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SOBRE O LIVRO

A escrita deste livro é motivada pela admiração pelos 
clássicos da literatura e pelo desejo de revisitar alguns deles, 
buscando compreendê-los por meio do olhar da filosofia, 
especialmente do filósofo Constantin Noica, autor da obra 
As seis doenças do espírito contemporâneo.

Este livro realiza um passeio literário por nove obras 
da literatura ocidental. Nesse passeio é feito o estudo dos 
personagens principais, seguindo as trilhas do entendimento 
do filósofo romeno, conforme o seu sistema ontológico e as seis 
doenças espirituais criadas por ele.

Veremos que cada personagem traz uma disfunção no 
Ser, tornando evidente o desequilíbrio da tríade ontológica 
investigada por Noica – Individualidade, Determinações e 
Generalidade. Essa tríade nunca permanece em equilíbrio, 
já que, imperfeitos que somos, sempre padecemos de uma 
doença espiritual evidenciada na carência ou na recusa de 
um dos elementos do trio. Finalmente, o presente livro revela 
menos o desejo da autora de realizar, necessariamente, um 
“diagnóstico literário” do que de compreender a complexidade 
e a ambiguidade de personagens aqui estudados como Fausto, 
Dom Quixote, Dom Juan, Ana Karenina, dentre outros. Afinal, 
sabemos que a literatura pede sempre mais e, por mais que 
tentemos abarcar o seu significado, permanecemos devedores.
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“Um clássico é um livro que nunca 
acaba de dizer o que tem para dizer” 

 Ítalo Calvino 
 

“A literatura é sempre uma 
expedição à verdade”  

Franz Kafka
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APRESENTAÇÃO

Proponho, por meio do presente estudo, demons-
trar a relação entre o sistema ontológico do filósofo romeno 
Constantin Noica (1909-1987) e alguns personagens e obras da 
literatura ocidental. Em sua obra de maturidade, As seis doenças 
do espírito contemporâneo, publicada em 1978, Noica desenvolve 
um tratado de ontologia, tomando como metáfora ou alegoria 
as seis doenças do espírito cunhadas por ele. De forma joco-
sa, porém com uma séria intenção teórica, o escritor romeno 
utilizou neologismos de formação grega e criou as seis doen-
ças do espírito a fim de averiguar a instabilidade do Ser em 
diferentes aspectos da vida, incluindo personagens literários 
na sua investigação. Conforme o autor, o trio ontológico IDG 
(Individualidade, Determinações e Generalidade) apresenta-se 
sempre em desequilíbrio devido à incidência das seis moléstias 
do espírito que causam desajustes no Ser.

Para obter os diagnósticos, Noica investigou não só a lite-
ratura, mas também a ciência, a filosofia, a política, a caracteri-
zação dos povos e de suas nações, identificando as seis doenças 
em diferentes contextos. Entretanto, para o presente estudo, 
irei privilegiar o campo da literatura, expandindo, na medida 
do possível, o leque de autores e obras mencionados no livro do 
autor romeno, a fim de observar a natureza de alguns dos perso-
nagens da literatura ocidental, identificando a doença espiri-
tual peculiar a cada um deles. O percurso empreendido tem o 
intuito de não somente enriquecer a análise das obras literárias 
aqui escolhidas à luz do filósofo, como também de reafirmar 
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a originalidade e genialidade do pensamento crítico de Noica, 
relacionando-o ao corpus literário destacado nesta pesquisa. 

Partirei de alguns exemplos literários apontados pelo 
filósofo, explicando as seis doenças do espírito em cada caso, 
para em seguida ampliar a análise dos personagens, a fim de 
ilustrar o pensamento de Noica. A escolha dos textos literá-
rios foi feita tomando como base obras e autores conhecidos e 
exaustivamente comentados pela crítica da tradição literária ao 
longo dos séculos, revelando-os como chaves mestras para uma 
compreensão da relação entre o Individual, as Determinações 
e o Geral no ser humano.

Todos os personagens trazem um transtorno do Ser. 
Como explicar a obsessão de Dom Quixote pelo mundo idea-
lizado por sua mente? Como caracterizar a falta de ação dos 
personagens beckettianos? O que impulsiona os personagens de 
Dostoiévski a agirem? Robinson Crusoé e Dom Juan alcançam 
êxito em suas aventuras? Ana Karenina consegue ultrapassar 
os limites impostos pela sociedade ao buscar a sua individuali-
dade autêntica? Quais caminhos são trilhados por Fausto para 
aplacar a sua sede insaciável? Qual o aprendizado do jovem em 
formação na narrativa de Balzac e Dickens?

De fato, são inúmeros os personagens da literatura que 
nos tornam conscientes da vulnerabilidade humana diante do 
esforço contínuo em alcançar uma harmonia entre a interiori-
dade do sujeito e o mundo. Esses personagens não nos ensinam 
como viver. Na verdade, eles nos mostram como a realidade de 
nossa experiência cotidiana pode ser significativa (tanto em sua 
pequenez como em sua magnitude) e que a trajetória que segui-
mos pode, no final, valer a pena, apesar das debilidades do Ser.

Posto isso, o título deste livro revela o desejo de refle-
xão (um diagnóstico literário) com o intuito de realizar um 
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breve passeio, trilhando determinadas obras da literatura 
e relacionando-as ao pensamento notável do filósofo rome-
no. Dois objetivos principais compõem a espinha dorsal do 
nosso estudo:

 
1 -  Contemplar um recorte da literatura ocidental, elen-

cando personagens de diversas obras, muitos deles 
mencionados no estudo de Noica. Nossa análise prin-
cipal recairá sobre a obra de Samuel Beckett, especial-
mente Esperando Godot.

2 -  Estabelecer a relação entre o universo fictício aqui 
abordado e o sistema ontológico criado pelo filó-
sofo romeno, em sua obra As seis doenças do espírito 
contemporâneo. 

 
Para além de um passeio literário, este estudo tem como 

objetivo difundir e destacar a importância da produção intelec-
tual de um filósofo cujo rigor conceitual é aliado a uma sensi-
bilidade literária excepcional. 
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INTRODUÇÃO

Em “Presença de Goethe”, do livro Ensaios reunidos, Otto 
Maria Carpeaux constata que “o abismo entre a arte e a vida 
existe sempre” (1999, p. 89), porém um escritor como Goethe 
consegue reconciliá-las. Afinal, o que aprendemos com a vida? 
O que a literatura nos ensina? Estando ambas intimamente 
imbricadas (apesar do abismo), é natural que ao longo de nossa 
caminhada enxerguemos personagens literários nas situações 
e fatos a nossa volta, vivenciando semelhantes conquistas e 
desordens, sem o completo domínio de suas Determinações, 
muitas vezes, contradizendo-se, afirmando ou negando a orien-
tação humana, seja para o Geral ou para o Individual.

A vida, como sugere o filósofo Constantin Noica, não é 
sã. Trazendo como metáfora o planeta Terra, a vida pode asse-
melhar-se a um abcesso que vem acompanhado de sintomas 
ligados a doenças. Quando tratado, esse abcesso passa por 
um processo de cura que pode aliviar o sofrimento. De outra 
maneira, podemos comparar a vida e o planeta a um fruto que 
amadurece gradativamente, juntamente com a humanidade. 
Se a vida é um acaso que necessita de contínuos ajustes para se 
harmonizar, o mesmo pode ser dito em relação aos personagens 
literários e ao texto literário em si, que representa o universo 
onde esses seres fictícios habitam.     

O título do livro de Noica, Şase Maladii ale spiritului 
contemporan (1978), acrescenta ao conjunto de enfermidades 
da humanidade, de forma original, as doenças espirituais, pois 
o espírito, assim como a mente e o corpo físico, constitui o 
Ser. Vinda do latim dolentia, entende-se por doença um proces-
so destrutivo que pode ser físico, psíquico ou físico-psíquico 
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no organismo. Devido a dores e incapacidades, busca-se um 
tratamento para uma possível cura. Em romeno, temos a pala-
vra maladie que designa uma disfunção do corpo ou da mente. 
Contudo, diferentemente das doenças do corpo e da mente que 
contraímos ou herdamos, as doenças do espírito, conforme 
Noica, são inerentes ao Ser, de forma que o equilíbrio e a perfei-
ção pertencem ao campo ideal e não ao âmbito real de nossa 
condição humana e da condição do universo como um todo. 

Não nos interessa aqui buscar uma denominação para 
o termo doença, desdobrando-a em outros significados como 
enfermidade, moléstia, disforia e assim por diante. Um estudo 
aprofundado do termo, certamente, revelaria diferenças sutis 
entre as denominações. Interessa-nos, de fato, ressaltar a singu-
laridade de Noica ao nomear as seis doenças do espírito contempo-
râneo, dando origem a um sistema ontológico composto por uma 
tríade – o Individual, as Determinações, o Geral1, – um trio que 
permanece em constante desarmonia devido aos desajustes do 
Ser. Faz-se necessário, antes de discorrer sobre as seis doenças, 
explicar cada componente desse trio.

Conforme Noica, o Geral é representado por uma lei, enti-
dade, autoridade, divindade, essência; enfim, o Geral é algo que 
ultrapassa o homem. Como exemplos, podemos citar a autori-
dade paterna, Deus, nacionalismo, ideologias (armadilhas do 
Geral) de nosso tempo. Além do Geral, o homem é orientado 
pelo Individual, ou seja, pela sua realidade particular e suas 
ambições. Para o perfeito equilíbrio dessa tríade, é preciso que 

1 Na tradução do livro de Noica para o inglês, as palavras Geral e Generalidade, 
Individual e Individualidade e Determinações são mantidas com letras 
maiúsculas. No intuito de destacar a tríade ontológica do autor, mantere-
mos o mesmo padrão no nosso texto, exceto nas citações feitas da tradução 
da obra para o português.
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o Individual e o Geral sejam acompanhados de Determinações, 
pois sem as realizações e os feitos humanos não há como preen-
cher a ânsia do indivíduo e, consequentemente, o Geral tende a 
ser desprezado. O fato é que, sem essas três necessidades espi-
rituais básicas equilibradas, o homem permanece suscetível às 
doenças espirituais.  

Inúmeras são as doenças comuns, causadas por diferentes 
agentes e por uma variedade de fatores externos, que atacam 
o físico e o psíquico. Diferentemente delas, as doenças do espí-
rito resumem-se a seis, conforme o sistema de Noica. Todas 
elas refletem situações de debilidade do Ser. São elas: catolite, 
todetite, horetite, ahorecia, atodecia e acatolia. As três primeiras 
são causadas pela ausência ou carência de um dos elementos 
da tríade ontológica criada pelo filósofo romeno. Já as três últi-
mas são o contrário das três primeiras. São causadas não pela 
carência de uma das três orientações, mas sim pela rejeição a 
uma delas. Assim temos:

a. catolite – doença causada pela carência do Geral. O indi-
víduo encontra-se focado nas Determinações e na reali-
zação de sua Individualidade. Há dois casos de catolite; 
no primeiro, o indivíduo não tem consciência dessa 
carência, a exemplo do filho pródigo da narrativa bíbli-
ca, enquanto que no segundo caso, o sujeito, ciente do 
problema, tenta a todo custo alcançar um Geral ideali-
zado por ele. Os cientistas, por exemplo, possuindo essa 
consciência do Geral, descartam-no em prol de um Geral 
criado por eles próprios.

b. todetite – diferentemente da catolite, esse desajuste do 
espírito é causado pela carência do Individual. Há o 
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predomínio da ideia de que o mundo sob o domínio do 
Geral é perfeito e inabalável. O Geral se sobrepõe à orien-
tação individual de nosso espírito sem que nós o perce-
bamos. Os utopistas geralmente sofrem dessa doença. 
Em seu livro, Noica cita Os demônios de Dostoiévski como 
um caso de todetite.

c. horetite – doença que nasce da precariedade das 
Determinações. Assim como a catolite, essa doença possui 
duas formas; por um lado é causada pela precipitação 
do sujeito em busca de Determinações, por outro é o 
resultado do retardamento, atrasando a realização das 
Determinações. Dom Quixote e Fausto são exemplos de 
heróis impacientes e ansiosos que se precipitam em busca 
da realização de seus ideais, enquanto que Zaratustra, o 
herói nietzschiano, sofre da segunda forma de horetite, 
pois parece incapaz de determinar ações para si mesmo. 

d. ahorecia – sendo o oposto da horetite, esta precariedade 
do espírito revela-se na recusa a possuir Determinações. 
Noica oferece o teatro de Samuel Beckett, especialmente 
Esperando Godot, para ilustrar o extremo dessa doença. 
O pensamento estoico, por exemplo, elucida bem a renún-
cia por Determinações. Com os ascetas essa renúncia se 
torna praticamente absoluta. No desenrolar de sua inves-
tigação teórica, o filósofo autodenomina-se ahorécico: 
“trata-se do autor mesmo” (NOICA, 2011, p. 125).

e. atodecia – caracterizada pela recusa ou rejeição ao 
Individual. A literatura de Tolstói elucida bem essa 
rejeição. Seus personagens, principais ou secundários, 
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lutam para se libertarem do Individual privado de suas 
vidas, seguindo o Geral que se mostrará sempre superior 
e, portanto, mais forte do que eles. Ana Karenina, por 
exemplo, por mais que queira exercer a sua liberdade e 
Individualidade na sociedade conservadora que a envol-
ve, é sacrificada no final do romance. Certamente, Tolstói 
buscou revelar em seus textos uma Rússia guiada pela 
realização do Geral.

f. acatolia – sexta e última doença investigada por Noica. 
É descrita como a rejeição ao Geral. Dom Juan ilustra bem 
esse caso por se tratar de um indivíduo consciente do Geral 
– a fidelidade a um amor –, porém determinado a rejeitá-lo 
em prol da infinidade de possibilidades de realização do 
amor individual em cada mulher. Exemplo semelhante é 
encontrado em Robinson Crusoé ao recusar os conselhos 
dos pais e optar pela aventura em terras desconhecidas. 
Conforme Noica, trata-se da doença dominante de nosso 
tempo. Assim como no século das luzes, a contemporanei-
dade encontra-se imersa no individualismo.  
  
No decorrer do livro, procurarei demonstrar a harmo-

nia do sistema filosófico do autor romeno ao evidenciar que 
todas as seis doenças se tornam positivas mesmo quando elas 
se apresentam de forma negativa no Ser. Conforme o filóso-
fo, “a desordem do homem é sua inesgotável fonte de criação” 
(NOICA, 2011, p. 47). A criação surge após o caos e a desordem, 
de modo que dessas doenças surge a renovação de uma cultura, 
de um povo, de uma nação, de uma literatura, enfim, de nós e 
do mundo. Portanto, o fim não é alcançar a cura dessas doen-
ças, mas conhecê-las e torná-las positivas ao longo de nossa 
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existência. Afinal, como bem afirma Dom Quixote, “nas desgra-
ças sempre a ventura deixa uma porta aberta para remédio” 
(CERVANTES-SAAVEDRA , 2016, p. 241).

Neste estudo, buscarei investigar o comportamento dos 
personagens, bem como o enredo das obras literárias sele-
cionadas para cada capítulo. A doença mais ressaltada será 
ahorecia por se tratar do caso que se aplica ao universo literá-
rio de Samuel Beckett. A análise dedicada a Beckett será mais 
alongada do que as demais, pelo fato de sua literatura retratar 
a doença considerada mais grave dentre as seis. É o próprio 
Noica que revela uma maior preocupação com o ser ahorécico 
de nosso tempo, chegando até mesmo afirmar que “a ahore-
cia é a doença que exila o homem nas areias do deserto e que 
manda os jovens para debaixo das pontes, ou seja, para ‘parte 
alguma’”. (NOICA, 2011, p. 43). Por fim, buscarei estabelecer 
relações entre as obras como um todo e o conjunto de doenças 
apresentado por Noica. 

Vejamos a tentativa de esboçar um quadro2 contendo as 
seis doenças do espírito e algumas obras e personagens lite-
rários que correspondem a cada caso. As três primeiras são 
causadas pela carência de um elemento do trio ontológico 
(Individual, Determinações, Geral), enquanto que as três últi-
mas são causadas pela rejeição a um deles. As três primeiras 
moléstias do espírito caracterizam-se pela ausência de lucidez 
em relação ao trio ontológico ao passo que nas três últimas, o 
indivíduo é consciente da tríade ontológica, mas, ainda assim, 
rejeita um dos três elementos. 

2 O quadro a seguir é uma adaptação do “quadro das seis doenças” apre-
sentado logo antes da introdução ao livro de Noica, traduzido no Brasil por 
Fernando Klabin e Elena Sburlea. Nesse quadro acrescentamos alguns perso-
nagens de nossa escolha. 
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CAUSA CARÊNCIA REJEIÇÃO

Necessidade 
do espírito 

não atendida

Doenças 
carentes 

de lucidez
Exemplos Doenças 

da lucidez Exemplos

Geral catolite
O filho pródigo 

Lucien de 
Rubembré

Philip Pirrip (Pip) 

Acatolia
Dom Juan, 
Robinson 

Crusoé

Individual todetite Os demônios, 
Os irmãos 

Karamázov

Atodecia Guerra e paz,
Ana Karenina

Determinações horetite Dom Quixote, 
Fausto Ahorecia Esperando Godot

Quadro 1 – Síntese das seis doenças.

Fonte: NOICA, Constantin. As seis doenças do espírito contemporâneo. Rio de Janeiro: 
BestBolso, 2011.

Ao nos depararmos com o desenrolar da História, da 
Ciência e da Religião em diversas culturas, observamos que 
o mundo é pulverizado de imperfeições. Conforme Noica, não 
é somente o ser humano que sofre de doenças, mas o univer-
so como um todo, desde o micro ao macro, desde a formiga 
rastejante que pouco sabe da nossa vida aos astros do firma-
mento, os quais pouco compreendemos. Dessa forma, o Logos, 
a Cultura, a História, a vida, o espaço, o tempo cronológico, o 
céu e até mesmo os deuses padecem de imperfeições: 

Os antigos acreditavam na incorruptibilida-

de dos astros e das abóbodas celestes (como 

na incorruptibilidade do divino). Um belo dia 

chegou Galileu, com sua luneta, e mostrou as 

imperfeições da lua. (NOICA, 2011, p. 45). 
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O pensador romeno ressalta que há um verme escondido 
no cosmo que o corrói e o consome continuamente. E qual seria 
a cura para isso? Como diz Clov, em Fim de partida, de Samuel 
Beckett, “nós existimos e não há remédio para isso” (BECKETT, 
2002, p. 107). Contudo, ainda que a existência seja irremediável 
e que o universo em seu conjunto padeça de doenças, o ser 
humano permanece em busca da harmonia, do belo, da ordem, 
da perfeição. Pois bem, se as grandes entidades do universo 
enfrentam imperfeições, por que exigir do homem uma saúde 
perfeita e inabalável?3 Temos consciência, portanto, de que 
somos portadores de doenças espirituais. Isso não significa, 
todavia, que devamos cair num pessimismo completo. As doen-
ças descritas por Noica trazem algo de extremamente positivo. 
Se por um lado elas não têm cura, por outro lado promovem 
no ser humano uma abertura para a criação e a renovação. 

Tentarei argumentar que a ahorecia – a recusa em possuir 
Determinações – configura-se como uma das doenças mais sérias 
em contraste com as demais. É a doença do homem contempo-
râneo, como é, também, a acatolia. O indivíduo ahorécico tende 
a exilar-se em sua interioridade em meio a um mundo onde 
parece não haver nada de novo. Temos aqui a figura renovada 
do Eclesiastes. O ser ahorécico não cria expectativas ao longo 
da jornada da vida; em vez de viajante, ele passa a ser errante, 
sem ter nenhuma experiência para compartilhar e pouco para 

3 Noica contradiz e critica com veemência a famosa frase de Nietzsche: 
“O homem é o único ser doente do universo.” Tal afirmação apresenta “um 
dos grandes achados estúpidos da humanidade” (2011, p. 46). Conforme 
Noica, a nossa capacidade de exercer o exame crítico nos impulsiona a um 
processo de cura de nossos próprios males, e é essa capacidade que nos põe 
numa posição favorável em relação ao universo. No final das contas, devido 
a sua consciência, o ser humano tem a possibilidade de alcançar a cura, 
distanciando-se, assim, da imperfeição e da doença do cosmos.



DIAGNÓSTICO LITERÁRIO À LUZ DAS SEIS DOENÇAS 
ESPIRITUAIS DE CONSTANTIN NOICA: 

Esperando Godot e outros casos

18

comunicar. O excesso de lucidez contrasta com a sua incapa-
cidade de agir. É exatamente a recusa de Samuel Beckett em 
servir à racionalidade do mundo moderno e à função cognitiva 
da linguagem. O teatro beckettiano não coaduna com a função 
comunicativa imediata do mundo. Eis a preocupação ética de 
Beckett: dizer não à função utilitarista e empirista do mundo 
moderno. Não é à toa que no capítulo sobre a ahorecia, Noica 
afirma ser necessário analisar a doença de forma mais apura-
da do que as demais. De forma bem-humorada, já que Noica se 
considera ahorécico, ele apresenta uma “ficha clínica” de sua 
doença, mas antes pede permissão ao leitor para que o seu caso 
seja incluído em sua análise das doenças e o descreve de forma 
objetiva. 

Em contraste com as outras cinco doenças, a ahorecia 
parece não deixar alternativa para o ser humano. Nas demais 
doenças ainda há a possibilidade de lutar por liberdade, seja com 
o foco no Individual, seja no Geral, pois há Determinações que 
envolvem ambos e, como sabemos, as ações são imprescindíveis 
para o desenvolvimento do drama dos personagens, levando-
-os a modificar a realidade. Já o homem que sofre de ahorecia, 
alerta-nos Noica, não se sente determinado a atuar no mundo e, 
inevitavelmente, será tomado por um sentimento de vazio, que 
afetará a forma como ele compreende e interage com o outro. 

Seguindo os passos trilhados por Noica, buscarei abran-
ger a totalidade de seu pensamento, tentando compreender a 
situação do homem no mundo atual, um mundo carente do 
Geral, cada vez mais voltado para o individualismo e as parti-
cularidades. Ao apresentar personagens literários como foco 
principal de nosso estudo, naturalmente surgirá a necessida-
de de analisar a história e o contexto de cada herói/heroína, 
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diagnosticando, assim, não somente a doença da personagem 
em si como também da cultura ali retratada.

O primeiro capítulo deste livro apresenta Constantin 
Noica e a importância de sua obra para a filosofia contem-
porânea. Será feita uma breve reflexão sobre o pensamento 
filosófico do autor, especialmente em sua obra As seis doenças do 
espírito contemporâneo. Certamente, fez-se necessário investigar 
o pensamento do filósofo em outros livros e ensaios traduzidos 
do romeno para o inglês, buscando uma compreensão mais 
apurada de sua visão lúcida e realista do mundo.  

Os capítulos seguintes perfazem as nove leituras lite-
rárias, agrupando obras e personagens, buscando identificar, 
em cada caso, as deficiências e os excessos humanos, carac-
terísticos das seis doenças do espírito diagnosticadas por 
Noica. A ordem de exposição dos capítulos obedece à ordem 
de apresentação das doenças no livro do autor. Assim, inicia-
remos com a catolite (ausência do Geral) e concluiremos com 
a acatolia (rejeição ao Geral). Noica faz questão de abordar a 
acatolia no último capítulo de seu livro por compreender que 
essa doença é responsável pela queda dos valores da sociedade 
e da civilização contemporâneas, merecendo, portanto, certo 
destaque em sua análise crítica. Da mesma forma, seguiremos 
a sequência do filósofo, ao deixarmos os personagens acatóli-
cos para o final de nosso estudo.



CAPITULO 1
CONSTANTIN NOICA:  

O APRENDIZADO DO REAL E 
O DESEJO DE HUMANIZAR A FILOSOFIA

Filósofo, poeta, jornalista e ensaista, o escritor rome-
no, Constantin Noica (1909-1987), da cidade de Vitănești, em 
Teleorman, que faz fronteira com a Bulgária, graduou-se na 
Faculdade de Letras e Filosofia da Universidade de Bucareste, 
com uma tese sobre Kant. Estudou na França, com o apoio do 
governo francês, retornou a Bucareste e obteve o seu título de 
doutor em 1940, ano em que partiu para a Alemanha, vivendo 
parte da Segunda Guerra Mundial em Berlim e trabalhando 
como revisor no Instituto Sextil Pușcariu’s Romanian-German 
Institute. Ao retornar ao seu país, foi intimidado pelo Regime 
Comunista que estava sob a forte influência do exército sovi-
ético. Antes de ter cumprido seu tempo na prisão (1958-1964), 
Noica foi condenado a dez anos de prisão em regime domiciliar 
(1948-1958), período em que recebia estudantes, jovens romenos 
intelectuais, que o admiravam intensamente. Noica assumiu 
posições acadêmicas em Bucareste até se aposentar em 1974 
e passar a viver em uma região montanhosa na Transilvânia 
chamada Păltiniş. Mesmo isolado geograficamente, continuou 
produzindo seus escritos e se tornou uma espécie de mentor 
para os jovens, um público de leitores que se surpreendeu 
bastante com o ostracismo de um autor de grande originali-
dade e importância não somente para o seu país, mas para a 
filosofia ocidental. Após cumprir o período de prisão domi-
ciliar, Noica foi sentenciado a vinte e cinco anos de trabalho 
forçado na prisão de Jilava por ter tornado público o livro 
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História e Utopia4 de Emil Cioran. Felizmente, obteve redução de 
sua pena para seis anos devido à anistia internacional. Durante 
a maior parte de sua vida, o filósofo viveu no anonimato e seus 
livros permaneceram na sombra dos acontecimentos históricos 
de seu país. Somente em 1988, um ano após a sua morte, sua 
obra ganhou reconhecimento, principalmente com a queda do 
Comunismo na Romênia em 1990. A publicação de seus livros e 
ensaios causou um grande impacto na nova geração de leitores 
que desconhecia o seu trabalho.

