sun where he was born/ Drew all such humours from him. 
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reproduziria no futuro conceito de humor inglês. Como ilustração, Spiller cita o tratado 

De la sagesse (1612), de Pierre Charron: 

 
 

“As pessoas do Norte são Altas e fortes, fleumáticas, sanguíneas, 
brancas e louras” de corpo; elas são “pesadas, obtusas, estúpidas, 
tontas, simplórias, leves, inconstantes” de espírito. Os do Sul, ao 
contrário, são “Pequenos, melancólicos, frios, e secos, escuros, 
Solitários” no físico, mas “engenhosos, sábios, sutis, opiniosos” em 
espírito.26 (SPILLER, 2011, p. 171). 

 
 

No teatro de Shakespeare, a teoria dos humores serve tanto à tragédia quanto 

à comédia, não havendo vínculo diferenciado com o cômico. Mas essa associação 

particular já havia começado a configurar-se na obra de contemporâneos seus, num 

gênero teatral chamado comédia de humores. Seu maior expoente foi Ben Jonson 

(1572 – 1637), que passou a dedicar-se ao gênero a partir de 1598. Em suas comédias 

de humores, Jonson adota o procedimento usado em Os caracteres por Teofrasto, um 

de seus principais modelos clássicos: tipos rígidos que representam uma qualidade 

ou um grupo social específico são satirizados através da exposição de seu 

comportamento. 

Nas comédias de Ben Jonson, a ação dos humores gera personagens que são 

“mais abstrações do que homens e mulheres de carne e osso”, que se mostram mais 

como “qualidades e tipos” do que como pessoas verossímeis (BASKERVILL, 1911, p. 

27). Eles encarnam, em geral, ideias, princípios, profissões ou grupos sociais 

representativos na vida elisabetana.  

Diferentemente de Shakespeare, que constrói suas dramatis personae de forma 

que se revelem pela ação, Jonson introduz seus personagens por inteiro e 

prontamente. Essa forma de apresentá-los é compatível com sua natureza simples, 

dominada por apenas um aspecto, que é também o condutor de suas ações.  

Na comédia de humor Everyman out of his humour, encenada pela primeira vez 

em 1599, Asper, virtuoso e sensato, desilude-se com a vida citadina e refugia-se no 

campo. Ao chegar lá, o homem se depara com diversos personagens obcecados por 

uma ideia ou desejo específico que os conduz ora às raias da tolice, ora às raias da 

                                                           
26“Northern people are High and great, phlegmaticke, sanguine, white and yellow” in body; they are 
“heavy, obtuse, stupid, sottish, facill, light, inconstant” in spirit. Southerners, by contrast, are “Little, 
melancholicke, cold, and dry, black, Solitary” in body but “Ingenious, wise, subtile, opinative” in spirit. 
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excentricidade. Entre eles estão os tipos do erudito invejoso, do cortesão superficial, 

do bobo e do marido subserviente.  

Os seguintes versos de Everyman out of his humour são apontados 

simultaneamente por Baldwin (1903) e Baskervill (1911) como a demonstração mais 

clara da concepção jonsoniana de humor. 

 
 

Assim em cada corpo humano 
A cólera, a melancolia, a fleuma e o sangue 
Por fluírem continuamente 
Em alguma parte, e não serem continentes, 
Recebem o nome de Humores. Agora neste ponto 
Ele pode, por Metáfora, aplicar-se 
À disposição geral: 
Como quando alguma determinada qualidade peculiar 
De tal forma possui um homem, a ponto de levar 
Todos os seus afetos, seus espíritos, e suas forças, 
Em suas confluências, a correrem todos na mesma direção, 
Pode-se dizer que isso seja, verdadeiramente, um Humor.27 
(apud BASKERVILL, 1911, p. 32). 

 
 

O trecho transcrito acima contém lado a lado duas acepções de humor. Os 

primeiros cinco versos trazem a tradicional definição fisiológica dos quatro humores 

como líquidos que fluem continuamente pelo corpo e regem a vida dos homens. Nos 

versos seguintes, Jonson apresenta a definição de humor que adota em sua comédia: 

uma qualidade que se apodera da “disposição geral” de um homem, levando de 

enxurrada todos os “seus afetos, seus espíritos e suas forças” na direção de um único 

ponto, afastado do equilíbrio.  

No humor jonsoniano é possível identificar um germe do que, no século XVIII, 

será reconhecido como traço essencial do conceito moderno de humor inglês: a 

excentricidade individual como atributo, e não como sintoma de um desequilíbrio a ser 

combatido pela medicina. O tipo da comédia de humores ainda é unidimensional, 

leviano e de comportamento disparatado (GIFFORD, 1981), mas contribuirá para a 

                                                           
27 So in every human body/ The choler, melancholy, phlegm, and blood/ By reason that they flow 
continually/ In some one part, and are not continent,/ Receive the name of Humours. Now thus farre/ It 
may, by Metaphor, apply itself/ Unto the general disposition:/ As when some one peculiar quality/ Doth 
so possesse a man, that it doth draw/ All his affects, his spirits, and his powers,/ In their confluctions, all 
to runne one way,/ This may be truly said to be a Humour. 
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formação do excêntrico representante do humor inglês nos séculos XVIII e XIX, um 

homem apreciado por ser singular, imprevisível, inimitável e profundo à sua maneira28. 

Em sua comédia, Jonson também modifica a natureza até então 

necessariamente ingovernável das manifestações do humor, pois distingue as 

excentricidades autênticas das excentricidades simuladas. No ensaio Ben Jonson, 

Theophrastus and the comedy of humours, McCabe (1989, p. 27) ressalta: “Jonson 

também estabelece outra distinção, diferenciando entre os humores reais e os 

‘afetados’, entre uma verdadeira predisposição da mente e uma afetação 

completamente consciente”29. 

Esse componente de deliberação no humor tem um valor negativo na comédia 

de humores, pois marca o que é artificial em oposição ao que é natural. A partir do 

final do século XVII, o valor da volição será invertido e se tornará positivo na distinção 

entre o humorista ativo e humorista passivo. Comentando a dimensão da 

autoconsciência reflexiva para a definição da ideia inglesa de humor no século XVIII, 

Gifford (1981, p. 536) diz: 

 
 

Em Temple, Addison, Corbyn Morris e outros, a distinção crucial foi 
percebida e gradualmente formulada: a distinção entre o humorista 
passivo – o ingênuo e risível excêntrico exibido em Jonson – e o 
humorista ativo – o homem contemplado com uma consciência 
reflexiva da sua própria natureza esquisita, extravagante ou 
excêntrica30. 

  
 

É essencial lembrar que a teoria dos humores adquiriu no Renascimento 

também uma função moralizante e de reflexão sobre a condição humana, tão notável 

em Shakespeare, tornando-se nessa configuração “um dos mais longevos e, em 

alguns aspectos, um dos ingredientes mais resistentes da cultura moderna”31 

(KLIBANSKY; PANOFSKY; SAXL, 1979, p.120). 

                                                           
28Teofrasto e seus Caracteres tiveram influência também sobre um gênero de ensaio que conheceu 

grande prestígio na Inglaterra a partir de 1610: o ensaio de caracteres.  
29 Jonson also draws a further distinction between real and 'affected' humours, between an actual bias 
of the mind and a completely conscious affectation. 

30 In Temple, Addison, Corbyn Morris and others the crucial distinction was perceived and gradually 
formulated: the distinction between the passive humorist – the unsuspecting and laughable eccentric 
exhibited in Jonson – and the active humorist – the man endowed with the reflexive awareness of his 
own odd, extravagant or whimsical nature. 

31one of the longest-lived and in some respects one of the most conservative parts of modern culture. 
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2.4 O fim do teatro elisabetano e a comédia de costumes  

 

O teatro elisabetano – palco privilegiado para a evolução do conceito de humor 

– enfrentava a perseguição crescente dos Puritanos desde 1579. Além de se 

anteporem aos católicos, à Igreja da Inglaterra e ao rei Carlos I (1625-1649), esses 

apreciadores do cristianismo de Calvino abominavam os teatros. Citando o tratado 

Histriomastix: The Players Scourge or Actors Tragedie, de William Prynne, iniciado em 

1620 e publicado em 1632, Morgan (1966, p. 344) diz: 

 
 

Eles [os Puritanos] consideravam o ato de ir ao teatro como uma forma 
de comunhão com os danados, em ritos proibidos. “Peças de teatro”, 
Prynne explicou, “são as pompas particulares dos próprios Demônios, 
os Teatros, suas Sinagogas; Atores, seus Oficiantes e seus 
Cantores32. 

 
 

Quando os Puritanos finalmente chegaram ao poder na Inglaterra em meio a 

uma guerra civil, em 1642, o novo Parlamento ordenou que os teatros fossem 

fechados para não “despertarem a ira divina em tempos de guerra”33. A partir de 1647, 

os atores e espectadores surpreendidos em apresentações ou em leituras 

clandestinas de peças teatrais passaram a ser punidos: os primeiros, submetidos a 

castigos físicos e prisão; os segundos, detidos sob fiança de cinco shillings.  A 

proibição foi absoluta até 1656, ano em que o poeta William Davenant (1606 - 1668) 

conseguiu autorização para encenar alguns espetáculos, classificando-os como 

ópera. 

Em 1660 o teatro inglês recuperou sua liberdade com a restauração da 

monarquia, quando Davenant e o também dramaturgo Thomas Killigrew (1612 - 1683) 

receberam licença para formar novas companhias dramáticas.   

Os caracteres das comédias de humores consagradas por Jonson reemergiram 

nos personagens de um novo gênero teatral: a comédia de costumes. Tipos 

                                                           
32 They regarded the act of attending the theatre as a form of communion with the damned in forbidden 
rites. “Stage playes, “Pryne explained, “are the very Devils owne peculiar pompes, Play-houses his 
Synagogues; Players, his professed Masse-Priests and Choristers. 

33 O texto integral da Ordem para interrupção das peças de teatro, publicada em setembro de 1642, 
está disponível em: <http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=55741>. Acesso em: 10 set. 
2014. 
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jonsonianos como o bobo, o hipócrita, o arrivista e o maledicente voltaram aos palcos 

e passaram a conviver com a influência da comédia clássica francesa, apreciada pelos 

nobres ingleses que haviam passado os tempos de exílio na corte de Luís XIV.  

Em clima de pilhéria, a comédia de costumes expõe maliciosamente os valores 

flexíveis e os hábitos permissivos da sociedade inglesa restaurada, com seus 

prazeres, suas mesquinharias, suas intrigas e suas traições. Entre os autores que 

alcançaram projeção no gênero estão George Etherege, William Wycherly, John 

Vanbrugh, William Congreve e John Dryden. 

Infelizmente, a retomada das atividades teatrais após os mais de 30 anos de 

banimento sob os Puritanos não foi capaz de recompor o público variado dos palcos 

elisabetanos, formado por membros das mais variadas classes sociais. A comédia de 

costumes destinava-se a agradar aos mais ricos, sobretudo os aristocratas, cujos 

laços com o teatro haviam resistido aos Puritanos dado o exílio ou pela habilidade dos 

que ficaram para organizar ocasionalmente espetáculos e leituras clandestinas. Com 

diz Burgess (1996, p. 160-161): 

 
 

De 1660 em diante, ir ao teatro se torna um monopólio de apenas uma 
classe [a aristocracia], mais tarde também de uma outra [a burguesia] 
mas jamais encontraremos um drama que se dirija a todo mundo [...]. 
As plateias da Restauração tinham gostos estreitos: elas queriam 
esperteza, humor, sexo, mas pouco mais que isso. Elas certamente 
não queriam se emocionar muito nem ter de pensar.  

 
 

Outro fenômeno observado durante a Restauração é que, ao contrário das 

comédias, as tragédias escassearam e perderam qualidade. Burgess (1996, p. 158) 

atribui essa tibieza ao perfil dos novos tempos, nos quais “a postura heroica não 

convence”. 

 
 

Nesse período, a ascendência no drama passou da Inglaterra para a 
França, e seus grandes nomes são Molière, na comédia, e Corneille e 
Racine, na tragédia. Sua influência sobre os dramaturgos ingleses foi 
considerável, mas já não mais existe um homem como Shakespeare, 
que podia ser rapidamente influenciado pelos autores estrangeiros e 
que acabava sempre produzindo algo melhor do que eles (BURGESS, 
1966, p.163). 
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Em 1688, mais uma revolução se abateu sobre a Inglaterra, motivada 

principalmente pelas reivindicações de mais espaço político por parte dos grandes 

comerciantes, que desejavam um poder proporcional ao seu peso econômico no 

Império Britânico. O antigo temor dos protestantes diante da possibilidade de um 

soberano católico e uma consequente submissão ao Papa também contribuiu para a 

irrupção do conflito. Quando a Revolução Gloriosa chegou ao fim, em 1689, a 

burguesia estava fortalecida no Parlamento e a monarquia, menos poderosa.   

 

2.5 Sátira, sentimento e formação do Humor Inglês 

 

Depois dos conflitos internos atiçados pelas violentas discordâncias religiosas 

que marcaram o século XVII, a Inglaterra necessitava do reequilíbrio social A 

valorização das instituições, aos direitos individuais e à convivência tolerante tornaram 

a comédia de costumes cada vez mais deslocada, devido à sua sátira agressiva e a 

linguagem licenciosa.  

Diferentemente do que havia ocorrido sob o governo puritano, a reação ao que 

o polemista Jeremy Collier chamou de “a imoralidade e o caráter profano do palco 

inglês” não se deu pela repressão à atividade teatral, mas sim pela criação de um 

novo gênero: a comédia sentimental.  A peça Love’s Last Shift, de Colley Cibber, 

encenada em 1696, é apontada como a primeira do gênero, que foi produtivo durante 

todo o século XVIII com autores como Richard Steele, George Lillo e Edward Moore. 

 Os heróis e heroínas da comédia sentimental são pessoas inerentemente boas 

e sensíveis que enfrentam sucessivos ardis e injustiças no desenvolvimento do 

enredo. Apesar disso, através deles a bondade, a compaixão, a honestidade e a 

inocência acabam por derrotar a tolice, o cálculo, a trapaça e a malícia. A comédia 

sentimental também expõe ao ridículo os valores anteriormente celebrados pela 

comédia de costumes, entre eles a superficialidade, a ambição e a luxúria.  

Outro propósito da comédia sentimental foi promover a simpatia entre público e 

personagens, levando a assistência a experimentar com a maior intensidade possível 

os sentimentos representados no palco – em particular, o sofrimento. A ideia de 

simpatia do século XVIII compreende a capacidade e a prática de, com a ajuda do 

entendimento, imaginar-se no lugar de outro ser humano e sentir o que ele sente, sem 

que qualquer diferença ou discordância pessoal consista num obstáculo. Na filosofia, 

o sentimento de simpatia foi alvo das reflexões de filósofos como David Hume, 
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Frances Hutcheson e Adam Smith (GASTON, 2010, p. 129). Difundida como valor ao 

longo do século, a simpatia foi discutida amplamente, sendo ora apreciada, ora 

criticada.  

Essa divisão de opiniões sobre a simpatia estendeu-se ao sentimentalismo, o 

estilo responsável por promovê-la, e veio a marcar o nascimento do romance moderno 

como gênero com a contraposição entre o tom sentimental do romance Pamela, 

publicado por Samuel Richardson (1689-1761) em 1740, e o acento satírico de Joseph 

Andrews, publicado por Henry Fielding (1707-1754) no ano seguinte. 

 
 

Durante todo o século dezoito, os escritores nunca deixam de apontar 
os limites, os excessos e as ausências de simpatia. Nunca existe 
simpatia suficiente. Sempre há simpatia demais. Ninguém está sendo 
comovido o bastante; ninguém permanece real e absolutamente sem 
ser tocado. A simpatia é sempre insuficiente.34 (GASTON, 2010, p. 
146). 
 
 

A comédia sentimental contribuiu para a formação do conceito estético de humor 

inglês quando consagrou o exercício da simpatia em associação ao riso, que se 

estendeu a outros gêneros literários. No ensaio, esse fenômeno manifestou-se 

especialmente com Joseph Addison (1672-1719) e Richard Steele (1672-1729).  No 

romance, foi preciso esperar um pouco mais para que Laurence Sterne (1713-1768) 

realizasse plenamente essa conjunção em Tristram Shandy. 

O exercício e a valorização da simpatia somaram-se ao riso e a outros traços já 

associados ao humor entre os ingleses, como a excentricidade, a singularidade e a 

capacidade de reflexão sobre a condição humana, assim como a antigos aspectos de 

natureza fisiológica. Durante todo o século XVIII, duas forças antagônicas disputaram 

espaço para predominar na integração desse conjunto complexo. De um lado estava 

o antigo espírito do riso de censura, arguto, por vezes impiedoso, concentrado em 

satirizar os homens e seus costumes; do outro, se posicionava o espírito de um riso 

não menos inteligente, porém mais generoso, alegre e cheio de compaixão diante das 

vicissitudes da condição humana.  

                                                           
34 Writers throughout the eighteenth century never stop making the limits, the excesses and absences 
of sympathy. There is never really enough sympathy. There is always just too much sympathy. No one 
is really being touched enough; no one is really, absolutely, untouched. Sympathy is always insufficient. 
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Em The comedy of entropy: the context of black humour, Patrick O’Neill (2010, 

p. 87) sintetiza o resultado desse processo: 

 
 

O conceito de humor passou por uma revisão radical na Inglaterra 
durante o século XVIII e o início do século XIX: o ridículo, a troça e o 
espírito satírico punitivo da Restauração perderam lugar gradualmente 
para as representações bondosas e bem-humoradas de adoráveis 
“excêntricos”, cujas peculiaridades não eram mais satiricamente 
instrutivas, mas sim objetos de simpatia, prazer e amor35. 

 
 

A simpatia também avivou outro traço essencial na composição do humor inglês: 

a melancolia como sentimento dos tempos modernos, mas que ainda contém em sua 

essência o antigo objeto de perquirição do Problema XXX, I, e que se manifestará 

exemplarmente em Tristram Shandy. 

 

 

2.6 O verdadeiro e o falso humor  

 

Com a estabilização política e a expansão econômica no início do século XVIII, 

a Inglaterra do século viu surgir um período áureo nas letras. A classe média liberal, 

cada vez mais numerosa, próspera e politicamente influente, adotou a leitura como 

fonte de prazer e informação. Watt (2010) relata que, além dos comerciantes mais 

ricos, “profissionais independentes, funcionários administrativos e membros do clero” 

compunham o crescente público literário. Eles consumiam cada vez mais livros sobre 

os mais diversos assuntos e a preços variados, desde edições luxuosas em folio até 

volumes mais baratos, em duodécimos ou em fascículos. 

Esses livros eram muito caros para as classes profissionais mais modestas, que 

por isso consumiam outras publicações, tais como: 

 
 
balads por meio penny ou um penny; folhetos contendo novelas 
cavalheirescas resumidas, novas histórias de crimes ou relatos de 
acontecimentos extraordinários por preços que variavam de um penny 

                                                           
35The concept of humour underwent a radical revision in England during the eighteenth and early 
nineteenth centuries: the ridicule, raillery, and punitive satirical wit of the Restoration gradually lost place 
to good natured and good-humoured portrayals of amiable ‘originals’, whose peculiarities are no longer 
satirically instructive, but rather the objects of sympathy, delight, and love. 
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a seis pence; panfletos por três pence a um shilling; e principalmente 
jornais por um penny. (WATT, 2010, p.44). 

 
 

Entre os fenômenos ligados a tal expansão do público leitor na Inglaterra está a 

proliferação das tipografias. Relatos da época permitem estimar que, em 1757, elas 

somavam entre 150 e 200 apenas em Londres. Uma legião de escritores e editores 

se dividiam entre os mais bem-sucedidos e os que apenas sobreviviam, estes últimos 

concentrados em Grub Street, a rua pobre da capital cujo nome passou desde então 

a qualificar a produção literária de baixa qualidade.  

Conforme Watt (2010), esse quadro de reconfiguração do público leitor na 

Inglaterra setecentista favoreceu também o florescimento do jornalismo no início do 

século XVIII, e, depois dele, na década de 1740, o nascimento do romance moderno. 

Os dois gêneros relacionam-se significativamente em sua gênese. Escritores 

decisivos nas origens do processo de constituição do romance moderno eram também 

debatedores e ensaístas experimentados, entre eles Jonathan Swift, Richard Steele, 

Samuel Richardson, Henry Fielding e Tobias Smollett. Como ressalta Watt (2010, p. 

53), o romance moderno foi gerado em parte no exercício do ensaio periódico, “que 

contribuiu muito para a formação do gosto que o romance também satisfazia". 

Experiências como Emilia e Amanda, dois ensaios de John Hughes (1677-1720) 

publicados no periódico The Spectator, em 1712, anunciaram que o limiar para um 

novo gênero estava sendo cruzado. 

No início do século, a bem posicionada e poderosa classe média liberal inglesa 

ressentia-se da distância cultural que continuava a separá-la da aristocracia 

conservadora, e buscava diminuir essa diferença com a leitura de livros e jornais. Um 

deles em especial, o Spectator, em circulação de março de 1711 a dezembro de 1712, 

veio ao encontro das expectativas desse público específico, tanto devido ao objetivo 

declarado de educar moral e esteticamente, quanto também por causa do estilo leve 

de seus principais ensaístas, Joseph Addison e Richard Steele, considerados por Watt 

“os melhores escritores da época”.  

A edição diária apresentava-se numa folha de aproximadamente 203 mm de 

largura por 330 mm de comprimento, impressa em duas colunas de ambos os lados, 

e dedicava-se a um único ensaio sobre assunto considerado de relevo para seu círculo 

de leitores. A exemplo do Tatler, um jornal publicado anteriormente por Steele com 

contribuição de Addison, o Spectator propunha-se a 
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tornar o erudito religioso e o religioso erudito, e seu ‘saudável projeto 
de tornar o conhecimento útil’ teve pleno êxito não só entre as pessoas 
cultas como com outros componentes do público leitor. O Spectator e 
o Tatler eram muito apreciados nas academias dissidentes e em 
outros grupos que em geral não viam com bons olhos a literatura laica: 
e muitas vezes eram as únicas obras de literatura secular ao alcance 
dos provincianos incultos que aspiravam ao saber (WATT, 2010, p. 
53). 

  
 

Assim, considerando a qualidade dos ensaístas de The Spectator, a variedade 

dos temas abordados e o alcance de sua influência junto ao público da época, o ensaio 

O verdadeiro e o falso humor, de Addison, publicado na edição do dia 10 de abril de 

1711, apresenta-se como uma fonte confiável para acompanhar o processo de 

formação do conceito de humor inglês. 

Nesse ensaio, Joseph Addison pretende elucidar seus leitores a respeito do que 

seria a real natureza do humor, dissociando-o das manifestações cheias de disparates 

e de riso gratuito que eram a ele associadas.  O conteúdo inicial de suas críticas 

confirma que as “obras de humor” estavam em voga36, e que suas características de 

comicidade e de excentricidade confundiam-se aos olhos do público, respectivamente, 

com a mera provocação do riso e com esquemas de ideias absurdas concebidos por 

“um cérebro destemperado”.  

Ao contrário do que parece ser a impressão disseminada entre seu público leitor, 

Addison (1915, p. 136) insiste que   

 
 
Há uma espécie de natureza a ser observada nesta sorte de 
composição, assim como em todas as outras; e uma certa 
regularidade de pensamento que deve revelar ser o escritor um 
homem sensato, ao mesmo tempo em que aparenta estar 
completamente entregue aos caprichos37. 

 
 

                                                           
36 O conde de Shaftesbury, filósofo e eclesiástico contemporâneo de Addison, descreve da seguinte 
forma a popularidade do humor no início do século XVIII: “Ele [o humor] passou dos Homens de 
Entretenimento para os Homens de Negócios. Políticos foram infectados com ele; e os graves Assuntos 
de Estado são tratados com um Ar de Ironia e de Troça. Os mais hábeis Diplomatas se dão a conhecer 
como os mais notáveis Bufões; os mais celebrados Autores, como os maiores Mestres do Burlesco” 
(SHAFTESBURY, 1773, p. 62). 

37There is a kind of nature that is to be observed in this sort of compositions, as well as in all other; and 
a certain regularity of thought which must discover the writer to be a man of sense, at the same time 
that he appears altogether given up to caprices. 
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A seguir, o ensaísta acentua o contraste entre aquilo que nega e aquilo que 

confirma a natureza do humor, recorrendo à alegoria e fornecendo uma série de 

critérios de exclusão. 

Com o intento de ensinar seus leitores a diferenciar o verdadeiro do falso humor, 

Addison os personifica e constrói para cada um deles uma árvore genealógica, 

comparando-as entre si para contrastar as características legadas aos seus 

descendentes. Sobre o humor verdadeiro, Addison (1915, p. 137) diz: 

 
 

A Verdade foi o fundador da Família, e o pai do Bom Senso. O Bom 
Senso foi o pai do Raciocínio Sutil38, que casou com uma senhora sua 
parenta chamada Graça, de quem por sua vez teve um filho, o Humor. 
Sendo o Humor o mais novo da família e descendente de pais de 
disposições tão diferentes, mostra-se muito variado e desigual em seu 
temperamento; algumas vezes encontra-se investido de um semblante 
grave e hábitos solenes, em outras, é vivaz no comportamento e 
excêntrico na aparência; ao ponto de, em ocasiões diferentes, parecer 
sério como um juiz ou jocoso como um bufão. Mas, como ele traz muito 
de sua mãe em sua constituição, qualquer que seja seu estado de 
espírito nunca deixa de fazer rir sua companhia 39. 
 
 

Para o ensaísta, a Verdade – entendida na época como “a conformidade entre 

as noções e as coisas” – é a raiz primordial do Humor, o seu mais antigo ascendente. 

Ela se associa ao Bom Senso, ao Raciocínio Sutil e à Graça para gerá-lo. Devido a 

essa composição, o jovem Humor, apesar de “muito variado e desigual em seu 

temperamento” e de “nunca deixa de fazer rir sua companhia”, jamais se excederá ao 

ponto de lançar mão de falsas noções. 

Na alegoria de Addison, o Bom Senso, filho da Verdade, torna-se o próximo 

ascendente do Humor. Ele consiste na faculdade de deliberar pelo bem e desprezar 

o mal, de identificar o certo e repudiar o errado, de optar pelo equilíbrio. Por isso, 

quando o verdadeiro humor está em ação, os desvios resultantes da sua 

excentricidade promovem tanto o riso quanto o discernimento. 

                                                           
38 No original, wit, um dos atributos que serão incorporados ao humor no século XVIII e participam da 
definição do humor inglês, no século XIX. 

39Truth was the founder of the Family, and the father of Good Sense. Good Sense was the father of 
Wit, who married a lady of collateral line called Mirth, by whom he had issued Humour. Humour 
therefore being the youngest of the family, and descended from parents of such different dispositions, 
is very various and unequal in his temper; sometimes you see him putting on grave looks and a 
solemn habit, sometimes airy in this behavior and fantastic in his dress; insomuch that at different 
times he appears as serious as a judge, and as jocular as a merry-andrew. But as he has a great deal 
of the mother in his constitution, whatever mood he is in, he never fails to make his company laugh. 
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O Raciocínio Sutil, filho do Bom Senso, casa-se com a Graça. Desse casamento 

nasce o Humor, que herda deles as feições marcantes e mais evidentes para o 

público. Diz Addison (1915, p. 138): “o verdadeiro Humor partilha equilibradamente da 

herança de ambos os pais, a Graça e o Raciocínio Sutil”. Caso apenas um deles 

transpareça na expressão do filho, “trata-se de uma trapaça”.  

O crítico aconselha que as pessoas examinem detidamente se o humor com que 

se deparam no cotidiano “é ou não ancestralmente aliado à Verdade, e linearmente 

descendente do Bom Senso; se não, podem concluir que se trata de um dissimulador”. 

Esse impostor tem na raiz “a Falsidade, mãe do Disparate, cujo filho é o Frenesi, por 

sua vez casado com uma das filhas da Loucura, comumente conhecida como 

Gargalhada, que no final pariu esse infante monstruoso” (ADDISON, 1915, p. 138). 

Ambos contrastam também nas situações e formas sob as quais preferem se 

manifestar: em geral, o verdadeiro humor aparenta seriedade enquanto todos à sua 

volta riem; o falso humor, em atitude oposta, está sempre rindo enquanto todos ao 

redor permanecem sérios.  

Addison (1915) faz questão de ressaltar ainda outras diferenças. O falso humor 

faz uso excessivo de macaquices e bufonarias; imita indistintamente o vício e a 

virtude; ridiculariza amigos e inimigos da mesma forma; demonstra alegria sempre 

que tem oportunidade, e não apenas quando deve; é risível gratuitamente, sem 

nenhum propósito moral ou instrutivo; e volta seu ridículo para as pessoas, alvejando 

o fraco, e não a fraqueza. 

 Esse ensaio localiza-se na etapa da construção gradual do humor inglês em 

que o riso, a excentricidade e a ação consciente e intencional do “homem de humor” 

são reconhecidos. O genuíno humorista do século XVIII está consciente e governa 

seu talento particular; é capaz de conduzir seu comportamento, além de associar e 

expressar suas ideias com rapidez e precisão para atingir o objetivo que deseja: o de 

rir e instruir. Ele já difere em muito do tipo cômico e desavisado do teatro jonsoniano, 

que não identifica, nem muito menos controla sua capacidade de fazer rir. 

Em seu estudo sobre a subjetividade em Tristram Shandy, Wolfgang Iser (2008) 

observa que, em 1752, quando Henry Fielding publicou seu próprio ensaio sobre o 

tema, o humor continuava sendo insistentemente associado por grande parte do 

público leitor apenas à capacidade de provocar riso, e não havia encontrado uma 

definição precisa como novo conceito estético. Era confundido com outras 
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manifestações do cômico, apesar de já ter delas se diferenciado na visão de alguns 

observadores. Fielding ressaltou que:  

 
 

de todos os Tipos de Escrita não há nenhum sobre o qual [...] a 
Variedade de Opiniões seja tão comum como as que existem sobre o 
Humor, assim como talvez não haja Palavra alguma em nossa Língua 
da qual os Homens tenham em geral uma Ideia tão vaga e 
indeterminada (FIELDING, 1752 apud ISER, 2008, p. 106). 

 
 

Esse novo fenômeno subvertera a tradição da teoria dos humores da qual 

descendia parcialmente. Ele tinha na sua origem o conceito das quatro substâncias 

reguladoras da mente e do corpo do homem: a bile amarela, a cólera, a bile negra e 

o sangue. Entretanto, a partir do Renascimento, as artes fizeram sua apropriação do 

conceito e começaram a transformá-lo, multiplicando suas faces. No século XVIII, elas 

passaram a representar uma nova forma de enxergar a experiência humana e de se 

expressar sobre ela, que chamava a atenção especialmente por usar o riso sem 

submeter-se a ele. Para Iser, quando Fielding tratou do conceito de humor, ele estava 

esmaecido numa ideia indeterminada. Mas isso foi antes de Tristram Shandy entrar 

em cena. 

 

2.7 Tristram Shandy 

 

Os ensaios de Addison, Steele e Hughes baseados na construção e no estudo 

de personagens, bem como a prosa de ficção de William Defoe, Jonathan Swift e 

outros escritores, abriram caminho para a constituição dos primeiros romances 

modernos, entre 1740 e 1750: Pamela e Clarissa Harlowe, de Samuel Richardson, e 

Joseph Andrews e The history of Tom Jones, a foundling, de Richard Fielding. Os dois 

autores diferiam no tom escolhido: enquanto Samuel Richardson seguia a tradição 

sentimental no tratamento da natureza humana, Richard Fielding preferia a sátira 

como forma de abordar o que considerava disfuncional, incluindo aí o sentimentalismo 

de Richardson.  

Watt (2010) relata que o grande sucesso dos romances de Richardson e Fielding 

fez com que proprietários de bibliotecas circulantes e editores, em geral, estimulassem 

o contingente de profissionais de Grub Street a produzir obras semelhantes e a 

traduzir mais e mais obras de ficção para o inglês, predominantemente as de origem 
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francesa. Em seus comentários específicos quanto aos números relativos a esse 

fenômeno, o crítico informa:  

 
 

a produção anual das obras de ficção, que entre 1700 e 1740 girava 
em torno de sete, subiu para uma média de cerca de vinte nas três 
décadas posteriores e esse número duplicou-se  entre 1770 e 1800 
(WATT, 2010, p. 310).  

 
 

Mas ainda em 1759, numa experiência destoante dessa atmosfera tão favorável 

aos escritores, o pároco Laurence Sterne, morador da pequena cidade inglesa de 

Sutton-on-the-Forest, digeria um início tardio e malfadado na literatura: em janeiro do 

mesmo ano, A political romance, seu livro inaugural que satirizava as disputas 

eclesiásticas locais, havia desagradado tanto a Igreja da Inglaterra que o Arcebispo 

de York mandara queimar toda a tiragem. Apesar desse mau começo e de só ter 

publicado anteriormente dois sermões e um longínquo poema no Gentleman’s 

Magazine, Sterne convenceu-se de que seria capaz de fazer uma carreira de sucesso 

na ficção cômica. (ROSS, 2009). 

Em poucos meses, os dois primeiros livros do romance sobre a honrosa e singela 

família Shandy e seu herdeiro Tristram estavam prontos, e a confiança de Sterne 

levou-o a financiar a primeira edição com dinheiro emprestado. A edição inaugural do 

fascículo com os dois primeiros livros de The life and opinions of Tristram Shandy, 

Gentleman, datada de 1760, oculta a identidade real do autor e o local da publicação. 

Seria um demérito para a obra ser assinada por um pároco de interior numa época 

em que novelas e romances nasciam pelas mãos de ensaístas, polemistas e autores 

de teatro atuantes na metrópole londrina, como Fielding e Smollett (ou, na pior das 

hipóteses, pelas artes de Grub Street, que ainda assim ficava na capital). 

Em dezembro de 1759, Tristram Shandy começaram a ser distribuídos no 

condado de York, onde residia o autor, chegando a Londres em janeiro de 1760. A 

primeira edição esgotou-se rapidamente em ambas as cidades e recebeu críticas 

favoráveis nos jornais da capital. Em fevereiro, a misteriosa autoria tornou-se alvo de 

especulação entre o público londrino. No mês seguinte, ao chegar a Londres, Sterne 

foi surpreendido pela recepção: era um escritor célebre. Em breve, seria também rico 

e considerado mundano demais para um pároco. 
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Durante as sete semanas seguintes ele foi passado de mão em mão 
entre os mais altos escalões da sociedade londrina. Adotado como 
amigo por Garrick, retratado por Joshua Reynolds, prestigiado por 
William Warburton e Lord Bathurst (antigos protetores de Alexander 
Pope), entrevistado por James Boswell, apresentado ao artista William 
Hogarth e ao primeiro ministro William Pitt, introduzido aos salões da 
corte pelo marquês de Rockingham e pelo duque de York, e agora com 
um contrato generoso com o editor James Dodsley – Sterne causou 
enorme sensação entre as pessoas de importância, ao mesmo tempo 
que garantiu uma ampla visibilidade pública40 (BRIGGS, 2006, p. 81). 

  
 

Enquanto isso, outros leitores horrorizavam-se e acusavam Sterne de praticar 

em seu romance uma espantosa variedade de atentados à língua, ao bom gosto, à 

moral e ao decoro profissional. Sterne defendeu-se veementemente dessas 

acusações, mas nunca deixaria de provocá-las em cada um dos sete volumes que se 

seguiram aos dois primeiros, entre 1760 e 1767. 

Esses detratores de Tristram Shandy também incomodavam-se com a profusão 

de recursos narrativos inéditos e excêntricos de seu autor, como as liberdades que 

toma com o leitor, disfarçadas muitas vezes pela candidez com que profere 

confissões, implicâncias e intimidades indevidas; a paródia zombeteira dos eruditos e 

de sua afetação; a constante manipulação da hipocrisia moral, por vezes lembrando 

um jogo de gato e rato; a narrativa estruturada nas digressões; os saltos e suspensões 

temporais; o uso esdrúxulo da pontuação; a interdependência semântica entre 

estranhos recursos tipográficos e  texto verbal; a intercalação de trechos pertencentes 

aos mais diversos gêneros; o plágio aparente com efeitos originais. 

O humor em Tristram Shandy também assume agilmente formas que pareciam 

irreconciliáveis na concepção dos críticos de sua época: pode ser alternadamente 

estabanado, sentimental, bufão, sutil; ou apresentar-se refinado numa passagem, 

ainda que linhas antes tenha cedido completamente ao que Addison (1915) 

classificara em seu ensaio de “macaquices e bufonarias”. O romance leva o humor 

                                                           
40For the next seven weeks he was passed from hand to hand through the upper echelons of London 
society. Befriended by Garrick, painted by Joshua Reynolds, patronized by William Warburton and Lord 
Bathurst (once supporters of Alexander Pope), interviewed by James Boswell, put in communication 
with William Hogarth the artist and William Pitt the prime minister, presented at court by the marquis of 
Rockingham and the duke of York, now under a generous contract with James Dodsley as publisher – 
Sterne cut a wide swath among the people who mattered and at the same time established a broad 
public visibility. 
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inglês à realização inédita de condensar o sentimentalismo de Richardson e a sátira 

inteligente de Fielding.  