No período entreguerras da Romênia houve o crescimen-
to de intelectuais autodidatas devido às medidas restritivas 
adotadas pelo governo na educação. Assim, ser um autodidata 
no período comunista era algo inevitável para os estudantes 
que buscavam conhecimento fora dos limites que lhe eram 
impostos pelo Regime. Como bem afirma um dos discípulos de 
Noica, Gabriel Liiceanu, na introdução ao livro The Păltiniş Diary: 
a paideic model in humanist culture, a educação encontra-se no 
âmago dos programas políticos e nos modelos de utopia. Desde 
a República de Platão aos modelos mais atuais de reconstrução 
de sociedades, desde a Paideia da Grécia Antiga ao idealismo 
alemão Bildung, a educação e o poder permanecem inseparáveis. 

The Păltiniş Diary, originalmente em romano Jurnalul de la 
Păltiniş, é um diário produzido por Gabriel Liiceanu e traz como 
personagem principal Constantin Noica, cuja filosofia abrange 
a substância de toda a cultura romena e representa um tipo 
de reação contra a sovietização da educação do povo romeno. 

4 Os ensaios de Emil Cioran, publicados em francês em 1960, permanecem 
extremamente atuais ao abordar a divisão das duas Europas – a Europa cristã 
latina (lado ocidental) e a Europa cristã grega (lado oriental). Em Carta a um 
amigo longínquo (1957), direcionada a Constantin Noica, Cioran aborda os dois 
tipos de sociedade europeia.
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Publicado em 1983, The Păltiniş Diary ganhou fama e se tornou 
um ícone, um Bildungsroman da cultura romena. O retiro de 
Noica nas montanhas Păltiniş durante o comunismo foi seguido 
de jovens intelectuais que o cercaram, dentre eles, o seu discí-
pulo mais próximo, Gabriel Liiceanu. Em todas as reuniões com 
Noica, Liiceanu anotava as conversas que resultaram no volume 
The Păltiniş Diary. 

Sabemos que na época do Regime Comunista muitos 
autores romenos viajaram para outros países e lá produziram 
suas obras a exemplo de Mircea Eliade, Emil Cioran e Eugène 
Ionesco. Contudo, Noica acabou seguindo outra via. Escrita 
em solo romeno, sua obra foi sujeita à censura comunista. Na 
introdução da biografia do filósofo escrita em 1992, por sua 
esposa, Wendy Muston, consta a informação de que considera-
ções sobre Deus e Santo Agostinho foram removidas em deter-
minada parte do conjunto de sua obra, pela “mão invisível da 
Censura”. Há escritos de Noica que permanecem sem tradu-
ção, manuscritos que não sabemos onde se encontram, assim 
como correspondências trocadas entre o autor, seus familia-
res e amigos que permanecem desconhecidas. Certamente, o 
período pós-comunista na Romênia deu pouca ou nenhuma 
importância aos escritos do autor, uma vez que pensadores do 
país continuavam marginalizados. O fato de seus livros serem 
publicados após o Regime Comunista talvez se deva à lógica 
capitalista das editoras de publicar novidades, cujo interesse é 
comandado pelo mercado, pelo impulso de apresentar autores 
novos, porém em uma sequência na qual Noica seria apenas 
mais um escritor romeno dentre tantos outros. Assim, seus 
livros foram publicados para atender a uma visão mercado-
lógica da orientação pós-comunista na Romênia, como vemos 
no trecho de introdução de sua biografia:
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The post-Communist Establishment tends to 

treat him like... just another writer – bracketed 

together with dozens upon dozens of others – as 

good or even better... He may be good enough 

for the making of some more money for one 

publishing house or another.5

Sua esposa, cuja nacionalidade era inglesa, escreveu não 
só a biografia, com a expectativa de difundir o pensamento 
de Noica em todo o mundo, mas também traduziu seus textos 
para o inglês. O divórcio, porém, foi inevitável para o casal. 
Extremamente ligado à língua romena e a suas origens, Noica 
preferiu permanecer na Romênia enquanto que sua esposa e 
filhos retornaram para a Inglaterra em 1955. 

Influenciado pelo pensamento filosófico desde os pré-so-
cráticos aos autores modernos, Noica observa, com certa nostal-
gia, que a ciência parece ter se tornado mais apropriada para 
falar sobre conceitos, antes tratados pelos filósofos, como tempo 
e espaço, por exemplo. Em seu tratado ontológico, “Treatise on 
Ontology” (1980), no Volume II do seu livro Becoming within Being, 
publicado pela primeira vez em 1981, o autor sugere que a ideia 
filosófica do cosmos, seja esse finito ou infinito, parece gros-
seira quando comparada ao conceito científico de um universo 
que se expande continuamente (NOICA, 2009, p. 165).

Noica verifica que a filosofia vem perdendo espaço 
para a ciência e a técnica e constata, com muita clareza, que 

5 Em tradução literal: “O sistema pós-Comunista tende a tratá-lo como... 
apenas outro escritor – agrupado com dezenas e dezenas de outros – tão 
bom quanto e até mesmo melhor que os demais... Ele deve ser bom o bastante 
para o ganho de mais dinheiro para uma editora ou outra”. Disponível em: 
<file:///F:/On%20Noica/28_11_53_02noica.general-philosophy%20(1).pdf>. 
Acesso em: 8 jun. 2015.
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a filosofia tem sido privada de tudo, exceto do conceito do Ser. 
Seguindo a história do pensamento filosófico, o autor compre-
ende que o Ser é formado por um trio – o modelo ontológico IDG 
(Individualidade, Determinações e Generalidade). Esse sistema 
ontológico apresenta um dos três elementos ora em escassez, ora 
em excesso, ocasionando, dessa forma, as seis precariedades do 
Ser. Portanto, a tríade IDG encontra-se em permanente tensão, 
como vemos em sua obra As seis doenças do espírito contemporâneo.

Contrário ao distanciamento entre a filosofia e o mundo 
real, o autor romeno buscou evidenciar o seu sistema ontológico 
abrangendo os excessos e as deficiências desse, desde a matéria 
inanimada ao espírito humano. Sempre procurou aproximar 
a filosofia do homem e de sua experiência à realidade. Nessa 
tentativa de aproximação ao real humano, o escritor utilizou 
exemplos na literatura para ilustrar o seu sistema filosófico que 
diagnostica as seis doenças espirituais do Ser. 

De fato, os personagens, sejam eles literários, míticos 
ou bíblicos, não estão separados do homem comum. Todos nós 
somos, de certa maneira, uma imagem desses personagens, com 
todas as suas perfeições e imperfeições, todos empenhados na 
busca da saúde do espírito e de uma harmonização com o real 
que nos cerca. Isso mesmo conscientes de que essa harmoni-
zação e essa saúde são infactíveis, pois o Ser apresenta-se em 
permanente conflito. 

Na elaboração de seu modelo ontológico, Noica revisitou 
a filosofia de Kant e Hegel e buscou desenvolver uma respos-
ta à dialética hegeliana. De fato, a dialética do autor romeno 
vai além da famosa tríade tese-antítese-síntese. No lugar da 
sequência linear hegeliana, Noica propõe um movimento circu-
lar: tema-anti tema-tese-tema, pois somente por meio de uma 
dialética circular é possível descrever o movimento suscetível 
e oscilante do Ser.  



DIAGNÓSTICO LITERÁRIO À LUZ DAS SEIS DOENÇAS 
ESPIRITUAIS DE CONSTANTIN NOICA: 

Esperando Godot e outros casos

25

No livro Becoming within Being (2009), Noica esclarece que 
o Ser nunca se apresenta estável e imutável e que a ideia de Ser 
pressupõe movimento e dinamismo. O modelo ontológico de Noica 
revela que o Ser não se caracteriza como absoluto ou incorruptível, 
portanto, a nossa incansável e interminável tentativa de mantê-lo 
em equilíbrio e inabalável é constante. As seis doenças espirituais 
que abalam o homem representam, dessa forma, os degraus que 
avançamos, gradativamente, em direção ao Ser em sua plenitude. 

 Todas as seis doenças espirituais cunhadas por Noica 
aparecem tanto como fenômeno da cultura como fenômeno 
do espírito. O autor analisa as sociedades como um todo, desde 
o indivíduo particular até as nações e seus povos. O seu estu-
do revela que a acatolia (rejeição ao Geral), por exemplo, é uma 
doença característica do mundo europeu, já a Índia vive sob a 
influência da ahorecia (rejeição às Determinações), e a China da 
atodecia (rejeição ao Individual). Para chegar a conclusões desse 
tipo, Noica se deteve na análise da língua6 e dos valores de cada 
sociedade. Semelhante pensamento é encontrado na obra de 
outro autor romeno e seu amigo próximo. Emil Cioran revela 
lucidez ao perceber as sutilezas do contexto histórico em que 
viveu. Entre a utopia e a catástrofe ele expõe a fragilidade da 
liberdade do ser humano. Como bem afirma José Thomaz Brumm, 
na introdução de sua tradução da obra de Cioran, 

História e utopia revela que o drama metafí-

sico do homem se repete na escala coletiva. 

6 A língua inglesa é ressaltada por Noica como sendo uma língua masculina, 
sóbria, de gramática simplista, que se apoderou do “tesouro linguístico de 
outras línguas” na época das grandes navegações. Por suas características 
lexicais e gramaticais, a língua inglesa é fechada ao pensamento filosófi-
co, diferentemente da língua alemã, aberta a vocação filosófica e musical. 
(NOICA, 2011, p. 171)
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As ideologias são resultado de obsessões 

humanas arcaicas, impulsos vitais que produ-

zem ficções poderosas (CIORAN, 2011, p. 8). 

Assim, os povos, para além dos indivíduos, revelam as 
contradições no seio da sociedade e as antíteses dos sentimen-
tos humanos. Sobre o domínio técnico-científico de hoje, Noica 
sustenta a ideia de que foi a acatolia dos europeus, especialmen-
te dos ingleses, que permitiu o advento da técnica. Obviamente 
os indianos com sua notável habilidade matemática teriam 
sido capazes de desenvolver a técnica também, porém o indi-
víduo indiano, dominado pela ahorecia, tende a recusar-se a ter 
Determinações impostas pelo mundo prático. Da mesma manei-
ra, Noica confirma que os egípcios poderiam ter alcançado os 
exemplos mais sofisticados da técnica, contudo o Egito sempre 
se manteve limitado a sua história (o Geral), prevenindo-o, assim, 
de ser acatolizado. Os gregos, por sua vez, sofreram de todas as 
doenças, mas permaneceram imunes à acatolia em seu período de 
glória e, portanto, negaram as inovações/renovações da técnica. 
Esses são alguns dos exemplos de como o olhar arguto do pensa-
dor romeno penetra nas civilizações, buscando compreender sua 
língua, literatura e cultura para decifrar e justificar a predomi-
nância de determinada disfunção do espírito em cada sociedade. 

Todas as doenças têm o seu lado positivo e criador, bem 
como o seu lado negativo e destrutivo. Conforme afirma o filósofo, 

a natureza se esteriliza ao contato do homem, 

assim como o homem pode esterilizar-se espi-

ritualmente por certos excessos da civiliza-

ção, ocasionados precisamente pela acatolia 

(NOICA, 2011, p. 180). 
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Sendo uma doença da civilização, a acatolia é a doença 
dominante do nosso tempo, assim como o fora na época das 
luzes. É como se estivéssemos vivendo uma época das luzes 
renovada, como bem observa o autor.

O esplêndido lema das luzes “Esclarece-te e exis-

tirás” (presente, modestamente, até na versão 

romena das luzes) acabou por mudar-se em 

“Esclarece-te, mas porás em perigo o teu ser”, 

que o mundo ocidental vive hoje com surpresa, 

antes de o viver com terror. (NOICA, 2011, p. 169).

Além de reconhecer na ahorecia uma das doenças mais 
sérias da contemporaneidade, Noica ressalta a acatolia como a 
doença do homem moderno europeu. De fato, no lugar do siste-
ma mítico e religioso do passado, o universo da técnica passa 
a tomar o lugar do demiurgo, reclamando para si o Ser. O que 
sustenta o indivíduo acatólico atual? Desprovido do Geral e, 
portanto, do ideal de amor, virtude, ética e justiça, o acatólico 
moderno7 age de acordo com a lei de forma racional e burocra-
tizada. O respeito ao outro é praticado por um ato de polidez, 
uma obrigação social, uma prática da boa convivência, mas 
que muitas vezes não se revela apoiada em princípios de forma 
verdadeira. Atuamos no palco da realidade onde essa se torna 

7 Apesar de Noica afirmar que a acatolia é a doença predominante do homem 
moderno, sabemos que corremos o risco de uma generalização, afinal o filó-
sofo romeno refere-se ao homem europeu quando menciona casos de acatolia. 
Ousamos aqui pensar em uma caracterização para o homem africano, bem 
como o homem das Américas, excluindo a América do Norte que obviamente 
revela-se uma recriação da acatolia anglo-saxônica. Afinal, como caracteri-
zaríamos os demais continentes e nações omitidos no sistema ontológico do 
filósofo? (NOICA, 2011, p. 171).
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cada vez mais um mundo sem alma, um jogo do faz de conta 
em uma sociedade cada vez mais indiferente e individualista. 

Em certo trecho de uma carta que escreveu para o seu 
filho, Razvan, Noica cita a frase de Santo Agostinho, “ame e 
realize aquilo que você deseja”8, pois se você realmente ama 
aquilo que realiza, significa que você o faz não porque deseja, 
mas porque tem que ser feito. Eis a atitude ética do filósofo: 
insistir na elaboração do pensamento, não por uma satisfação 
individualista, mas por amor ao mundo. Conforme Noica, o 
problema é que na modernidade a frase de Agostinho foi modi-
ficada para “faça o que quiser” e deixou o “amor” de fora da 
frase, evidenciando o pensamento hedonista que predomina 
no mundo moderno acatólico. 

Minha escolha por personagens literários para serem 
analisados aqui juntamente com as categorias – as seis doenças 
do espírito – justifica-se pelo desejo do filósofo em humanizar 
a filosofia e compreender a essência humana dentro de uma 
ordem maior, porém sem esquecer o particular. Indo de encon-
tro à lógica cientificista do século XX, o pensamento de Noica 
privilegia a existência individual, uma existência que o Regime 
Comunista desprezava em prol de um ideal (Geral). 

Portanto, compartilhando o desejo do pensador romeno, 
esta pesquisa busca sondar alguns personagens da literatura 
individualmente com o intuito de compreender o Geral por 
meio do particular, revelando que ambos são indissociáveis. 
Na existência particular de uma personagem de Tolstói como 
Ana Karenina é possível identificar não só a natureza humana 
singular da heroína, mas também os princípios que regem o 

8 AGOSTINHO, Santo. Sermão sobre o amor.
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ideal da Rússia. No particular está contido o Geral bem como 
todas as suas perfeições e imperfeições. 

A realidade vivida por Noica e por seu país certamente 
forjou o pensamento filosófico do autor que teve como alvo 
tentar compreender o Ser em sua totalidade, da nação ao indi-
víduo, do todo às inúmeras partes, da exterioridade à interiori-
dade. Apesar do acesso tardio a sua obra, seu sistema filosófico 
revela profundidade e honestidade com o nosso tempo. Escrita 
em 1978, publicada pela primeira vez em 1988, e traduzida para o 
português em 1999, As seis doenças do espírito contemporâneo repre-
senta um novo caminho para o entendimento do Ser, e uma nova 
compreensão do indivíduo contemporâneo que nos tornamos.  

Apesar da ênfase na acatolia e na ahorecia como doenças 
principais do homem moderno, somos cientes de que dentro 
de todos nós, em diferentes épocas e contextos, sempre carre-
gamos conosco o embrião não somente de uma das doenças, 
mas de todas as seis como um todo. Qual delas se desenvolve 
em determinado personagem literário é o motivo de investi-
gação deste estudo. 



CAPITULO 2
NAS TRILHAS DO FILHO PRÓDIGO: CATOLITE

Catolite (do grego kathoulou) é a doença espiritual do 
homem que tem como ideia fixa “elevar-se a uma forma de 
universalidade” (NOICA, 2011, p. 23). Trata-se do ser humano 
insatisfeito com a sua simples existência individual. Essa frus-
tração com a vida é evidenciada na narrativa do filho pródigo. 
A vontade de traçar uma linha no destino que mude toda a sua 
vida é característico do ser catolítico. Eis o que move o espíri-
to do filho pródigo – a vontade de pôr à prova o potencial do 
seu Individual, sem a consciência de que o Geral lhe fará falta 
um dia. Conforme Noica, o ser acometido pela catolite não tem 
consciência do Geral e, portanto, padece da carência desse.

A narrativa bíblica, bastante elucidada nas artes, traz a 
figura do filho que deixa a casa paterna em busca de aventuras 
em meio a sua sede de conhecer o mundo e desbravar novas 
paisagens. A carência do Geral, denominada catolite, impulsiona 
o herói bíblico a encontrar um sentido que preencha as suas 
aspirações. Tal sentimento pode ser evidenciado em alguns dos 
personagens de Charles Dickens e de Honoré de Balzac.

Assim como o filho pródigo que pede ao pai antecipada-
mente a sua parte da herança e abandona a casa paterna, os 
dois personagens (Lucien Chardon de Rubempré e Philip Pirrip), 
comentados neste capítulo, deixam seus lares na província e 
partem para os grandes centros em busca da realização de seus 
sonhos. Ao final, a atitude de ambos condiz com a humildade do 
herói bíblico. Esse reconhece a sua atitude precipitada e impen-
sada como sendo o resultado de sua ignorância do Geral – o lar 
ou o ideal que desprezara em prol do desconhecido. O que nos 
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interessa aqui é compreender o comportamento individual dos 
heróis literários ao lado da parábola bíblica. Apesar de enre-
dos e contextos diferentes, os jovens personagens passam por 
desafios semelhantes, evidenciando, dessa forma, o sintoma da 
catolite em seu espírito.

Na parábola bíblica destaca-se a compaixão do pai e a 
gratidão do filho. Eis o momento da tomada de consciência do 
filho pródigo: 

Caindo, porém, em si, disse: Quantos operá-

rios de meu pai têm pão com fartura, e eu 

aqui estou morrendo de fome! Levantar-

me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei 

contra o céu e diante de ti: já não sou digno 

de ser chamado teu filho; trata-me como um 

dos teus diaristas. Levantando-se, foi para 

seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o 

e teve compaixão dele e, correndo, o abraçou 

e beijou. (Lucas 15:20)9.

 
Tivesse tido consciência do Geral, o filho não teria se 

aventurado em terras estranhas. Se o fez e se arrependeu foi 
por ter constatado que o tesouro (a liberdade) tão desejado na 
verdade se encontrava em suas mãos o tempo todo, porém ele 
havia sido desatento. 

Um personagem literário que parece condizer verdadei-
ramente com o exemplo ilustrado por Noica por meio da pará-
bola do filho pródigo é Lucien Chardon de Rubempré em Ilusões 

9 Todas as citações bíblicas presentes neste estudo são retiradas de: 
PETERSON, Eugene H. A Mensagem: Bíblia em linguagem contemporânea. São 
Paulo: Vida, 2002. 
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Perdidas (1836-1843) de Honoré de Balzac (1799-1850). Seduzido 
pela ideia de se tornar um escritor famoso e ganhar prestígio 
na alta sociedade parisiense, o jovem Lucien comunica para a 
mãe e a irmã o seu desejo de partir. Essas tratam de reunir suas 
economias e entregam-lhe a modesta quantia que conseguiram 
acumular ao longo dos anos. O personagem, sem saber o que o 
espera e ignorando o Geral que acaba de abandonar, parte em 
busca da realização do seu sonho ambicioso. Como veremos logo 
adiante, o Geral abandonado por ele não é necessariamente o 
seio familiar, a exemplo do filho pródigo, mas o ideal literário. 
Esse é o Geral que o personagem, inconscientemente, despreza 
em troca da fama e do prestígio de frequentar a alta sociedade. 

A história tem início em 1819, na cidade de Angoulême, 
sudoeste da França. Filho de um farmacêutico e de uma 
enfermeira, Lucien deseja fazer parte do círculo da nobreza. 
A essa sociedade aristocrata pertence a senhora de Bargeton 
(Marie-Louise-Anaïs de Nègrepelisse). Anaïs, a quem Lucien 
chamava na intimidade por Louise, torna-se amante do poeta. 
Admiradora das artes e das letras, a senhora de Bargeton 
tem Lucien como o seu protegido. Para fugir das fofocas de 
Angoulême, ambos se mudam para Paris. Ao chegar à capital, 
Anaïs é repreendida por sua prima, a marquesa d’Espard, que 
a aconselha a se afastar do pobre poeta. 

Rejeitado e desiludido com o amor, Lucien enfrenta a 
realidade cruel com a qual se depara na cidade grande. Seduzido 
tanto pela Monarquia como pela Burguesia de Paris, busca agra-
dar as pessoas tanto de uma sociedade como de outra. Termina 
se corrompendo, traindo amigos verdadeiros e distanciando-se 
cada vez mais de sua natureza poética, no intuito de ascender 
socialmente e conquistar o reconhecimento, seja por parte dos 
aristocratas, seja por parte dos liberais.
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Em verdade, Lucien busca se encaixar em uma dessas 
sociedades. Sua natureza simples, como poeta sensível vindo 
de uma aldeia, é testada nos grandes círculos. O personagem 
parte em direção a Paris com seus dois livros (um romance e um 
livro de poemas), na espera de obter reconhecimento e sucesso 
literário. Contudo, em Paris, ao ser desprezado por sua amante, 
Anaïs, percebe que lhe resta muito pouco dinheiro para trilhar 
o caminho sozinho. Decide alugar um quarto no Quartier Latin, 
bairro dos estudantes, onde é acolhido pelo Cenáculo, um grupo 
de jovens escritores que vive com simplicidade e dedicação à 
literatura. São jovens idealistas que não se deixam seduzir pela 
fama. Ao contrário de Lucien, esses jovens não buscam o cami-
nho mais fácil e encontram-se dispostos a passar por prova-
ções como traições, calúnias e injustiças. Daniel d’Arthez é um 
dos jovens do Cenáculo, um personagem da Comédia Humana 
de Balzac, que terminou se tornando um dos escritores mais 
importantes da época. Daniel acreditava que um grande escri-
tor é um mártir, que devia ter força de vontade e paciência e 
não se deixar cair no mundo de vaidades que se escondia nos 
bastidores da imprensa. Mesmo encantado pela generosidade, 
honestidade e virtude dos amigos do Cenáculo, Lucien escolhe 
o caminho mais curto e mais fácil para a fama: o jornalismo. 

Ao visitar editores com o intuito de obter a publicação de 
seus livros, o personagem depara-se com a frieza e a indiferença 
de todos eles. Em meio às dificuldades financeiras que enfrenta, 
o jovem poeta passa a entender como funciona o mundo dos 
negócios da imprensa, ao observar que todas as relações são 
construídas baseadas no interesse e no lucro. Percebe que para 
vencer tem que aprender a ser “uma raposa entre as raposas”. 
A redação do jornal serve-lhe de trampolim para aproximar-
-se dos livreiros e dos grandes editores. Assim, Lucien deixa-se 
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corromper no meio jornalístico e escreve críticas conforme os 
interesses da redação do jornal liberal para o qual trabalha. Com 
o seu talento jornalístico Lucien tem o poder de destruir ou de 
enaltecer qualquer fato e qualquer pessoa, inclusive uma obra 
de arte. Logo no início de sua carreira jornalística, por meio da 
força de sua escrita, Lucien ganha a admiração e o temor dos 
editores e livreiros que de algozes passam a ser vítimas de suas 
críticas. Influenciado por uma sociedade liberal comandada 
pelo dinheiro, o personagem, mesmo vendo a poesia lançada 
na lama, faz tudo para alcançar a fama, buscando sempre ter 
bons relacionamentos no meio da imprensa. 

O tempo passa e Lucien permanece com o desejo de 
ser parte da nobreza um dia. Tendo conquistado os liberais, 
atacando a direita, os românticos e o governo, Lucien decide, 
de forma repentina, mudar de lado e se tornar um monarquis-
ta. Tal mudança deve-se a uma esperança que o poeta guar-
da de poder um dia trocar o sobrenome Chardon (de seu pai) 
por Rubempré (de origem nobre por parte de sua mãe). Ao 
frequentar a alta sociedade parisiense, Lucien desenvolve o 
orgulho e a vaidade aristocrática. O poeta começa a visualizar 
seu futuro ditoso, principalmente com a promessa de se tornar 
“Lucien de Rubempré”.

Em certa altura do romance Lucien se reconcilia com a 
senhora de Bargeton (Anaïs) e Châtelet. A partir de então o 
jovem pensa que todas as desavenças haviam ficado para trás, 
podendo ser protegido pela nobreza novamente e, consequen-
temente, trocar de sobrenome. Afinal, ele havia se converti-
do ao partido de direita e, portanto, passara a ser defensor da 
Monarquia e da religião.

Em verdade, a mudança de sobrenome prometida, 
como bem esclarece o embaixador Lupeaulx em conversa com 
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Finot, era pura brincadeira. Lucien não era protegido pelos 
nobres como pensava, muito pelo contrário, era odiado por 
todos eles, a começar por Châtelet e a senhora de Bargeton, 
que queriam se vingar de Lucien por ter denegrido a imagem 
deles por meio de suas críticas no jornal liberal para o qual 
trabalhara anteriormente.

Ocorre que ao deixar para trás sua carreira como jorna-
lista liberal e passar a frequentar os salões da aristocracia, 
Lucien é visto como traidor da esquerda. Fascinado com a ideia 
de se tornar o Conde de Rubempré e subir de classe social, o 
personagem perde aos poucos o seu bom senso e começa a 
contrair dívidas. Ao colocar o trabalho de lado e desfrutar da 
vida social da alta sociedade, Lucien percebe que o dinheiro 
que havia ganhado pela publicação de um livro e pelos artigos 
do jornal acaba rapidamente. 