Como já foi explanado anteriormente neste estudo, o sentimentalismo é outra 

força essencial em Tristram Shandy. É importante lembrar que “sentimental”, no 

contexto em consideração, é um atributo conferido a tudo que provoca a experiência 

de sentimentos nobres e delicados, sejam eles próprios ou provados indiretamente 

pelo exercício da simpatia. Entre os exemplos mais conhecidos do sentimental em 

Tristram Shandy está a passagem conhecida como Oração apologética do meu tio 

Toby, uma reflexão sobre os sentimentos do soldado no campo de batalha, à qual 

pertence o seguinte trecho: 

 
 
–  Uma coisa é, para o soldado, irmão Shandy, arriscar sua 

própria vida – ser o primeiro a pular para dentro da trincheira onde será 
cortado em pedaços; – uma coisa é, por espírito patriótico e sede de 
glória, ser o primeiro a entrar por uma brecha, – colocar-se na 
vanguarda e marchar bravamente, com o som dos tambores e 
trombetas, com as flâmulas a ondear-lhe junto aos ouvidos; – uma 
coisa é, digo-te, irmão Shandy, fazer isso, – e outra coisa é refletir nas 
misérias da guerra, – contemplar a desolação de países inteiros e 
considerar suas intoleráveis fadigas e provações que o próprio 
soldado, instrumento desses males, se vê forçado a suportar (por um 
soldo diário de seis pence quando o recebe). (STERNE, 1998, p.435). 

 
 
A composição bem-sucedida entre duas forças até então vistas como 

antagônicas na literatura inglesa também tem o efeito de tornar excêntrica a imensa 

erudição do autor, solidamente fundada na tradição literária e filosófica do Ocidente, 

e sem a qual Tristram Shandy não teria sido possível. 

É inegável o tributo à excentricidade que Sterne faz através dos personagens 

mais representativos de seu romance: o patriarca Walter Shandy, o Tio Toby e o 

pastor Yorick. Todos têm seu hobby-horse, a mania que dá sentido ao seu cotidiano 

e que, ao invés de empobrecê-los como personagens, enriquece-os.  

Seu temperamental e amoroso pai, Walter Shandy, personifica a erudição 

afetada e quase incontrolável que é constantemente desarmada pela sensatez e pela 

inocência do seu inseparável irmão, o antigo militar Tio Toby.  

Tio Toby, por sua vez, é o maior tributo aos tipos de Jonson, pois sua única e 

grande obsessão transborda de seu pensamento e invade concretamente as lentas 

horas de seu dia: remontar recentes batalhas da Inglaterra num terreno do jardim da 
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família. Ao mesmo tempo, a falta de egocentrismo, a ponderação e a doce atenção 

de Tio Toby a tudo o que se passa ao seu redor é totalmente estranha aos tipos 

jonsonianos da comédia de humores.   

O pastor Yorick– uma espécie de mentor espiritual da família e descendente do 

bobo de Hamlet – é o personagem do romance com quem o clérigo Sterne se 

confunde: o religioso bem-educado, devotado às ovelhas de seu rebanho, mas que 

as enxerga sempre com o olhar do riso sentimental, desdenhando bondosamente as 

suas más opiniões a respeito dele. Encarregado de dar continuidade em Tristram 

Shandy ao olhar satírico que Sterne dedicou às autoridades clericais em A political 

romance, Yorick é o homem que, diante da necessidade de esclarecer o que vem a 

ser um teólogo polemista, tira Rabelais do bolso ao invés de tirar a Bíblia (STERNE, 

1998, p. 371).  

Apreciada na Inglaterra de então como um exercício dos livres e uma expressão 

maior da individualidade, a excentricidade passou a ser orgulhosamente identificada 

e propagada como traço distintivo de seu povo e de sua cultura.  Aos olhos de seus 

admiradores contemporâneos, Tristram Shandy já surgia como uma grande 

manifestação de liberdade por sua narrativa transgressora. 

No trecho a seguir, o narrador Tristram Shandy fala sobre a excentricidade dos 

ingleses: 

 
 
Conosco, vejam, o caso é muito diferente; – somos todos de 

altos e baixos nesta questão;  – ou a pessoa é um grande gênio; ou 
cinquenta contra um, senhor, que não passa de uma grande besta e 
de uma cabeça --- dura; não que haja falta absoluta de etapas 
intermediárias, – isso não, – não somos tão desregrados assim; – mas 
é que os dois extremos mostram-se mais comuns e mais frequentes 
nesta instável ilha onde a natureza, nos dons e dispensações dessa 
espécie, é sobremaneira excêntrica e caprichosa; a própria fortuna 
não o é mais na dotação de seus bens e haveres. (STERNE, 1998, p. 
63). 

 
 

Apesar de pequeno, o primeiro capítulo de Tristram Shandy condensa riqueza 

suficiente para evidenciar essa e muitas outras de suas características gerais. No 

parágrafo de abertura, por exemplo, o narrador, usando de grande seriedade, partilha 

com o leitor seu desagrado com o comportamento descuidado dos próprios pais no 

momento da sua concepção. 
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Bem quisera eu que meu pai ou minha mãe, ou na verdade ambos, já 
que estavam igualmente obrigados a tanto, tivessem posto maior 
atenção no que faziam quando me geraram; que houvessem levado 
na devida conta o quanto dependia do que então faziam (STERNE, 
1998, p. 45). 

 
 

Tal tratamento íntimo do leitor é um dos recursos engenhosos de Sterne para 

introduzir indiscrições. Por meio dele, cria-se uma atmosfera propícia para que o 

narrador faça comentários e confidências que só seriam admissíveis aos olhos de 

seus contemporâneos se ambas as partes gozassem da mais estrita confiança e de 

total reserva.  

A seguir, Tristram Shandy justifica seu descontentamento lançando mão dos 

conhecimentos científicos e filosóficos à disposição em sua época, entre eles a teoria 

dos humores. Igualmente respeitável, apesar de mais recente, é a ideia de que as 

condições no momento da concepção eram decisivas para o caráter e a saúde do ser 

humano. Sua fonte é o ensaio De la sagesse, de Pierre Charron41 (NEW; DAVIES; 

DAY, 1984, p.39). Mantendo o tom de seriedade, Sterne entremeia imagens e 

expressões de efeito cômico à erudição, e deslizando entre o ritmo pausado e trechos 

acelerados pelo impulso das excentricidades de pontuação. 

 
 
Creia, boa gente, que não se trata de coisa assim tão 

insignificante quanto muitos de vós poderiam pensar; - ouvistes todos 
falar, ouso dizer, dos espíritos animais, de como se transfundem de 
pai para filho &c. &c. e muito mais coisas a respeito:  – Pois bem, 
podeis crer-me nove décimos da razão ou desrazão do homem, seus 
êxitos e malogros neste mundo dependem dos movimentos e 
atividades deles, e dos diferentes cursos e condições em que os 
puserdes, pelo que, uma vez em movimento,  no rumo certo ou errado 
- - não é coisa de somenos – lá se vão eles aos atropelos, feito loucos; 
e com dar os mesmos passos uma e outra vez, acabam por abrir um 
caminho, tão plano e regular quanto uma aleia de jardim, do qual, uma 
vez habituados, nem o próprio Diabo consegue por vezes dissuadi-los.  
(STERNE, 1998, p. 45, 46). 

 

 

                                                           
41New  ressalta que a mesma tradução da obra de Charron para o inglês, feita por Samson Lennard no 
século XVII, serviu como fonte para Sterne pela segunda vez no último capítulo do romance, escrito 
oito anos depois, no seguinte trecho: “e por que razão, quando estamos prestes a semear e gerar um 
homem, apagamos a vela? e qual o motivo de todos os elementos para tanto –os congredientes – os 
preparativos – os instrumentos, e tudo quanto sirva ao mesmo fim, é considerado impróprio para ser 
comunicado a uma mente pura, seja por que forma de linguagem, tradução ou paráfrase?” (STERNE, 
1998, p. 597).  
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Esse discurso em que se mesclam incontinência e erudição é interrompido sem 

aviso pela transcrição das palavras que foram trocadas entre marido e mulher no 

momento em questão, trecho que por sua vez é arrematado, sem qualquer recurso de 

transição, por um minúsculo diálogo entre a mãe desatenta e o filho constrangido: 

 
 

Por favor, meu caro, disse minha mãe, não te esqueceste de dar corda 
ao relógio? –- Por D–!, gritou meu pai, lançando uma exclamação, mas 
cuidando ao mesmo tempo de moderar a voz, –   Houve já mulher, 
desde a criação do mundo, que interrompesse um homem com 
pergunta assim tão tola? Por favor, que é que seu pai estava dizendo? 
– Nada. (STERNE, 1998, p.45, 46). 

 
 

O que se observa no primeiro capítulo estende-se a todo o romance: sob a 

superfície geral da narrativa, feita de riso, transgressão e leveza, corre um fluxo 

subterrâneo de conhecimento histórico, estético, filosófico e científico que emerge em 

aplicações sutis e constantes. No trecho em discussão, especificamente, enquanto a 

atenção do leitor é levada pelo entremeado cômico de erudição e indiscrição, a teoria 

da associação de ideias de Locke é aplicada com propriedade em dois níveis 

diferentes: no plano mais imediatamente perceptível, com a súbita lembrança do 

relógio pela sra. Shandy (ISER, 2008, p.4), que mostra a livre associação de ideias 

em ação. Num plano mais sutil, a mesma teoria é utilizada como recurso para justificar 

e estruturar a sucessão de digressões do próprio narrador, que primeiramente 

abandona sua exposição de motivos para dar espaço ao possível diálogo entre os 

pais, saltando depois subitamente para a ideia mirabolante e embaraçosa de que sua 

mãe poderia ter-se dirigido também ao filho na ocasião. Após ser vítima de um 

pensamento tão indiscreto, o narrador faz um silêncio cerimonioso que encerra o 

capítulo. 

A exemplo do que acontece no trecho comentando acima, o narrador de Tristram 

Shandy induz seus leitores a imaginar impropriedades enquanto ele mesmo 

permanece com ar pudico e os admoesta a não se deixarem seduzir pelos maus 

pensamentos. Com gestos e palavras cuidadosos, finge cobrir a malícia do leitor com 

um manto de inocência. 

Um tema que se presta em várias ocasiões a essa abordagem é o tamanho dos 

narizes. Num exemplo extraído do Livro III do romance, antes de dissertar longamente 

sobre a importância de ter um grande nariz para o destino dos homens, Tristram 
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lamenta sua própria ingenuidade ao tratar do assunto numa ocasião anterior e se diz 

vítima da traição de seus leitores, que não eram puros como ele pensava: 

 
 
Em livros de moralidade estrita e de raciocínio cerrado, como este de 
que ora me ocupo, – a negligência é imperdoável; e o céu é 
testemunha de como o mundo se vingou de mim por ter deixado tantas 
portas abertas a equívocas censuras, – e por ter confiado, como 
confiei o tempo todo, na pureza da imaginação de meus leitores. 
(STERNE, 1998, p. 223). 

 
 

O narrador enche as páginas seguintes com solenes histórias sobre os narizes 

dos homens de sua linhagem, incluindo nelas o episódio em que sua bisavó faz 

observações pouco lisonjeiras sobre o nariz pequeno do marido. Fingindo assustar-

se, o narrador suspende seu relato subitamente para interpelar o leitor mal- 

comportado e, na linha final, criticar as grosseiras imitações do seu romance. 

 
 

-– Calma, devagar, gentil leitor! -– aonde te leva a tua fantasia? – Se 
é que existe mesmo verdade no homem, ao falar do nariz de meu 
bisavô estou me referindo ao órgão exterior do olfato ou àquela parte 
do ser humano que lhe avulta na face, – e que, dizem os pintores, deve 
abranger um terço dela, no caso dos belos e robustos narizes e de 
faces bem-proporcionadas; – isto é, medindo-se a contar da linha dos 
cabelos.  -–  

–- Que excelente partido não tiram os autores disso, neste 
passo! (STERNE, 1998, p. 226). 

 
 

O romance Tristram Shandy representa o ponto de amadurecimento de uma 

forma complexa de ver a humanidade, necessária como alternativa para que o homem 

moderno pudesse lidar com as sucessivas contradições e provocações de uma nova 

ordem que precisava absorver. Num estado permanente de atenção, instigado por 

todos os lados, ágil e preciso nas suas respostas, o humor inglês se move pela 

literatura nacional inglesa levando na bagagem a tradição que o concebeu, da qual 

ele escolhe ser simultaneamente crítico e campeão.  
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3 MACHADO DE ASSIS: HUMOR E IDENTIDADE NACIONAL 

 

Durante todo o século XIX, a crítica literária europeia, capitaneada pelos 

franceses, insistiu na posição de que o devido lugar do adorável humor estava apenas 

entre os ingleses, que por sua vez se orgulhavam de que assim o fosse e por isso não 

lhe regatearam o adjetivo pátrio. No entanto, o humor, excêntrico, ligeiro e livre, 

atravessou o mundo sem avisar aos críticos para encontrar-se com um certo senhor 

chamado Machado de Assis. 

 

3.1 Identidade nacional como missão 

 

Na sociedade brasileira do século XIX, a missão do escritor era a construção de 

uma identidade nacional e a constituição consciente de uma literatura escrita própria, 

única e autônoma. Candido (2012, p. 70-71) observa que, desde 1750, quatro grandes 

temas já persistiam na produção literária brasileira: “o conhecimento da realidade 

local; a valorização das populações aborígenes; o desejo de contribuir para o 

progresso do país; a incorporação aos padrões europeus”.  

Durante o Arcadismo, o nativismo deu forma a esses temas, que transparecem 

no empenho do escritor para representar e louvar a terra brasileira através da 

exaltação de suas riquezas, da exuberância de suas plantas e animais e das 

qualidades do seu homem natural.  Mas os poetas árcades brasileiros ainda não 

manifestavam o desejo de desenvolver na Colônia uma literatura independente, e 

conduziam-se pelo esforço de identificação e integração aos cânones portugueses. 

A autonomia da literatura nacional em relação à matriz portuguesa começou sua 

constituição com o objetivo impulsionada pelas profundas alterações que a 

transferência da família real portuguesa provocou no Brasil, a partir de 1808. Alçada 

à capital do império, a cidade do Rio de Janeiro recebeu um novo papel no campo 

econômico, político e social. Para que ele fosse exercido a contento, o governo 

promoveu avanços institucionais significativos no país. No que diz respeito à cultura e 

à educação, entre as iniciativas mais bem-sucedidas estão a abertura de instituições 

de ensino superior, a liberação da atividade de imprensa no Brasil, até então proibida, 

e a realização de investimentos em iniciativas propícias à difusão das artes e das 

ciências. 
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As oportunidades de educação e enriquecimento cultural favoreceram o 

surgimento de uma geração de intelectuais brasileiros grandemente influenciada pelo 

pensamento científico e pela filosofia humanista. Diz Candido (2012, p. 241-242) 

sobre a importância desse momento: 

 
 
A vontade consciente de ter uma literatura nacional e o empenho 

em defini-la decorrem em boa parte do sentimento de confiança 
adquirido pelos intelectuais brasileiros durante a fase joanina, quando 
se estabeleceu realmente no país uma capital científica e literária, ao 
consolidar-se a preeminência do Rio de Janeiro, esboçada antes, mas 
ainda não efetivada e reconhecida. Mesmo porque os acontecimentos 
sociais e intelectuais nele ocorridos contribuirão para configurar o 
papel social do escritor, atribuindo-lhe posição nova na sociedade e 
modificando as condições de sua produção.  

 

 
Com o sucesso do movimento pela Independência em 1822 e a necessidade de 

constituir uma literatura genuinamente nacional, o meio literário brasileiro tornou-se 

fértil para a recepção e a adaptação dos ideais de valorização das tradições nacionais 

e do culto da história, ora cultuados pelo romantismo europeu. Em 1836, um grupo de 

jovens brasileiros que completavam sua educação na França publicou em Paris a 

revista Niterói, aderindo aos ideais românticos. Entre eles, estavam os poetas 

Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto-Alegre. O grupo contou com o incentivo dos 

franceses Édouard Corbiére e Ferdinand Denis, por sua vez antigos componentes do 

movimento que Candido denomina Pré-Romantismo Brasileiro.  

O nacionalismo apresentou-se aos românticos brasileiros como um estímulo e 

um dever, pois a literatura havia sido alçada à “parcela dum esforço construtivo mais 

amplo, denotando o intuito de contribuir para a grandeza da nação” (CANDIDO, 2012, 

p. 328). O esforço de distanciamento político, econômico e social do Brasil em relação 

a Portugal, que ocorria desde o movimento pela Independência, repetiu-se na 

literatura. Os poetas, romancistas, dramaturgos, contistas, ensaístas e críticos 

brasileiros em geral passaram a empenhar-se cada vez mais na concretização desse 

afastamento através de seus escritos. 

Ao mesmo tempo, um movimento no sentido oposto era feito quanto à literatura 

francesa. A França afirmava-se no continente europeu como centro gerador de 

padrões universais que podiam ser adotados por outras culturas nacionais, sem que 

isso fosse encarado como subserviência. No caso particular do Brasil, aproximar-se 
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da França significava garantir um caminho seguro para atingir a autonomia, com a 

nuance política de evidenciar a rejeição a Portugal.  

A princípio, a poesia brasileira obteve maior sucesso que os outros gêneros na 

promoção do amor pelo país e do orgulho de seu povo. As obras dos poetas 

românticos Gonçalves Dias, Castro Alves e Casimiro de Abreu passaram a constituir 

modelos prestigiados tanto para os seus contemporâneos quanto para os seus 

sucessores. 

A partir da publicação de O filho do pescador, de Teixeira e Souza, em 1843, e 

de A moreninha, de Joaquim Manoel de Macedo, em 1844, o romance nacional 

dedicou-se a mostrar a terra e a vida brasileira no espectro mais amplo que seus 

autores podiam alcançar. Para isso, o gênero subdividiu-se pelos romances de 

costumes, romances regionais, romances indianistas e romances históricos. Em 

meados do século XIX Joaquim Manoel de Macedo e José de Alencar já estavam 

entre seus nomes mais representativos. 