Em meio a sua desordem moral, Lucien não consegue 
discernir o amigo do inimigo. Facilmente é levado pela conversa 
das pessoas. A ambição chega a cegá-lo, fazendo-o passar por 
duras provas. Depois de mudar brutalmente de lado, passando 
de liberal a monarquista, Lucien acumula inimizades no meio 
jornalístico e perde o apoio da imprensa liberal. Diante do 
ódio dos liberais, só lhe resta escrever para o jornal de direita: 
Despertar. Sendo um recém-convertido ao partido, Lucien não 
podia recusar escrever nenhuma crítica, chegando até mesmo 
(e contra a sua vontade) a criticar um dos escritores do grupo 
de seus amigos do Cenáculo. Lucien já não tem escolhas. 

Ao final do romance, após ter passado por humilha-
ções, tanto do partido de direita como do de esquerda, e sofri-
do hostilidades do mundo corrupto do universo da imprensa 
francesa, Lucien, sem dinheiro, desiludido e falido, retorna 
a sua província. O percurso do herói compreende três fases 
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(as três partes do livro): sua vida pacata na aldeia Angoulême, 
sua experiência em Paris e seus sofrimentos culminando no 
retorno a sua aldeia.

Se lhe tivesse sido permitido adivinhar suas desventuras, 
talvez Lucien não tivesse saído de casa com tantas expectati-
vas rumo a Paris. Talvez não tivesse deixado a família, nem se 
distanciado de seu melhor amigo e confidente, o poeta de sua 
província, David Séchard. Lucien imaginava que a grande cidade 
seria o centro das oportunidades, do sucesso literário. No entan-
to, diferentemente da amizade de David, Lucien depara-se com 
a falsidade, a traição e termina corrompendo-se no meio social 
parisiense. Como não é reconhecido como poeta, torna-se jorna-
lista e deixa-se vender à imprensa. Aos poucos, percebe que a 
ética e a verdade não são praticadas pelos jornalistas. 

De fato, na altura em que o romance Ilusões perdidas foi 
escrito, século XIX, a França era tida como o centro das relações 
sociais e comerciais do capitalismo em ascensão. E na mercanti-
lização dos produtos estavam incluídos os livros. Os livreiros da 
época equivalem aos editores de hoje. Eles agiam sempre com o 
foco no lucro e comandavam o gosto dos leitores. 

O que move o espírito de Lucien é a insatisfação com o 
presente, assim como ocorre com o herói bíblico. Essa reação 
do espírito individual e empreendedor do herói de Balzac 
é também característica do espírito napoleônico da época. 
Eis como Noica descreve a figura de Napoleão: 

o homem cujo coração não é serenado por 

nenhum sentido mais amplo de seus atos vê-se 

forçado a seguir sempre em frente, rumo a outras 

façanhas, não encontrando satisfação senão em 

sua velha droga: a ação (NOICA, 2011, p. 64). 
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O caso catolítico analisado aqui é quando o personagem 
se encontra descontente e inquieto com a sua vida, perceben-
do que pode ir além de suas limitações.  O espírito catolítico é 
impelido a “ultrapassar sua condição individual e confirmá-la, 
ao mesmo tempo. Deve encontrar não um sentido geral, mas 
descobrir o seu” (NOICA, 2011, p. 52). Observemos a explicação:

“Farei o que bem entender” diz o filho pródigo, 

e parte para o mundo, libertando-se assim dos 

sentidos gerais de sua família e de sua comu-

nidade, a fim de se dar determinações arbitrá-

rias cujo alcance geral ele desconhece: pois é 

precisamente a tirania da generalidade que, 

em casa, o exasperava. Ei-lo liberto dela. [...]. 

Sua doença é antes uma carência (de que ele 

nem sequer tem consciência) de todo sentido 

geral – uma catolite de primeiro tipo10. Se tives-

se tido conhecimento de uma ordem geral 

através da qual pudesse realizar-se, ele não 

teria saído de casa [...] (NOICA, 2011, p. 60-61).

O jovem Lucien encontra-se limitado pela sociedade provin-
ciana e conservadora de Angoulême. Sabe que em Paris as portas 
podem se abrir para ele. No entanto, aos poucos, passa a ser vítima 
da tirania e da avareza de editores e livreiros da capital. 

10 Para o presente estudo iremos nos deter em exemplos do primeiro tipo 
de catolite, ou seja, quando o personagem carece de um Geral e não têm 
consciência de sua carência. O segundo tipo caracteriza-se pela consciência 
do personagem da ausência do Geral em seu espírito. Como exemplo desse 
segundo caso, Noica cita a narrativa de Georges Duhamel (1884-1966), Journal 
de Salavin (1927), cujo enredo traz um herói existencialista sem saber ao certo 
os meios para elevar-se a um Geral. 
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Outro exemplo de personagem sob a influência da catolite é 
Philip Pirrip. Marco da literatura inglesa do século XIX, Grandes 
esperanças (1860-1861), de Charles Dickens (1812-1870), traz um 
garoto humilde e de boa índole. Um dos tópicos preferidos por 
Dickens são as crianças. Terry Eagleton (2009) observa que o 
autor foi o primeiro romancista inglês a colocar as crianças no 
centro de sua ficção. Oliver Twist, David Copperfield e Amy Dorrit 
são alguns dos exemplos dos seus personagens mirins, vítimas 
da opressão social. Pobreza, injustiça, ilegalidade e exploração 
são temas constantes na sociedade retratada pelo romancista. 

Philip Pirrip, conhecido como Pip, é o menino órfão em 
Grandes esperanças, tratado de forma aviltante pela sua irmã que é 
aproximadamente vinte anos mais velha do que ele. Aos seis anos 
ele passa a viver com a sua irmã e Joseph Gargery, um ferreiro da 
aldeia com quem ela se casa. Após desposar sua irmã, Joseph (Joe) 
insiste em ter o garoto junto deles, considerando-o como filho 
e, sempre que possível, livrando-o do mau-humor de sua irmã.

Da infância à maturidade, Pip passa por experiências que 
marcam e moldam o seu caráter, despertando o seu desejo para 
escolhas futuras. Semelhante aos temas presentes na trajetória 
do jovem Rubempré, o personagem de Dickens é marcado pelo 
desejo e a desilusão. 

No início do romance nos deparamos com um jovenzinho 
inseguro, tímido e acuado diante do forte temperamento de 
sua irmã, a Sra. Joe. Certa ocasião, ao caminhar sozinho no 
cemitério onde visitava o túmulo de seus pais, Pip encontra um 
fugitivo da prisão, Abel Magwitch, que o ameaça severamente 
caso ele não lhe traga comida. Assustado e compadecido com 
a situação do desconhecido, Pip volta para casa e, secretamen-
te, pega um pouco de comida na cozinha, ainda que receo-
so de ser descoberto pela sua irmã, e segue ao encontro do 
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homem faminto. Esse episódio marca a sua infância. O pequeno 
crime inocente fica para trás, servindo, talvez, para ressaltar 
o coração generoso de nosso herói mirim ao amenizar a fome 
de um desconhecido. 

Desde a infância, Pip é vítima dos maus-tratos de sua 
irmã, envolvendo castigos, humilhações, exploração, penitência 
e até jejuns. Seu tio Pumblechoock, conivente com a situação 
de violência e coação, sempre repetia que o garoto deveria ser 
grato por sua irmã tê-lo criado “com a mão”, e Pip conhecia 
muito bem o quão pesada era essa mão. Mesmo sentindo-se 
injustiçado, Pip conseguia manter o sentimento de gratidão 
a salvo. Talvez, por influência cristã vinda dos pais, a grati-
dão permanecesse imaculada no coração da criança que pouco 
compreendia as injustiças às quais era exposta. 

O tema da gratidão, juntamente com a natureza “pródi-
ga”, é sinalizado em uma conversa no momento da ceia natalina, 
no quarto capítulo do primeiro volume do romance, quando o 
senhor Wopsle, membro da igreja, faz a prece antes do jantar, 
expressando a importância de cultivarmos a gratidão. O tio 
Pumblechook aproveita o discurso de Wopsle e insinua que o 
garoto deve obediência e gratidão a sua irmã e a Joe, que o 
acolheram quando órfão:

[...] minha irmã fixou o olhar em mim e 

disse, em voz baixa e em tom de reprovação: 

“Ouviste? Sê grato”. “Especialmente”, disse o 

sr. Pumblechook, “sê grato, menino, a quem 

te criou com a mão.” A sra. Hubble sacudiu a 

cabeça e, contemplando-me com o melancólico 

pressentimento de que eu haveria de terminar 

mal, perguntou: “Por que será que os jovens 
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nunca são gratos?”. Esse mistério moral pare-

cia estar além da compreensão dos comensais, 

até que o sr. Hubble o resolveu, de modo sumá-

rio, dizendo: “Ruindade natural”. Todos então 

murmuraram: “É verdade!”, e olharam para 

mim de um modo particularmente desagra-

dável e pessoal. [...] “Os porcos”, prosseguiu o 

sr. Wopsle, com sua voz mais grave, apontando 

com seu garfo para minhas faces enrubescidas, 

como se estivesse me chamando pelo nome de 

batismo, “os porcos eram os companheiros do 

filho pródigo. A gula do porco nos é apresen-

tada como um exemplo para os jovens.” [...] 

O que é detestável num porco, é mais detes-

tável ainda num menino. (DICKENS, 2015, 

p. 62-63) (grifo nosso).

A gula seguramente não era um pecado cometido por 
Pip, como é insinuado na mesa de jantar: “a gula do porco...”. 
A verdade é que Pip passava por privações de todo tipo devido 
à avareza de sua irmã. As palavras de seu tio e dos demais são 
duras e injustas direcionadas ao personagem mirim.

Nos primeiros capítulos, quando o nosso herói é ainda 
pequeno, não seria preciso cobrar-lhe gratidão. Muito pelo 
contrário, mesmo sendo grato e obediente, o menino vive sob 
o autoritarismo da irmã, que assume o papel de sua mãe por 
obrigação, sem nenhuma demonstração de afeto para com o 
garoto. A personagem é severa e rude não somente com Pip, mas 
também com Joe, seu marido. Esse sempre consolava e ajudava 
o menino diante da rudeza de sua irmã. 
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Por outro lado, a fala do senhor Wopsle é significativa 
nesse início, pois sinaliza para o sentimento de gratidão que, 
de certa forma, tornar-se-á enfraquecido no coração de Pip no 
auge de sua juventude, altura em que será despertada nele a 
“gula”, sede por conhecimento. A menção ao “filho pródigo” 
nesse trecho prenuncia a partida de Pip quando ele, já adulto, 
passa a adquirir novas aspirações para a sua vida.

Como sabemos, o grande tema da parábola bíblica, além 
da compaixão do pai, é a redenção moral do filho. O mesmo 
ocorre em Grandes esperanças. Narrada em primeira pessoa, 
torna-se ainda mais difícil para o protagonista admitir as 
suas falhas. Mas a narrativa de Dickens não chega ao senti-
mentalismo. Pip despertará para o aprendizado moral muitos 
anos depois. Ao longo da narrativa e do crescimento do nosso 
pequeno protagonista, o leitor depara-se com cenas de opres-
são, humilhação, ressentimento, prisão e crime, que moldarão, 
naturalmente, a revisão moral do jovem em formação.

Observamos, no trecho citado, que a gratidão cobrada 
de Pip pelo arrogante tio Pumblechook torna-se um tema que 
cresce ao longo da narrativa. A gratidão será observada também 
em outros personagens como no fugitivo da prisão no início do 
romance. Esse homem ameaçador, que abordou Pip no cemitério 
quando ele ainda era um menino, será descoberto no final da 
narrativa como sendo o misterioso benfeitor que proporciona 
uma nova vida para o jovem em Londres.

Ainda quando menino, por recomendação de seu tio, Pip 
passa a trabalhar na mansão da senhora Havisham, uma idosa 
rica. Pip tem como tarefa ser seu garoto de companhia, espécie 
de assistente, com o intuito de entretê-la. A bela garota, Estella, 
filha adotiva da senhora Havisham, atrai os olhares de Pip que 
gradativamente torna-se fascinado pela beleza e altivez da 
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menina. A convivência com as duas marca Pip profundamente. 
Desdenhosa e orgulhosa, Estella humilha o garoto, rotulando-o 
de um “trabalhadorzinho vulgar”, de “mãos grosseiras”, “botas 
pesadas” e de pouca educação. 

A senhora Havisham, por ter sofrido uma decepção 
amorosa no passado, sente como se a vida tivesse uma dívida 
para com ela. Assim, é tomada por imenso prazer e conten-
tamento ao ver Pip sofrer calado por Estella. Testemunhar o 
coração partido de um jovem provoca-lhe uma sensação de 
vingança cumprida, ainda que Pip não tenha culpa do que 
ocorrera no passado dessa mulher. Trata-se de uma pessoa 
amargurada e fria que optou por viver fechada numa mansão, 
isolada da sociedade. 

Logo que Pip ingressa na puberdade, a Sra. Havisham 
dispensa seus serviços. Tendo se tornado um rapaz, ele passa 
por um treinamento com Joe para ser ferreiro igual a ele. 
Contudo, após a experiência com Estella e sua mãe adotiva, o 
jovem pondera várias vezes sobre o seu futuro. A verdade é 
que se envergonhava de seu próprio lar, um ambiente isento de 
amor e ternura, exceto pela presença de Joe por quem nutria 
admiração e carinho, mesmo ciente das limitações do cunhado. 

Dentro de si, uma voz o direcionava para o conheci-
mento, queria estudar. Tinha plena consciência de que não 
tinha inclinação para a profissão de ferreiro. Não queria ser 
iletrado e estar sempre coberto de pó de carvão. Mesmo assim, 
executava o trabalho com paciência, pois não tinha coragem 
de se queixar a Joe. Quando esses pensamentos lhe vinham à 
mente, sentia-se extremamente culpado e julgava-se possuído 
pela “mais negra ingratidão”.

No desenvolver do romance, Pip é informado sobre um 
misterioso benfeitor anônimo que se oferece para financiar sua 
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educação em Londres para torná-lo um cavalheiro. O benfeitor 
compromete-se em deixar a sua herança para Pip, que passa 
a contar então com grandes expectativas em relação ao seu 
futuro. Desejo, bondade, culpa e perdão são temas presentes em 
Grandes esperanças e permanecem misturados na consciência e 
no coração do personagem. 

Finalmente ocorre a mudança de Pip para Londres. 
O esforço para tornar-se um cavalheiro, os novos desafios e dile-
mas que se apresentam constituem a saga do herói de formação, 
herói esse que representa o apogeu do romance realista do sécu-
lo XIX.11 Com a nova rotina em Londres o protagonista esquece 
o seu elo afetivo com Joe e amigos da aldeia. Ao frequentar a 
sociedade londrina, adquire novos hábitos, aprende bons modos 
e se empenha em se tornar um gentleman. Na ocasião em que 
reencontra Joe que lhe faz uma breve visita em Londres, Pip o 
trata de forma esnobe e se envergonha da figura de espantalho 
do seu pai de criação.

Ao final do romance, Pip retorna a sua província e mergu-
lha de volta nas suas origens. Nessa reconciliação com a sua 
realidade, ele revive o passado, o trabalho, as dificuldades e só 
então consegue se livrar do “modelo social” que o seu espíri-
to adquiriu em Londres. O protagonista passa a reconhecer os 
verdadeiros valores humanos nos quais se apoia. Pip harmo-
niza-se com Joe, demonstrando-lhe gratidão e, somente a 
partir de então, nosso herói poderá tornar-se, naturalmente, 

11 Em seu texto “Da evolução literária”, Franco Moretti explica a evolução do 
romance em três fases: gênese (séc XVIII), sucesso (séc XIX) e problematiza-
ção (séc XX). Conforme o crítico, no século XIX o individualismo é redesenha-
do diante das convulsões industriais e políticas. In MORETTI, Franco. Signos 
e estilos da modernidade: ensaios sobre a sociologia das formas literárias. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
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um cavalheiro e obter o amor de Estella. Essa também ganha 
experiência e aprende com o passar dos anos.  

Assim como despreza Joe, seu pai de criação, Pip é despre-
zado pela orgulhosa Estella, que o trata com desdém e altivez 
no início do romance. No final, já adulta, Estella também se 
arrepende e se reconcilia com Pip. A moça revela, assim, a 
consciência de seus atos e o arrependimento por ter se deixa-
do dominar pelos ensinamentos da amarga senhora Havisham. 
No seu reencontro com Pip, ela confessa: 

Durante muito tempo, um tempo muito difícil, 

mantive afastada a lembrança do que joguei 

fora quando não conhecia ainda seu valor [...] 

agora [...] o sentimento me deu uma lição mais 

forte do que qualquer outra, e me ensinou a 

compreender como era outrora o seu coração. 

(DICKENS, 2014, p. 655). 

Apesar de abordar a experiência dolorosa de explora-
ção e miséria na sociedade inglesa de seu tempo, o realismo de 
Dickens abre-se ao idealismo otimista, como podemos perceber 
tanto no título (Grandes esperanças) como no final do romance. 

Em Grandes esperanças visualizamos a diferença entre 
o campo e a cidade, assim como ocorre em Ilusões perdidas. 
Os personagens jovens deixam suas cidades pequenas e seguem 
para os grandes centros, Londres e Paris, em busca de educação 
e reconhecimento. De certa forma, ambos foram impelidos a 
partir de suas províncias em busca de oportunidades.

O herói de Balzac e o herói de Dickens queriam se tornar 
cavalheiros, aceitos na capital. Ambos eram jovens e não 
possuíam consciência da deficiência do Geral em seu espírito. 
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Em nome da liberdade e do desejo em congratular-se com o 
que a vida tinha para oferecer, esses personagens deixam suas 
províncias e partem em busca de uma vida melhor. Tentam 
a todo custo adquirir novos hábitos e aprender boas manei-
ras do convívio na alta sociedade. Ambos desejam ultrapassar 
sua Individualidade e alcançar o Geral que idealizam para si 
mesmos. Agarram-se ao Individual e às Determinações, mas a 
incompletude do Ser persiste, pois permanecem carentes do 
Geral para equilibrar o trio ontológico. 

Esses jovens empreendedores são característicos do 
Romance de Formação. A ingenuidade inicial desses persona-
gens promove o desenrolar da trajetória de aprendizado na 
sociedade em que se encontram. Nossos heróis se excedem em 
suas ações e acumulam experiências. Ao final, há a reconci-
liação com o Geral que fora rechaçado ao longo de suas jorna-
das. Ambos amadurecem após suas aventuras/desventuras e 
se harmonizam com o passado. Tanto em Pip como em Lucien, 
temos o exemplo do herói pródigo, o primeiro tipo de catolite – 
quando não há a consciência da carência do Geral.



CAPITULO 3
OS DEMÔNIOS DE DOSTOIÉVSKI: TODETITE

A carência do Individual, a segunda doença espiritual 
nomeada Todetite (do grego to deti) é marcante nos personagens 
dostoievskianos. Em sua maioria são personagens envolvidos por 
um nevoeiro de angústias e perturbações psicológicas. São indi-
víduos cuja necessidade natural de se expressarem de forma 
autêntica e de conquistarem o seu espaço no mundo fracassa. 
Essa impossibilidade de realizar o fundamento básico humano 
que é a liberdade de ser no mundo deve-se ao abafamento do 
“Eu” diante de uma crescente burocratização que não reconhe-
ce a Individualidade do sujeito. Em Os irmãos Karamázov, a frase 
pronunciada pelo mestre Zózimo, “não tenha tanta vergonha de 
si mesmo, pois todo mal vem disso” (DOSTOIÉVSKI, 2013, p. 58) 
é repetida mais de uma vez, reforçando, assim, a problemática 
psicológica dos personagens que parecem permanentemente 
inquietos e incomodados, em qualquer lugar e em situações 
diversas. Todo mal surge devido à ausência de uma realidade 
individual adequada. A incapacidade de alcançar o Individual 
autêntico é ainda mais intensa na obra Os demônios (1872). 
Extremamente polêmico, chegando a causar repulsa em alguns 
leitores e sendo fortemente censurado na era de Stálin, o roman-
ce foi escrito numa época em que Dostoiévski (1821-1881), imbuí-
do de uma essência nacionalista, era defensor da monarquia, 
contrário à tendência socialista e ideais de uma Rússia dominada 
pelo ateísmo, niilismo e cientificismo vindos da Europa.

No texto “Um romance de profecia”, Paulo Bezerra infor-
ma-nos de um fato real ocorrido em 1869 na Rússia, quando 
cinco integrantes da organização política clandestina – Justiça 
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Sumária do Povo – assassinaram um estudante chamado Ivanov 
que tinha resolvido se afastar do grupo por incompatibilida-
de ideológica. O niilista S. G. Nietcháiev ordenou a execução 
do estudante e, em seguida, rompeu com Mikhail Bakúnin, de 
quem era seguidor. O assassinato, que teve grande repercussão 
na Rússia e em outros países, influenciou e inspirou Dostoiévski 
na construção do enredo de Os demônios. O autor russo decidiu 
construir o perfil dos seus personagens principais com base nos 
cinco membros que executaram o estudante. 

Identificamos, no desenvolver do romance, que o persona-
gem Piotr Vierkhoviénski, o principal demônio, equivale ao revo-
lucionário, na vida real, Nietcháiev. Defensor da causa socialista 
e disposto a fazer de tudo visando o sucesso da revolução, Piotr 
semeia discórdia nos círculos sociais que frequenta e consegue 
manipular as pessoas. Ele infiltra-se nos encontros literários e 
festas na residência de Yúlia Mikháilovna von Lembke, esposa 
do governador da cidade, a fim de ganhar influência no círculo 
social aristocrático para posteriormente aniquilá-lo. 

O intuito de Dostoiévski nessa obra é o de revelar que 
grandes teorias não devem ser discutidas, muito menos formu-
ladas por indivíduos medíocres. Ideais adulterados e sem 
substância representam um grande perigo para a sociedade. 
O resultado de tal imprudência pode resultar em tragédia, 
morte e destruição. Na verdade, o romance demonstra como o 
ideal do socialismo é corrompido pela perspectiva do ateísmo 
e do poder. Por meio de inúmeras situações no romance, obser-
vamos os desvios que o ideal socialista futuramente apresenta 
até culminar com o seu colapso.

O romance traz duas figuras fictícias imponentes, Piotr 
Vierkhoviénski e o príncipe Nikolai Vsievolódovitch (também 
chamado de Stavróguin, ou ainda, o príncipe Harry), que 
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encontram equivalência nos indivíduos na vida real: Nietcháiev e 
Bakúnin. Piotr é discípulo de Nikolai e age de forma fanática em 
prol da causa política. Ao longo do enredo, vemos que essa causa 
política se torna um pretexto para a execução de suas ordens.

Em Os demônios evidencia-se o controle ideológico que 
se faz presente também em outros romances do autor russo. 
De modo geral, os principais personagens dostoievskianos são 
movidos por ideias e teorias que conduzem o indivíduo a uma 
razão extrema que culmina com o niilismo. Em Crime e castigo 
(1866), o pobre estudante Raskólnikov considera-se um indiví-
duo excepcional, pertencente ao grupo de pessoas geniais da 
sociedade. Ele arquiteta a teoria de que o homicídio é permi-
tido quando esse resulta no bem da sociedade. Semelhante 
a Raskólnikov, o personagem Ivan Karamázov do romance 
Os irmãos Karamázov (1880) é um livre-pensador. Isento de qual-
quer moral, é o teórico niilista que afirma que “se Deus não 
existe, tudo é permitido”. Inspirados pelo excesso de liberdade, 
esses personagens criam teorias que em vez de os direciona-
rem ao bem da humanidade, apontam para a tragédia huma-
na. Em Os demônios a tragédia torna-se ainda mais radical, pois 
envolve não um determinado grupo social/familiar, mas sim 
uma comunidade inteira.  

Os demônios traz duas epígrafes, a primeira de A. Púchkin 
e a segunda do Evangelho de Lucas. Acreditamos ser importan-
te explicitar a epígrafe bíblica para uma melhor compreensão 
do romance, desde o seu título (Os demônios), mas sem nos 
determos ao aspecto religioso, e sim buscando uma visão 
histórico-filosófica da Rússia.

Perto dali, uma grande manada de porcos esta-

va pastando. Os demônios suplicaram a Jesus 
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que os deixasse entrar nos porcos, e ele permi-

tiu. O resultado foi terrível. Enlouquecidos, 

os porcos pularam de um penhasco e se 

afogaram no lago. Aterrorizados, os que 

cuidavam dos porcos saíram em disparada e 

contaram tudo o que viram na cidade e por 

toda a região. O povo foi conferir de perto a 

situação. Encontraram o homem de quem os 

demônios haviam saído assentado aos pés de 

Jesus, usando roupas descentes e em perfeito 

juízo. A cena era sublime, e por um instante 

os moradores tiveram mais reverência que 

curiosidade. Algumas testemunhas do fato 

contaram a eles como ocorrera a libertação 

do endemoninhado. (Lucas 8:32-36)12

O trecho de Lucas traz o momento em que Cristo execu-
tava um de seus milagres em um homem possuído por espíri-
tos (demônios), fazendo com que esses migrassem para uma 
manada de porcos que havia ali perto. A escolha do trecho 
bíblico adequa-se ao propósito do romance, uma vez que 
Dostoiévski acreditava que a Rússia estava possuída por demô-
nios. Os porcos endemoninhados da passagem bíblica servem 
como alegoria das consequências trágicas da crise da razão e da 
moral que predominava na Rússia niilista da segunda metade 
do século XIX. Assim, a alegoria dos demônios refere-se não 
somente aos indivíduos revolucionários, mas também às ideo-
logias (as armadilhas do Geral) que adentraram a sociedade 

12 PETERSON, Eugene H. A Mensagem: Bíblia em linguagem contemporânea. São 
Paulo: Vida, 2002. 
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russa como espíritos malignos: materialismo, racionalismo, 
idealismo, positivismo, socialismo, anarquismo, niilismo, ateís-
mo e assim por diante.

Fortemente inf luenciado pela personalidade enig-
mática de Nikolai Stavróguin, o príncipe que exercia certo 
fascínio sobre todos, Piotr Stiepánovitch, também chamado 
Vierkhoviénski, inicia sua teia de conspiração, envolvendo o 
círculo de intelectuais e estudantes de sua pequena cidade. 
Seduzido pela ideia de derrubar a monarquia e de ter a socie-
dade sob seu domínio, Piotr comanda a revolução, de manei-
ra obstinada, como se estivesse possuído por um “demônio”. 
Sua obsessão termina por conduzi-lo gradativamente à loucura.

Crítico e tradutor da obra, Paulo Bezerra vê o romance 
como uma profecia. Em Os demônios, Dostoiévski revela 

como ideias grandiosas e generosas, uma vez 

manipuladas por indivíduos sem consistên-

cia cultural nem princípios éticos, podem se 

transformar na sua negação imediata, assim 

como a utopia da liberdade, da igualdade e da 

felicidade do homem pode degenerar na sua 

negação, no horror, na destruição.13 

Tal pensamento coaduna com a afirmação de Emil Cioran14, 
em sua carta dirigida a Constantin Noica, ao abordar as lutas 
políticas de sua época: “Dê aos jovens a esperança ou a ocasião 
de um massacre e eles lhe seguirão cegamente” (CIORAN, 2011, 

13 BEZERRA, Paulo. Um romance profecia. In: DOSTOIÉVSKI, Fiódor. Os demô-
nios. São Paulo: Editora 34, 2013, p. 694. 
14 Ver História e utopia, de Emil Cioran. 
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p. 14). E é justamente essa cegueira endemoninhada que toma 
conta dos jovens revolucionários e inimigos da aristocracia russa. 

George Steiner, em seu livro Tolstói ou Dostoiévski: um 
ensaio sobre o Velho Criticismo (2006), salienta que tanto na 
obra Os demônios como em Os irmãos Karamázov, Dostoiévski 
combate a bestialidade política da Rússia e a destruição da 
ideia de Deus. Romances como esses representam uma grande 
investida contra a sombra niilista que rondava a Rússia e a 
Europa como um todo. 

Logo no primeiro capítulo de Os demônios, o narrador 
ressalta que na época em que o romance foi escrito ouviam-
-se os primeiros rumores relativos à emancipação do campo-
nês. A Rússia parecia preparada para renascer, passando por 
uma espécie de grande reforma. Teorias eram construídas por 
livres-pensadores que se opunham ao Regime Czarista. No 
entanto, a liberdade radical desses jovens revolucionários, que 
negavam todos os valores e a moral da sociedade russa de seus 
pais, findou por afastá-los do bem comum, aproximando-os 
ainda mais do despotismo, da conspiração e do crime. Em prol 
da causa política, ocorreu a desumanização dessa sociedade. 
Os indivíduos terminaram por ser ofuscados diante do peso do 
Geral (o ideal socialista).

Dostoiévski desejava combater a crescente onda de nega-
tivismo que se multiplicava em ações e sentimentos baixos. 
É certo que o indivíduo, isento da moral e dos valores “ultra-
passados”, passou a ser livre. Mas livre para quê? Como atuar 
na sociedade com o excesso de liberdade? O autor russo denun-
cia justamente a ambiguidade da natureza humana. Por ser 
livre, o homem pode optar tanto pelo bem como pelo mal para 
realizar seus objetivos. O dilema da liberdade do indivíduo é 
apresentado em Os demônios a fim de ressaltar a radicalidade 
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do pensamento e das ações do levante socialista. Inebriados 
pela causa política, o grupo revolucionário, guiado pelo Geral 
(a ideologia) e pela razão, transforma a cidade de Skvoreshniki 
em um verdadeiro cenário digno de comparação com o infer-
no de Dante. É esse mundo que destrona a figura de Deus e 
enaltece os sentimentos mais vis, negando o Cristo e sendo 
progressivamente dominado por um espírito demoníaco, como 
um Mefistófeles, que encontramos na obra representado pelo 
personagem Piotr Vierkhoviénski. 

A narrativa do livro é produzida por Anton Lavrentyevich 
G-v, um narrador em primeira pessoa (mas que também produz 
relatos em terceira pessoa). Apesar de distanciado dos aconteci-
mentos, Anton revela-se um grande conhecedor de toda a comu-
nidade. Sua narrativa tem como objetivo expor os fatos bizarros 
ocorridos na sua cidade, Skvoreshniki, a fim de compreender 
melhor a teia de conspiração que tanto abalou o lugar.    

Os demônios inicia-se com a descrição do narrador, apre-
sentando o seu amigo Stiepan Trofímovitch, um personagem 
possuidor de grande amor-próprio, a ponto de sentir-se um 
gigante (a exemplo de Gulliver no país dos liliputianos) em meio 
ao grupo social de sua cidade pequena. Stiepan, pai de Piotr 
Vierkhoviénski, é um homem consciencioso e respeitado inte-
lectualmente. Após ter ficado viúvo por duas vezes, aceita a 
proposta de Varvara Pietrovna para ser preceptor do seu único 
filho, Nikolai Stavróguin, personagem esse que se sobressai na 
sociedade como afirmamos anteriormente. 

Stiepan Trofímovitch nutria amizade por Varvara 
Pietrovna por mais de vinte anos. Essa conseguia sempre prote-
gê-lo e preservá-lo de suas baixas inclinações como a do jogo. 
Trata-se de uma mulher-mecenas, pois patrocinava as ambi-
ções literárias do amigo. Apesar de todo o apoio e a amizade de 



DIAGNÓSTICO LITERÁRIO À LUZ DAS SEIS DOENÇAS 
ESPIRITUAIS DE CONSTANTIN NOICA: 

Esperando Godot e outros casos

53

Varvara, Stiepan facilmente deixava-se contaminar pela melan-
colia. Em seus acessos de “tristeza cívica”, escrevia inúmeras 
cartas (desabafo de suas frustrações e fragilidades) direcionadas 
a Varvara, mesmo vivendo sob o mesmo teto que ela.

Durante vinte anos, Varvara o mimou como se mimas-
se a um filho e zelava por sua reputação de poeta e cidadão 
erudito. Ainda assim, Stiepan é vítima do ostracismo. Varvara 
então decide que ambos devem se mudar para Petersburgo 
na tentativa de promover uma interação dele com grupos de 
artistas e intelectuais. Varvara decide oferecer saraus poéticos 
para atrair artistas e promover o encontro desses com Stiepan. 
Contudo, com o passar do tempo, a sociedade de Petersburgo 
passa a ridicularizar ambos, como caricaturas de defensores do 
Czar e, portanto, reacionários. 

Além do casal de amigos, Stiepen e Varvara, vejamos 
agora, ainda que sucintamente, o grupo dos principais perso-
nagens, aqueles que fazem parte do círculo de conspiradores 
contra a monarquia. São eles: 

a. Nikolai Stavróguin – ex-aluno de Stiepen e filho 
de Varvara Pietrovna. Jovem aristocrata de moral 
fraca que traz um histórico de crimes que cometeu 
no passado. Após anos fora da cidade retorna à casa 
de sua mãe. Correm boatos na comunidade sobre seu 
comportamento agressivo e antissocial. 

b. Alexei Kiríllov – ateísta bastante influenciado por 
Stavróguin. Capaz de cometer suicídio, se necessário 
for, pela causa socialista. É obstinado pela ideia de que 
seu sacrifício possa ser útil à sociedade. 

c. Chátov – protegido de Varvara Pietrovna, filho de 
um empregado seu. Jovem ateísta e também imerso 
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nas ideias revolucionárias, porém capaz de mudar o 
seu caminho. Ao longo do romance, suas convicções 
socialistas são enfraquecidas e ele passa a enxergar 
Stavróguin sem a admiração que outrora nutria por 
ele. Aos poucos percebe o mal e a cegueira que tomam 
conta do grupo. 

d. Piotr Vierkhoviénski – filho de Stiepen Trofímovitch 
com sua primeira esposa. Na época em que Stiepan 
ficou viúvo, o menino de cinco anos de idade foi leva-
do para a Rússia e educado por parentes distantes. 
Piotr é mentiroso e possuidor de um espírito hedion-
do, sendo considerado o Mefistófeles do romance. É o 
grande conspirador do grupo e planeja uma revolu-
ção para destruir a geração idealista que lhe antece-
de, justamente a geração de 1840 na qual se inserem o 
seu pai e Varvara Pietrovna. Essa geração aristocrata 
e acomodada finda por tornar-se cúmplice, incons-
cientemente, das forças demoníacas que assolam a 
pequena cidade fictícia criada por Dostoiévski. 

Deve ter sido com grande pesar que Dostoiévski escreveu 
o romance, tendo que mergulhar num tema negativista na 
tentativa de recusá-lo para, em seguida, renovar a esperança no 
bem e na redenção da humanidade. Na nota preliminar de Oscar 
Mendes ao romance, na edição da Nova Aguilar, encontramos 
a informação de que os comunistas se inspiraram nas ideias 
contidas em Os demônios, especificamente no pensamento de 
Chigáliev e Vierkhoviénski, bem como nas teses de Chátov e 
Kiríllov. Certamente Dostoiévski nem cogitava o fato de o seu 
romance servir como motor para impulsionar o pensamento 
reacionário na Rússia. Sua intenção era justamente oposta a 
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isso. Ao sinalizar e criticar tais ideias, o romancista desejava 
conscientizar os leitores, prevenindo, dessa maneira, que o 
espírito demoníaco se apossasse da nação. O tiro saiu pela 
culatra, pois, ao expor o perigo, mesmo que como prevenção, o 
remédio terminou por se verter em veneno. Ocorreu que, na vida 
real, os revolucionários apossaram-se das ideias condenadas 
pelo autor russo e colocaram-nas em prática. E, como bem 
afirma Paulo Bezerra, “ideias grandiosas não podem ser geridas 
por mentes pequenas que não fazem senão amesquinhá-las”. 
(DOSTOIÉVSKI, 2013, p. 694) 

Não somente nessa obra, mas no universo romanesco do 
autor russo como um todo, o leitor se depara com inúmeros 
personagens e situações, tornando a leitura um tanto confusa. 
A alma humana é exposta, de forma contundente, sob variados 
ângulos. Oscar Mendes, na nota preliminar aos demônios, escreve:

 
O leitor, à medida que avança na leitura, tem 

a impressão de estar penetrando, como o 

imaginara Dante na Divina Comédia, em vários 

círculos do inferno: o dos hipócritas, dos 

devassos, dos traidores, dos ladrões, dos tira-

nos, dos assassinos, dos ateus, dos intrigantes. 

E ao terminá-la e passar em revista o que leu, 

o quadro que tem diante de si é o da desola-

ção, da ruína, do morticínio, do desespero e 

da loucura, sobre o qual ressoam os ecos das 

palavras indignadas e da risada sarcástica do 

genial criador desse universo de paixões loucas 

e desenfreadas. (DOSTOIÉVSKI, 2004, p. 796).    
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Na conclusão da leitura do romance, compreendemos o 
porquê de Dostoiévski ter sido considerado um profeta de seu 
tempo. Apesar de fictícia, a obra revela pinceladas do retra-
to de uma Rússia real. É surpreendente reconhecer figuras 
famosas, cuja identidade é preservada e velada pelos perso-
nagens fictícios. Como exemplo, temos o literato Karmázinov 
que na verdade é o próprio Ivan Turguêniev15, escritor que 
Dostoiévski criticava.

Diante da impossibilidade de abranger a totalidade do 
enredo, bem como a descrição de cada personagem e cada 
conflito nesse breve “diagnóstico” da obra enquanto um 
exemplo de todetite defendido por Noica, foram selecionados 
alguns trechos abrangendo as três partes do romance para 
melhor ilustrar a nossa análise. O primeiro deles encontra-se 
na primeira parte do livro. De volta de Petersburgo, Varvara 
Pietrovna segue promovendo saraus em sua residência. Esses 
saraus eram frequentados por um pequeno círculo de amigos. 
Os saraus ofereciam entretenimento e troca de ideias. Stiepan 
Trofímovitch desfrutava dessas ocasiões para pôr em prática a 
sua oratória. O trecho seguinte é o discurso de seu amigo confi-
dente e narrador do livro, Anton Lavrentyevich G-v:

Em certa época andaram dizendo a nosso 

respeito na cidade que o nosso círculo era 

um antro de livre-pensamento, depravação 

e ateísmo; aliás, esse boato sempre persis-

tiu. [...] Conversávamos também sobre o 

15 Ivan Turguêniev (1818-1883) popularizou o termo niilismo por meio do seu 
romance Pais e filhos (1862). O romance traz como protagonista o jovem Bazarov, 
um estudante de medicina cético que contesta os valores de sua época e a 
tradição dos pais. Pais e filhos é considerada uma obra embrionária do niilismo.
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universalmente humano, discutíamos seve-

ramente sobre o destino futuro da Europa e 

da humanidade; prevíamos um tom doutoral 

que a França, depois do cesarismo, cairia de 

vez para o grau de Estado de segunda cate-

goria, e estávamos absolutamente convic-

tos de que isso poderia acontecer de modo 

tremendamente breve e fácil. Para o papa 

nós havíamos previsto há muito tempo o 

papel de simples metropolita na Itália unifi-

cada, e estávamos inteiramente convencidos 

de que toda essa questão milenar era simples 

bobagem no nosso século do humanismo, da 

indústria e das ferrovias. [...] O grande dia 

19 de fevereiro nós comemoramos de forma 

entusiástica e ainda bem antes começamos 

a brindar por ele. Isso acontecia há muito e 

muito tempo, quando não havia nem Chátov 

nem Virguinski, e Stiepan Trofímovitch 

ainda morava na mesma casa com Varvara 

Pietrovna. Algum tempo antes do grande 

dia, Stiepan Trofímovitch achou de balbuciar 

consigo certos versos, embora um tanto anti-

naturais, talvez compostos por algum latifun-

diário liberal antigo:

Passam mujiques levando machados 

Algo terrível vai acontecer. 

(DOSTOIÉVSKI, 2013, p. 42-44).
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Os versos acima fazem referência à luta dos camponeses 
pela regulamentação de terras. Os mujiques (Servos) adquiri-
ram plenos direitos de cidadãos na Reforma Emancipadora dos 
camponeses, ocorrida em 19 de fevereiro de 1861 na Rússia.

Durante os saraus organizados por Varvara Pietrovna 
aconteciam situações de vexame, escândalos e discussões acalo-
radas entre os participantes sobre a Rússia, Deus, nacionalismo, 
socialismo e valores morais. Chátov, por exemplo, discordava 
com frequência do discurso de direita de Stiepen e fazia questão 
de confrontá-lo em público. O trecho revela o constante embate 
de ideias em todo o romance. Questões sobre a Europa e ideolo-
gias políticas, entre outras coisas eram sempre discutidas nos 
saraus, assim como nas residências dos membros do círculo e 
nas festas organizadas por Yúlia von Lembke, esposa do gover-
nador. Em diversas situações, os personagens principais são 
empenhados em formular teorias e atrair um grande número de 
adeptos ao seu círculo de ideias revolucionárias. Colocam-se de 
maneira firme contra a ordem geral e a sociedade aristocrata.

O trecho seguinte ilustra um acontecimento que chocou 
a sociedade local. Trata-se do comportamento inesperado e 
agressivo de Nikolai Stavróguin, o filho de Varvara Pietrovna. 
Eis a descrição do evento feita pelo narrador Anton:

Um dos decanos mais respeitáveis do nosso 

clube, Pável Pávlovitch Gagánov, homem idoso 

e até com méritos, pegara o ingênuo hábito 

de tomar-se de arroubo diante de qualquer 

palavra e dizer: “Não, ninguém me leva no 
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bico!”16. Pois sim! Certa vez no clube, quando, 

por algum motivo ardente, ele proferiu esse 

aforismo para um punhado de visitantes do 

clube reunido à sua volta (e tudo gente de 

destaque), Nikolai Visievolódovitch, que esta-

va sozinho em pé ao lado e a quem ninguém 

se dirigira, chegou-se de chofre a Pável 

Pávlovitch, de modo inesperado, agarrou-o 

com força pelo nariz com dois dedos e conse-

guiu arrastá-lo uns dois ou três passos pela 

sala. (DOSTOIÉVSKI, 2011, p. 53).

Instantes depois, Nikolai aproxima-se novamente, como 
uma provocação, dizendo:

– O senhor, é claro, queira me desculpar... 

Palavra, não sei como me veio de repente 

essa vontade de... tolice... (DOSTOIÉVSKI, 

2013, p. 54).

Todos testemunharam a situação, estupefatos, mas Nikolai 
não deu atenção aos olhares das pessoas. Movido pela paixão 
e por impulsos, buscou somente satisfazer o seu capricho de 
arrastar o senhor idoso pelo salão, puxando-lhe o nariz. Torna-
se evidente o seu desejo de provar para o decano idoso e orgu-
lhoso que ele podia ser arrastado pela ponta do nariz, sim. Nessa 
atitude inesperada de Nikolai está contido o desejo de os jovens 

16 O texto citado é traduzido por Paulo Bezerra: “Não, ninguém me leva no 
bico”. Há também a tradução de Natália Nunes: “Não, não me deixaria levar 
pela ponta do nariz!” (DOSTOIÉVSKI, 2004, p. 830). 
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tomarem o lugar dos mais velhos, ou ainda, de a velha aristo-
cracia estar ameaçada pelos novos ideais que surgiam no meio 
político. 

Nikolai não reconhece o que é certo ou errado, bom ou 
mau. Seu maior desejo é subverter a ordem. O acontecimento 
lhe custará caro depois. No desenvolver do romance, o filho do 
ilustre decano, Artemy Gagánov, envia-lhe uma carta, convo-
cando-o para um duelo como forma de reparar a humilhação 
sofrida por seu pai. Ao final do duelo, ninguém sai morto ou 
ferido. Outros episódios de vexame e escândalo são provocados 
por Nikolai a exemplo da sua ousadia em beijar a noiva numa 
festa de casamento diante do noivo e de todos os convidados.  

Avançando um pouco, já na segunda parte do roman-
ce, deparamo-nos com o “quinteto”, membros da revolução 
empreendida por Piotr:

Piotr Vierkhoviénski conseguira moldar na 

nossa cidade um “quinteto” semelhante ao 

que já havia formado em Moscou e ainda, 

como se verifica agora, ao que moldara no 

nosso distrito, entre oficiais. Diziam que ele 

também tinha outro na província de Kh-. 

Aqueles cinco escolhidos estavam ali agora 

em torno da grande mesa e, com muita 

habilidade, conseguiam assumir o aspecto 

das pessoas mais comuns, de tal forma que 

ninguém poderia reconhecê-los. Eram – já 

que agora não é mais segredo –, em primeiro 

lugar, Lipútin, depois Virguinski, Chigalióv 

– o de orelhas compridas, irmão da senhora 

Virguínskaia –, Liámchin e por fim um tal de 
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Tolkatchenko, sujeito estranho, homem já na 

casa dos quarenta e famoso por um imenso 

estudo do povo. (DOSTOIÉVSKI, 2013, p. 379).

Os integrantes do “quinteto” pertenciam à esfera inte-
lectual do grupo revolucionário de Piotr. Destacamos aqui o 
pensamento de Chigalióv de que uma pequena porcentagem da 
população deveria dominar toda a sociedade. Sua teoria ficou 
conhecida como “chigaliovinismo”:

Um décimo da humanidade terá direito à 

personalidade e exercerá autoridade ilimi-

tada sobre os outros nove décimos. Estes 

perderão a sua personalidade, tornando-se 

uma espécie de rebanho, restritos à obediên-

cia passiva, sendo reconduzidos à inocên-

cia primeira e, por assim dizer, ao paraíso 

primitivo, onde, de resto, deverão trabalhar. 

(DOSTOIÉVSKI, 2013, p. 392).

Chigalióv defendia a liberdade sem limites no sistema 
arquitetado pela revolução. Tal liberdade levaria ao despotismo. 
A inconsistência de sua teoria, assim como dos demais do grupo, 
demonstra a cegueira e o ofuscamento do Individual de todos 
eles em benefício da causa política (o Geral – a causa socialista). 
A todetite é a doença detectada em Os demônios como afirma o 
filósofo romeno: 

Doentes afetados de todetite já podem ser 

encontrados, e, aliás, sempre se encontraram, 

entre as grandes naturezas teoréticas: os 
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heróis de Dostoiévski, em Os demônios, por 

exemplo – ou certos heróis de Thomas Mann. 

(NOICA, 2011, p. 22).

Observamos que o indivíduo todetítico é carente de sua 
essência Individual e passa a viver em nome de uma causa, de 
um princípio ideológico (o Geral) de forma obstinada. O gran-
de perigo é quando a obstinação se transforma em obsessão, a 
exemplo do que vemos nessa obra monumental de Dostoiévski. 
Muitos jovens tolos eram dedicados de forma fanática à causa 
comum, ao ideal cultivado por Piotr Vierkhoviénski, cujas 
instruções eram dadas durante as reuniões dos nossos e panfle-
tos eram distribuídos entre os presentes.

Piotr representa a figura principal dos conspiradores da 
Monarquia. Maquinalmente ele consegue enlear todos os outros 
em sua teia, de forma que os outros tornam-se subalternos seus 
sem ao menos terem consciência dos atos que praticam. Todos 
se enganam em relação a Piotr. Esse, sobre si mesmo, afirma 
para Nikolai Vsievolódovitch (Stavróguin): “Sou um vigarista e 
não um socialista”. Vejamos um trecho do diálogo que se segue:

– Bem, Vierkhoviénski, é a primeira vez que 

o ouço, e ouço com surpresa – pronunciou 

Nikolai Vsievolódovitch –, quer dizer que 

você não é francamente um socialista, mas 

um político... egoísta?

– Um vigarista, um vigarista. [...] Proclamemos 

a destruição... porque... porque mais uma vez 

essa ideiazinha é muito fascinante. Mas preci-

samos, precisamos desentorpecer os ossos. 

Espalharemos incêndios... Espalharemos 

lendas... Aí qualquer “grupo” sarnento será 
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útil. No meio desses mesmos grupos encontra-

rei pessoas tão dispostas que darão qualquer 

tipo de tiro e ainda ficarão agradecidas pela 

honra. Bem, aí começará o motin! Haverá uma 

desordem daquelas que o mundo nunca viu... 

A Rússia ficará mergulhada em trevas, a terra 

haverá de chorar os velhos deuses... Bem, é aí 

que nós vamos lançar... [...] (DOSTOIÉVSKI, 2013, 

p. 410-411).

Nesse breve trecho percebemos a alienação da massa, 
pessoas capazes de executar crimes em nome de uma causa 
que nem eles próprios compreendem, pois são “pessoas tão 
dispostas que darão qualquer tipo de tiro”. As pessoas comuns 
terminam sendo influenciadas e conduzidas a um mundo de 
ideias destrutivas e, posteriormente, pagam o preço por sua 
inocência, idealismo, ignorância e vaidade. Alguns chegam até 
mesmo a crer que lutam por uma causa nobre e que terão reco-
nhecimento dos outros. 

O plano de Piotr está a ponto de ser executado na cidade. 
Ele deseja levantar um motim (incêndio) para penetrar no seio 
da população. Deseja se aproveitar da alienação e da bebedeira 
do povo russo para melhor executar as suas ações. Afirma que 
“O Deus russo já se rendeu à ‘vodka barata’” e defende a ideia 
de uma sociedade totalitária teorizada por Chigalióv. 

Piotr considera, portanto, que ele próprio e Stavróguin 
pertencem à minoria da sociedade totalitária que deve contro-
lar os demais: “o comitê central somos eu e você, e ramifica-
ções haverá tantas quantas quisermos”. (DOSTOIÉVSKI, 2013, 
p. 375). Ele vê Stavróguin como um Sol que ilumina suas ideias, 
um deus da razão que o inspira e exerce influência sobre os 
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demais: “Você é o chefe, você é a força” (DOSTOIÉVSKI, 2013, 
p. 375). De fato, todas as ações coordenadas por Piotr têm o 
conhecimento de Nikolai por trás. Mesmo sem concordar com 
os feitos de Piotr, o príncipe nada faz para detê-lo. Sua omissão 
é um mistério ao longo de todo o romance. Indiferença, frieza 
e racionalismo caracterizam a personalidade de Nikolai. No 
entanto, diante do crescente fanatismo de Piotr, Stavróguin 
resolve deixar a cidade. Sua partida para Petersburgo se dá após 
o levante do motim orquestrado por Piotr. 

Na terceira e última parte do romance já são evidentes 
as intrigas, conspirações e a paranoia. O baile na residência do 
governador Andrei Antonovitch von Lembke e sua esposa Yúlia 
é palco de discursos inflamados e discordâncias que distraem 
os presentes enquanto o motim ocorre do lado de fora. Um 
grande incêndio noturno toma conta de uma parte da cidade, 
justamente quando todos estavam reunidos no salão de Yúlia 
Mikháilovna: “Fomos reunidos aqui de caso pensado, para que 
pudessem provocar o incêndio!” (DOSTOIÉVSKI, 2013, p. 500).

Aturdido diante do incêndio na cidade, o governador 
Lembke percorre os locais, observa as casas em chamas e expõe 
de forma emocionante a realidade concreta diante de seus olhos:

Tudo isso é incêndio criminoso! Isso é o 

niilismo! Se alguma coisa arde é o niilismo! 

(DOSTOIÉVSKI, 2013, p. 503).

É incrível. O incêndio está nas mentes e não 

nos telhados das casas. Tirem-no e larguem 

tudo! É melhor largar, é melhor largar! 

Deixem as coisas ao deus-dará! Ai, quem 

ainda está chorando? Uma velha! A velha 
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está gritando, por que esqueceram a velha? 

(DOSTOIÉVSKI, 2013, p. 504). 

De fato, é o espírito niilista que toma conta da cidade. 
Após a tragédia do incêndio, o governador não consegue mais 
recobrar a sua sanidade. Dissimulado, Piotr que se ausentara da 
festa por um longo tempo retorna ao baile e age como se nada 
estivesse acontecendo lá fora. Durante o incêndio, o Capitão 
Lebiádkin é assassinado juntamente com sua irmã por conta do 
boato de ele possivelmente ser um traidor do grupo. Dias depois 
Chátov é assassinado por Piotr pelo mesmo motivo. Stiepan 
Trofímovitch, desorientado diante das cenas de horror, deixa 
a cidade a pé. Comandado por Piotr, Kiríllov se suicida após 
deixar uma carta confessando ser o culpado de todos os crimes. 
Ao final do romance, a verdade vem à tona com o depoimento 
de Liámchin, esclarecendo os verdadeiros responsáveis pelos 
crimes. Ele revela às autoridades os detalhes da conspiração e 
da organização do grupo de revolucionários comandados por 
Nikolai e Piotr. Todos são levados presos, exceto os dois. Piotr 
consegue fugir da cidade e o príncipe enforca-se. 