A rivalidade literária com os portugueses permanecia; elementos constitutivos da 

identidade brasileira eram especialmente afirmados ou questionados nessa disputa. 

Guimarães (2004) exemplifica os termos dessa rivalidade citando uma crítica 

publicada no jornal carioca A Reforma, em outubro de 1876. Falando a propósito do 

romance O cego de Landim, de Camilo Castelo Branco, o autor da apreciação atacou 

duramente alguns escritores portugueses por “se apossarem de ambientes e assuntos 

brasileiros para escrever literatura de exportação, como se quisessem dar lições aos 

brasileiros de como descrever as coisas pátrias”. Como revide, o português Castelo 

Branco publicou uma resposta qualificando as obras brasileiras de sonolentas e feitas 

com “mimices de sotaques”. (GUIMARÃES, 2004, p. 153-154). 

A literatura francesa permanecia firme como modelo para a apreciação e a 

criação das obras literárias no Brasil. Esse fenômeno convivia harmonicamente com 

o nacionalismo literário, pois, nas palavras de Hélio de Seixas Guimarães (2004, p. 

96), 

 
 
Não apenas no Brasil, mas em todo o Ocidente letrado, era ideia 

corrente que a França, e principalmente Paris, constituíam o marco 
zero da cultura e da literatura, lugares neutros e não-nacionais da 
irradiação de paradigmas universais. De modo que a incorporação dos 
modelos “feitos em França” não era algo facilmente percebido como 
importação ou imitação, mas, sim, como referência incontornável e 
obrigatória para a realização das diferenças nacionais. 



54 
 

 
 

A crítica brasileira cuidava para que qualquer desvio cometido por um escritor 

em relação ao seu compromisso com a identidade nacional fosse prontamente 

apontado e corrigido42, exceção aos padrões universais franceses. Mesmo Silvio 

Romero, um ácido crítico das influências francesas sobre o Romantismo brasileiro, 

preferia essa situação à alternativa de acompanhar os portugueses. Em A literatura 

brasileira e a crítica moderna, publicado em 1880, afirma: “um dos bens que devemos 

ao Romantismo foi, dentro do mal de imitar, tê-lo ao menos desviado de Portugal para 

a França (ROMERO, 1880 apud CANDIDO, 2006, p. 75). 

 

3.2 Falenas: ausência de espírito pátrio. 

 

Em 1870, o poeta Machado de Assis publicou seu segundo livro de versos, 

Falenas. Além dos poemas de sua autoria, um deles em francês (“Um Vieux Pays”), 

o escritor adicionou à obra traduções próprias de poemas da autoria de Lamartine, 

Alexandre Dumas Filho, Friedrich Schiller e Louis Bouilhet. Vinte versos de 

Anacreonte, traduzidos por Antonio Feliciano de Castilho, foram incorporados ao 

poema “Uma Ode de Anacreonte”. Falenas também traz paráfrases poéticas de um 

trecho de Hamlet, de Shakespeare, bem como de oito poemas de inspiração oriental 

escritos pela francesa Judith Gautier Mendès. (MAGALHÃES JÚNIOR, 2008b, p.140-

141).  

Ao contrário do que aconteceu com Crisálidas, primeiro livro de poemas 

publicado por Machado de Assis, Falenas recebeu críticas negativas por desfavorecer 

os temas nacionais.  Entre os que observaram essa falha estava Luís Guimarães 

Júnior, em artigo publicado no Diário do Rio de Janeiro, a 5 de fevereiro de 1870. 

Magalhães Júnior comenta sobre seu conteúdo: 

 
 

o principal defeito do livro “é a ausência do espírito pátrio, a falta de 
inspiração característica”. Queria Luís Guimarães Júnior que a musa 
de Machado não fosse apenas dele, mas do país, e que sob a lira do 
poeta palpitasse o coração do brasileiro. Exclamava: “É tão fácil ao 

                                                           
42 Na contramão desse espírito nacional, ainda existiam no Brasil alguns poucos estudiosos que 
insistiam em “reduzir a literatura brasileira a um apêndice da portuguesa”, como assinala Candido com 
referência aos críticos Fernandes Pinheiro e Sotero dos Reis (CANDIDO, 2006, p. 25-28).  
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autor das Falenas satisfazer esse compromisso!” (MAGALHÃES 
JÚNIOR, 2008b, p.145). 
 
 

Tristão de Alencar Araripe Júnior teve com Falenas a mesma impressão de 

afastamento da nacionalidade: 

 
 
Justíssimas queixas deveria expor ao seu autor pela ingratidão 

com que se tem havido para com este formoso Brasil, para com este 
tão prolífico solo ao qual deve a vigorosa imaginação que possui; 
longas increpações teria de fazer, pela manifesta preferência que vota 
ao grito da cigarra de Anacreonte sobre o melodioso canto do sabiá, 
mas esgota-se o tempo e o espaço, e o compositor apressa-se em 
pedir-me os autógrafos. (apud MAGALHÃES JÚNIOR, 2008b, p.146). 

 
 

É possível que Americanas, o livro de versos que se seguiu a Falenas, em 1875, 

seja fruto do esforço proposital de Machado para demonstrar seu comprometimento 

com a missão de escritor nacional. É o que cogita um de seus biógrafos: “Teria sido 

em obediência a tais conselhos que Machado de Assis cinco anos depois iria voltar-

se para temas brasileiros nas Americanas, tão impregnadas de um indianismo um 

tanto retardatário? É provável” (MAGALHÃES JÚNIOR, 2008c, p. 146).   

De fato, os poemas de Americanas retomam os temas caros à literatura nacional: 

sua valorização é devidamente apresentada através de A Gonçalves Dias; a 

delicadeza e singularidade da flora brasileira estão em A Flor do Embiruçu; Potira, 

Niân, A Visão de Jaciúca e Lua Nova realçam a nobreza de alma dos povos indígenas, 

e Os Semeadores homenageia os antepassados portugueses que “fizeram 

transformar a terra pobre em rica” (MACHADO DE ASSIS, 1986c, p. 134) 

Nos seguintes versos do poema Sabina, que canta a natureza apaixonada e ao 

mesmo tempo pura da brasileira mestiça, a “flor da roça nascida ao pé do rio”, o poeta 

rejeita um lugar aos clássicos na literatura nacional. 

 
 

Um vero Adônis, como aqui diria 
Algum poeta clássico, daquela 
Poesia que foi nobre, airosa e grande 
Em tempos idos, que ainda bem se foram... 
(MACHADO DE ASSIS, 1986c, p.137). 
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3.3  Um certo instinto de nacionalidade 

 

Mesmo que Americanas represente uma tentativa de retornar à missão nacional 

que o escritor brasileiro tinha então, Machado de Assis deixou claro o que pensava a 

respeito em 1872, num ensaio elaborado especialmente para a revista brasileira Novo 

mundo, publicada em Nova York. Seu editor, José Carlos Rodrigues, lhe solicitara  

 
 

um bom estudo sobre o caráter geral da Literatura Brasileira 
contemporânea, criticando as suas boas ou más tendências, no 
aspecto literário e moral; um estudo que, sendo traduzido e publicado 
aqui em inglês, dê uma boa ideia da fazenda literária que lá 
fabricamos, e da escola ou escolas do processo de fabricação. (apud 
MAGALHÃES JÚNIOR, 2008b, p.187).   

 
 

O estudo é publicado na edição de 24 de março de 1873 sob o título Notícia da 

atual literatura brasileira – Instinto de Nacionalidade. Machado de Assis inicia seu 

ensaio apresentando o caráter geral da literatura brasileira: um “certo instinto de 

nacionalidade”. Este “primeiro traço” consiste no incessante movimento de interrogar 

a vida brasileira e a natureza americana, com o intuito de encontrar inspiração e dar 

fisionomia própria ao pensamento nacional, no “geral desejo de criar uma literatura 

mais independente”. Conduzidas pelo instinto de nacionalidade, todas as formas 

literárias “buscam vestir-se com as cores do país” e as manifestações de opinião 

entusiasmam-se especialmente pelas obras que “trazem os toques nacionais”. 

(MACHADO DE ASSIS, 1986c, p. 801-802). 

Além da “vida indiana”, Machado identifica como “outras fontes de inspiração” 

dos escritores brasileiros – especialmente os romancistas - “os costumes civilizados 

da colônia e do presente” e “a natureza americana” (MACHADO DE ASSIS, 1986c, p. 

803). 

Machado tem como errônea a opinião “que só reconhece espírito nacional nas 

obras que tratam de assunto local”. Para o romancista, “o que se deve exigir do 

escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo, que o torne homem do seu tempo e 

do seu país, ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço”.  

Na avaliação de Machado de Assis, até aquele momento, tal instinto de 

nacionalidade havia promovido apenas um ataviamento da literatura através de sinais 

externos de brasilidade, sem ter criado estruturas mais profundas que enfim 
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constituíssem a real independência da literatura brasileira. Ainda no seu alvorecer, ela 

apresentava apenas os “primeiros traços de nossa fisionomia literária”, e sua 

consolidação só se daria com o trabalho contínuo de muitas gerações.  

Para sustentar que o espírito nacional está além da cor local, o romancista toma 

como primeiro exemplo a poesia e o teatro do brasileiro Gonçalves Dias, em parte 

dedicados aos temas nacionais, em parte às “aspirações, entusiasmo, fraqueza e 

dores” de toda a humanidade.  

Nesse ponto, Machado decide dirigir-se diretamente aos prováveis leitores de 

seu ensaio, e para isso passa a contemplar um conhecimento literário mais acessível 

a eles: 

 
 

Mas, pois que isto vai ser impresso em terra americana e inglesa, 
perguntarei simplesmente se o autor de Song of Hiawatha não é o 
mesmo autor da Golden Legend, que nada tem com a terra que o viu 
nascer, e cujo cantor admirável é43; e perguntarei mais se o Hamlet, o 
Otelo, o Júlio Cesar, a Julieta e Romeu têm alguma coisa com a 
história inglesa nem com o território britânico, e se, entretanto, 
Shakespeare não é, além de um gênio universal, um poeta 
essencialmente inglês. (MACHADO DE ASSIS, 1986c, p .804). 
 

 
No parágrafo seguinte, voltando à literatura de língua inglesa, cita o “scotticismo 

interior” de Masson44, “diverso e melhor do que se fora apenas superficial”. É 

importante relembrar aqui imagens usadas por Machado para qualificar as realizações 

insuficientes da literatura brasileira na expressão do instinto de nacionalidade: a roupa 

que se busca, a cor local que se ostenta. 

O afastamento de Machado do modelo francês se expressava mais 

ostensivamente pela sua aversão à escola Naturalista45, aversão esta manifestada 

diretamente em Instinto de Nacionalidade. Alguns parágrafos adiante, já tratando 

                                                           
43The Song of Hiawatha (1855) é um poema épico do escritor americano Henry Wadsworth Longfellow, 
que narra as aventuras do nativo Hiawatha. The Golden Legend (1851), também de Longfellow, é um 
poema ambientado na Itália do século XIII, inspirado em textos da literatura medieval. 

44 David Mather Masson (1822-1907), historiador e crítico escocês. 

45 Em seu ensaio A Sistematização do Mal: Machado de Assis, Anarquismo e Simbolismo, John 
Gledson observa sobre Machado de Assis: “A novidade no que há de mais óbvio em sua aparência, 
pelo menos na literatura francesa contemporânea, o naturalismo nos anos 1870 e posteriores e 
simbolismo nos anos 1890, não tinha atrativos para ele e, na verdade, tinha o poder de atrair rejeição 
e desprezo de sua parte (GLEDSON, 2008, p. 183). 
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especificamente do romance brasileiro e de suas tendências morais “geralmente 

boas”, Machado investe: 

 
 

Os livros de certa escola francesa, ainda que muito lidos entre nós, 
não contaminaram a literatura brasileira, nem sinto nela tendências 
para adotar as suas doutrinas, o que já é notável mérito. As obras de 
que falo, foram aqui bem-vindas e festejadas, como hóspedes, mas 
não se aliaram à família nem tomaram o governo da casa. Os nomes 
que principalmente seduzem a nossa mocidade são os do período 
romântico. (MACHADO DE ASSIS, 1986c, p. 805). 

 
 

Além de mostrar-se indiferente a contaminações morais trazidas pelo 

Naturalismo francês, na visão de Machado o romance brasileiro estava isento de 

 
 

tendências políticas, e geralmente de todas as questões sociais, - o 
que não digo por fazer elogio, nem ainda censura, mas unicamente 
para atestar o fato. Esta casta de obras, conserva-se aqui no puro 
domínio da imaginação, desinteressada dos problemas do dia e do 
século, alheia às crises sociais e filosóficas. Seus principais elementos 
são, como disse, a pintura dos costumes, e luta das paixões, os 
quadros da natureza, alguma vez o estudo dos sentimentos e dos 
caracteres (MACHADO DE ASSIS, 1986c, p. 805-806). 

 
 

Para o estudioso Hélio de Seixas Guimarães, a iniciativa de Machado de elucidar 

seu ponto de vista extraindo referências da literatura americana, da literatura inglesa 

e da crítica escocesa indica que “o ensaísta parece plenamente consciente do 

deslocamento que opera em relação aos modelos franceses” (GUIMARÃES, 2008a, 

p. 97). 

Na visão do crítico, a publicação de Instinto de Nacionalidade é o primeiro de 

pelo menos “dois momentos cruciais da carreira de Machado como romancista – 

cruciais porque marcam inflexões importantes no curso de sua obra –, em que a 

referência anglo-saxã tem presença decisiva”.  
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3.4 Memórias Póstumas e o Humor Inglês 

 

O Machado de Assis que publicou Memórias póstumas de Brás Cubas em 1881 

já era um romancista de prestígio junto ao público e no meio literário. Em atividade no 

jornalismo e na literatura desde o início da década de 1860 como tradutor, cronista, 

crítico literário, poeta, dramaturgo e contista, em 1872 publicara seu primeiro romance 

Ressurreição, aos quais se seguiram A mão e a luva, em 1874, Helena, em 1876, e 

Iaiá Garcia, em 1878. 

Memórias póstumas é a narrativa autobiográfica da boa vida de Brás Cubas, o 

herdeiro bon-vivant de uma família burguesa cuja fortuna teve origem no trabalho de 

um antepassado tanoeiro, tornado lavrador, depois comerciante, e cem anos depois 

convenientemente esquecido por seus descendentes. De forma similar ao que 

aconteceu coma classe burguesa na Inglaterra entre os séculos XVII e XVIII, a classe 

social burguesa no Brasil em finais do século XIX também ambicionava uma influência 

política e um reconhecimento social à altura de seu poder financeiro. Mas os Cubas 

se distinguem daqueles seus congêneres por pretenderem chegar ao topo adulando 

a aristocracia, e não tirando-a do poder. 

Memórias póstumas se revela muito mais que a narrativa dos caprichos, 

conquistas, pequenos entreveros, manias e atitudes levianas de Brás Cubas – embora 

também o seja. Apesar da expectativa de vacuidade que possa pairar em torno das 

lembranças de um homem rico e enfadado, o que acontece de fato é que a morte 

potencializa sua capacidade de análise, e isso lhe permite reexaminar sua existência 

de maneira profunda e aguda. 

Memórias póstumas contraria em vários pontos os ideais e as práticas do 

nacionalismo literário. O perfil de seu protagonista, inegavelmente um brasileiro de 

quatro costados, não contribui para exaltar o caráter da nação.  Na intimidade, as 

abastadas famílias citadinas que o cercam mostram-se frouxas moralmente, sem que 

por isso o narrador as rebaixe em seu ambiente social ou use de sua arte para 

condená-las aos olhos do leitor. Quanto aos personagens das classes sociais 

inferiores, em sua maioria acobertam ou imitam os poderosos o mais que podem na 

dissimulação, na prepotência e no amor à lisonja, como o ex-escravo Prudêncio.  Um 

destino frequente daqueles que privam da intimidade dos ricos é serem marcados pela 

doença ou terminarem a vida em condições repulsivas, como a cortesã Marcela, a 

condescendente dona Plácida e mesmo a virtuosa Eugênia.  
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As excêntricas opções estéticas de Machado de Assis também afrontam as 

convenções formais do Naturalismo francês, que haviam tomado forma no panorama 

da literatura brasileira a partir da publicação de O mulato, de Aluísio de Azevedo, 

publicado no mesmo ano que Memórias póstumas. 

Além das falhas de Memórias póstumas quanto à obrigação de contribuir para a 

formação do caráter brasileiro, o reconhecimento de traços do humor inglês 

representou uma transgressão literária sem precedentes no cenário brasileiro de 

então. Sua presença foi aos poucos reconhecida pelos críticos brasileiros graças aos 

traços que haviam sobrevivido aos rigores da Era Vitoriana e permanecido vivos nas 

obras de Charles Dickens e Carlyle, entre outros humoristas ingleses do século XIX.  

Eles se encontravam sobretudo na mistura do riso com a melancolia, nas oscilações 

entre extremos de sentimentos, na excentricidade de alguns personagens e na 

irreverência elegante do narrador, parecida com a que Addison apregoou em seu 

ensaio sobre o verdadeiro humor. 

Contudo, em Memórias póstumas, Machado de Assis também recupera as 

excentricidades formais de Sterne, admiradas mas grandemente evitadas entre os 

humoristas ingleses no século XIX, e por isso ainda menos familiares aos críticos 

brasileiros. As mais reconhecíveis são as subversões na pontuação, a integração de 

elementos visuais ao texto escrito, os capítulos de apenas um parágrafo, de um 

período, ou mesmo inexistentes. As mais complexas reelaboram as ousadas 

experiências narrativas de Sterne com a teoria da associação de ideias de Locke: 

introduções arbitrárias de trechos aparentemente dispensáveis à narrativa, ou mesmo 

incongruentes; circunvoluções súbitas do pensamento do narrador; reversões na 

ordem temporal; insólitas abordagens ao leitor, entre outras. 