Antes de finalizar este capítulo, gostaríamos de ressal-
tar a ocorrência do fogo e o que ele simboliza no romance. 
O fogo invisível presente na tragicomédia de Molière, Dom Juan, 
que veremos no capítulo 7, ou ainda, o fogo/luz da época das 
luzes que é renovado no fogo frio da eletricidade, sob o signo 
da civilização, apontado por Noica, faz-se presente também 
aqui, na narrativa de Dostoiévski, justamente no incêndio que 
toma conta de parte da cidade. Seria esse fogo uma alegoria 
do descontrole do ser humano diante do seu excesso de liber-
dade? Afinal, sem seguir os princípios, os valores e a moral 
dos pais, a juventude revolucionária russa, imersa no ateísmo, 
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no niilismo e na liberdade sem limites, avança como espíritos 
errantes, como chamas que faíscam paixões, cóleras, delírios. 
O fogo parece simbolizar, portanto, tanto a tragédia como a 
renovação da sociedade Russa. 

Eis a reflexão produzida pelo narrador sobre o fogo:

Um grande incêndio de noite sempre produz 

uma impressão que irrita e alegra; é nisso 

que se baseiam os fogos de artifício; mas, 

nesse caso, os fogos são distribuídos por 

configurações graciosas e regulares e, com 

sua plena segurança, produzem uma impres-

são de brejeirice e leveza como depois de 

uma taça de champanhe. Outra coisa é um 

incêndio de verdade: aí o horror, uma espé-

cie de sentimento de perigo pessoal [...] 

(DOSTOIÉVSKI, 2013, p. 502).

Os fogos de artifício podem indicar a liberdade do indi-
víduo em concordância com a sociedade. Trata-se de um fogo 
controlado, que mantém ambos em harmonia. Já o incêndio 
de verdade representa a liberdade ilimitada e desenfreada do 
grupo de revolucionários. Um mundo sem valores e sem prin-
cípios onde “tudo é permitido” em prol de uma causa só leva a 
sociedade à destruição e desumanização. 

Trazendo de volta a epígrafe bíblica de Lucas que comen-
tamos no início deste capítulo, vimos que se por um lado os 
porcos possuídos por maus espíritos se jogaram no penhasco de 
forma trágica e descontrolada, por outro lado, restou o homem 
equilibrado, assentado aos pés de Jesus, perfeitamente curado e 
lúcido. Dessa forma, os dois lados do fogo (tragédia e renovação) 
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reproduzem bem o contexto histórico da Rússia, demonstrado 
em Os demônios. Poder-se-ia dizer que o homem curado e lúcido 
aos pés de Jesus representa o renascimento do povo russo? 

Os demônios é um romance que previne o leitor sobre 
o terrorismo. A violência direcionada aos próprios membros 
do grupo revolucionário revela a contradição radical do ideal 
socialista. A ideia de que uma sociedade deve ser igualitária 
vai se perdendo ao longo do romance. A utopia do socialismo 
falhou por causa do radicalismo de um poder centralizador e 
burocrático cada vez mais crescente. Infelizmente a teoria de 
Chigalióv sobre a sociedade do futuro foi colocada em prática 
por ditadores da vida real a exemplo de Hitler e Stálin, para 
citar alguns exemplos. 

A perseguição por um ideal (Geral) culmina com a expres-
são do vazio. O excesso de teoria e racionalidade resulta no 
enfraquecimento espiritual e na fragilidade do indivíduo que, 
como bem ressalta o filósofo, 

cai com muita frequência na armadilha dos 

sentidos prontos (como as “ideologias” de seu 

tempo), que não são senão falsos remédios, 

incapazes de curar seu mal em profundidade 

(NOICA, 2011, p. 23).



CAPITULO 4
FAUSTO E DOM QUIXOTE: HORETITE

Este capítulo nos coloca diante da terceira doença espi-
ritual do homem – a horetite (do grego horos) que significa 
ausência de Determinação. Essa doença revela o sofrimento 
do homem por ser carente de resoluções, de propósitos em 
sua vida, por não poder agir conforme o seu pensamento e 
vontade própria. O exemplo extremo dessa doença é o herói de 
Cervantes, o cavaleiro da triste figura: Dom Quixote. No entan-
to, antes de adentramos nas características do ser quixotes-
co, trazemos aqui outro personagem mencionado por Noica 
como um caso de horetite. Trata-se de Fausto (1808), personagem 
trágico de Goethe (1749-1832).

Logo na primeira parte da tragédia, na cena intitula-
da “Diante da porta da cidade” (“Vor dem Tor”), é descrito o 
passeio de Páscoa de Fausto. Em companhia de seu discípulo e 
aprendiz, Wagner, ele contempla as mudanças na cidade devido 
à chegada da primavera. Nesse passeio, Fausto depara-se com 
camponeses, estudantes, mendigos e até mesmo com a figura 
de um cão negro17 (disfarce de Mefistófeles). Ao longo de seu 
passeio pela cidade, Fausto decide interromper a caminhada 
para descansar próximo a uma pedra, local onde ele chegou a 
jejuar em meio às suas preces para pôr fim a hedionda peste 
negra, tanto combatida pelo seu pai no passado. Fausto confessa 
a Wagner que chegou a perder a fé e que vive sedento por novas 
descobertas. Certamente, a aspiração fáustica não é comparti-
lhada pelo aprendiz Wagner. 

17 Mefistófeles liberta-se da forma do cão negro e se apresenta a Fausto em 
seu quarto de trabalho (GOETHE, 2008, p. 133).
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O espírito meditativo em Fausto remonta ao homem versa-
do em diversas áreas do conhecimento, um personagem literário 
conhecido como um misto de história e lenda, já abordado tanto 
por escritores anteriores a Goethe, ao longo da Idade Média, 
como por outros autores modernos e pós-modernos. A obra de 
Goethe traz um personagem que vive em permanente angústia 
por não se sobressair na medicina como gostaria, sendo incapaz 
de descobrir fórmulas para doenças de seu tempo como a peste 
negra. Mesmo após ter acumulado muito conhecimento e ter 
atuado no passado junto com o seu pai na medicina, ajudan-
do a população e salvando vidas sempre que possível, Fausto 
enfrenta, na solidão de sua vã sabedoria, o enfraquecimento 
da fé e uma crescente insatisfação com o pouco que conseguiu 
alcançar em sua vida. Uma das sedes de Fausto é obter sabedoria 
a ponto de ser o autor da descoberta de um elixir que pusesse 
fim às dores humanas. Guiado pela sua obsessão pelo desejo de 
descobertas, o doutor Fausto não percebe que sua sede insaciável 
por mais saber e mais poder esconde o desejo de querer ser igual 
ou superior ao ser divino, aquele que está acima das vicissitudes 
terrenas. Dessa forma, o herói de Goethe deseja trafegar entre o 
céu e a terra. Cansado e descrente do poder da Ciência e de seus 
livros empoeirados, herdados de seu pai, o personagem, em meio 
ao seu desespero, é levado a convocar o espírito de Mefistófeles 
por intermédio da magia. 

Diferentemente da placidez de Wagner, a impaciência é 
o que move Fausto a buscar respostas no mundo sobrenatural 
já que a ciência é falha. A falta de lucidez para decifrar o certo 
do errado, bem como a crescente ansiedade por ultrapassar 
o limite humano, encoraja Fausto a buscar conhecimento nas 
ciências ocultas como última alternativa para adquirir o poder 
e a capacidade de aplacar a sede de seu espírito.
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[...]

Ah, se no espaço existem numes,

Que tecem entre céus e terra o seu regime,

Descei dos fluidos de ouro, dos etéreos cumes,

E a nova, intensa vida conduzi-me!

Sim! fosse meu um manto de magia,

Que a estranhos climas me levasse prestes,

Pelas mais deslumbrantes vestes,

Por mantos reais eu não o trocaria.

(GOETHE, 2004, p. 119)

Wagner, com toda a simplicidade de um discípulo para 
com o seu mestre, revela, na verdade, grande discernimento 
diante da nossa condição humana – a consciência de que quan-
to mais buscamos o saber, mais descobrimos o quão pouco 
sabemos. Enquanto que Fausto, de espírito ousado, cobiça ter o 
mesmo poder da divindade e a mesma capacidade dos pássaros 
de voar grandes alturas, tendo a liberdade de frequentar tanto 
o chão como o mais alto penhasco, Wagner, por sua vez, confessa 
não compartilhar da ânsia de seu mestre. Para Wagner, a possi-
bilidade de se deleitar a cada nova leitura, expondo o seu Ser a 
novas descobertas a cada página de um livro, representa uma 
aventura talvez superior ao voo dos pássaros tão desejado pelo 
nosso herói goethiano. Vejamos as palavras do aprendiz diante 
de seu mestre:

WAGNER:

De horas estranhas tenho sido a presa,

Mas jamais de ânsias dessa natureza.

Cansa o ver lagos, campos, o pinhal,

As asas da ave não são minha escolha.
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Melhor nos leva o gozo espiritual

De livro em livro, folha em folha!

Noites de inverno, então, se enchem 

de encanto,

Ditosa vida aquece-nos o abrigo;

E se abres ainda um pergaminho santo,

Todo o céu desce a ter contigo.

(GOETHE, 2004, p. 119)

O espírito se engrandece a cada leitura, assim como o 
viajante se deslumbra com a descoberta de uma nova paisa-
gem. O desejo de emancipar o nosso pensamento diante das 
limitações de nossa curta existência pode ser apaziguado com a 
descoberta de um autor, de certa passagem de um livro. É assim 
que pensa Wagner. Diferentemente dele, seu mestre não se satis-
faz com a sabedoria que os livros lhe trouxeram ao longo da 
vida. Impulsionado a ir sempre além, na ansiedade de gozar a 
vida sem limites, Fausto entrega-se às ciências ocultas e à cabala 
para contentar o seu espírito ávido pelo saber.

Fausto sabe que abriga dentro de si as duas sedes da alma – 
uma sede abraça a terra e tudo em que nela há. Já a outra despre-
za a terra e aspira ao desconhecido, a tudo o que está além deste 
mundo terreno. Ele deseja, portanto, ter acesso ao divino e ao 
terreno. Sua ansiedade causa-lhe um constante desconforto, 
como podemos ver no discurso que ele dirige a Wagner:

FAUSTO

Apenas tens consciência de um anseio;

A conhecer o outro, oh, nunca aprendas!

Vivem-me duas almas, ah! no seio,

Querem trilhar em tudo opostas sendas;
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Uma se agarra, com sensual enleio

E órgão de ferro, ao mundo e à matéria;

A outra, soltando à força o térreo freio,

De nobres manes busca a plaga etérea.

[...] 

(GOETHE, 2004, p. 119)

Diante do crescente ceticismo que se fortalece em Fausto, 
a fé se enfraquece e abre cada vez mais espaço para os instintos. 
No frenesi de gozar a vida sem limites, Fausto evoca o espírito 
das trevas, Mefistófeles, e faz um pacto com ele. Entrega-lhe sua 
alma em troca de toda a liberdade na Terra e ilimitados praze-
res. Assim como os pássaros os quais invejara em sua conversa 
com Wagner, o herói goethiano finalmente adquire o poder de 
viajar entre o céu e a terra, visitando diversos lugares, tendo 
como seu guia, Mefistófeles.

Em troca desse período de prazeres, Fausto terá a perdi-
ção de sua alma, mesmo tentando se redimir ao final por meio 
do amor que sente por Gretchen (Margarida). A sede pela 
sabedoria, acompanhada da impaciência e da ansiedade que o 
dominam desde o início, desestabiliza o seu espírito e provo-
ca a queda do personagem. A carência por Determinações o 
conduz a buscar objetivos para a sua vida, porém esses objetivos 
elevam-no por demasiado da Terra. Sua ambição exagerada por 
se tornar superior tanto em relação ao terreno quanto ao divi-
no culmina na inevitável queda, semelhante a Ícaro que teve 
suas asas derretidas pelo sol por querer competir espaço com o 
astro-rei. A inevitável queda de Fausto sinaliza para a falta de 
humildade do herói e o abandono de valores e princípios básicos 
que sustentam a existência humana.  
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Fausto apresenta o sintoma da horetite, a necessidade 
de Determinações, o problema é que as Determinações que o 
personagem impõe para si não são “adequadas”, pois não se 
harmonizam com o seu Individual autêntico e nem com o Geral 
ao qual buscava atender desde o início – descobrir o elixir da 
cura para a peste negra. Como bem afirma Noica, “além de um 
geral e de um individual, o ser, para se realizar, também tem 
necessidade de determinações adequadas” (NOICA, 2011, p. 24). 
A inadequação ocorre devido à ambição exacerbada de Fausto 
querer saber tanto quando Deus, sem respeitar, portanto, os 
limites do seu Individual em relação ao Geral.

Outro caso de horetite mencionado no estudo de Noica é 
Dom Quixote, personagem que persegue o ideal de amor, virtude 
e justiça. Prevalece em ambos, Fausto e Quixote, a incompatibi-
lidade entre o anseio guardado na alma e a realidade do mundo. 

Porém, diferentemente de Fausto, o herói de Miguel de 
Cervantes y Saavedra (1547-1616) não deseja Determinações 
sobre-humanas ou sobrenaturais que resultam na “extinção 
espiritual”, como bem ressalta Noica. Se em Fausto temos a 
horetite negativa, em Dom Quixote temos a horetite como uma 
força positiva, ou ainda, uma horetite de forma indireta, pois 
os objetivos do nosso cavaleiro espanhol são construtivos. 
O desejo de recuperar os valores nobres da cavalaria, ou seja, 
a honra, a coragem, a generosidade e a lealdade que estão liga-
das ao amor cortês da Idade de Ouro, é o que motiva o herói 
de Cervantes. Impaciente com a sua rotina, tendo acumulado 
conhecimento em sua imensa biblioteca, assim como o fizera 
Fausto, Quixote tenta, corajosamente, transformar a realidade 
ao seu redor e renovar os princípios da Cavalaria. Sua ação é 
edificadora e, portanto, engrandece o seu espírito. O que une 
os dois personagens neste capítulo sobre a horetite é a cegueira 
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diante da realidade. Quixote só enxerga o passado e as grandes 
ações da Cavalaria. Fausto, por sua vez, só tem olhos para as 
Determinações sobrenaturais de seu espírito.

O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha (1605) repre-
senta uma paródia dos romances de cavalaria e traz a história 
de um fidalgo que passa as horas de ócio lendo essas narrativas. 
De tão apegado as suas leituras, esquece-se dos assuntos práti-
cos da vida. Aos poucos, a fantasia toma conta do nosso herói, 
que passa a enxergar a realidade com o olhar filtrado pelos 
encantamentos, batalhas e desafios que encontra nos livros. 
Certo dia, Dom Alonso Quixano deixa o seu lar para percorrer 
o mundo em defesa da justiça e dos princípios da cavalaria. 
Escolhe para si o nome de Dom Quixote de La Mancha, para 
honrar a sua terra de origem, e dá o nome de Rocinante ao seu 
cavalo que se chamava Rocim. Com esses nomes expressivos e 
em posse de suas armas, sente-se confiante e preparado para 
as suas aventuras. Possui a sensação de que já havia esperado 
muito e que já não podia mais retardar a sua partida. Nas pala-
vras de seu narrador, desejava “ir por todas as quatro partes do 
mundo buscar aventuras em proveito dos necessitados, como 
incumbe a cavalaria e aos cavaleiros andantes”. 

Dado que todo cavaleiro que se preze deve ter uma 
dama18, senhora de seus sentimentos, escolhe a figura femini-
na pela qual se sentia atraído, uma moça lavradora, Aldonça 
Lourenço, e dá-lhe o nome pomposo de Dulcineia de Toboso. 
Faz-se necessário também ter um escudeiro. Iludido pela 
promessa de Quixote que lhe daria uma ilha para governar, 
seu vizinho aceita o convite com prontidão. Resolvido todos 

18 “[...] deu-se a entender que nada mais lhe faltava senão buscar uma dama 
da qual se enamorar, pois um cavaleiro andante sem amores era árvore sem 
folhas e sem fruto e corpo sem alma” (CERVANTES-SAAVEDRA , 2016, p. 62).
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esses detalhes, o nosso cavaleiro sente-se pronto para pôr os 
objetivos (Determinações) que cria para si em prática. 

Finalmente, acompanhado de seu Escudeiro Sancho-
Pança, de seu cavalo Rocinante, e com a doce imagem de 
Dulcineia que comanda o seu pensamento, o nosso herói segue 
o ímpeto de percorrer estradas, cujo roteiro situa-se na região 
central da Espanha, região conhecida como Castilla de La 
Mancha. O espírito de Quixote é imbuído do Geral: as leis da 
cavalaria e a justiça alcançada por meio da coragem do cava-
leiro andante. Essas leis se completam com a Individualidade 
do herói e com as Determinações que lhe faltaram antes para 
equilibrar o trio ontológico. 

As aventuras de Quixote têm início quando, em meio a 
sua ansiedade e ao tédio após o longo período dedicado à leitura 
das narrativas de cavalaria, o personagem toma suas fantasias 
e invenções como realidade e arrisca-se a viver um sonho cons-
tante, tentando colocá-lo em prática a todo custo. Sua impaciên-
cia leva-o a criar um mundo para si mesmo.

Sobre um personagem tão singular, o seu narrador diz: 

o primeiro que, em nossa idade e nosso tão 

calamitoso tempo, se voltou ao trabalho e exer-

cício das andantes armas, e ao de desfazer 

agravos, socorrer viúvas e amparar donze-

las [...] (CERVANTES-SAAVEDRA, 2016, p. 136) 

(grifo nosso). 

Mas afinal, que “calamitoso tempo” é esse ao qual se refe-
re o narrador? Observemos que o século XVI na Espanha foi 
caracterizado por guerras e conquistas – a defesa do mundo 
cristão contra os turcos otomanos e a conquista nas terras da 
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América, por exemplo. De fato, desde os fantásticos feitos de 
Amadis de Gaula, além de outros heróis da cavalaria, crescia 
a admiração dos espanhóis por esses cavaleiros, tornando-se 
parte do imaginário de reis como o rei Filipe I, que era leitor 
desse tipo de narrativa. Mas, para além desse “calamitoso 
tempo” de guerras e conquistas, gostaríamos de chamar a aten-
ção para a grande calamidade da qual sofre o ser quixotesco: a 
crescente perda dos valores e da moral do tempo da cavalaria. 
Ao tentar trazer os princípios da cavalaria para o presente, o 
personagem é frequentemente ridicularizado e tratado como 
louco, tornando evidente, dessa forma, a falência dos valores no 
mundo moderno. Um dos princípios defendidos pelo herói de 
Cervantes é a igualdade. Ao perceber que Sancho Pança prefere 
comer em pé, Quixote insiste para que ele se sente ao seu lado e 
coma da mesma comida e do mesmo prato que seu amo: 

Sentou-se D. Quixote, ficando Sancho de pé 

para lhe ir servindo o copo [...] O amo, repa-

rando-lhe na postura, disse-lhe: 

– Para que vejas, Sancho, o bem que em si 

encerra a andante cavalaria, e quão a pique 

estão os que em qualquer ministério dela 

se exercitam, de virem logo a ser honrados 

e estimados pelo mundo, quero que aqui ao 

meu lado e na companhia desta boa gente te 

sentes, e que, sejas uma mesma coisa comigo, 

que sou teu amo e natural senhor; que comas 

no meu prato, e bebas donde eu beber, pois 

da cavalaria andante se pode dizer o mesmo 

que do amor se diz: que todas as coisa iguala. 

(CERVANTES-SAAVEDRA, 2016, p. 151).
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Justiça, generosidade, amor e coragem estão presentes 
nos pensamentos, nas palavras e nas ações de Dom Quixote. 

Se no século XVI os valores e a moral do cavaleiro eram 
ridicularizados, o que dizer dos nossos tempos modernos 
onde os valores estão cada vez mais banalizados? A palavra 
“valor” passou a ser sinônimo de “preço” num mundo onde 
o capital passa a orquestrar a sociedade e a importância das 
relações humanas vem perdendo espaço. Hoje, mais do que 
nunca, precisamos reavivar o cavaleiro da triste figura em 
nosso imaginário. Como bem ressalta Ivan Turguêniev (2004), 
em seu clássico ensaio “Hamlet e Dom Quixote”, o personagem 
de Cervantes expressa:

A fé, antes de tudo, a fé em algo eterno, inaba-

lável, a fé na verdade, numa palavra, numa 

verdade que se encontra fora da pessoa isola-

da, porém que se entrega facilmente a ela, que 

exige cultos e sacrifícios, mas um culto aces-

sível e constante, e sacrifícios de peso. Dom 

Quixote está inteiramente compenetrado da 

fidelidade ao ideal, em cujo nome é capaz de 

sofrer todas as privações possíveis e de sacri-

ficar a vida; [...] (TURGUÊNIEV, 2004, p. 304).

Dom Quixote surgiu na mesma época de Hamlet (século 
XVII). Diferentemente do enredo de Shakespeare, a obra espa-
nhola traz figuras populares como a presença de camponeses e 
o fiel escudeiro Sancho Pança. Como diz Auerbach, no capítulo 
“O príncipe cansado” do seu livro Mimesis (2001), Shakespeare 
não é um espírito popular. Por isso, os personagens de suas peças 
são figuras da aristocracia, cujas histórias se passam na corte.
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A história de Dom Quixote traz o tema da loucura, também 
presente em Hamlet. Imbuído de suas leituras de inúmeros 
romances, Alonso Quixano tenta modelar a sua vida em confor-
midade com os valores das narrativas que o influenciaram ao 
longo dos anos. Enquanto que o realismo modela os romances 
conforme a vida, o personagem de Cervantes executa o inverso: 
modela sua vida de acordo com a ficção cavaleiresca, tomando-a 
como realidade. Seu mundo de fantasia está intrinsecamente 
ligado ao seu individualismo voluntarioso. Assim, ironicamente, 
seu individualismo toma a forma de uma devoção exagerada aos 
rituais coletivos da ordem feudal.

Os cinco primeiros capítulos do romance são dedicados 
à primeira expedição de Quixote. Cervantes tem a intenção de 
caricaturar os romances de cavalaria. Orlando innamorato, de 
Boiardo, e Orlando furioso, de Ariosto, são exemplos de obras 
admiradas por Cervantes. Nelas, já havia um leve tom de sátira 
aos romances de cavalaria. 

Em Dom Quixote, predomina uma ideia cômica: satirizar o 
leitor aficionado e devoto da narrativa de cavalaria, chegando 
a perder o limiar entre a fantasia e a realidade. Nesse romance 
a estrutura é muito bem delineada. Quixote passa por vinte 
derrotas e vinte vitórias, evidenciando-se, assim, o fator equi-
librado e compensatório de seus feitos. 

Sábio em sua loucura, Quixote crê num tempo repleto de 
acontecimentos e glórias. A loucura o impulsiona a concretizar 
um ideal sem ter consciência da impossibilidade da realização 
desse. Afinal, a aventura tem sentido enquanto é percorrida, 
estando a glória localizada no futuro. O sentimento de liberdade 
do herói de Cervantes é alimentado pela incessante busca e pela 
esperança de que um dia o ideal se torne realidade. 
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Dom Quixote expressa o elevado princípio de abnegação 
em nome de algo eterno e verdadeiro. Possui um ideal a ser 
cumprido sem jamais questionar ou duvidar de sua veracidade. 
Noica constata: 

O caso mais extraordinário de horetite, na 

cultura europeia, é D. Quixote. Toda a busca 

patética do herói espanhol, que com tanta 

pertinência escolheu a função de “cavalei-

ro andante” é uma busca de determinações; 

estas lhe serão recusadas, primeiro, em sua 

verdade, quando ele as inventa por si mesmo 

na primeira parte da narrativa (não são senão 

moinhos de vento e rebanhos de carneiros); 

depois, em sua realidade, na segunda parte, 

onde tudo é fingimento e fabulação maliciosa 

de outrem (NOICA, 2011, p. 24). 

Depois de tudo, mesmo que solitário e desiludido, o perso-
nagem de Cervantes permanece sendo um exemplo de serenida-
de e se deixa guiar pela última Determinação da vida – a morte. 
Ao final do romance, quando retorna ao seu lar, Dom quixote 
recupera o juízo e morre em seu leito de maneira sossegada.

Antes de finalizarmos este capítulo, vejamos um dos argu-
mentos cômicos de Quixote em sua conversa com Sancho Pança 
no início de suas aventuras, quando cuida de seu ferimento:

– Que redoma e que bálsamo é esse? – disse 

Sancho Pança.

– É um bálsamo – respondeu D. Quixote –, cuja 

receita sei de cor, com o qual não há por que 
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temer a morte, nem pensar em morrer de feri-

da alguma. E assim, quando eu o fizer e to der, 

bonitamente bastará que, quando vires que 

nalguma batalha me partiram o corpo ao meio 

(como muitas vezes sói acontecer), coloques a 

parte do corpo que tiver caído no chão, com 

muita sutileza, antes que o sangue se talhe, 

sobre a outra metade que tiver ficado na sela, 

cuidando de encaixá-las igual e justamente. 

Em seguida me darás de beber só dois goles do 

bálsamo que tenho dito, e me verá ficar mais 

são que um pero.

– Se é isso tudo – disse Pança –, eu renuncio 

desde agora ao governo da prometida ínsula, 

e como paga dos meus muitos e bons serviços 

só peço que vossa mercê me dê a receita desse 

extremado licor, pois tenho para mim que há 

de valer em qualquer parte mais de dois reais 

a onça, e eu não tenho precisão de mais para 

passar esta vida honrada e folgadamente. 

Só falta saber se custa muito a sua feitura. 

– Com menos de três reais se podem fazer 

três azumbres – respondeu D. Quixote. 

(CERVANTES-SAAVEDRA, 2016, p.145)

Quixote acreditava que o bálsamo de Ferrabrás, cuja 
receita ele trazia em sua memória, curava todas as feridas e 
prevenia a morte do cavaleiro. Seria bom se tivéssemos acesso a 
essa bebida milagrosa. E quiçá, com poucos goles desse bálsamo, 
pudéssemos curar as seis doenças do espírito contemporâneo. 
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Mas sigamos satisfeitos, acompanhando as solidões 
e as desabitadas paisagens percorridas pelo Cavaleiro da 
Triste Figura, em busca de Determinações/aventuras, com o 
ânimo de enfrentar batalhas em defesa dos fracos e necessi-
tados. Enquanto Fausto desejava ser superior a Deus, Quixote 
considerava-se um dentre os demais cavaleiros andantes, 
reconhecendo-se o mínimo de todos (CERVANTES-SAAVEDRA, 
2016, p. 201). Dizia ser um dos ministros de Deus na terra para 
agir contra as injustiças do mundo e, portanto, lançava-se ao 
trabalho e aos dias de desassossego para ser merecedor do 
título de cavaleiro andante.



CAPITULO 5
ESPERANDO GODOT: AHORECIA

Nos três capítulos anteriores foram abordadas as três 
doenças que se caracterizam pela ausência de lucidez. Em todas 
elas, o indivíduo tende a não ter consciência de uma das falhas 
do seu espírito, seja em relação ao Individual, às Determinações 
ou ao Geral. A partir de agora, os três próximos capítulos deste 
livro serão dedicados às últimas três disfunções do espírito. 
Elas são o contrário das primeiras e, portanto, marcadas pela 
lucidez. Assim, ahorecia, atodecia e acatolia são doenças derivadas 
das três anteriores e são baseadas na rejeição a um dos elemen-
tos do trio ontológico.

É certo que todos os personagens estudados até aqui apre-
sentam uma disfunção no modelo ontológico IDG elaborado por 
Noica, porém todos esses protagonistas atuam febris e dispos-
tos, realizando façanhas em suas vidas, como vimos por meio de 
Fausto, Dom Quixote, Philip Pirrip e outros mais. O mundo para 
eles é preenchido de sentido e suas Determinações, certamente, 
os projetam em direção à realização plena do Ser. 

Agora, neste quinto capítulo, o leitor irá se deparar com 
um quadro diferente. Como verifica Noica (2011, p. 42), somente 
a contemporaneidade consegue nos privar de sentido e, como 
exemplo dessa privação, temos o teatro de Samuel Beckett (1906-
1989). Nele, os personagens sofrem de ahorecia, cujo sintoma é a 
recusa em possuir Determinações. Talvez essa seja a mais grave 
de todas as outras moléstias do sistema de Noica, pelo fato de 
não restar alternativas para o indivíduo, deixando-o abando-
nado em um completo estado de inércia, de enfraquecimento 
e de insucesso ao tentar reavivar qualquer reação espontânea 
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do espírito. Sua existência passa a ser minguada, sem ações ou 
projetos a serem postos em prática. O sentimento de desânimo 
e de indiferença toma conta do sujeito e a apatia torna-se o 
estágio extremo desse estado de espírito. 

Noica afirma que a ahorecia (assim como a atodecia e a 
acatolia) é a doença da lucidez, ou seja, o doente é ciente de sua 
falha, porém mesmo assim segue na trilha que optou para a sua 
vida. Contrária às três doenças abordadas nos capítulos ante-
riores (quando o indivíduo não tinha consciência da desordem 
de seu espírito), nas três últimas doenças o homem adoece de 
forma voluntária, pois possui consciência ao recusar um dos três 
termos ontológicos. Atentemos para as palavras de Noica:

A ahorecia designa a recusa, ou a renúncia 

– mais categórica ou mais matizada – a ter 

horoi, determinações. A ilustração que nos 

oferecia a peça de Beckett, Esperando Godot, 

era típica da forma exasperada da doença, da 

recusa categórica e total das determinações. 

(NOICA, 2011, p. 113).

Em seu livro, o filósofo menciona o ser ahorécico na peça 
de Beckett, de forma demasiado sucinta, chegando a desen-
volver pouco o tema da ahorecia na literatura. Por esse motivo, 
desejamos ampliar a interpretação do universo beckettiano, 
com o intuito de evidenciar o sujeito ahorécico, especificamente 
em Esperando Godot. 

Iniciemos, portanto, com uma análise descritiva da 
peça para, em seguida, desenvolvermos uma reflexão sobre o 
pensamento ontológico de Noica ligado à presença do niilis-
mo na obra do escritor irlandês. Esse niilismo certamente 
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distancia-se do niilismo presente na obra de Dostoiévski. 
Como observamos no capítulo dedicado à todetite, o niilismo na 
obra do autor russo é retratado como uma fraqueza humana 
aliada às ideias destrutivas. Quanto a Beckett, o niilismo esté-
tico de sua obra revela-se como uma crítica à modernidade, 
uma resistência ao niilismo da modernidade.  

5.1 Tentando entender Esperando Godot19

Ensaísta, romancista, poeta e dramaturgo, cuja aprova-
ção universal ecoa em inúmeras publicações sobre o seu traba-
lho, Samuel Beckett apresenta uma obra que recusa a morfina 
do idealismo ao desmantelar toda a estrutura segura na qual 
a humanidade tem se apoiado: o sujeito, as ideias de espaço 
e tempo, e a memória, como ressalta Pascale Casanova (2006, 
p. 12). A política do menos permeia toda a sua obra, especial-
mente as peças teatrais.

Peça dividida em dois atos, Esperando Godot (1948), com 
quatro atores, um menino e uma árvore no palco, apresenta 
a concisão, a economia dos gestos, das palavras e do próprio 
cenário da peça. Beckett ilustra a miséria humana por meio da 
sua estética do menos; quanto menos conteúdo é exposto mais ele 
consegue cortar os excessos que possam atrapalhar na repre-
sentação de um “mundo depois do fim do mundo”20. O mundo 
pós-apocalíptico de Beckett é constituído de uma linguagem 

19 Alusão ao famoso ensaio de Theodor Adorno sobre outra peça de Beckett: 
“Tentando entender Fim de partida”.
20 PEREIRA, Daniel Martins Alves. Um mundo depois do fim do mundo. Londrina: 
Eduel, 2009. O autor apresenta um estudo entre João Guimarães Rosa e Samuel 
Beckett, especificamente entre o conto “Sarapalha” e a peça Esperando Godot.
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enxuta e isenta de sentimentalismo, assim como os gestos dos 
personagens tendem a ser insignificantes e repetitivos.

Esperando Godot é o exemplo fiel para ilustrar um caso de 
ahorecia. Podemos dizer que a doença é percebida não somente 
nos personagens, mas sobretudo no seu autor. Tanto no escri-
tor irlandês como em seus personagens, deparamo-nos com o 
excesso de lucidez e com a crescente recusa voluntária de reali-
zações. Faz-se necessário destacar a atitude de Beckett de se 
recusar em caber em qualquer sistema, negando, dessa forma, 
terminologias ou categorias que buscassem classificar a sua 
obra. Tal atitude, como bem observa Noica, configura-se como 
um exemplo de ahorecia.

Beckett e seu teatro revelam a privação, a negação e 
o sacrifício do ser humano. Em Esperando Godot é evidente a 
escassez de comida em uma paisagem despovoada e estéril. 
Essa escassez também está presente na linguagem. Beckett se 
abstinha da linguagem adornada, do excesso de informação 
e de significado em seus textos. Buscava concisão por inter-
médio de uma linguagem enxuta, na tentativa de retratar o 
absurdo da existência humana no cenário do pós-guerra – uma 
época em que não era comum ter esperança por dias melhores. 
Autor e personagens trazem a lucidez aguda do estoicismo. 

Indivíduos moribundos, sem destino nem direção, 
Vladimir e Estragon não passam de dois errantes que vagueiam 
dia após dia, precipitando-se em direção ao nada. Não sabem 
de qual origem partiram e nem qual caminho devem tomar. 
Não buscam justificativa para a existência e sabem que o 
mundo não tem nada de novo para oferecer. Imobilidade e 
inércia comandam o espírito do ahorécico. Devido à consciên-
cia de seu estado, o doente passa a desenvolver um sarcasmo 
que o conduz à inevitável indiferença diante de tudo. 
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Estragon abre o primeiro ato da peça com a frase: “Nada 
a fazer”. Essa frase se repetirá outras vezes ao longo da peça. 
A constatação de que não há nada a ser feito é complementada 
pelo breve desabafo de Vladimir ao lamentar o fato de não ter 
dado o melhor de si ao longo de sua vida e, em oposição aos anos 
passados, admite que agora é muito tarde para se fazer algo. 
A ideia de que o tempo vivido foi vão e de que não há objetivo a 
ser cumprido lança os dois personagens num universo de deses-
perança e aceitação do destino. 

Na primeira parte da peça, Vladimir, cujo caráter tende 
a ser mais meditativo e lúcido, fala para si, tentando se lembrar 
de um provérbio, enquanto Estragon se ocupa em retirar as 
botas que apertam seus pés. O desconforto metafísico de um 
condiz com o desconforto físico do outro. Vladimir aproveita o 
fim das frases de mau-humor de Estragon e se põe a meditar, 
ainda que brevemente. Enquanto o discurso de Estragon trata 
das amenidades do agora, Vladimir arrisca em tentar expressar 
algo profundo, mesmo sem lembrar ao certo o autor da frase, 
como podemos observar no trecho:

Hope deferred maketh the something sick, who 

said that?

(A esperança frustrada deixa algo aflito, quem 

disse isso?)21

Logo em seguida, Vladimir é interrompido por Estragon 
que não presta atenção a sua tentativa de reflexão e lhe pede 
ajuda para descalçar as suas botas novamente. A citação 

21 Tradução nossa. Apesar de seguir a tradução do estudioso e tradutor de 
Beckett, Fábio de Souza Andrade, optamos por traduzir alguns trechos com o 
intuito de destacar a alusão a passagens bíblicas, a exemplo do trecho acima.
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incompleta da frase de Vladimir vem de um provérbio da Bíblia 
que condensa perfeitamente o sentimento de insatisfação e 
desesperança encontrado na peça:

A esperança frustrada deixa o coração aflito,

Mas desejo satisfeito é fonte de vida. 

(Provérbios, 13:12)

Devido a sua memória falha22, Vladimir não consegue 
recordar a citação completa e omite justamente a palavra cora-
ção, substituindo-a por algo. A escolha por tal omissão revela a 
ética beckettiana em escrever uma literatura que não provo-
que o sentimentalismo que ele tanto evitava em seus textos. 
Comprometido com uma estética negativa, o autor provocou o 
lapso de memória de Vladimir justamente na palavra coração 
por ser ligada a faculdades emocionais. O provérbio, em parte, 
contradiz a situação apresentada na peça. Ambos personagens 
já não possuem um “coração aflito”, pois são seres esvaziados 
de sentimento, revelando uma indiferença estoica diante do 
passar dos dias. 

A “esperança frustrada” diz respeito à espera vã pela 
chegada de Godot, uma espera sem grandes expectativas. 
O “desejo satisfeito”, “fonte de vida”, não se realiza, pois os 
personagens mal sabem o que desejam, ou ainda, Vladimir e 
Estragon nada desejam; esperam Godot continuamente por 
não terem outra opção. Fazem-no, na verdade, por obrigação, 
ou por não terem outro lugar para onde ir. A árvore, de certa 
forma, representa um porto seguro para ambos, um ponto de 
referência que impede que um se perca do outro. 

22 O problema da memória está presente na obra de Beckett como um todo, seja 
na prosa ou no drama. Seus personagens apresentam a memória mutilada.
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Os personagens beckettianos frequentemente se apresen-
tam em pares23. Mesmo que hostilizem um ao outro, permane-
cem juntos, pois a solidão parece ser algo insustentável para 
todos eles. Até nas peças em que só há um indivíduo no palco, há 
uma voz, espécie de duplo do personagem, que conversa com ele. 

Da mesma forma em que os diálogos não se sustentam, o 
silêncio, por sua vez, também se torna insuportável:

Vladimir: Gogo! ... Gogo! ... GOGO!

Estragon: Eu estava dormindo! Por que você 

nunca me deixa dormir?

Vladimir: Estava me sentindo só.

Estragon: Tive um sonho.

Vladimir: Não me conte!

Estragon: Sonhei que …

Vladimir: NÃO ME CONTE! 

(BECKETT, 2005, p. 32)

A provocação entre os personagens é recíproca, bem 
como a alternância de humor. Há momentos em que ambos 
pensam na possibilidade de se separarem definitivamente: 

Estragon: De vez em quando me pergunto se 

não seria melhor nos separarmos. 

Vladimir: Você não iria longe. 

(BECKETT, 2005, p. 32)

23 De fato, a maioria dos personagens aqui estudados, desde a primeira doença 
(catolite), provam que a existência deve ser compartilhada. Dom Quixote é 
acompanhado de seu fiel escudeiro, Sancho Pança, Fausto deixa-se guiar por 
Mefistófeles, e aqui, Estragon e Vladimir dependem um do outro, ainda que 
haja hostilidade entre os dois.
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A ação no palco é reduzida ao máximo para evidenciar 
a falta de objetivo dos personagens, cuja rotina é repetitiva e 
enfadonha, sem nenhum sentido ou Determinações que preen-
cham o tempo da peça. O tempo em Esperando Godot é o da espera 
como vemos no próprio título. O verbo no gerúndio prolonga 
essa espera, esticando-a ao máximo. Tal prolongamento repre-
senta menos a tentativa de criar uma esperança ou expectativa 
em relação à presença futura de Godot do que a comprovação de 
que a existência dos personagens Vladimir e Estragon é isenta 
de sentido. O presente de ambos é preenchido pela inércia e pela 
tentativa de sustentar diálogos que fracassam ao longo da peça. 
Porém, esse fracasso condiz com a estética niilista de Beckett 
não somente em Esperando Godot, mas em todas as demais peças. 
O fracasso da linguagem comprova o fracasso do Ser. Isso pode 
ser evidenciado por meio da função fática da linguagem que 
ganha espaço para refutar o utilitarismo e a racionalidade da 
linguagem comunicativa:

Estragon: O que quer que eu diga?

Vladimir: Diga: estou contente.

Estragon: Estou contente.

Vladimir: Eu também.

Estragon: Eu também.

Vladimir: Estamos contentes.

Estragon: Estamos contentes. 

(BECKETT, 2005, p. 115)

Em certo momento, outra dupla, Pozzo e Lucky, surge na 
peça. O primeiro é o senhor e o segundo o seu escravo. Vladimir 
e Estragon ficam escandalizados pela forma como o primeiro 
traz o segundo preso por uma corda no pescoço.
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Semelhante a um burro de carga, Lucky carrega os 
pertences de seu senhor sob a ameaça constante de um chicote. 
Se Dom Quixote passasse por essa paisagem e se deparasse com 
tal cena, certamente partiria para cima de Pozzo e defenderia 
Lucky dos maus tratos de seu amo. Como sabemos, apesar de 
Quixote ser o senhor em relação ao escudeiro Sancho Pança, 
esse é tratado com respeito e dignidade pelo cavaleiro. 

A presença de Pozzo e Lucky na peça chama a atenção do 
público para a exploração humana e a falta de cumprimento dos 
direitos humanos. Assim, a dupla pode representar a submissão 
de um indivíduo a outro, a exploração de uma nação por outra, a 
discriminação de um povo/grupo por outro e assim por diante. 

A peça, contudo, não é de todo negativa. Ainda que 
formem um par desastroso, com a alternância entre hosti-
lidade e cumplicidade, Vladimir e Estragon se destacam no 
drama beckettiano pela humanidade sutil que ainda lhes resta. 
Vladimir jamais trataria Estragon do modo como Lucky é trata-
do por Pozzo. Vejamos alguns exemplos sutis na peça que reve-
lam o afeto e a preocupação de um para com o outro:

Estragon: Ficou bravo? 

Desculpe. 

Deixe disso, Didi. 

Aperte a minha mão. 

Me abrace! 

Não seja teimoso!

(BECKETT, 2005, p. 34)

Após esse momento do abraço, ambos cogitam a possibi-
lidade de se enforcarem enquanto esperam Godot. Entretanto, 
logo desistem, pois percebem que ambos não conseguiriam 
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suportar a ausência um do outro, caso um conseguisse se enfor-
car e o outro sobrevivesse. Esses momentos de cumplicidade e 
amizade são raros em Beckett justamente porque o autor evita a 
banalização do companheirismo e o sentimentalismo que possa 
contaminar o seu texto.

Nas falas dos personagens estão contidas considerações 
de teor metafísico e poético, que são reveladas em meio aos 
diálogos de forma acidental, misturando-se às frases repetitivas 
que surgem somente para quebrar o silêncio. Essa linguagem 
dúbia (ora poética, ora fática) revela que o homem contemporâ-
neo se encontra em desalinho com o mundo e consigo mesmo, 
porém há ainda um passado ontológico no qual ele encontra 
uma referência para o pouco de humanidade que lhe resta. 
Em um trecho da peça, Pozzo diz a Estragon e a Vladimir que 
eles são da mesma espécie que a sua: ambos são seres humanos:

Estragon: Nós não somos daqui, meu senhor.

Pozzo: Mas ainda assim, são seres humanos. 

Até onde se vê, pelo menos. Da mesma espécie 

que eu. Da mesma espécie que Pozzo. Feitos à 

imagem de Deus. 

(BECKETT, 2005, p. 48).

A ironia beckettiana é percebida sutilmente nesse trecho 
da peça. Bem ou mal, os personagens encontram-se ligados uns 
aos outros. A corda com a qual Pozzo castiga e fere o pescoço 
de Lucky ao mesmo tempo serve para uni-los. Entre Vladimir e 
Estragon há algo que permanece como elo inseparável: a ideia 
de Godot. Também a árvore serve como marco que une ambos. 
As duas duplas encontram-se no mesmo espaço agora. São da 
mesma espécie, ainda que se comportem de forma tão diferente. 
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A disparidade entre as duas duplas na peça reforça a contra-
dição do ser humano. 

Em certo momento, Pozzo pergunta a Estragon, “Qual o 
seu nome?”, ao que Estragon responde, “Adão”. Adão é o nome 
que tanto pode se referir à identidade de Estragon como à cria-
ção da raça humana; o primeiro ser humano criado à imagem 
de Deus para dominar sobre a Terra, mas que terminou sendo 
expulso e impedido de conhecer a perfeição da vida terrena. 
Em outra passagem da peça, Vladimir conclui: “neste lugar, 
neste momento, a humanidade somos nós, queiramos ou não” 
(BECKETT, 2005, p. 74).

A existência desses personagens é comandada pelo tempo 
da espera. A espera do cair da noite torna-se tema da conver-
sação deles por um instante. Vladimir observa que o tempo 
parou. Pozzo põe-se a explicar o firmamento e suas cores, mas 
logo passa do tom lírico para o sarcástico: 

mas, por trás desse marco de doçura e calma, 

a noite vem a galope e virá se abater sobre 

nós, zás!, assim, no momento em que menos a 

esperamos. É assim que acontece nesta terra 

de merda. (BECKETT, 2005 p. 75). 

Ou seja, apesar de sermos presenteados com momentos 
extraordinários ao longo de nossas vidas e com a beleza do 
firmamento ao entardecer, nosso destino é sempre a morte e 
essa nos pegará sempre de surpresa. Um dia, o tempo desfru-
tado na Terra terá fim e logo virá a negra noite, levando-nos 
com ela para sempre. 

Seria a chegada de Godot a chegada da noite eterna para 
os personagens? De fato, a morte interromperia a longa espera 
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vã e o tempo de inércia que toma conta da peça. Várias vezes, 
Vladimir repete: “Será que a noite não cairá jamais?” (BECKETT, 
2005 p. 66.) A noite/morte parece ser desejada pelos persona-
gens beckettianos, pois representa um alívio. Isso pode ser 
comprovado na menção à possibilidade de eles se enforcarem. 
A noite desejada por Vladimir poria fim à agonia de todos eles. 
Enquanto isso não acontece, os personagens tentam se distrair 
como podem para “passar o tempo”. 

Como entretenimento, Pozzo oferece um momento de 
descontração para eles ao ordenar ao seu criado que dance. 
Quando Lucky dança, percebemos que não se trata de uma 
dança propriamente, mas de movimentos estranhos. A movi-
mentação de Lucky, passo por passo, revela impotência, tornan-
do evidente que ele sofre de uma espécie de neurose que o faz 
imaginar que ele está preso em uma rede. Sua dança é a tenta-
tiva de se libertar dessa rede na qual se encontra enrascado. 
Após a dança, Pozzo explica: “A dança da rede. Ele se imagi-
na emaranhado numa rede” e sugere que a dança se chama 
“A dança do João ninguém24” (BECKETT, 2005, p. 80).

Observamos que a neurose e a agonia presentes em Lucky 
são parte dos demais personagens também. Em maior ou menor 
grau, todos os quatro sentem-se presos e emaranhados em 
uma rede, como se o mundo/palco fosse envolvido por uma 
teia que os impedisse de se movimentar livremente, acarre-
tando na redução de ação no desenvolver da peça. No espaço 
onde se encontram, não há lugar para se esconder, nem para 
onde ir. Estamos diante de personagens agredidos, humilhados 
e impedidos, portanto, de conviver em sociedade, essa mesma 

24 No texto original, o nome da dança é “The Scapegoat’s Agony”. Refere-se à 
agonia daquele que carrega a culpa dos outros, semelhante ao cordeiro que simbo-
licamente carrega os pecados do mundo e é ofertado a Deus. Ironicamente o nome 
do personagem é Lucky, apesar de ser o mais infeliz na peça.
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sociedade que os expurgou e que os fez perder o valor como 
indivíduo. A dança mencionada por Pozzo, na verdade, revela 
a situação de todos eles. Os personagens são bodes expiatórios 
para a sociedade que ali representam. 

Até mesmo Pozzo, que esbanja superioridade diante dos 
demais, esconde e disfarça suas fragilidades ao vestir a máscara 
de um prepotente senhor de terras. Após chorar, lamentar-se 
e vitimar-se, ele rapidamente tenta consertar o seu discurso, 
mostrando-se firme e inabalável: 

Senhores, não sei o que me deu. Peço-lhes 

perdão. Esqueçam tudo isto. Não me lembro 

mais exatamente do que disse, mas podem estar 

seguros de que não havia uma palavra de verda-

de. Por acaso tenho o aspecto de um homem que 

se pode fazer sofrer, eu? Convenhamos! 

(BECKETT, 2005, p. 68-69).

Depois de dançar, Pozzo ordena que Lucky “pense”. Esse 
pensamento é concretizado em um monólogo de fluxo contínuo, 
sem interrupção e sem pontuação. No início de sua fala, Lucky 
afirma abertamente que o Deus de barba branca, que deveria 
proteger e se preocupar com a humanidade, agora, por razões 
desconhecidas, permanece lá nas alturas, cada vez mais distan-
te, apático e imperturbável. Já não podemos nos comunicar 
com ele, de modo que nossas preces certamente não chegarão 
mais aos seus ouvidos. Assim como os personagens rejeitam 
Determinações e se deixam levar pela inércia, Deus, por sua 
vez, também parece se isentar de ter Determinações e, cada vez 
mais, recolhe-se na sua indiferença e no seu silêncio, pouco se 
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importando com os problemas terrenos. Assim, tanto o humano 
quanto o divino parecem ser acometidos pela doença da ahorecia. 

Um dos questionamentos no monólogo de Lucky é o fato 
de Deus amar mais uns do que outros, sem explicação ou justi-
ficativa para a sua “preferência”. Os dois ladrões que morreram 
na cruz e a indagação de Vladimir quanto a uma das versões 
da Bíblia, afirmando que um foi salvo e o outro condenado, 
serve como exemplo dessa possível irracionalidade divina. Outro 
exemplo da arbitrariedade divina pode ser visto no tratamen-
to dado por Godot ao menino da peça (o mensageiro) e ao seu 
irmão. Ao ser perguntado por Vladimir sobre como o seu senhor 
(Godot) o trata, o menino responde que Godot o trata bem, mas 
o seu irmão recebe tratamento diferente:

Vladimir: Você trabalha para o senhor Godot?

Boy: Trabalho, senhor.

Vladimir: Fazendo o quê?

Boy: Cuido das cabras, senhor.

Vladimir: Ele é bom para você?

Boy: É, senhor.

Vladimir: Não bate?

 Boy: Em mim, não, senhor.

Vladimir: Bate em quem, então?

Boy: No meu irmão, senhor.

Vladimir: Ah, você tem um irmão?

Boy: Tenho, senhor.

Vladimir: E o que ele faz?

Boy: Cuida das ovelhas, senhor.

Vladimir: E por que ele não bate em você?

Boy: Não sei, senhor.

(BECKETT, 2005, p. 101-102)
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É curioso que Godot castigue somente o menino que 
cuida das ovelhas e não o que cuida das cabras25. O dualismo 
está sempre presente na peça. Esperando Godot nos mostra o 
equilíbrio dos dois lados e a inércia não só dos homens, mas 
também de Deus para determinar o curso da vida. Até mesmo 
a natureza parece recusar-se a ter Determinações. A árvore 
da peça tende a recusar-se a florescer (ainda que no segundo 
ato apareçam “quatro ou cinco folhas” em um de seus galhos). 

Em seu monólogo, Lucky repete várias vezes, “o tempo 
dirá”. Mas, na verdade, o tempo da espera é um tempo morto e 
sem explicações ou intervenções no desenvolvimento das míni-
mas ações desses personagens. Afinal, por que uns atormentam 
enquanto que outros são atormentados? Por que na Bíblia Abel 
é mais querido por Deus do que Caim? Por que Godot protege 
um menino e maltrata o seu irmão? Em Esperando Godot, os dois 
lados da moeda estão sempre à mostra: Pozzo e Lucky, Estragon 
e Vladimir, os dois atos da peça – o primeiro com a árvore 
sem folhas e o segundo com algumas folhas. Os dois lados são 
explorados nessa peça, de forma simétrica, reforçando, assim, 
o pensamento de Noica de que a Terra não é totalmente sã, nem 
doente; o planeta passa por fases. Assim como o cosmos, nós 
sofremos essas modificações continuamente. 