A “forma livre” de Sterne se afigurava ainda mais insólita devido ao fato do 

escritor não compor o grupo dos romancistas e poetas de língua inglesa mais 

acessíveis ao público leitor de então (GUIMARÃES, 2004). Com a chegada do século 

XIX, seus romances haviam caído numa espécie de ostracismo entre o público inglês, 

embora continuassem a conquistar a admiração de leitores seletos como Jane Austen, 

Charles Dickens e os românticos alemães (HOWES, 2002). Esse abandono ocorreu, 

pelo menos em parte, devido à incompatibilidade entre as expectativas morais da era 

Vitoriana e a incansável irreverência com que o autor tratou as normas sociais e as 

grandes instituições de seu tempo (SCHÉRER, 1891). 
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Transição, o capítulo IX de Memórias póstumas transcrito integralmente abaixo, 

é um dos muitos trechos em que múltiplos recursos da “forma livre” podem ser 

observados: 

 
 

E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior 
transição deste livro. Vejam: o meu delírio começou em presença de 
Virgília; Virgília foi o meu grão pecado da juventude; não há juventude 
sem meninice; meninice supõe nascimento; e eis aqui como 
chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que 
nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção 
pausada do leitor: nada. De modo que o livro fica assim com todas as 
vantagens do método, sem a rigidez do método. Na verdade, era 
tempo. Que isto de método sendo, como é, uma cousa indispensável, 
todavia é melhor tê-lo sem gravata nem suspensórios, mas um pouco 
à fresca e à solta, como quem não se lhe dá da vizinha fronteira, nem 
do inspetor do quarteirão. É como a eloquência, que há uma genuína 
e vibrante, de uma arte natural e feiticeira, e outra tesa, engomada e 
choca. Vamos ao dia 20 de outubro. (MACHADO DE ASSIS, 1986a, 
p. 525). 
 

 
As primeiras críticas a Memórias póstumas datam de janeiro e fevereiro de 1881, 

os dois meses seguintes à publicação da primeira edição do romance integral, no Rio 

de Janeiro. Em três delas, Capistrano de Abreu, Urbano Duarte e Abdiel46 reconhecem 

traços insólitos na mais nova obra do romancista. Memórias póstumas causa-lhes 

estranheza.  

Em carta enviada a Machado de Assis durante uma estada em São Paulo, o 

crítico e amigo Capistrano de Abreu47 já lhe antecipa que percebe em Memórias 

póstumas “uma intenção latente, porém imanente a todos os devaneios, e eu não sei 

se conseguirei descobri-la” (MAGALHÃES JÚNIOR, 2008c, p.18). Na volta ao Rio de 

Janeiro, Capistrano de Abreu publica uma crítica em duas partes na seção “Livros e 

letras”: a primeira, no dia 31 de janeiro de 1881, e a segunda, no dia 01 de fevereiro.  

O crítico inicia sua apreciação com uma pergunta que transmite seu espanto: 

“As Memórias Póstumas de Brás Cubas serão um romance?”48 (apud MACHADO, 

2003, p. 129). Em lugar de responder, Capistrano de Abreu dedica-se a uma detalhada 

                                                           
46 Pseudônimo de Artur Barreiros, como nos informa Guimarães (2008b, p.35).  

47 Capistrano de Abreu (1853-1927) Crítico literário e historiador. Pertenceu na juventude ao chamado 
grupo do Recife, do qual também fizeram parte Silvio Romero e Araripe Jr.. Amigo de Machado de 
Assis, Capistrano era nessa época responsável pela seção “Livros e Letras”, da Gazeta de Notícias 
(MAGALHÃES JÚNIOR, 2008b, p.219). 

48Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 30 de janeiro e 1 de fevereiro de 1881. Publicado sem assinatura. 
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exposição do enredo. Ao seu final, encerra a crítica sem dar uma resposta para a 

pergunta que fez – talvez por não tê-la, talvez por não querer antecipá-la aos seus 

leitores. Apenas lhes recomenda: tolle et lege49. O crítico não lhes garante diversão; 

não lhes garante sequer entendimento: “Se entenderes, hás de passar algumas horas 

únicas – misto de fel, de loucura, de rictus. Se não entenderes, tanto melhor. É a prova 

de que és um espírito puro, consciencioso, firme, ingênuo, isto é, um pouco tolo” 

(MACHADO, 2003, p.133).  

Uma segunda crítica sobre Memórias póstumas foi publicada logo a seguir, no 

dia 2 de fevereiro, desta vez no jornal diário Gazetinha. O crítico e jornalista Urbano 

Duarte, fundador da cadeira de número 12 da futura Academia Brasileira de Letras, é 

mais direto e mais conservador no seu posicionamento. Faz seu papel de crítico 

tradicional, cuja missão é conduzir o leitor pela mão. Nada de tolle et lege.  

 Ao contrário de Capistrano de Abreu, que se indaga sobre a natureza de 

Memórias póstumas no sistema tradicional da literatura, Duarte tem certeza de que 

não se trata de um romance, mas sim de um “ensaio filosófico sob forma de romance”. 

Por isso, avisa: “o leitor vulgar pouco pasto achará para sua imaginação e curiosidade 

banais” (apud MACHADO, 2003, p.133).  

O crítico trata então Memórias póstumas como um ensaio filosófico. Dá-lhe um 

título alternativo, o Elogio do egoísmo; acusa-lhe de representar o altruísmo como 

loucura, ou pior, como “uma simples extensão do egoísmo, inventada pela sandice”; 

avista “uma ponta de materialismo”. Denuncia que “o Sr. Machado de Assis rebate, 

com visível voluptuosidade de filósofo, ao chão da banalidade e do comum, toda 

ordem de sentimentos e ideias que pareciam filhas de um móvel generoso”. 

Urbano Duarte resume suas considerações sobre o que chama de “feição 

literária do livro” em dois parágrafos, quase ao final da crítica. No entanto, é nesse 

pouco espaço que sua apreciação converge com a de Capistrano de Abreu, no que 

diz respeito à dificuldade em definir essa feição, à impossibilidade de divisá-la com as 

ferramentas da percepção crítica de então. A repentina mudança na forma de 

expressão de Duarte revela seu estado de estupefação diante de Memórias póstumas: 

“No colorido geral, poucas são as cores definidas, e estas mesmas desmaiadas e se 

                                                           
49“Toma e lê” (tradução nossa). Citação livre de Santo Agostinho. Vide The Confessions of St. 
Augustine. London: Grant Richards, 1900. 311 p. <Disponíve lem: 
<https://archive.org/details/confessionssain00scotgoog>. Acesso em: 10 set. 2013. 
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sucedendo continuamente em infinitos matizes, para suplício do órgão visual. É um 

estilo furta-cores aquele” (apud MACHADO, 2003, p. 134). 

Guimarães (2008b) identifica nesse trecho “uma série de metáforas em torno da 

dificuldade de definir pontos fixos para tratar do romance”. Através delas, Urbano 

Duarte deixa transparecer o desnorteamento do crítico que, imbuído de seu papel, 

deve "descobrir a bússola que dirige a pena do escriptor, tal é a missão mais 

importante e dificultosa da crítica" (DUARTE, 1881 apud GUIMARÃES, 2008b, p. 29-

30).   

Assinando com o pseudônimo Abdiel, Artur Barreiros50 publica uma crítica no 

periódico fluminense A Estação, em 28 de fevereiro de 1881. Sua percepção se alinha 

com a de Capistrano de Abreu no reconhecimento da grande qualidade literária e do 

elemento inusitado em Memórias póstumas. Diz Barreiros (1881 apud MACHADO, 

2003, p. 138): 

 
 

Mas, para um leitor vulgar e inclinado às grandes interjeições falsas e 
aos lances inverossimilhantes dos romances industriais51, estes 
predicados de estilo e a filosofia, ora triste, ora cômica, do pessimismo 
que produz e rói, como um cancro, a flor da vida e do tédio, a flor 
amarela e mórbida do capítulo XXV; estas excelências de estilo e a 
filosofia que se desprende das páginas desse livro devem de comover 
mediocremente e inspirar até fadiga mortal. 
 
 

Neste trecho, Artur Barreiros recorda que, em meados do ano anterior, 1880, – 

portanto ainda durante o período de publicação dos capítulos seriados de Memórias 

póstumas na imprensa –, não havia se enganado no seguinte “presságio”, feito em 

artigo publicado na Revista Brasileira de 10 de junho de 1880 (apud MACHADO, 2003, 

p. 135): 

 
 

É opinião minha (e hoje creio que é da crítica) que este extraordinário 
romance, inspirado diretamente nos humoristas ingleses, dissecando 
cruamente a alma humana com uma observação maravilhosa, não se 
limitando a julgar parcialmente este microcosmo chamado homem, 
mas abrangendo numa síntese poderosa todos os grandes impulsos 

                                                           
50Artur Barreiros (1856-1885) Fundador dos jornais A Gazetinha e Pena e Lápis. Também foi o autor 
da biografia de Machado de Assis publicada no segundo (e último) fascículo da Galeria Contemporânea 
do Brasil, no mês de agosto de 1884. Essa biografia “forneceria o roteiro seguido, de modo geral, pelos 
biógrafos do grande escritor, a partir de Alfredo Pujol (MAGALHÃES JÚNIOR, 2008c, p. 81). 

51 Alusão aos romances de folhetim, populares no Rio de Janeiro do século XIX. Vide Meyer (1996). 



64 
 

que nos alevantam acima de nós mesmos e todas as pequeninas 
paixões que nos conservam acorrentados à baixa animalidade; é 
opinião minha, repito, que este extraordinário romance de Brás Cubas 
não tem correspondente nas literaturas de ambos os países de língua 
portuguesa e traz impressa a garra potente e delicadíssima do Mestre.  
 

 
Guimarães (2008b) comenta a importância dessa crítica de Artur Barreiros para 

o claro reconhecimento do humor inglês em Memórias póstumas:  

 
 
Ou seja, foi Artur Barreiros, crítico morto muito jovem, por quem 
Machado tinha grande admiração, quem primeiro fez a ligação entre a 
nova maneira de Machado e o humorismo inglês. E Machado 
rapidamente incorporou isso ao frontispício do seu livro, apresentando 
aquilo como uma espécie de guia de leitura para o romance inusual 
que se seguia. Um caso de relação estreita entre crítica e autor, autor 
e crítica, de que a produção romanesca machadiana está, aliás, 
pontuada, indicando a atenção excepcional ao entorno com que 
Machado produziu sua obra. (GUIMARÃES, 2008b, p. 35). 

 
 

Durante os anos que se seguiram, sua presença no romance foi identificada por 

um número maior de críticos que abordavam o assunto por ocasião da publicação de 

novos livros de Machado de Assis. Não havia consenso quanto à sua pertinência na 

obra do escritor, se era original ou reduzia-se a uma imitação dos ingleses; os pontos 

de vista também se dividiam quanto à possibilidade de sua absorção pela autêntica 

literatura brasileira. No entanto, nas mesmas fontes onde essas divergências são 

encontradas, identifica-se uma percepção geral do pessimismo entremeado ao humor 

em Memórias póstumas. Alguns críticos vão além e deixam entrever que percebem o 

caráter desviante dessa atitude diante do mundo em relação à tradição do humor 

inglês.  

Esse é o caso da crítica publicada na Gazeta da Tarde de 2 de março de 1882, 

na qual Gama Rosa52 se mostra consciente da ruptura ocorrida na obra de Machado 

de Assis a partir do romance publicado em 1881, e enfatizando características 

próprias a Papéis avulsos e Memórias póstumas relacionadas ao que ele chama de 

“humorismo doentio” (apud MACHADO, 2003, p. 140): 

 
 

                                                           
52 Francisco Luís da Gama Rosa (185101918). Crítico, médico, jornalista e político. De acordo com 
Machado (2003), “foi o primeiro a divulgar no Brasil o movimento simbolista francês”. (Machado, 2003, 
p.       140) 
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O mesmo maneirismo, o mesmo pessimismo, o mesmo ar sarcástico, 
cético, desiludido de tudo e de todos, as mesmas revelações 
apocalípticas, os mesmos sentidos obscuros e ambíguos, o mesmo 
humorismo doentio, o mesmo espírito enigmático, fazem desconhecer, 
no primeiro como no segundo, o poeta lírico e o escritor romântico de 
outrora.  

 
 

Há outros comentários que também chamam a atenção para esse pessimismo, 

mas, ao contrário das palavras de Gama Rosa, revelam claramente o reconhecimento 

por parte do crítico de qualidades originalmente associadas ao humor inglês 

tradicional, como o sentimentalismo, o riso, a agilidade e a capacidade de apreciar a 

natureza do homem em todas as suas manifestações. É o caso do seguinte trecho de 

autoria não identificada, publicado em A Estação, edição de 15 de novembro de 1882 

(apud MACHADO, 2003, p. 144): 

 
 

Um pessimismo bem-humorado, fino, risonho e delicioso, que se não 
fecha à chave para poder maldizer da natureza e do homem, que não 
é insensível ao bom e ao belo; mas que não se deixa levar pelo 
entusiasmo irrefletido dos primeiros anos: produto natural e 
espontâneo da idade, da experiência, da observação, tal se nos 
afigura o pessimismo do Brás Cubas e dos Papéis avulsos.  

 
 

O par de expressões “humorismo doentio” e “pessimismo bem-humorado” reflete 

duas intensidades da mesma associação entre humor e pessimismo que particulariza 

o humor machadiano no grande espectro da tradição do humor inglês, amadurecida 

em Sterne e ainda pujante em sua configuração dickensiana no século XIX.  

Esse conceito sofisticado de humor, com suas raízes lançadas no solo dos 

séculos e a torção pessimista de Machado de Assis, não chegava a rivalizar na época 

com outro entendimento, bem mais comum: o do humor como a qualidade simples de 

qualquer expressão que desperte o riso, mesmo que fácil ou grosseiro. É o que se 

pode constatar no trecho da apreciação de Magalhães de Azeredo sobre Quincas 

Borba, publicada no jornal O Estado de São Paulo em abril de 1892 (apud MACHADO, 

2003, p. 175).  

 
 
Não terminarei sem me ocupar do seu humorismo, uma das 
qualidades principais que lhe assinalei. É predicado quase 
absolutamente novo e desconhecido nas nossas letras. Em geral, 
entendemos por humorismo o hábito de encarar as coisas pelo seu 
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lado cômico, provocando com remoques joviais a gargalhada das 
turbas. 
Não se parece nada com esse impropriamente denominado 
humorismo o de Machado de Assis: é um humorismo mais fino, mais 
aristocrático, mais acerbo.  

 
 
Addison já o chamara de “falso humor”, em 1711; em 1881, Machado de Assis o 

denomina “chalaça” e o contrapõe à sofisticada ironia no conto A teoria do medalhão. 

 
 

Somente não deves empregar a ironia, esse movimento ao canto da 
boca, cheio de mistérios, inventado por algum grego da decadência, 
contraído por Luciano, transmitido a Swift e Voltaire, feição própria dos 
céticos e desabusados. Não. Usa antes a chalaça, a nossa boa 
chalaça amiga, gorducha, redonda, franca, sem biocos, nem véus, que 
se mete pela cara dos outros, estala como uma palmada, faz pular o 
sangue nas veias, e arrebentar de riso os suspensórios. Usa a 
chalaça. (MACHADO DE ASSIS, 1986b, p. 294). 

 
 
Em crítica publicada também por ocasião da publicação do romance Quincas 

Borba, em 1892, José Veríssimo aborda outro aspecto da natureza do humor, dessa 

vez visto como “um modo de ser do talento” que é livre das escolas e das tendências. 

 
 

O Sr. Machado de Assis não é nem um romântico, nem um naturalista, 
nem um nacionalista, nem um realista, nem entra em qualquer dessas 
classificações em ismo ou ista. É aliás, um humorista, mas o 
humorismo não é uma escola nem sequer uma tendência literária, é 
apenas um modo de ser do talento; há humoristas ou pode havê-los 
em todas as escolas. (VERÍSSIMO, 1892 apud GUIMARÃES, 2008a, 
p. 102). 
 
 

Guimarães (2008a) considera essa crítica de José Veríssimo o marco que 

assinala o início do deslocamento da discussão para outro ponto: “a compatibilidade 

ou incompatibilidade entre o humorismo, identificado como de origem germânica ou 

inglesa, e o espírito e o caráter nacionais”.  

De um lado concentram-se os críticos que veem no humor de Machado de Assis 

o emprego inesperado de um recurso original, mas de forma alguma incompatível ou 

ameaçador à identidade nacional.  Entre eles está Valentim Magalhães, que considera 

o humor de Memórias póstumas e Quincas Borba uma manifestação que também 
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reflete o espírito brasileiro, mas que seria impossível entre os portugueses. Na cidade 

de Lisboa, em 1896 (apud MACHADO, 2003, p. 189)53, escreve: 

 
 
Brás Cubas e Quincas Borba são dois livros originalíssimos, estranhos 
e extraordinários, que só poderiam ser escritos por Swift, Henry Heine, 
e talvez por Lessage. Machado de Assis é um escritor “à maneira 
inglesa”, tem o humour e não a verve e a blague. 
Um vosso grande escritor, que eu admiro altamente e citei há pouco, 
o autor do Cancioneiro alegre54, declarou, após as fervidas polêmicas 
por esse livro acendidas, haver reconhecido a superioridade dos meus 
patrícios sobre os dele em matéria de espírito, de graça; que aqueles 
que têm a pilhéria, o mot, ao passo que estes têm a chalaça e a 
laracha. Não vou tão longe; mas me permitam dizer que, a meu sentir, 
nenhum escritor português, a começar pelo autor da observação, teria 
espírito bastante fino e sutil para escrever aqueles romances; tão 
delicadamente graciosos mas tão cruelmente mordazes. 

 
 
A essa apreciação antepõe-se a visão defendida por Sílvio Romero (1987) de 

que o humor em Machado de Assis é artificial. Sua base é o argumento evolucionista 

de que o humor consiste numa “particularíssima feição da índole de certos povos” 

(ROMERO, 1897, p. 133), que nenhum outro poderia usar genuinamente. 

 
 

O tão apregoado cultivo do humour no autor do Iaiá Garcia não é 
natural e espontâneo; é antes um resultado de uma aposta que o 
escritor pegou consigo mesmo; é um capricho, uma afetação, uma 
cousa feita segundo certas receitas e manipulações; é, para tudo dizer 
numa palavra, uma imitação, aliás pouco hábil, de vários autores 
ingleses. (ROMERO, 1897, p.131). 

 
 

Com relação a inovações estéticas das obras de Machado produzidas a partir de 

1880, acusa: “O artifício é evidente, a macaqueação de Sterne, por exemplo, é palmar” 

(ROMERO, 1897, p. 136). Para o crítico, Machado tenta reproduzir sem talento não 

só as criações de Shakespeare, Charles Dickens, Carlyle e Sterne, mas também as 

de Eça de Queirós em O primo Basílio.  

 

                                                           
53Antonio Valentim da Costa Magalhães (1859-1903), escritor e jornalista. Escreveu para o periódico 
progressista A Semana, do qual foi também diretor. Fundador da Cadeira 7 da Academia Brasileira 
de Letras.  