No segundo ato, Vladimir diz a Estragon que eles pode-
riam começar tudo novamente, evidenciando a circularidade e 
a repetição de acontecimentos/diálogos não somente na peça, 
mas na vida por si só. A grande arbitrariedade na peça é que 

25 Em Mateus, 25: 31-33, lemos o seguinte trecho a respeito do Filho do Homem 
que usurpa o papel de Cristo no Juízo Final: “o Filho do Homem irá assen-
tar-se em seu trono glorioso. Todas as nações estarão diante dele, e ele irá 
separar o povo, como o pastor separa as ovelhas e os bodes – aquelas à sua 
direita, estes à sua esquerda”. (PETERSON, 2002, p. 1415).
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nada acontece duas vezes, porém as situações se repetem como 
um pesadelo, ainda que de forma diferente da primeira. Nessa 
segunda parte, novamente Estragon menciona a possibilidade 
de ambos se enforcarem na árvore como se fosse a primeira vez 
que ele fizesse o convite a Vladimir. Este, por sua vez, chama a 
atenção, novamente, para o fato de eles não terem corda sufi-
ciente para realizar tal tarefa. Estragon responde que irá trazer 
um pouco de corda no dia seguinte, assim como prometera no 
início da peça. Mais adiante, Pozzo reaparece cego e Lucky 
mudo. Um garoto entra em cena para trazer a mensagem de 
Godot – a mesma promessa de que ele virá no dia seguinte. 
Seria esse garoto o mesmo do primeiro ato ou seria o seu irmão? 

A dualidade destaca-se no texto a todo instante: os dois 
garotos, as duplas Pozzo e Lucky, Vladimir e Estragon, as duas 
árvores, os diálogos repetidos. No segundo ato, o sol se põe e a 
lua nasce novamente. Então, os personagens, um tanto esque-
cidos do dia anterior, permanecem esperando por Godot, como 
se fosse a primeira vez. Mesmo sendo essa espera insustentável, 
eles permanecem inertes, sem Determinações, imóveis no palco, 
como duas cariátides, dois pilares, firmes. Em certo momento, ao 
tentar erguer Pozzo que se encontrava caído no chão, Estragon 
reclama e diz que eles dois não são cariátides para sustentar 
Pozzo: “Por mais quanto tempo temos que ficar carregando ele? 
Não levamos o menor jeito para cariátides!” (BECKETT, 2005, 
p. 175). De fato, ambos não são colunas para sustentar o peso de 
Pozzo, no entanto, por outro lado, sustentam diariamente um 
peso ainda maior – o peso da existência. Vladimir e Estragon 
representam, assim, os dois pilares do teatro beckettiano que 
se desenvolverá a partir de Esperando Godot.

Enquanto que o doente de horetite (Fausto e Dom Quixote) 
deseja e busca Determinações para si, o doente de ahorecia 
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recusa as Determinações (desejos, objetivos) em nome do Geral 
(Godot). Em Esperando Godot, os personagens parecem não saber 
onde estão, de onde vieram, muito menos o que fazer com o 
tempo presente da espera. Ao final da peça, Vladimir e Estragon 
permanecem como duas estátuas, como se esperassem que o 
seu Individual pudesse ser fundido ao geral (Godot).

A situação estática na peça reveste-a de uma falsa simplici-
dade. A verdade é que, após Esperando Godot, o teatro nunca mais 
foi o mesmo. Beckett desafiou as leis convencionais do drama e 
criou um estilo singular na dramaturgia do século XX, cunha-
do pelo escritor húngaro, Martin Esslin, de Teatro do Absurdo. 
A ideia de uma existência absurda e sem sentido que anula o 
indivíduo e consequentemente o deixa sem Determinações é 
evidenciada na dança de Lucky cujos movimentos repetitivos 
revelam a tentativa de escapar de uma teia (a vida) que o apri-
siona, semelhante à existência repetitiva do incansável Sísifo. 
Como sabemos, o personagem mítico é condenado a executar 
a mesma tarefa de empurrar uma grande pedra para o topo 
de uma montanha, para vê-la despencar montanha abaixo e 
em seguida levá-la ao topo de novo, sendo, portanto, fadado a 
repetir essa tarefa cíclica eternamente. Situações e movimentos 
repetitivos são uma constante no teatro beckettiano. Os diálogos 
também se repetem, talvez para evidenciar a automatização do 
ser, revelando uma atitude sísifica e estoica em relação ao mundo 
contemporâneo. Ao comentar a literatura de Beckett, Alain 
Badiou, no capítulo “Être et langage”, em seu livro Beckett: l’in-
crevable désir, afirma que “nous avons l’obligation de parler”26 
(1995, p. 27), pois obedecemos ao imperativo do ser, e o ser é feito 
de linguagem. Portanto, o mito de Sísifo apenas simboliza essa 

26 Temos a obrigação de falar.



DIAGNÓSTICO LITERÁRIO À LUZ DAS SEIS DOENÇAS 
ESPIRITUAIS DE CONSTANTIN NOICA: 

Esperando Godot e outros casos

99

eterna repetição a qual a humanidade está eternamente fadada 
a cumprir – o verbo.

Para evitar o absurdo da existência somente o suicídio 
daria um ponto final ao trabalho fracassado de Sísifo. Porém, 
ainda que o suicídio seja trazido para Esperando Godot como 
uma possibilidade de pôr um fim ao tormento dos persona-
gens, a atitude sísifica dos indivíduos beckettianos impede que 
o suicídio se concretize. Tal atitude, que também é a do autor 
irlandês, pode ser observada em sua incansável tentativa de 
registrar a solidão, a impotência e o fracasso humano em suas 
peças posteriores. 

Como bem afirma Noica, há diversos momentos na lite-
ratura que, naturalmente, põem em perigo a tríade ontológica 
(IDG) – Individual, Determinações, Geral – já que um dos três 
inevitavelmente será sacrificado em prol dos outros. Somos 
cientes, portanto, de que essa “tripleta ontológica” (NOICA, 
2011, p. 38) nunca estará em perfeito equilíbrio. Contudo, adver-
te-nos o filósofo,

entre os três, é o absurdo contemporâneo que 

lesa o ser mais profundamente, e com ele o 

verbo, pois, desorganizando-lhe e até destruin-

do as determinações e, mui particularmente, a 

comunicação, este corre o risco de já não poder 

exprimir nada exceto o não dizer (como no 

teatro de Ionesco). (NOICA, 2011, p. 38).

No trecho acima, o filósofo reforça o absurdo beckettiano, 
mencionando outro expoente do Teatro do Absurdo – o drama-
turgo Eugène Ionesco – cujas peças trazem diálogos mecânicos 
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e personagens desprovidos de senso e de objetividade, tal qual 
ocorre em Esperando Godot. 

Após essa breve descrição da peça, deixamos Vladimir 
e Estragon, estáticos, como dois pilares no palco, a espera de 
Godot. Sendo a peça circular, sabemos que esse não é o fim. 
Ambos devem retornar para a mesma árvore, continuamente, 
a exemplo de Sísifo e sua eterna tarefa. 

5.2 Godot, niilismo e ahorecia

A humanidade destroçada do cenário do pós-guerra é o 
cenário escolhido por Beckett. É por meio da negatividade que 
o autor irlandês consegue rejeitar a Determinação da criação de 
uma literatura compatível com os demais textos que não sofram 
estranhamento do público e que sejam bem recepcionados pela 
crítica e pelo mercado editorial. A estética negativa do autor 
ilustra bem o que é teorizado na estética de Theodor Adorno 
e demais considerações sobre o trabalho de arte na época do 
pós-guerra por escritores da Escola de Frankfurt. 

Escritores do campo da Teoria Crítica contemporânea 
atualizam e renovam as considerações frankfurtianas, a exem-
plo de Slavoj Žižek (2014) ao afirmar que, após Auschwitz, não 
é somente a poesia que deixa de ter expressão, mas sobretudo 
a prosa. E aqui podemos acrescentar o drama. De fato, a arte 
sofreu e permanece sofrendo rupturas ao logo dos anos, porém, 
após as grandes guerras, o lirismo e o sentimentalismo passa-
ram a soar de forma artificial, como se quiséssemos repetir 
o passado em um presente que não o comporta mais, como 
se fôssemos Dom Quixote, tentando instaurar no presente os 
valores e os princípios de outro tempo. Para Adorno, seria uma 
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afronta escrever poesia após Auschwitz, não porque tenhamos 
que ser contra a poesia em si, muito pelo contrário, é justamente 
em respeito à poesia que não cabe ao poeta cantá-la da mesma 
forma que antes. De fato, como Žižek 27 afirma, a prosa também 
não é mais a mesma, principalmente ao observarmos a ficção 
de autores a partir de James Joyce e Virginia Woolf que inau-
guraram a técnica narrativa do fluxo da consciência em seus 
textos e abriram caminhos para uma prosa contemporânea que 
não mais sustenta a figura tradicional do narrador. A partir de 
1920 as narrativas tendem cada vez mais à digressão e à abstra-
ção. O excesso de abstração e de introspecção nos personagens 
resulta justamente na ausência de ações, ou seja, na recusa de 
Determinações, como bem observa Noica. 

O homem contemporâneo convive com a ausência da 
práxis, de ações significativas que sejam dignas de narra-
ção. O texto no qual prevalece o fluxo da consciência tende a 
produção de uma abstração produzida pelo constante exer-
cício de reflexão da personagem, mas que não resulta em 
nenhuma ação concreta e, portanto, reforça a ideia de Noica 
de que as Determinações não são mais possíveis ao homem 
contemporâneo ahorécico. 

O texto dramático de Beckett serve como exemplo perfei-
to para a nossa reflexão, porém suas narrativas não ficam para 
trás. Tanto no drama como na prosa, verifica-se o fluxo da cons-
ciência reforçando a reflexão e a abstração dos personagens em 
contraposição à incapacidade de agir. Em ambos os gêneros, 
constatamos personagens isentos de objetivos.

27 Salvoj Žižek em seu livro Violência (2014) diz que a famosa afirmação 
de Adorno merece correção. Não é a poesia que se torna impossível após 
Auchwitz, mas a prosa. A prosa realista fracassa quando tenta abordar a 
situação insustentável dos campos de concentração.



DIAGNÓSTICO LITERÁRIO À LUZ DAS SEIS DOENÇAS 
ESPIRITUAIS DE CONSTANTIN NOICA: 

Esperando Godot e outros casos

102

As peças de Beckett podem ser divididas em dois momen-
tos. Primeiramente, temos as peças mais longas como Waiting 
for Godot (Esperando Godot), Endgame (Fim de partida), Krapp’s last 
tape (A última gravação de Krapp) e Happy days (Dias felizes), peças 
que trazem um enredo, de certa forma, definido ainda que 
demasiado conciso como a espera vã de Vladimir e Estragon. 
Em seguida, temos o seu teatro tardio, cujas peças Play (Peça), Eh 
Joe (Não é Joe?), Not I (Não eu), Footfalls (Passos), e Rockaby28 (Canção 
de ninar) tornam-se ainda mais concisas e a linguagem ganha 
um caráter mais problemático por meio de monólogos inter-
mináveis e absurdos, aparentemente desprovidos de sentido. 
Nelas, os personagens passam a ser reduzidos a somente um 
indivíduo no palco.

A arte minimalista do autor reforça a ausência de Deter-
minação dos personagens em suas peças por meio de indivíduos 
que representam resquícios de um passado, ruínas de um tempo. 
A rotina desses personagens revela a incapacidade de compreen-
der o mundo e uma indiferença em relação ao presente no qual 
se encontram. Contentam-se com a miséria das palavras que 
ainda lhes restam para comunicar algo, para preencher o tempo 
de sua existência, uma existência que se alonga e se torna cada 
vez mais insustentável devido à ausência de ação. 

Por tudo isso que observamos aqui, o teatro beckettiano 
causa incômodo e perturba os sentidos do público, um efeito 
já esperado da estética negativa produzida pelo autor irlandês 
e defendida por grande parte de sua fortuna crítica. A escolha 
dos atores, a cor predominantemente cinza, o cenário compos-
to de restos, ruínas e desolação, acompanhado de indivíduos 

28 Possíveis traduções: “Cadeira de balanço” ou “Canção de ninar”. Em francês 
foi traduzida como Berceuse.
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que vagam sem destino; esse é o retrato de Esperando Godot, um 
teatro que deixa o público suspenso no vazio. E esse vazio não 
nos impulsiona a buscar por respostas, pois sabemos, de forma 
estoica, que não é possível encontrá-las.

Constatamos que a literatura beckettiana vem sendo 
estudada como a literatura da despalavra, ou ainda, do fracasso 
da linguagem, da recusa em representar o Realismo tão evitado 
por Beckett. Aliás, o Realismo nunca foi favorecido pela ficção 
irlandesa. Conforme Eagleton29, desde as fantasias extrava-
gantes das sagas celtas aos grandes antirromances como os de 
Laurence Sterne e os de James Joyce, o Realismo não tem sido o 
foco dos artistas irlandeses. Beckett considerava-se impoten-
te diante da linguagem, incapaz de manipular as palavras na 
sua construção teatral. Talvez, justamente para enfrentar esse 
embate com a linguagem, tenha criado enredos absurdos, com 
personagens cujo discurso, ainda que beire a falta de sentido 
e revele uma falta de comunicação com o público, repete-se 
continuamente. Essa fala insistente ad infinitum é observada no 
exemplo das fitas de Krapp’s last tape30.  

29 Introdução de Terry Eagleton ao livro: Samuel Beckett: anatomy of a literary 
revolution (Casanova: 2006, p. 1-9).
30 Peça escrita em 1958. Composta de um ato, a peça traz o monólogo de um 
homem de 69 anos. Sentado, diante de um gravador, ele rememora o seu 
passado quando gravou uma fita cassete aos 39 anos relatando os principais 
acontecimentos de sua vida. Aproveita, então, para atualizar a gravação, 
contando o que se passou nos últimos 12 anos. 
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Além de uma visão formalista, com ênfase na sintaxe 
revolucionária do autor, como bem defende Casanova (2006)31, 
é possível investigar o espectro do niilismo na obra de Beckett. 
Seja na obsessão com o formalismo, seja na insistência em trazer 
a negatividade para o palco, evidenciamos a recusa do teatro 
beckettiano em estabelecer um diálogo imediato com o públi-
co. Tal atitude possui relação com a rejeição à Determinação 
de estabelecer uma comunicação com o público. Desse modo, 
vemos que o niilismo, assim como o estoicismo, corrobora para 
a ausência de Determinações no teatro beckettiano. Por essa 
razão, e visando uma melhor compreensão da recusa em ter 
Determinações, bem como da insistência por enredos negativos 
e desesperançados, iremos alongar um pouco a discussão acerca 
do niilismo na obra do autor.

Estudioso da obra de Beckett, Shane Weller (2011) defende 
que a modernidade é palco para o niilismo e que a arte pode ser 
vista como única força superior capaz de neutralizá-lo, trans-
formando-o em um espectro que funciona como uma crítica da 
modernidade. Seguindo o pensamento de Weller, certamente o 
niilismo que buscamos não é o niilismo vulgar que torna a lite-
ratura beckettiana dependente do questionamento metafísico 
do Ser e da fragmentação do sujeito, mas sim o niilismo enquan-
to crítica em relação à ideologia, às convenções da sociedade. 

31 Em Samuel Beckett: anatomy of a literary revolution (2006), Pascale Casanova 
argumenta que a crítica sobre a obra beckettiana tem negligenciado a impor-
tância estrutural/formal dos textos, bem como o contexto que envolve a 
sua criação. A autora critica a interpretação equivocada da obra de Beckett 
como sendo uma arte do indizível, caracterizada por palavras e sentimentos 
inarticulados. Na verdade, Beckett consegue ultrapassar o ponto zero do 
niilismo da modernidade, ao transformar o negativo em positivo. E como se 
dá essa transformação? Por meio da literatura do menos, resultando em uma 
revolução estética, fato que tem sido pouco explorado pela crítica beckettia-
na, conforme defende Casanova.
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Em Modernism and nihilism (2011), Weller entende o niilis-
mo como uma característica inerente à modernidade. Em seus 
outros livros, A taste for the negative: Beckett and nihilism (2005), 
Literature, philosophy, nihilism: the uncanniest of guests (2008), e 
Beckett, Literature and the Ethics of Alterity (2002) depreende-se o 
modernismo enquanto um fenômeno estético, filosófico e polí-
tico permeado pelo niilismo. Essas três formas do modernismo 
relacionam-se entre si e se configuram como uma reação a uma 
modernidade que vem sofrendo uma decadente fase. 

É sabido que, de acordo com uma primeira visão, que 
segue a dialética hegeliana positiva, a literatura de Beckett 
inicialmente é compreendida como uma poética da negativi-
dade, da ausência de objetividade, do niilismo, do absurdo, e, 
portanto, desconexa do real. Uma segunda visão, apreendida 
pela dialética negativa adorniana, revela que essa mesma lite-
ratura é interpretada como uma arte cuja negatividade não é 
gratuita, mas sim necessária ao se opor ao mundo administrado 
da modernidade, um mundo reificado, dominado pelo princí-
pio da identidade. Conforme Weller (2011), é preciso ir além 
dos estudos que ora defendem Beckett contra a perseguição do 
niilismo, ora rotulam sua obra de niilista. 

Assim, buscamos observar no universo beckettiano o 
equilíbrio dos dois pontos de vista: seja o de que sua arte é palco 
do niilismo, do esquecimento do Eu, da incomunicabilidade, dos 
cenários grotescos, da cor cinza e do nada metafísico que envol-
ve os personagens; seja o de que seus textos representam uma 
superação desse niilismo, uma reação contra o nada metafísico 
que circunda o homem, evidenciada na insistência da lingua-
gem. O resultado disso é a criação de uma estética niilista e, 
portanto, avessa ao niilismo da modernidade. Tal estética serve 
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de antídoto para o próprio veneno do espectro do niilismo, por 
meio do qual parte da crítica tem rotulado a obra beckettiana. 

Eis a nossa tentativa de esboçar um quadro que torna 
evidente as duas visões referenciadas anteriormente (uma hege-
liana e lukacsiana e a outra seguida por autores como Blanchot 
e Adorno):

Beckett enquanto niilismo 
(visão convencional)

Beckett versus niilismo
(visão contemporânea)

Consumação do niilismo 
da modernidade

Reação contra as condições 
da modernidade

O mundo: originalmente mau Negação do mundo – criação 
de uma estética negativa

Realidade predeterminada Realidade incerta, incógnita 
diante das vicissitudes da vida

O nada metafísico, o 
esquecimento do Ser A metafísica do verbo

A busca pelo silêncio O imperativo da fala

Quadro 2 – Crítica Convencional versus Crítica Contemporânea.

Fonte: Autoria própria. 

O quadro mostra que a obra de Beckett é vista tanto como 
a própria incorporação/expressão do niilismo, como é identi-
ficada também como uma força contrária ao niilismo. Trata-se 
de uma arte que impulsiona a ultrapassagem do ponto zero do 
niilismo, produzindo o seu próprio reflexo, resultando, assim, 
na própria destruição desse espectro, como se o niilismo fosse 
uma medusa que ao mirar a sua própria imagem culminasse em 
sua destruição. É na atitude de negar o real que a literatura de 
Beckett liberta-se dos estereótipos, do princípio da identidade 
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e da homogeneidade esperadas da modernidade, e opta pela 
diferença, pela singularidade de uma ética/estética que privi-
legia a incerteza e a incompletude.

O estudo de Shane Weller aponta para uma alternativa 
que salva, de certa maneira, a obra beckettiana da nuvem exis-
tencialista e de uma metafísica insólita. Weller esclarece que 
a estética niilista do autor promove pistas de que talvez possa 
haver um terceiro caminho, uma terceira visão além da hege-
liana e adorniana. Na obra minimalista de Beckett destaca-se 
o seu radicalismo estético, semelhante à pintura abstrata32 que 
nega a materialidade do mundo e inaugura o vazio, deixan-
do para trás as ruínas do discurso retórico em relação ao Ser, 
ao Existencialismo e ao Teatro do Absurdo que durante certo 
tempo moldaram a crítica em torno da obra beckettiana.

Caso insistíssemos numa investigação mais detalhada, 
poderia até mesmo ser possível livrar Beckett da classifica-
ção de “ahorécico”, defendida por Noica. Afinal, por meio do 
“impulso criativo do artista” apontado por Alain Badiou em 
seu livro On Beckett (2003), observamos que ao autor irlandês 
não lhe faltavam Determinações. Como bem afirma Noica (2011, 
p. 116), no capítulo sobre a ahorecia, “o homem deve aprender 
a indiferença”. Sem dúvida, os personagens beckettianos, a 
exemplo de Vladimir e Estragon, incorporam esse sentimento 
de indiferença. Porém, o mesmo não se pode afirmar a respeito 
do criador – Beckett.

Em relação às categorias propostas por Noica, não 
devemos interpretar a palavra doença de forma negativa. 
As doenças são manifestadas pela história, pela cultura e 

32 Sabemos que, embora a obra de Beckett gere imagens bastante abstratas, 
certas peças não são reconhecidas pelo autor enquanto abstrações. 
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pelo indivíduo. E a consciência da doença pode sinalizar para 
o seu próprio remédio. Dessa forma, o presente capítulo empe-
nhou-se em analisar, ainda que de modo breve, o niilismo em 
Esperando Godot aliado à doença ahorecia, observando que essa 
precariedade do espírito, sendo uma das doenças da lucidez, 
deve destacar, também, o grande alcance de Beckett enquanto 
um esteta. Se por um lado, o drama beckettiano representa 
a rejeição a qualquer Determinação, por outro lado, eviden-
cia o empenho (a Determinação) do autor em configurar uma 
estética niilista que se oponha ao Geral, ao ideal hegeliano 
positivo, por exemplo. 

Por fim, concordamos com Noica ao relacionar a ahorecia 
a Beckett e seu teatro. Afinal, como bem observa Alain Badiou, 
crítico arguto da obra beckettiana, uma das categorias aplicada 
à obra beckettiana é a ascese da palavra. E, evidentemente, essa 
ascese implica na renúncia da palavra beckettiana em obedecer 
à função de comunicação direta e instantânea com o público.   

Posto isso, terminamos este capítulo oferecendo os dois 
lados da moeda do teatro beckettiano. Se Esperando Godot confi-
gura-se como um exemplo de ahorecia ou não cabe ao leitor 
julgar. Aqui não ousamos determinar uma única interpretação. 
Ao final, imiscuímo-nos, ou ainda, aprendemos a indiferença 
dos estoicos e finalizamos com o silêncio beckettiano.



CAPÍTULO 6
ANA KARENINA: ATODECIA 

Uma das heroínas marcantes da literatura realista 
ocidental, Ana Karenina (1877) de Liev Tolstói (1828-1910) figura 
como exemplo de violação do código social e da busca por um 
individual autêntico. Dividido em oito partes, o romance traz 
vários subenredos e aborda questões como o bem da comunida-
de em contraposição ao bem particular, assim como a situação 
dos camponeses na Rússia Czarista. 

Na época, a Rússia passava por várias reformas como a 
Reforma Emancipadora de 1861, que trouxe melhorias para 
a classe camponesa. Cientes da impossibilidade de abordar a 
totalidade da riqueza extraordinária dessa narrativa de Tolstói, 
contentamo-nos, aqui, em concentrar a nossa breve análise no 
enredo principal que envolve o casal Ana Karenina e Alexei 
Alexandrovitch Karenin, um servidor público de vida estável. 
Temas como o casamento, a família, a hipocrisia, a liberdade e a 
morte acompanham o drama vivido pela personagem principal. 
Ana vive um amor extraconjugal e esse fato transformará toda 
a sua vida presente e futura. Inserida na aristocracia, ela possui 
sua realidade individual muito bem firmada: é uma mulher 
bela, possui notoriedade na sociedade em que vive, é amada 
pelo marido e mãe de uma criança adorável. No entanto, após 
conhecer o Conde Vronski, a personagem recusa sua realidade 
e se abre a uma nova experiência que a impulsiona a encontrar 
o seu individual verdadeiro. 

O romance apresenta o casal em meio aos encontros 
sociais. Num desses encontros, precisamente na estação de 
trem, Ana conhece o Conde por quem se apaixona e é igualmente 
correspondida. Os dois passam a se encontrar com frequência e 
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os boatos têm início, chegando ao ponto de seu marido interro-
gá-la sobre sua nova amizade. No início, Ana esconde o seu caso 
amoroso, mas com o passar do tempo fica grávida e pensa em 
pedir o divórcio para unir-se a Vronski. O drama de Ana é que 
ela terá que optar entre o filho de sua primeira união e o amante, 
dado que a criança, Aliocha, ficará com o pai após o divórcio. 

Ao optar pelo amante, a heroína de Tolstói viola o códi-
go social do casamento e enfrenta o preconceito e o desprezo 
da sociedade. No final, depois de conviver durante anos com 
Vronski, ela percebe a crescente negligência e indiferença do 
amante. Além disso, sua constante crise de ciúmes e para-
noia em insistir que Vronski lhe é infiel termina por afastá-lo 
ainda mais dela. 

Ao fim, sem encontrar amor no presente, sentindo-se 
cada vez mais isolada e rechaçada pela sociedade, sem chances 
de poder recuperar o passado e sem perspectiva de construir 
o futuro, a heroína comete suicídio, atirando-se nos trilhos 
do trem. Mas a narrativa não se resume a isso. Apesar de esse 
ser o drama principal, ele não está separado da totalidade do 
romance. A tragédia da personagem não deve ser considera-
da isoladamente e sem referência aos demais relacionamentos 
apresentados no romance. Juntos, todos eles compõem a diver-
sificada sociedade russa da época.