Fonte: <http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=124&sid=125>. Acesso 
em: 30 set. 2013. 

54 Trata-se de Camilo Castelo Branco, mencionado no parágrafo anterior ao da transcrição. 
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A carcaça dos dois livros [Memórias póstumas de Brás Cubas e O 
primo Basílio] é a mesma: o arranjo externo é que difere. O fundo é 
idêntico; o mesmo adultério pulha, o mesmo marido doutoral e fraco, 
o mesmo namorado, apenas com a liberdade de ser ele próprio que 
narra as aventuras em memórias póstumas, as mesmas passadas, 
menos o vigor da verdade pegada em flagrante, a mesma Virgília igual 
a Luiza, o mesmo Paraíso, apenas sito nas proximidades do Saco do 
Alferes... (ROMERO, 1897, p.139). 

 
 
Esse trecho de Romero contém múltiplas acusações de traição contra a 

identidade nacional: a primeira delas de suposto plágio, ainda mais grave porque 

rouba o espaço devido por direito à manifestação da singularidade brasileira. Essa 

traição é agravada porque nesse plágio evoca-se o espírito reservado à outra nação, 

no caso o humor inglês. E, por último, mas não menos grave, o plágio de Machado de 

Assis também lança de volta sobre a literatura brasileira a temida sombra da matriz 

portuguesa.  
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4 O JANTAR DA VISITAÇÃO E O BANQUETE DE COMEMORAÇÃO 

 

Este capítulo é um pequeno estudo comparativo entre duas passagens de 

Memórias póstumas e Tristram Shandy que apresentam uma afinidade temática, no 

caso o capítulo 27 do Livro IV de A Vida e as opiniões do cavalheiro Tristram Shandy 

e o capítulo XII de Memórias póstumas de Brás Cubas. Ambas giram em torno de um 

banquete e das relações sociais que transparecem ao redor da mesa. Deles nos 

serviremos para exemplificar os traços definidores do humor segundo a concepção 

vigente entre os ingleses no século XVIII, observando os traços como o 

sentimentalismo, a agilidade de raciocínio e a excentricidade. Nestas últimas também 

estão incluídas liberdades na pontuação, os saltos no tempo, a mistura de gêneros, 

entre outros ataques às convenções literárias em vigência nos respectivos períodos 

que Machado de Assis nomeou como “forma livre”. 

 

4.1 O jantar da visitação de Tristram Shandy 

 

Para maior clareza no acompanhamento da análise do humor inglês no capítulo 

27 do Livro IV, é necessária a contextualização de algumas passagens de capítulos 

precedentes. 

Após o malsinado nascimento de Tristram, que teve seu nariz amassado pelo dr. 

Slop durante o parto (STERNE, 1998, p. 220), Walter Shandy, seu pai, sofre outro 

duro golpe: por engano, a criança é batizada com o odioso nome de Tristram, em lugar 

do que havia sido originariamente escolhido, Trismegisto. O sr. Shandy reage a esse 

novo desgosto primeiramente com uma longa meditação após voltar de um período 

de refúgio solitário junto ao viveiro de peixes, seguida por uma ruidosa e erudita 

lamentação: “Desditoso Tristram! Filho da ira! Filho da Decrepitude! Da interrupção! 

Do engano! E do descontentamento!” (STERNE, 1998, p. 291). Tio Toby, o ouvinte 

escolhido para a arenga, aconselha-o a chamar o pároco Yorick. Yorick, por sua vez, 

declarando-se “um péssimo canonista”, aconselha o sr. Shandy a aceitar o incômodo 

convite para um banquete entre notáveis na casa do amigo Didius, ocasião ideal para 

expor a questão que o aflige: 

 
 

Detesto esses grandes banquetes – disse meu pai. – A questão não é 
o tamanho do banquete, respondeu Yorick; - o que queremos, sr. 
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Shandy, é chegar até o fundo da questão de se o nome pode ou não 
ser mudado – e como as barbas de tantos comissários, magistrados 
eclesiásticos, advogados, procuradores, oficiais de registro e dos 
nossos teólogos mais competentes e outros mais vão se encontrar 
todas no meio de uma mesma mesa, e como Didius vos convidou tão 
insistentemente,  – quem, em vosso estado de aflição, perderia um 
ensejo tal? (STERNE, 1998, p. 296). 

 
 
Seguem então Yorick, o sr. Shandy, Tio Toby e seu ordenança, o cabo Trim, 

para a casa de Didius, numa cavalgada supostamente descrita no famoso capítulo 

inexistente, o capítulo 24, arrancado pelo próprio narrador por estar, segundo suas 

palavras, “tão acima do estilo e da maneira de pintar de quanto logrei neste livro” 

(STERNE, 1998, p. 308). 

Após o banquete, mas ainda com todos os comensais à mesa, Yorick desperta 

polêmica ao rasgar em tiras o próprio sermão e distribui-las à sua volta para que se 

acendam com elas os charutos dos demais convivas. Enquanto explica o gesto aos 

presentes, é interrompido por “uma única palavra, uma apenas [...] de todas as 

palavras do dicionário, a última que se esperaria ouvir ali [...] uma palavra ilegal – não 

canônica” (p.310). Essa blasfêmia foi dita pelo canonista Phutatorius, autor do tratado 

De concubinis retinendis:  

 
 

Plasagrasdecris! ----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------Pl--------
--s! exclamou Phutatorius, mais para si mesmo – embora alto o 
bastante para ser ouvido – e, o que parecia estranho, pronunciou-a 
alto com uma expressão de rosto e um tom de voz que ficavam a meio 
caminho entre os de um homem tomado de espanto e a padecer de 
dor física (STERNE, 1998, p. 311). 

 
 
Anteciparemos aqui o que será revelado aos personagens mais adiante: a 

blasfêmia teve a motivação pouco ortodoxa do contato entre uma “castanha candente” 

e a genitália de Phutatorius. 

Começa assim o capítulo 27, com o longo traço que se inicia logo após a “palavra 

não canônica” e se estende por três linhas inteiras. Essa palavra não canônica – 

‘Zounds’, no original – é a força desencadeadora do capítulo. O desconhecimento da 

causa da blasfêmia, somado à “expressão de rosto e um tom de voz que ficavam a 

meio caminho entre os de um homem tomado de espanto e a padecer de dor física”, 
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provoca entre os doutos presentes pensamentos desencontrados. Alguns “ficaram 

sem saber absolutamente o que poderia significar” essa palavra, dita em tais 

circunstâncias; outros interpretaram a blasfêmia de Phutatorius como uma reação 

colérica às opiniões proferidas por Yorick a propósito de sermões paridos pelo lado 

errado. Um terceiro grupo, vendo que Phutatorius se calara depois da palavra 

pronunciada, “começou a supor que tudo não passara de uma expiração involuntária, 

que assumiu casualmente a forma de uma imprecação barata”, logo, sem 

pecaminosidade.  

Algumas outras pessoas – entre as quais se incluiu o sr. Shandy – viram a 

blasfêmia “como uma imprecação real e substancial, propositadamente dirigida contra 

Yorick, de quem Phutatorius não gostava”. Walter Shandy ofereceria posteriormente 

uma explicação envolvendo anatomia, filosofia, as “regiões superiores da fressura de 

Phutatorius”, “o ventrículo direito de seu coração” e a “excêntrica teoria da prédica” 

que era defendida por Yorick no momento da interrupção. (STERNE, 1998, p. 312) 

Nesse trecho, diferentes posições diante do acontecido entrecruzam-se à mesa, 

motivadas ora pelo zelo religioso, com a defesa da honra dos sermões, ora pela 

confiança no acaso, na forma de uma expiração involuntária, ou ainda pelo objetivismo 

científico que trata a imprecação de Phutatorius como algo real e substancial, 

constatado a partir da observação imparcial. Por fim, existe a posição dos incapazes 

de oferecer qualquer explicação, aqueles que tinham bons ouvidos mas mesmo assim 

não formaram ideia alguma sobre o que ouviram. O narrador arremata a exposição 

geral desses vários raciocínios nivelando todos eles entre si com o mesmo 

comentário: “com quanta finura não argumentamos acerca de fatos equivocados!” 

(STERNE, 1998, p. 312). 

Com essa colocação, o narrador nega a validade das diferentes hipóteses 

levantadas à mesa, pois todas padecem do mesmo problema: um pressuposto falso, 

ou seja, “como se se tratasse de um axioma, estar a mente de Phutatorius 

inteiramente voltada para o tema do debate”.  O engano provocado pelo ar respeitável 

de Phutatorius ridiculariza a aparência dos graves, pois o semblante de um homem 

que acompanha atentamente uma discussão pode ser idêntico ao de outro que acaba 

de receber uma castanha quente nos calções. Todo o trecho do banquete está repleto 

de sátira à afetação de erudição e ao tipo característico do pedante55.  

                                                           
55 Diz Pardo Garcia em seu ensaio Satire on Learning and theType of the Pedant in Eighteenth-Century 
Literature: A tão chamada tradição da erudição (tradition of learned wit) tem sido estudada na literatura 
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 Nesse ponto da narrativa, a expressão facial de Phutatorius é retomada, depois 

de já ter sido descrita junto com o tom de voz como um acorde musical: “uma terça, 

uma quinta” (STERNE, 1998, p. 311). Dessa vez, a analogia musical continua com a 

imagem do rosto de Phutatorius “retesando gradualmente cada nervo e músculo de 

sua face, até a afinação mais alta que tal instrumento era capaz de aguentar”. 

O efeito cômico da cena aumenta com a hipérbole do corpo de Phutatorius pelo 

uso de expressões como “recinto dos seus Calções”, “domicílio no cérebro” e 

observações como “a exclamação deste tinha sua verdadeira causa pelo menos uma 

jarda abaixo” (STERNE, 1998, p. 312). A exemplo do que ainda pode ser dito 

atualmente, “recinto”, “domicílio” e “jarda” (respectivamente precincts, domicile e yard, 

no original em inglês) são palavras aplicadas a superfícies bem maiores que o corpo 

humano, na literatura do século XVIII. 

Com o uso da palavra yard, Sterne encadeia no trecho outro recurso cômico: a 

alusão ao baixo corporal. Segundo a terceira edição de An Universal Etymological 

English Dictionary, de 1726, o termo tinha um segundo sentido para o público da 

época: “a man’s privy member”.  

Depois da hiperbolização do corpo e da alusão aos genitais de Phutatorius, o 

narrador promete inocentemente explicar a situação “com toda a decência imaginável” 

(STERNE, 1998, p. 312).  

 
 

É mister sejais informados então de que Gastripheres, que dera uma 
volta pela cozinha pouco antes do jantar, para ver como iam as coisas 
– ao deparar um cesto de vime cheio de castanhas sobre o aparador, 
havia ordenado que fossem assadas uma ou duas centenas delas e 
mandadas servir tão logo o jantar terminasse – sendo que 
Gastripheres reforçou a ordem dizendo que Didius, e especialmente 
Phutatorius, as apreciavam muitíssimo. 
Cerca de dois minutos antes do momento em que o meu tio Toby 
interrompeu a arenga de Yorick – as castanhas de Gastripheres foram 
trazidas – e como a predileção de Phutatorius por elas estivesse bem 

                                                           
inglesa devido à sua relação e contribuição às grandes obras e autores, basicamente Tristram Shandy, 
de Sterne, mas também algumas das obras primas Swift e Pope. Como uma comparação desses 
trabalhos com suas fontes conhecidas deixa claro, uma distinção deve ser traçada dentro deste gênero 
mais amplo entre trabalhos genuínos de conhecimento erudito, tais como a Anatomia da melancolia, 
de Robert Burton (1621) ou Erros vulgares, de Thomas Browne (1646), para citar apenas dois dos 
exemplos mais destacados e amplamente conhecidos, e obras como as de Swift, Pope e Sterne, que 
retiram seus temas e materiais daquela tradição, mas os utilizam para propósitos satíricos. Este 
segundo tipo de obra pode ser considerado como sendo algo mais articulado e específico que uma 
tradição, ou seja, um gênero, que tem sido ocasionalmente chamado de sátira da erudição (satire on 
learning), por ser basicamente uma crítica à erudição e aos seus abusos, apresentando para esse 
propósito um tipo particular de personagem, o do pedante (algumas vezes chamado virtuoso) e certos 
temas e formas associados ao esse tipo.  
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viva na mente do criado de mesa, este as colocou bem na frente dele, 
quentes e envolvidas num imaculado guardanapo de damasco.  
 

 
O imaculado guardanapo de damasco antecipa e ao mesmo tempo contrasta 

com os calções de Phutatorius. Antecipa ao receber as castanhas quentes como – 

será revelado daqui a pouco – os calções o farão. Contrasta porque Phutatorius não 

parece ser dos mais zelosos com seus calções – nem com o que se passa dentro 

deles –, pois esqueceu-se de fechar a braguilha e não se incomodou muito com o que 

entrou por ela, enquanto a sensação lhe parecia agradável. 

O narrador acentua o contraste entre a gravidade que os comensais tentavam 

guardar e o seu repentino comportamento através da imagem de “meia dúzia de mãos 

enfiadas ao mesmo tempo pelo guardanapo adentro”. Nesse ponto, o leitor está 

prestes a ser surpreendido com o “fisicamente impossível”: uma das castanhas rola e 

despenca diretamente para dentro da braguilha de Phutatorius, que estava de pernas 

e calções abertos.  

Para evitar a palavra “braguilha”, devido à promessa de decência feita no 

parágrafo anterior, o narrador usa nada menos que 66 palavras no original (e 64 na 

tradução de José Paulo Paes). Depois de tamanho esforço para manter o pudor, o 

narrador permite-se fazer uma solene reclamação sobre a língua inglesa, que não 

oferece “uma palavra casta” para essa região dos calções. O narrador tenta recuperar-

se do embaraço recorrendo à cultura clássica e dispara a seguinte comparação: a 

região em referência é “aquela abertura específica que, em todas as boas sociedades, 

as leis do decoro exigem de modo categórico que, como o templo de Jano (em tempos 

de paz, pelo menos), esteja universalmente fechada”. 

A compreensão da braguilha como porta, por extensão, implica diretamente o 

entendimento do interior dos calções de Phutatorius como o templo de Janus. Aqui, 

percebe-se um reforço na imagem do corpo desmesurado, continuando o movimento 

hiperbólico iniciada alguns parágrafos antes. Agora, mais um item se soma à rápida 

série de imagens cômicas: a solenidade religiosa do templo subitamente transferida 

para a genitália de Phutatorius.  

Com a alusão ao templo fechado em tempos de paz, feita entre parênteses, o 

narrador impele o leitor a imaginar como seriam os tempos de guerra da braguilha de 

Phutatorius, única justificativa para que ela estivesse aberta. Maior hilaridade 
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experimentam os versados em história clássica: em Roma, o templo de Janus 

raramente encontrava-se fechado56.  

O narrador continua sua elegia aos bons costumes e ao pudor adotando a seguir 

um tom moralizante: o que aconteceu a Phutatorius “deve servir de advertência a toda 

a humanidade” (STERNE, 1998, p. 313). Certamente essa advertência diz respeito à 

necessidade universal de fechamento das braguilhas, mas estende-se também à 

adoção de uma vida pudica. O narrador esclarece que, de acordo com interpretações 

posteriores de algumas doutas testemunhas do ocorrido, a castanha “a chiar de 

quente” não seguiu o caminho dos calções de Phutatorius casualmente, mas foi na 

realidade um instrumento do julgamento divino. O canonista estaria sendo 

exemplarmente punido pelos céus por ter escrito “o imundo e obsceno tratado De 

concubinis retinendis57, que publicou há cerca de vinte anos – e por se dispor a 

oferecer ao mundo, naquela mesma semana, uma segunda edição dele”. Essa 

hermenêutica também sustenta o particular ponto de chegada da castanha: 

Phutatorius foi punido exatamente na região que seu tratado havia se encarregado de 

inflamar. 

Por autodeclarada insuficiência de conhecimentos, o narrador abstém-se de 

qualquer pronunciamento sobre essa explicação sobrenatural: “não compete a mim 

mergulhar a pena nesta controvérsia”. Contudo, ao acrescentar que os eruditos ainda 

teriam muito a dizer sobre o episódio da castanha, ele induz o leitor a cogitar se parte 

do que já foi escrito pelos sábios sobre outros temas não seria da mesma qualidade. 

O narrador volta a expor os fatos “como historiador”, o que exige que desça a 

certos detalhes sobre o que aconteceu entre a castanha e Phutatorius “nos primeiros 

vinte ou vinte e cinco segundos”.  Segundo ele, o doutrinador experimentou nesse 

intervalo de tempo um prazer “sóbrio” com “o calor suave que a castanha difundia”.  

O conjunto formado por essa revelação, pela praga disparada inadvertidamente 

no início do capítulo, pela braguilha quase sempre aberta e pelo teor do tratado De 

concubinis retinendis completa o desenho de Phutatorius como o tipo previsível do 

pároco licencioso, repulsivo e hilariante ao mesmo tempo. 

Na descrição do momento em que Phutatorius começa a sentir a queimadura da 

castanha, outro recurso estilístico de grande efeito cômico é usado: uma enumeração 

                                                           
56 Vide nota 48 de José Paulo Paes ao Volume IV (STERNE, 1998, p. 623).  
57 “Da manutenção de concubinas” (tradução de José Paulo Paes). Vide nota 50 ao Volume IV 
(STERNE, 1998, p. 623).  
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ofegante dos atributos intelectuais e espirituais que abandonam de uma só vez as 

regiões superiores do canonista e disparam rumo à área dos seus calções: 

 
 

a alma de  Phutatorius, juntamente com todas as suas ideias, seus 
pensamentos, sua atenção, sua imaginação, juízo, resolução, 
deliberação, raciocínio, memória, imaginação, acompanhados de dez 
batalhões de espíritos animais, todos tumultuosamente amontoados, 
acorreram por diferentes passagens e circuitos até o lugar de perigo, 
deixando todas as suas regiões superiores, como bem podeis 
imaginar, tão vazias quanto a minha bolsa. (STERNE, 1998, p. 313-
314). 

 
 
O ritmo da enumeração faz com que se sucedam rapidamente no mesmo 

período todos os componentes mais nobres do homem racional do século XVIII, até 

serem arrematados pela hipérbole “dez batalhões de espíritos animais”. A unidade 

dessa série de elementos com o grande complexo de imagens que estrutura o 

episódio das castanhas é garantida nesse ponto por dois recursos. O primeiro é a 

representação de movimentos descontrolados que se associam à velocidade: “todos 

tumultuosamente amontoados, acorrem por diferentes passagens e circuitos até o 

lugar do perigo”. O segundo é a recuperação da imagem da genitália de Phutatorius 

como um espaço desmesurado, para onde “acorreram por diferentes passagens e 

circuitos” todas as qualidades espirituais e intelectuais do pároco. Chamar o interior 

de seus calções de “lugar de perigo” não deixa o leitor esquecer a falsa seriedade do 

momento e a importância bélica da região. 

Ao final, as regiões superiores de Phutatorius são diminuídas ao ridículo ao 

terem seu conteúdo comparado à carteira vazia do narrador Tristram Shandy. Esse 

trecho também possibilita a projeção da imagem de moedas sobre as faculdades 

superiores de Phutatorius, uma associação pouquíssimo lisonjeira, pois o dinheiro é, 

numa de suas representações mais comuns, um elemento inconstante, traiçoeiro e de 

uso incerto. 

Mesmo com a ajuda de todos esses talentos que acorrem ao local da dor, 

Phutatorius não consegue desvendar sua origem e decide, num primeiro instante, 

“suportá-la, se possível, como um estoico”. Aqui, vemos mais uma referência ao 

universo dos clássicos provocar riso, dessa vez pela evocação da imagem de 

Phutatorius com uma castanha entre as pernas, tentando decalcar-se entre os 

filósofos estoicos enquanto faz “algumas caretas e contrações da boca” (STERNE, 
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1998, p. 314). O narrador declara sua confiança na capacidade do canonista de, 

assim, atravessar o momento discretamente, não fosse ter sido assaltado pelo 

pensamento de que a dor seria, na verdade, fruto da mordida de algum “réptil 

detestável”. Tomado pelo pânico, surpreendido “fora de guarda, como já acontecera 

com os melhores generais do mundo”, Phutatorius por fim levanta-se e profere a 

interjeição “causa de tantos comentários”. 

Aparentemente, a intenção do narrador é enobrecer Phutatorius ao colocá-lo 

lado a lado com generais e filósofos. Entretanto, essas menções tem um efeito 

inversos. Primeiramente, ridicularizam os generais com a hipótese de que eles tenham 

compartilhado um dia a mesma “aterradora, tresloucada sensação” de ter um “réptil 

detestável” fortemente preso pelos dentes a suas partes íntimas. No caso dos estóicos 

- cujo status permanece intacto –, o brusco desnível entre eles e Phutatorius acentua 

ainda mais o ridículo do canonista. (STERNE, 1998, p. 314). 

Sterne termina assim a narrativa dos fatos pregressos ao rompante de 

Phutatorius, mas não dá tempo ao leitor para que se refaça do riso; ele informa 

imediatamente que, mal o canonista atira a castanha violentamente ao chão... Yorick 

a recolhe. Pensar nas implicações imediatas do gesto – já que Yorick pretende 

certamente comê-la – aumenta a atmosfera rabelaisiana da passagem.  

Nesse ponto, a narrativa é suspensa com um trecho reflexivo sobre a influência 

das insignificâncias sobre a “formação e governo de nossas opiniões acerca dos 

homens e das coisas”. Esse momento filosófico se justifica pelas sérias 

consequências da decisão de Yorick de pegar a castanha, “apenas porque julgava 

que tal aventura em nada afetara a castanha – e porque achava valer a pena inclinar-

se para recolher do chão uma boa castanha” (STERNE, 1998, p. 315).  

Phutatorius interpreta o gesto como um reconhecimento de que a castanha 

pertencia a Yorick que – aproveitando-se de estar localizado em frente ao suposto 

desafeto – a teria jogado propositalmente entre suas pernas. A suspeita se manifesta 

publicamente na maneira como o canonista olha para seu adversário; todos à mesa, 

reconhecendo em Phutatorius a maior autoridade para julgar o caso, concordam com 

ele. Ato contínuo, o canonista encontra o motivo para a agressão de Yorick: “era o 

ataque sarcástico ao seu livro”. O local também teria sido cuidadosamente escolhido 

de acordo com as doutrinas contidas no tratado.  

Essa ideia engenhosa, concebida unicamente por Phutatorius, passou a ser 

partilhada pelos presentes depois de apurada, “e dentro em pouco era reputada por 
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muitos como um lance magistral da mais alta espirituosidade”, para crédito de seu 

suposto autor, Yorick (STERNE, 1998, p. 316). 

Mais uma vez, os debates acadêmicos e teológicos são escarnecidos em seu 

embasamento e na sua relevância, equiparados às causas e aos desdobramentos de 

uma castanha quente nos calções de um desavisado. A perícia relativa dos doutores 

no reconhecimento dos fatos, mais sua fundamentação no acaso e na malícia 

grosseira também são alvo de deboche. 

O capítulo 27 é quase todo tomado pelo riso, que auxilia poderosamente na 

crítica aos padrões aparentes de erudição, respeitabilidade e beatitude da sociedade 

inglesa do século XVIII, com a exposição de seu lado ridículo e nada confiável. Nesse 

capítulo, em especial, beira-se o riso desbragado.  

No entanto, ao chegar à sua parte final, encontramos um parágrafo que contrasta 

com todo o resto. Graças à sua presença, temos uma passagem exemplar do 

sentimentalismo na obra de Sterne, em especial da melancolia, cujas ocorrências são 

como sombras que fazem rápidas aparições pelas imensas extensões do riso intenso 

que prepondera em Tristram Shandy. A força desse pequeno trecho melancólico 

mostra-se suficiente para diminuir o ímpeto do riso, mas é inegável o desequilíbrio em 

suas respectivas proporções, observação que se estende a toda o romance. Em 

Memórias póstumas, veremos que a melancolia não é mais uma sombra que se 

estende e se recolhe, de tempos em tempos, mas sim um veio escuro que se multiplica 

em finos traços marmóreos que estriam toda a narrativa. 

O chamamento à melancolia no final do capítulo advém do caráter de Yorick, 

que é em si, como personagem, um catalisador do que haveria de melhor na natureza 

humana, tanto no aspecto intelectual como no espiritual. Por isso, Yorick está sempre 

deslocado e, às vezes, alijado do resto do mundo.  

Não à toa, a famosa página toda negra em Tristram Shandy é a opção do 

narrador para expressar seu pesar pela morte do pároco (STERNE, 1998, p. 69-70). 

Yorick é a síntese da inteligência com a sinceridade, a simplicidade, a espirituosidade, 

o desprendimento, e por isso seu entendimento com os outros homens está muitas 

vezes sob risco.  

No trecho de que tratamos especificamente, suas qualidades são expostas lado 

a lado com os sofrimentos que acarretam ao seu detentor: Yorick “era um homem de 

muita graça” (p. 316), mas incapaz de qualquer brincadeira grosseira. Infelizmente, a 

vida toda foi acompanhado pela infelicidade de levar “culpa imerecida” por várias 
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delas; nunca se justificou diante dos boatos; confiava “em que o tempo e a verdade“ 

fizessem justiça. Essa atitude lhe trazia inúmeros inconvenientes e inimigos, entre eles 

Phutatorius. 

Vale observar que, além de Yorick, outro personagem está associado muitas 

vezes a trechos sentimentais em Tristram Shandy: Tio Toby. A diferença entre os 

momentos de melancolia associados a Tio Toby e os associados a Yorick é que, no 

último caso, o personagem está consciente da sua diferença em relação ao que o 

cerca, consciente da maldade do mundo e de sua impotência diante dela. Tio Toby, 

ao contrário, interpela a insensatez do mundo sem reconhecê-la como tal, 

candidamente. Yorick a confronta com seu silêncio e uma confiança na verdade e no 

tempo que não serão correspondidas. 

Obedecendo a gradações diferentes em Tristram Shandy e em Memórias 

póstumas, as forças do riso e da melancolia estão por vezes de tal forma entremeadas 

em suas manifestações que se torna difícil separá-las fisicamente numa análise 

formal. Nem todos os seus movimentos podem ser claramente vistos, como nos 

capítulos que são alvo de nossa breve análise. No entanto, é perceptível que o riso 

engolfa a melancolia com muito mais frequência no humor de Tristram Shandy. Essa 

característica dá ao romance um aspecto otimista, de uma espirituosidade reluzente, 

o que contrasta com certas feições do humor em Memórias Póstumas, como veremos 

na apreciação de seu capítulo XII, que se segue. 

 

4.2 O banquete dos Cubas  

 

No capítulo XII de Memórias póstumas – Um episódio de 1814 – Brás Cubas 

ocupa-se em contar um “episódio galante” de sua infância, que funciona como síntese 

e ao mesmo tempo explicação do perfil social de sua família e da educação que dela 

recebeu.  

Esse “episódio galante” é um banquete deflagrado estrepitosamente pelo pai de 

Brás Cubas a pretexto da derrota de Napoleão Bonaparte, em 1814. Na nova sede do 

império português, esse bisneto de tanoeiro, fidalgo de araque e súdito de um príncipe 

fujão oferece tal jantar com a viva esperança de que “o ruído das aclamações [chegue] 

aos ouvidos de Sua Alteza [D. João VI], ou quando menos, de seus ministros” 

(MACHADO DE ASSIS, 1986a, p. 529).  
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Durante o banquete, lado a lado com o sucesso do anfitrião, cresce a competição 

entre as glosas monopolizadoras de um convidado – o Dr. Vilaça – e o desejo do 

mimado Brás Cubas pelo seu doce favorito. Momentaneamente derrotado à mesa 

pela verbosidade do Vilaça, o menino se vinga do poeta ao final da tarde, 

desmascarando seus amores clandestinos com outra convidada, a donzelona D. 

Eusébia. 

Nesse capítulo, o humor logo se manifesta caracteristicamente no contraste 

entre o pouco relevo dos Cubas – uma família em ascensão social na distante colônia 

portuguesa – e sua apropriação do tema das guerras napoleônicas, com seus 

membros tomando partidos e abrindo discussões. Essa se mostrará apenas uma das 

muitas iniciativas que compõem o pretensioso gestual da família, permanentemente 

em ação para afirmar seu pertencimento à classe mais alta.  

O pai e os tios do narrador tomam suas posições contra ou a favor de Napoleão 

segundo a imagem que cada um tem de si próprio: representante da Igreja, da nobreza 

ou das forças armadas. O pai de Brás Cubas identifica-se com os nobres e sente “um 

ódio puramente mental” ao francês (MACHADO DE ASSIS, 1986a, p. 528). O tio padre 

é “inflexível contra o corso”. O resto da família não deixa por menos e também se 

divide em “controvérsias e rusgas”. Ao leitor é deixado imaginar que esses parentes 

também seguem, para isso, critérios de convicta afinidade pessoal com os poderosos 

grupos em combate na Europa. 

Nesse ponto, o narrador faz desfilar em primeiro plano os emblemas sociais 

conquistados pelos Cubas: seus laços reais ou imaginários com a nobreza, a Igreja, 

as forças armadas.  No entanto, recursos estilísticos como a ironia e a exposição de 

sentimentos exagerados continuam a provocar o riso e a crítica do leitor, junto com a 

impressão de que a família é feita de pretensiosos, cuja autoimagem é imensamente 

distorcida para maior.  

 O capítulo avança e continua o jogo entre o discurso de superfície e as 

mensagens sub-reptícias. Em primeiro plano, dessa vez, a afirmação “houve 

naturalmente grande abalo em nossa casa” (MACHADO DE ASSIS, 1986a, p. 528) 

ironiza através do advérbio a ligação artificial dos Cubas com a nobreza, assim como 

a expressão “grande abalo” enfatiza o despropósito das reações. O fundo falso da 

posição dos Cubas quase a torna burlesca, o que aconteceria com certeza se não ela 

não fosse ao mesmo tempo respaldada pelo seu meio social, para o qual assim se 

transfere o traço burlesco. 
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A seguir, o narrador, que parece em primeiro plano elogiar a civilidade dos 

vencidos que “julgaram mais decoroso o silêncio”, desmente esse decoro em segunda 

voz, revelando que “alguns foram além e bateram palmas”. Com isso, permite que o 

leitor perceba o silêncio adotado por uma parte dos vencidos da família sob um outro 

prisma: como um passo imediatamente anterior à celebração da vitória do inimigo, 

que outros não titubearam em aclamar. Ao voltar sua atenção imediatamente depois 

para a população em geral, que “não regateou demonstrações de afeto à família real”, 

o narrador não dá tempo ao leitor para que se esqueça do festivo arrivismo dos Cubas 

vencidos, e uma suspeita semelhante fica pairando sobre toda a população 

“cordialmente alegre”. O detalhamento das manifestações, “iluminações, salvas, Te 

Deum, cortejo e aclamações” – que à primeira vista ilustrariam a variedade das 

expressões populares de apreço pela família real –  prestam também o duvidoso 

serviço de insinuar até que ponto podem ter vergado outras muitas convicções.  

Após esse panorama dúbio da sociedade a que pertence o narrador, ele se 

concentra no menino Brás Cubas, em estado de encantamento pelo seu espadim 

novo.  Esse objeto funciona como pequeno símbolo – porém bem colocado – dos 

interesses da ordem vigente: em primeiro lugar por ser arma, depois por ter sido dado 

pelo padrinho e, enfim, por ter sido em lembrança do dia de Santo Antônio. 

O discurso em claves diferentes não cessa. Na afirmação “francamente, 

interessava-me mais o espadim do que a queda de Bonaparte”, o narrador parece 

destacar em primeiro plano uma pureza infantil, com seu desconhecimento da glória 

mundana. Mas logo a seguir percebe-se que a indiferença da criança é a raiz do 

egoísmo absoluto do adulto Brás Cubas, que ele não só adota a partir daquele 

momento como também passa a atribuir com convicção a todas as pessoas, 

juntamente com a prática da hipocrisia. 

 
 

Nunca mais deixei de pensar comigo que o nosso espadim é sempre 
maior do que a espada de Napoleão. E notem que eu ouvi muito 
discurso, quando era vivo, li muita página rumorosa de grandes ideias 
e maiores palavras, mas, não sei por que, no fundo dos aplausos que 
me arrancavam da boca, lá escoava alguma vez este conceito de 
experimentado: 
– Vai-te embora, tu só cuidas do espadim. (MACHADO DE ASSIS, 
1986a, p. 529). 
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A intensidade da alegria dos Cubas pela derrota de Napoleão se destaca: não 

cabendo somente nas manifestações de regozijo público, é necessário expressá-la 

através do banquete com a família e amigos. Por trás desse arrebatamento ergue-se 

o oportunismo do pai de Brás Cubas, que deseja com o jantar fazer-se notar por Sua 

Alteza. Numa concessão, ele admite o reconhecimento dos ministros. 

Uma azáfama sem elegância se segue à decisão, com a convocação da “velha  

prataria herdada do avô Luís Cubas”, das toalhas de Flandres, dos doces das freiras 

e de intensa faxina doméstica, entre outros “aparelhos do luxo clássico”. Mais uma 

vez, a enumeração cuidadosa de detalhes serve na superfície à manifestação de 

orgulho e de riqueza. Porém, a mesma lista rebaixa seus proprietários quando o 

narrador contrasta a expectativa pela presença de nobres e ministros com a 

“sociedade seleta” que na verdade comparece. Através dela revela-se o status 

concreto dos Cubas: “o juiz de fora, três ou quatro oficiais militares, alguns 

comerciantes e letrados, vários funcionários da administração, uns com suas 

mulheres e filhas, outros sem elas, mas todos comungando no desejo de atolar a 

memória no papo de um peru” (MACHADO DE ASSIS, 1986a, p. 529).  

 A expressão “luxo clássico” é essencial para a construção dos Cubas como 

representantes da classe em ascensão na colônia portuguesa: ela arremata com 

chave de ouro o rol dos itens com que exibem sua riqueza. A lista é precedida pela 

palavra “convocação”, mais apropriada a exércitos e outras forças institucionais. 

Empregá-la na introdução de itens domésticos desnecessariamente luxuosos evoca 

a seriedade atribuída pelos Cubas à sua posição, que é na realidade insignificante 

quando confrontada com os grupos sociais de real influência que se esforçavam por 

imitar (os nobres, a Igreja e os militares). 

Essa passagem, com sua enumeração de itens de riqueza e tradição, que 

também alcança a hipérbole e murcha no ridículo de uma redução súbita, é item 

importante de comparação com a enumeração das qualidades que correm para os 

calções de Phutatorius em Tristram Shandy. As metáforas bélicas e seus nobres 

referentes – em Sterne, o tempo de Jano e a literatura clássica; em Machado, as 

guerras napoleônicas e as grandes questões da política nacional e mundial – colocam 

o ridículo inerente aos objetos a serviço do humor, cuja natureza, por sua vez, não 

está mais no alvo da observação, mas nas habilidades de análise e de expressão do 

observador. 
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A utilização dos recursos da enumeração profusa, que prepara e alcança seu 

apogeu numa hipérbole, seguida de súbita queda do que estava sendo alçado com 

entusiasmo muito acima do merecido, não é identificada apenas em Sterne e 

Machado. Em Dickens – outro autor inglês caro a Machado - vemos incidências 

desses recursos.  

Em Sterne, o narrador incentiva a singularidade excêntrica de seus 

personagens, que assim ultrapassam os limites estreitos do meramente ridículo, em 

si. E, se eles se oferecem ao riso pelas mãos do humorista, o humorista por sua vez 

a eles se associa pelo tom de credulidade e seriedade que adota. Contudo, a 

perspectiva que o narrador de Memórias póstumas usa para mirar seus personagens 

não é tão conciliatória. A afirmação que Brás Cubas faz a propósito da criação do seu 

emplasto contra a melancolia se estende, de certa forma, à relação do narrador com 

os personagens: “Assim a minha ideia trazia duas faces, como as medalhas, uma 

virada para o público, outra para mim” (p. 528). Dessa forma, em Memórias póstumas, 

o humor não encontra espaço para seu papel original de força harmonizadora das 

contradições da natureza humana. Em lugar disso, assume mais e mais o papel de 

expositor de suas fraturas. 

A partir do ponto em que os Cubas e seus convidados sentam-se à mesa do 

jantar, as falhas de caráter e as limitações intelectuais da família começam a mostrar-

se como males sociais.  A mediocridade dos convidados é representada de forma 

significativa pelo insigne glosador Dr. Vilaça, mas não só por ele. Ao redor da mesa, 

nos intervalos entre as glosas do poeta, que “jurou aos seus deuses não acabar mais”, 

outros vultos se amontoam, quase todos sem nomes, sem rostos inteiros, sem 

manifestações que os singularizem.  

O próprio Dr. Vilaça, que merece a individualização mais cuidadosa do capítulo 

– afora a do menino Brás Cubas – recebe sua descrição física não em seus traços 

naturais, mas nos índices artificiais de sua posição social: “sua longa cabeleira de 

rabicho, casaca de seda, uma esmeralda no dedo”. A atitude corporal assumida como 

preparação para as glosas o congela numa pose: ele crava os olhos na testa de uma 

senhora, tosse, alça a mão direita, toda fechada, menos o dedo índice, que aponta 

para o teto. E glosa.  

 Os outros personagens que se erguem da grande massa à mesa o fazem 

brevemente, mas o suficiente para incorporar defeitos de seu grupo social. Um 

exemplo é a senhora mencionada estritamente para cumprir o papel de arauto do 
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deslumbramento geral diante das gabolices do Dr. Vilaça, “homem tão dado, tão 

simples, além de pleitear com poetas, discreteava com duquesas! Um Bocage e uma 

Cadaval!” (MACHADO DE ASSIS, 1986a, p. 530). Damas e varões, moças e matronas 

são convocados à cena por alguns instantes para exibir sua inveja ou seu pasmo 

diante da projeção social do poeta de salão. 

Nesse ponto, é válido perguntar: os contornos nítidos dos indivíduos perderam-

se na memória do menino, ou ele nunca os percebeu, ocupado que sempre esteve 

apenas consigo mesmo? Os tantos olhos que “espreguiçavam-se ou saltitavam de 

uma ponta à outra da mesa” pertenceram um dia a rostos particulares, ou o 

protagonista os colocou desde o início no mesmo plano de importância das fatias de 

ananás, das talhadas de melão ou, no máximo, do luminoso doce de coco?  Por fim, 

a série de metonímias e sinestesias no trecho a seguir serviria unicamente ao 

propósito de mostrar a redução do humano à fonte de prazer imediato e objeto de 

consumo caprichoso? Como uma brincadeira irresistível servida aos sentidos do leitor, 

uma delicadeza artística com imagens e sons? 

 
 

No intervalo das glosas, corria um burburinho alegre, um palavrear de 
estômagos satisfeitos; os olhos moles e úmidos, ou vivos e cálidos, 
espreguiçavam-se ou saltitavam de uma ponta à outra da mesa, 
atulhada de doces e frutas, aqui o ananás em fatias, ali o melão em 
talhadas, as compoteiras de cristal deixando ver o doce de coco, 
finamente ralado, amarelo como uma gema – ou então o melado 
escuro e grosso, não longe do queijo e do cará. De quando em quando 
um riso jovial, amplo, desabotoado, um riso de família, vinha quebrar 
a gravidade política do banquete. (MACHADO DE ASSIS, 1986a, p. 
530). 

 
 

Essa riqueza, essa fartura quase desperdício, espelhada pela profusão de 

sinestesias – quase uma natureza morta composta com exagero de elementos que se 

dividem entre sons, pedaços de gente e alimentos –, pode ser contrastada com a 

simplicidade plástica da castanha de Phutatorius e sua importância econômica como 

elemento propulsor da ação no jantar de Gastripheres. 

O relevo e a forma assumidos individualmente pelos personagens dessa 

passagem de Memórias póstumas, quando existem, são direta e exclusivamente 

proporcionais ao seu poder de interagir com os caprichos do pequeno Brás Cubas, 

seja favorecendo-os ou interpondo obstáculos à sua realização. Dessa forma, o 

narrador Brás Cubas estaria aplicando in loco a versão estilística do seu conceito do 
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espadim, criando um recurso que manifesta sua concepção de mundo: qualquer 

importância dada a qualquer coisa obedece estritamente à sua capacidade de 

satisfazer nosso desejo. 

Os convivas à mesa de Sterne também não são descritos individualmente. São 

as barbas juntas no meio da mesa. Mas quando algum deles avança para o primeiro 

plano, avança de corpo inteiro, chamado pelo nome. O anfitrião Gastripheres, que 

levanta da mesa e vai à cozinha; Phutatorius; Yorick. À proporção que o banquete 

prossegue pelo caítulo 27 e adentra o capítulo 28 (não comentado aqui), surgem 

Eugenius, Didius, Kysarcius, Triptolemus, Agelastes, Somnolentus. Os doutos 

presentes à mesa de Gastripheres são convivas do banquete por direito, ocupando 

conscientes o lugar elevado que lhes é atribuído em sua sociedade, ainda que sua 

autoridade seja alvo de contestação. Por outro lado, os convivas de Cubas e os 

próprios anfitriões são doublés de outra classe social. 

Ao falar sobre os interesses “pequenos e particulares” que se agitavam lado a 

lado no intervalo entre as glosas, Brás Cubas relaciona banalmente uma 

perversidade:  

 
 

Um sujeito, ao pé de mim, dava a outro notícia recente dos negros 
novos, que estavam a vir, segundo cartas que recebera de Luanda, 
uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de 
quarenta cabeças, e outra carta em que... Trazia-as justamente na 
algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançava é 
que podíamos contar, só nessa viagem, uns cento e vinte negros, pelo 
menos. (MACHADO DE ASSIS, 1986a, p. 530). 
 
 

Um recurso especialmente perturbador no trecho transcrito acima é o uso da 

primeira pessoa do plural em “podíamos contar, só nessa viagem, uns cento e vinte 

negros pelo menos”, associado à construção em discurso indireto livre – única no 

capítulo. Ele evidencia a confortável consciência de classe do homem Brás Cubas, e 

dá ao leitor a assustadora permissão para cogitar, mesmo a contragosto, que essa 

consciência já era partilhada pela criança que escutava os comentários. Os maus 

tratos físicos e psicológicos que ela infligia aos escravos da casa, relatados em 

passagens anteriores (MACHADO DE ASSIS, 1986a, p. 528), perdem aqui a 

possibilidade de uma outra leitura como sadismo infantil e transferem-se para o mundo 

objetivo da exploração.   
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A vizinhança desse comentário com as modinhas e os bailados que o antecedem 

e com o posterior “trás... trás... trás” do Dr. Vilaça – que bate palmas para chamar os 

convivas a uma nova bateria de glosas – acentua de forma aguda a perversidade que 

sustenta a vida alegre e superficial desse grupo.  

Após a manifestação dos comerciantes de escravos, as glosas são retomadas. 

É numa atmosfera de leveza superficial que se desenvolve o embate da crescente 

impaciência do menino Brás Cubas com a vigorosa eloquência do Dr. Vilaça, que adia 

terrivelmente a sobremesa com sua disposição para glosar. A princípio, a criança tenta 

chamar a atenção do pai, pedindo o doce com os olhos. Em vão: o pai “não via nada; 

via-se a si mesmo”, saboreando o sucesso social (MACHADO DE ASSIS, 1986a, p. 

531). O filho enfim brada, berra e bate com os pés; o pai chama um escravo para 

servi-lo, mas é impedido pela tia Emerenciana, que tira o sobrinho da mesa e o entrega 

a uma escrava em meio a gritos e repelões. Aqui, a menção em tom corriqueiro aos 

dois escravos tem o efeito de prolongar na memória, só mais essa vez, o comentário 

anterior dos traficantes. Logo o riso toma conta do resto do episódio.  

Em busca de uma oportunidade para vingar-se do Dr. Vilaça, o menino Brás 

Cubas o persegue durante o resto do dia. Resolve não se contentar com rabos de 

papel ou outra vendeta infantil. Quer algo grande, do tamanho do obstáculo interposto 

pelo glosador à satisfação de sua vontade. E encontra enfim o que queria, quando 

descobre o beijo do dr. Vilaça, “um homem grave [...], medido e lento, quarenta e sete 

anos, casado e pai” com a donzelona D. Eusébia, dado atrás de uma 

moita.(MACHADO DE ASSIS, 1986a, p. 531). 

O evento amoroso é interrompido com os gritos de denúncia do menino, aos 

quais se seguem a reação escandalizada da casta sociedade e os puxões de orelha 

dados nele pelo pai anfitrião. 

Contudo, o último período do capítulo, que começa com os puxões de orelha da 

respeitável figura paterna, se alonga até o dia seguinte para revelar a inconsistência 

de valores que se esconde sob a aparência de rigor na educação de Brás Cubas: 

“Meu pai puxou-me as orelhas, disfarçadamente, irritado deveras com a indiscrição, 

mas, no dia seguinte, ao almoço, lembrando o caso, sacudiu-me o nariz a rir: ‘Ah! 

Brejeiro! Ah! Brejeiro!’ ”. 

Neste ponto, merecem ser comentadas as diferenças entre a figura paterna que 

se ergue como representação de autoridade, prestígio social e fonte da tradição para 
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os filhos-narradores, nos respectivos capítulos de Tristram Shandy e Memórias 

póstumas.  

O sr. Shandy é mostrado bondosamente como o que Pardo Garcia (2004) 

chamou “o mais universal e bem-acabado pedante quixotesco”. O crítico caracteriza 

esse tipo de pedante como aquele que (1) está infectado com a mania literária, no 

caso a literatura erudita; (2) sob o efeito dessa mania, adota atitudes excêntricas e 

empreende aventuras insensatas de natureza erudita, nos âmbitos da vida e das suas 

obras, que expressam assim sua abordagem intelectual do mundo e sua necessidade 

de nele impor o padrão que formou a partir dos seus modelos literários; (3) é 

acometido de uma visão distorcida da realidade pelas suas lentes livrescas, que se 

faz geralmente acompanhar pelo efeito da redução ao ridículo das fontes originais de 

erudição; (4) provoca com seu comportamento o que o crítico chama de “simplificação 

da complexidade da vida e complicação da simplicidade da vida”. 

Vemos, assim, que o sr. Shandy representa idealmente a ascendência da 

valorização extrema de uma erudição acumulativa, alvo predileto do humor no 

romance de Sterne. Criador da Tristapédia, o sr. Shandy imagina concentrar nesse 

compêndio toda o conhecimento necessário à defesa e ao cultivo apropriado da sua 

posteridade, no caso, seu filho Tristram. Esse filho transformado em narrador lança 

sobre o comportamento do pai o olhar da crítica bondosa do humorista inglês. Embora 

o compêndio educativo nunca seja concluído e usado, a erudição de Tristram é 

herdada do sr. Shandy, mesmo que a forma errática de narrar do filho seja a inversão 

do pensamento obsessivo de seu pai. 

Também é para enobrecimento de seu filho que Bento Cubas faz seus esforços. 

Mas esse enobrecimento foi tomado como sinônimo de enriquecimento material por 

seus próprios antepassados e realizado às custas de um acotovelamento social, que 

incluiu a usurpação da história e de um nome de família que não são seus, símbolos 

de antigas tradições enfraquecidas, mas ainda alvos da cobiça da nova classe em 

ascensão.  

A relação do Cubas pai com uma velha ordem já em ocaso é de desejo e 

arremedo canhestro. O sr. Shandy, por outro lado, pertence a ela. No entanto, 

enquanto o pai de Tristram produz visões distorcidas e as projeta no mundo sem 

conseguir alterá-lo, Bento Cubas vai além: ele de fato consegue alterar seu entorno 

na direção da sua mania. Esse é o legado que transmite ao filho: a nova realidade, 
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criada pelos Bentos Cubas que se multiplicaram no Rio de Janeiro sob as vistas do 

século XIX.  A herança deixada não é a antiga tradição, mas o seu fim. 

A extrema relevância dada pelo pai do narrador Tristram Shandy à transmissão 

e aplicação do conhecimento em sua criação se realiza no filho sob a forma de uma 

erudição subversiva. Em Brás Cubas, por sua vez, temos a total ausência de qualquer 

proposta formal de educação para o protagonista, o que, na prática, resulta num 

cenário muito claro, configurado pelas lacunas deixadas na formação do menino. 

Temos no romance todo o panorama de causas e consequências da pedagogia do 

“Ah! Brejeiro!. 

Enquanto no romance de Sterne reina a harmonia entre o riso e sentimentos 

nobres como a melancolia (essa última, fruto da consciência de transitoriedade), no 

romance de Machado de Assis essa configuração tradicional do humor inglês é por 

vezes violada por um toque de crueldade, de perversidade ou de frieza aparentemente 

gratuita. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 O conceito de humor inglês em perspectiva no Brasil do século XIX 

amadureceu no panorama da crítica literária europeia entre os séculos XVIII e XIX. 

Resultado de uma longa tradição, tornou-se um sistema complexo que requer muito 

mais que o riso para se configurar.  

Sua visão de mundo renovadora e libertária, cuja força transgressora está na 

valorização do desvio, do excesso, da conjunção entre os extremos, germinou 

silenciosamente a partir do vislumbre aristotélico do Problema XXX, I. Pelas mãos de 

Teofrasto, encontrou correspondência entre as emoções humanas. Ao final da Baixa 

Idade Média, confirma-se como rica categoria em cuja composição interagem traços 

fisiológicos, cosmológicos e espirituais, entre tantos outros.  

No moderno teatro elisabetano, o termo espraiou-se ainda mais com 

Shakespeare e Ben Jonson. O primeiro fez reviver seu rosto milenar de fluido corporal 

e destino espiritual, ora é bile negra, ora força vital transmitida no leite materno; 

ganhou tanto as dimensões trágicas do destino inescapável, quanto a pequenez do 

capricho. Por sua vez, seu contemporâneo Ben Jonson – herdeiro de Teofrasto -  

exercitou nos tipos a nova configuração do humor como fonte de excentricidade, e 

com ela estruturo um novo gênero: a comédia de humor. No limiar do século XVII, o 

teatro elisabetano tanto sofisticou o conceito de humor como lhe conferiu um papel 

estético, o que o tornaria futuramente não apenas humor, mas humor inglês. No teatro 

da Restauração, consolidou-se para sempre a associação do termo com o riso e com 

a comédia. 

No século XVIII, por fim, o humor inglês alcançou a dimensão filosófica com o 

ensaio de Addison e o longo tratado de Shaftesbury, para então atingir a mais refinada 

expressão literária na obra de Laurence Sterne. O humor chega ao século XIX como 

o cerebral herdeiro da razão humana, “o filho do homem, de cuja mente irrompe, como 

Minerva, inteiramente armado” (L’ESTRANGE, 1878, p. 6). 

 Memórias póstumas de Brás Cubas surge com seu humor inglês num país 

cujos críticos e escritores perseguiam há muitas décadas a miragem da identidade 

nacional, conduzidos pela bússola do cânone francês. As progressivas críticas por 

desatenção à missão de fortalecer o espírito pátrio que Machado de Assis passou a 

receber a partir da publicação de seu romance–  e que culminaram na acusação de 
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macaqueamento dos ingleses por Sílvio Romero –devem-se antes de tudo ao risco 

que o romancista assumiu desviando-se do caminho designado pela crítica tradicional. 

Mas longe de adotar o humor inglês com docilidade para distanciar-se da 

realidade brasileira, Machado o modela com uma sutil torção para que possa servir 

artisticamente à sua singular percepção da identidade nacional. Observamos na 

análise comparativa entre Memórias póstumas e Tristram Shandy, ilustrada no 

capítulo 4, que os efeitos estéticos obtidos por Machado de Assis com o emprego do 

humor inglês em Memórias póstumas miram entre os olhos a sociedade de privilégios 

do Brasil oitocentista. 

Sterne também fez da sociedade inglesa do século XVIII o alvo favorito de seu 

humor. Mas, nas Memórias do cavaleiro Tristram Shandy, a função dos ataques é 

chamar os homens de volta à razão e fazê-los caminhar na direção de uma vida 

aprazível (SHAFTESBURY, 1773). A exemplo da unidade entre macrocosmo e 

microcosmo na antiga teoria dos humores, a vida dos patrões e a vida dos 

empregados operam em harmonia absoluta, cada queda gerando o impulso para o 

próximo movimento, os risonhos equívocos ensejando reflexões profundas que se 

metamorfoseiam novamente em riso, numa corrente nunca interrompida. A interação 

entre os diferentes ecoa a medicina aristotélica: a solução para o desequilíbrio de um 

humor reside em oferecê-lo à ação do seu oposto.  

 Em Tristram Shandy, a valorização da excentricidade permite que convivam de 

forma conciliadora, num só personagem, a ingenuidade e a experiência, como 

acontece com o Tio Toby; a erudição vazia e a generosidade, como no sr. Shandy; a 

lucidez e a indisciplina, como no próprio Tristram; a intensa compaixão pelo ser 

humano e o pouco caso diante de suas hipocrisias, como em Yorick.  

Diferentemente, na autobiografia de Brás Cubas a flexibilidade do humor torna 

estranhamente palatável o que está apodrecido no tecido social. A maldade, a 

escravidão, a luxúria e a traição se mostram sem disfarce algum na narrativa do morto 

que nada mais quer esconder, e a sua exposição se dá muitas vezes com a cruel 

candidez da impunidade. 

Em Memórias póstumas, o humor inglês é usado não para promover a 

recuperação do equilíbrio entre opostos, mas para expressar esteticamente a ação 

desagregadora da volubilidade estudada por Roberto Schwarz sobre todos e sobre 

tudo que a ela se antepõem. Os elementos participantes da vida não são evocados e 

postos em oposição com a finalidade de restaurar o equilíbrio, mas sim para que os 
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mais débeis se aviltem diante do polo mais forte. Por exemplo, exposta à volubilidade 

de Brás Cubas, a virtude é reduzida à hipocrisia, no caso de dona Plácida, e esvaziada 

de sentido, como acontece com Eugênia. 

Aplica-se também ao uso do humor inglês o que Schwarz disse ao tratar de outro 

recurso estético: “a façanha não está nos acintes à cronologia, notoriamente 

emprestados a Sterne, mas na sua adaptação à estrutura social brasileira, bem como 

na imaginação rigorosa de suas consequências para o sujeito” (SCHWARZ. 2000, p. 

203).  

Joseph Addison e Richard Fielding lamentaram no século XVIII o 

desconhecimento de seus contemporâneos sobre a natureza do humor, confundido 

comumente com a provocação do riso. Mais de um século depois, o crítico Magalhães 

de Azeredo advertiu os leitores de Machado de Assis sobre o mesmo erro de tomar o 

humor como “o hábito de encarar as coisas pelo seu lado cômico, provocando com 

remoques joviais a gargalhadas das turbas” (AZEREDO, 1892 apud MACHADO, 

2003, p. 175). Tratando-se do humor em Machado de Assis, é essencial redobrar a 

atenção diante dessa advertência, pois, na configuração singular assumida na obra 

do brasileiro, a imensa tradição do humor inglês conjuga-se com componentes 

estranhos a ela: “o tédio, o desgaste, a desagregação e o nada – as famosas 

especialidades machadianas” (SCHWARZ, 2000, p.205). 
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