Para exemplificar o caso de atodecia, focamos em Ana 
Karenina por ser essa a principal personagem e centro da 
ação desencadeada nesse romance de Tolstói. Conforme Noica, 
a recusa atodécica, ou seja, a recusa do Individual pode ser 
influenciada por um sentimento de compaixão para com o 
mundo ou de indiferença em relação ao particular. Em ambos 
os casos, o ser humano recusa o Individual em prol de uma 
essência, algo que ultrapassa o seu universo privado.
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Tomando como exemplo Ana, observamos que a recusa da 
sua vida particular comanda todo o desenvolvimento da narrati-
va. O drama será o intenso conflito pessoal da personagem como 
resultado da recusa de sua vida privada em prol de uma essência, 
um ideal – o amor verdadeiro pelo Conde Vronski. Esse amor 
ultrapassa a esfera individual da personagem que arrisca todo o 
seu passado e presente por um futuro de incertezas. A perseve-
rança de Ana na realização do amor verdadeiro destoa da forma 
fria e racional que as outras senhoras da alta sociedade interpre-
tam o amor. Observemos um breve diálogo casual que se passa 
entre alguns convidados no salão de festas da princesa Betsy:

– É verdade que a Vlacievna mais nova vai 

casar com Topov?

– Sim, dizem que sim. 

– Surpreende-me que os pais consintam. É um 

casamento de amor, segundo ouço dizer.

– De amor! – exclamou a embaixatriz. – Onde 

foi escolher essas ideias antediluvianas? Quem 

fala em amor nos nossos dias?

– Que quer, minha senhora? – disse Vronski. 

– Essa velha moda ridícula ainda não acabou 

de todo.

– Tanto pior para os que ainda a usam! Em 

matéria de casamentos, só tenho uma espécie 

feliz: o casamento de conveniência.

– Pode ser mas, em troca, a felicidade desses 

casamentos muitas vezes desfaz-se em pó, 

justamente porque surge o amor, no qual não 

acreditavam – replicou Vronski. (TOLSTÓI, 

2009, p. 150).
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Ana não se encaixa no modelo artificial da sociedade a 
qual pertence. Ao contrário das senhoras que conversam na 
festa, ela tem dificuldade em manter uma rotina hipócrita e 
enfadonha de um casamento de conveniência. A ruptura com 
a realidade individual aristocrata gera uma tensão interna 
no romance. Ao longo do enredo, observamos que a paixão 
desregrada de Ana a impede de realizar tanto o ideal de amor 
(Geral), como o ideal da vida pacata (Individual), cercada pelo 
seu filho amado. Nas duas últimas partes do livro, após ter 
fugido de casa e tentar construir uma nova vida com o aman-
te, ela enfrenta uma nova realidade no convívio com Vronski. 
Diante do esfriamento da relação extraconjugal com o Conde 
e da impossibilidade de voltar atrás e recuperar a sua vida 
privada familiar, Ana se vê sem saídas. Sabe que a sociedade 
não a perdoará devido à escolha que fez.  

Ana Karenina é uma personagem que enfrenta obstá-
culos até o fim pelo seu amor, sem sucumbir à moralidade da 
sociedade de sua época. Corajosa, confessa ao marido que ama 
outro homem. A confissão ocorre no dia da corrida de cavalos, 
quando Vronski sofre um acidente com a sua égua e ela se deses-
pera. Juntos, marido e mulher assistem a corrida e presenciam 
a queda do Conde. A cena de intensidade e emoção da corrida 
apressa o momento de sua confissão. Assim, a corrida possui 
uma forte conexão com o desenlace do futuro da personagem 
após a confissão feita ao marido:

O pavor era tão geral que o grito de Ana, quan-

do Vronski caiu, a ninguém surpreendeu. Mas 

imediatamente após a queda operou-se no 

rosto dela uma grande mudança, uma mudan-

ça definitivamente indecorosa. Perturbou-se 
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profundamente. Principiou a agitar-se como 

um pássaro que cai na armadilha. [...] Ana 

deixou-se cair na cadeira, escondendo o 

rosto atrás do leque. Karenine percebeu que a 

mulher chorava, sem poder reprimir as lágri-

mas nem os soluços que lhe agitavam o peito. 

(TOLSTÓI, 2009, p. 227-228).

Atordoado com o comportamento impulsivo e inesperado 
da esposa, Alexei a repreende por ela ter chorado e perdido o 
controle na frente de todos por causa da queda do cavaleiro 
Vronski. A arte épica de Tolstói está em unir o relato da corrida 
ao relato da evolução dos personagens no drama. O momento de 
tensão vivenciado por Ana irrompe bruscamente no momento 
da queda de Vronski. Ana observa o seu amante na pista de 
corrida e sofre com a queda abrupta, matando a égua e deixan-
do o rapaz acidentado. Seu marido, Alexei Alexandrovitch, 
observa-a atentamente enquanto ela observa Vronski caído no 
chão. O momento da queda ocasionará o desabafo, a explosão de 
Ana ao revelar ao marido: “Amo-o, sou amante dele. Não posso 
tolerar-te, tenho-te medo e ódio... Podes fazer de mim o que 
quiseres” (TOLSTÓI, 2009, p. 229).

Em Ana Karenina, a corrida de cavalos não é uma digressão 
dentro da narrativa. Há um forte elo entre o enredo e o evento 
da corrida. Quando Vronski cai de sua égua, percebemos que 
essa ação repercutirá em todo o desenvolvimento do roman-
ce. A corrida torna-se o ponto crucial de um grande drama. 
A queda de Vronski provocará uma reação em Ana Karenina 
que modificará totalmente a vida da heroína. Antes da corrida, 
Ana já sabia que estava grávida do amante. Ao assistir a corrida 
e presenciar o acidente, Ana, apreensiva e sensibilizada, toma a 
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decisão de revelar o seu amor por Vronski ao marido. A partir 
de então, sua vida se desmoronará. A convivência insuportável 
com o marido, a possibilidade do divórcio, a separação do seu 
filho, enfim, tudo virá à tona após o episódio da corrida de 
cavalos, que, esteticamente, tem a função de desencadear toda 
a ação do drama principal no romance.

O texto “Narrar ou descrever?”, um dos capítulos de 
Marxismo e teoria da literatura (2010), de György Lukács, destaca 
que o desenvolvimento da ação na corrida assemelha-se a uma 
ação épica. Tal ação ligará os personagens ao drama princi-
pal. A queda de Vronski afetará toda a realidade ao seu redor, 
modificando não somente a sua vida, mas a vida dos outros 
personagens. Não se trata somente da descrição de uma corrida 
casual de cavalos, mas do destino dos personagens.

A queda física de Vronski sinaliza, portanto, para a queda 
moral de Ana. O desequilíbrio físico do rapaz na corrida refle-
te-se no desequilíbrio emocional da heroína. Após o incidente 
da corrida, seguida de sua confissão do adultério, e posterior-
mente a sua fuga de casa, a personagem passará a ser alvo do 
preconceito da sociedade russa. O desenvolvimento da ação do 
romance apresenta-se, assim, coerentemente ligado ao desfe-
cho das relações sociais e emocionais desenvolvidas na trama.

A ação e a descrição no romance caminham juntas no 
desenvolvimento do drama, mas a primeira deve ir além para 
compor a grandeza e a força de vontade de Ana. Tolstói privi-
legia a narração dos acontecimentos na vida dos indivíduos, 
pois não descreve imagens, mas fatos. Conforme Lukács, essa 
tendência ao épico engrandece o romance. O realismo do autor 
russo privilegia a humanidade de Ana, evidenciando que o 
destino da personagem está sempre em jogo e muda conforme 
o desencadeamento dos fatos.
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Em seu texto, Lukács (2010) desenvolve reflexões acer-
ca dos métodos descritivo e narrativo, amplamente utilizados 
pelos autores literários ao longo dos anos. Mesmo concordando 
que a descrição é um método de composição essencialmente 
moderno, o crítico confirma a importância do desenvolvimento 
da ação dramática e favorece a narração, ressaltando a grandeza 
épica da corrida de cavalos. O texto literário de Tolstói ultrapas-
sa qualquer tentativa de uma descrição pitoresca da Rússia de 
sua época. A humanidade da personagem Ana Karenina é eleva-
da, fazendo-a ultrapassar os limites ideológicos das armadilhas 
sociais que a envolvem: a moral cristã e o casamento. Como bem 
observa o autor húngaro, ainda que o artista retrate o quadro 
ideológico de seu tempo, é necessário ultrapassá-lo por meio de 
personagens grandiosos que nos inspiram, que possuem perso-
nalidade e autonomia para mudarem o seu destino.

Em verdade, o divórcio era a única solução para liber-
tar Ana e fazê-la conhecer o amor. Na conversa com o seu 
irmão, Stepane Arkadievitch (também chamado de Oblonski), 
Ana abre o seu coração. O irmão compreende bem a situação 
intolerável vivida por ela entre o lar com o marido e o amor 
proibido com Vronski. Stepane percebe o crescente estado 
melancólico da irmã:

– Parece-me que te entregas demasiado à 

melancolia. É preciso reagires. Faz-se mister 

olhar a vida cara a cara. Bem sei que custa 

muito, mas...

– Ouvi dizer que as mulheres amam os homens 

até nos seus vícios – precipitou Ana, de repen-

te –; pois eu, pelo contrário, odeio até na virtu-

de. Não posso viver com ele. Compreendê-lo é 
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algo que actua sobre mim fisicamente e me 

faz perder o domínio de mim mesma. É-me 

impossível, completamente impossível, viver 

com ele. Que hei-de eu fazer? Era desgraçada 

e pensava não ser possível vir a sê-lo mais do 

que já era. Não podia sequer imaginar o que 

sofro agora. Queres crer? Apesar de saber que 

é um homem bom e virtuoso, odeio-o! Odeio-o 

pela sua própria magnanimidade. Nada 

me resta então... – quis dizer, a morte, mas 

Stepane Arkadievitch não a deixou concluir. 

(TOLSTÓI, 2009 p. 457).

Continuar em um casamento sem amor era pior do que 
a morte para Ana. Para aumentar ainda mais a sua angústia, 
Ana é ciente de que Alexei é um marido íntegro, honesto e 
sem vícios, sendo até mesmo generoso e bondoso ao ponto de 
perdoar a sua traição. Antes de seu encontro com Vronski, ela 
não sabia o quão era infeliz vivendo um casamento de aparên-
cias. Agora, tendo vivenciado o amor, sente a necessidade de 
ser forte e não se privar da felicidade. Tal felicidade só seria 
possível com a realização do divórcio. Ocorre que o divórcio 
na época era bastante desfavorável para as mulheres. Só era 
possível concretizar o divórcio se um dos cônjuges se confes-
sasse culpado, e se Ana confessasse o adultério oficialmente 
teria sua vida destruída para sempre e, consequentemente, não 
seria mais aceita nos círculos da sociedade russa. Mas vejamos 
a sequência do diálogo anterior, quando Stepan tenta trazer 
leveza ao drama de Ana:
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– Estás doente e excitada – disse-lhe –; exage-

ras muitíssimo. A situação não é tão horrível 

como tu dizes.

– Não, Stiva – disse. – Estou perdida, estou 

perdida, pior ainda. Ainda não morri, nem 

posso dizer que tudo tenha terminado. Pelo 

contrário, sinto que ainda não terminou. Sou 

como uma corda tensa que tem de acabar 

por partir. Ainda não cheguei ao fim... mas 

há-de ser terrível. 

– Não, não, a corda pode ir-se distenden-

do, pouco a pouco. Não há situação que não 

tenha uma saída. (TOLSTÓI, 2009 p. 457) 

(grifo nosso). 

A personagem sente-se como uma “corda tensa” e essa 
tensão repercutirá em todo o romance, culminando com o 
suicídio de Ana. Nessa quarta parte do livro a personagem já 
pressente o destino trágico que a aguarda.

Tolstói prende a atenção do leitor em todas as situações 
vivenciadas por Ana, momentos que provocam o crescimento da 
personagem, levando-a a refletir sobre cada passo a ser tomado 
em diferentes acontecimentos da narrativa que desenharão o 
seu destino. O autor une a experiência trágica individual de Ana 
ao contexto da sociedade russa. Conforme Raymond Williams, 
em seu ensaio “Tragédia social e pessoal: Tolstói e Lawrence”, o 
romance do autor russo forma uma estrutura compacta, coesa, 
ligando todos os elementos da vida e da arte: “Tolstói demonstra 
uma extraordinária energia criadora e moral. O fluir e o estan-
car da vida é visto como algo muito complexo em Ana Karenina” 
(WILLIAMS, 2002, p. 168). A heroína figura como um exemplo da 
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tentativa de dominação da vida pela vontade. Porém, sabemos 
que a realidade ultrapassa a personagem, submetendo-a ao Geral 
imposto pela sociedade, ou seja, ao universal da Rússia Czarista.

A reputação de Tolstói enquanto pensador e escritor cujas 
ideias filosóficas e teológicas estão imbricadas nos seus roman-
ces nos faz refletir a respeito da função da arte e da literatura. 
Como o escritor russo afirma em seu célebre ensaio “O que é 
arte?”, a grande obra deve trazer uma instrução moral. A arte 
não é somente um meio de prazer, mas um meio de comunica-
ção entre os homens e os acontecimentos do mundo exterior, 
unindo-os em uma só matéria. 

Como artista, o papel de Tolstói é o de estabelecer uma 
dialética entre a arte e a sociedade, posto que há uma influência 
recíproca entre ambas, tendo em mente livrar-se do espectro 
da ideologia e alcançar a liberdade por meio do seu estilo. Já o 
crítico literário deve buscar resgatar o aspecto humanizador e 
totalitário na obra. Nesse romance, vemos que Tolstói consegue 
denunciar a ideologia do sistema e valorizar o caráter humano 
das relações sociais. 

A lição desse romance parece apontar para o fato de que 
um indivíduo não alcançará a felicidade se os demais perma-
necerem infelizes, como sugeriu o próprio Tolstói. Nem mesmo 
Ana seria feliz eternamente com Vronski, pois carregaria 
sempre a tristeza da separação entre ela e seu filho Aliocha. 

Ana é a personagem que acredita valer a pena desprezar 
o seu próprio Individual sob o encantamento do Geral – o amor 
de Vronski – e a possibilidade de se arriscar nas vicissitudes 
da vida e de suas paixões. De certa forma, os relacionamentos 
frustrados e a solidão destrutiva são sintomas da sociedade 
russa decadente, evidenciados nesse romance, pois como bem 
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afirma Noica, a atodecia, para além de uma doença do indivíduo, 
é também uma doença da cultura (NOICA, 2011, p. 144).

Conforme Noica, a obra de Tolstói como um todo teori-
za a atodecia (a recusa do Individual). Tanto em Ana Karenina 
como em Guerra e paz33 os personagens, em sua maioria, não 
adquirem realidade individual e se apresentam niveladas. 
Ana possui uma realidade individual bem estruturada, porém 
termina recusando-a. Ao fazê-lo, consegue sair do “nivela-
mento” da narrativa e construir o seu próprio destino. Exilada 
de sua vida privada, de seu individual particular, a heroína 
encontra-se sem saídas. Seu suicídio no final confirma o 
aspecto extremo do espírito atodécico em Tolstói: “É numa 
alma sem corpo que pode terminar a atodecia, enquanto recu-
sa do individual, se essa recusa se perde do bom caminho de 
retorno ao real” (NOICA, 2011, p. 164). Não há retorno para 
Ana. Sua liberdade trouxe-lhe todos os riscos possíveis.

Noica afirma que o próprio autor russo era dominado por 
essa disfunção do espírito, ao sugerir que, em sua vida privada, 
foi impedido de realizar o seu ideal. Afinal, será mesmo possí-
vel a realização de nosso Individual autêntico? Ou será que o 
indivíduo tenderá sempre a ser abafado e envolto nas teias da 
sociedade e da História, ainda que lute desafiadoramente, como 
nos mostra a lição de Ana Karenina?

A heroína de Tolstói morre na ficção, mas se eterniza no 
imaginário do leitor que é seduzido pela história de um amor 
imortal que ultrapassa as convenções sociais. A paixão trágica 
de uma personagem tão intensa como Ana Karenina é comen-
tada por George Steiner em seu livro Tolstói ou Dostoiévski:

33 Em seu livro As seis doenças do espírito contemporâneo, precisamente no capí-
tulo sobre a atodecia, Noica traz como exemplo a obra Guerra e Paz. Para o 
nosso presente estudo, optamos pelo romance Ana Karenina. 
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Anna Kariênina morre no mundo do roman-

ce; mas cada vez que lemos o livro ela atinge 

a ressurreição; e mesmo depois de termos 

terminado ela ainda leva uma outra vida 

em nossa lembrança. Cada figura literária 

possui algo do inextinguível Pássaro de Fogo. 

Por meio das vidas regressivas e progressivas 

de seus personagens, a própria existência 

de Tolstói teve suas origens de eternidade. 

(STEINER, 2006, p. 187). 

Por meio de Tolstói, Noica demonstra a atodecia no ser 
humano, quando esse possui a sua liberdade tolhida diante da 
História. A lição deste capítulo é a de que o indivíduo se encon-
tra sempre dominado por leis que ultrapassam o seu Individual 
autêntico. A grandeza de Ana Karenina está em ter desafiado 
o destino que lhe havia sido imposto pela sociedade quando 
se casou por conveniência sem ter-lhe sido dado o direito de 
conhecer o amor. 



CAPITULO 7
ROBINSON CRUSOÉ E DOM JUAN: ACATOLIA 

Daniel Defoe (1660-1731) foi considerado o autor que 
inaugurou o gênero romanesco da Inglaterra no século XVIII, 
ocasionando a distinção feita entre romance e novel e tornando 
o romance finalmente reconhecido como um gênero literário 
a partir da publicação de Robinson Crusoé (1719). Obviamente 
outros romances de Defoe merecem a nossa atenção, bem como 
outras narrativas desse século, mas escolhemos esse pelo fato 
de Crusoé não só representar o embrião de um gênero literário 
que se desenvolvia rapidamente, como também o embrião do 
europeu civilizado. Acatolia é justamente a doença da civilização 
como será constatado ao final deste capítulo. 

A narrativa de naufrágio de Defoe definiu um tipo de 
ficção, a rabinsonada, como bem afirma Karl Marx, ao identificar 
a figura utópica de Crusoé com a dissolução da sociedade feudal 
na medida em que as novas formas de produção vinham se 
desenvolvendo desde o século XVI. Dessa forma, Crusoé repre-
senta o ponto de partida da história da ascensão do individua-
lismo e do modo de produção capitalista. 

Em O Capital, Marx faz referência aos “experimen-
tos robinsonianos”. O trecho seguinte é retirado do Livro 
Primeiro: O processo de produção do capital, na Primeira 
Seção: Mercadoria e dinheiro, no tópico: O fetichismo da 
mercadoria: seu segredo: 

A economia política adora imaginar expe-

rimentos robinsonianos. Façamos, por isso, 

Robinson aparecer em sua ilha. Moderado 



DIAGNÓSTICO LITERÁRIO À LUZ DAS SEIS DOENÇAS 
ESPIRITUAIS DE CONSTANTIN NOICA: 

Esperando Godot e outros casos

122

por natureza, tem, entretanto, de satis-

fazer diferentes necessidades e, por isso, 

é compelido a executar trabalhos úteis 

diversos, fazer instrumentos, fabricar 

móveis, domesticar lamas, pescar, caçar. [...] 

A própria necessidade obriga-o a distribuir, 

cuidadosamente, seu tempo entre suas 

diversas funções. Se uma absorve parte maior 

ou menor de sua atividade que outra, é porque 

há maiores ou menores dificuldades a vencer 

para se conseguir o proveito ambicionado. 

É o que a experiência lhe ensina, e nosso 

Robinson, que salvou do naufrágio o relógio, 

o livro-razão, tinta e caneta, começa, como 

bom inglês, a organizar a contabilidade de 

sua vida. Sua escrita contém um registro dos 

objetos úteis que possui, das diversas opera-

ções requeridas para sua produção e, final-

mente, do tempo de trabalho que em média 

lhe custam determinadas quantidades dos 

diferentes produtos. Todas as relações entre 

Robinson e as coisas que formam a riqueza 

por ele mesmo criada são tão simples e límpi-

das que até Max Wirth as entenderia, sem 

grande esforço intelectual. Elas já contêm, no 

entanto, tudo o que é essencial para caracte-

rizar o valor. (MARX, 2012, p. 98-99).

Robinson Crusoé poderia pertencer ao gênero do roman-
ce de aventuras no qual a profissão, o dinheiro, a vida social, 
o casamento e o amor são excluídos da vida do personagem 
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aventureiro. No entanto, em Crusoé, temos a aventura geográ-
fica aliada ao acúmulo de bens. Em seu ensaio: “Daniel Defoe: 
aventura e economia”, Otto Maria Carpeaux afirma que 

no fundo de todo romance de aventuras há 

uma fuga, fuga da economia para geografia, 

para os países virgens e as ilhas desconhe-

cidas, onde tudo é possível, menos um casa-

mento burguês e uma carreira comercial ou 

burocrática (1999. p. 353). 

Mas em relação a Defoe, Carpeaux defende que apesar do 
título Strange surprising adventures of Robinson Crusoe, a narrativa 
não se constitui simplesmente como um romance de aventuras. 
No século de Defoe a sociedade econômica inglesa vivia uma 
transição. Daí o crítico afirmar que Robinson Crusoe é o romance 
do capitalismo. (CARPEAUX, 1999, p. 355).

Quanto mais observamos as narrativas do passado, desde 
a grande épica, constatamos que o indivíduo era sempre ligado a 
um clã, a uma sociedade, de maneira que a atividade individual 
era sempre dependente do todo. Porém, a partir do século XVIII, 
o elo entre o indivíduo e a sociedade em comunidade passa a 
sofrer alterações. E Robinson Crusoé ilustra bem o surgimento 
desse novo indivíduo imbuído do desejo de prosperar. O perso-
nagem é metódico, racional e prático ao executar suas ações 
na ilha. Sabe administrar o tempo de forma útil e mantém um 
diário como livro de registros de todo o dinheiro e bens que 
acumula nos seus périplos marítimos. Em vez de se desesperar 
em meio à solidão na ilha, o herói de Defoe edifica sua nova 
vida a partir do zero. Tendo que viver na ilha por mais de vinte 
anos, ele vive a utopia de reinar no lugar, como se aquele pedaço 
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de terra fosse um pedaço da Inglaterra. Crusoé é, portanto, o 
embrião do empreendedor capitalista da era moderna.

Conforme Noica, acatolia é a doença que mais se adequa ao 
espírito europeu. Apesar de o filósofo não mencionar a literatura 
de Daniel Defoe em suas Seis doenças do espírito contemporâneo, 
percebemos que esse romance de Defoe ilustra com perfeição 
o acatólico na literatura. Enquanto que na catolite predomina a 
carência do Geral, como vimos por meio do exemplo do filho 
pródigo, bem como dos personagens de Dickens e de Balzac, aqui 
o protagonista de Defoe não sofre carência do Geral, mas sim 
rejeição a esse. Como sabemos, a narrativa de Robinson Crusoé 
contempla de forma fiel a época da expansão marítima com a 
descoberta de novas rotas em direção a terras em diferentes 
continentes – Ásia, África e Américas. Crusoé representa, assim, 
a figura clássica do homo economicus, antecipando a sociedade 
civil e individualista que ganhará forma no final do século XVIII. 

O romance de Defoe sinaliza para a produção burgue-
sa moderna. Como bem afirma Ian Watt (2000), em seu livro 
A ascensão do romance, Crusoé representa a semente do indivi-
dualismo político, o europeu civilizado, o filho da Revolução 
Industrial, da ascensão do Capitalismo e da sociedade protes-
tante na Inglaterra. O jovem Crusoé, insatisfeito com a situação 
mediana de sua família, deseja conhecer outros continentes e 
tentar uma vida diferente em terras distantes em vez de seguir 
o caminho de comerciante de seu pai ou escolher uma profis-
são liberal. Seu espírito aventureiro, ainda que consciente do 
Geral – da obediência ao seu pai e à Providência Divina –, não se 
contenta com a vida de classe média (“the middle station of life”) 
e sua rotina de trabalho. Ele deseja lançar-se ao desconhecido, 
seguindo a sua inclinação em expandir o comércio e acumular 
bens por meio da conquista de novas terras. 
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O espírito imperialista e individualista do europeu civili-
zado é marcante nesse romance de Defoe. O que verdadeiramen-
te incita o espírito de Crusoé é o mesmo impulso que comanda 
o princípio capitalista, ou seja, o desejo constante de acumular 
bens além do que já possui no presente, indo além do status quo. 

A mente do nosso herói é voltada para os aspectos mate-
riais e práticos da vida que ultrapassam o Geral rejeitado por 
ele, ainda que tenha consciência de ter desprezado o conselho 
paterno e os sinais da Providência, sentindo-se, muitas vezes, 
culpado por isso e prestes a desistir de suas aventuras. 

Em certa altura da narrativa, após sofrer naufrágios, 
tornar-se escravo de um navio pirata e passar por diversos 
perigos tanto em mar como em terra, o personagem é ajudado 
a escapar dos piratas por um jovem criado chamado Xury. Em 
troca, Crusoé promete que jamais deixará o jovem em dificul-
dades e afirma que os dois seguirão sempre juntos. Contudo, 
na primeira oportunidade que encontra, o protagonista vende 
Xury ao Capitão de um navio. Fica claro, portanto, o seu inte-
resse puramente econômico e lucrativo desde o início. 

A cada naufrágio, Crusoé faz promessas a Deus, afir-
mando que se sobreviver não mais porá em risco a sua vida 
e se contentará com a rotina que levava antes na Inglaterra. 
Contudo, logo que ele consegue se salvar do naufrágio e após 
cessarem as tempestades, o herói esquece-se de sua promessa e 
segue adiante com novas viagens, enfrentando novos desafios.

O espírito empreendedor do protagonista representa a 
ascensão do individualismo econômico e, consequentemente, a 
desvalorização de outros modos de pensamento, sentimento e 
ação. A organização social como era conhecida tradicionalmen-
te, passa por mudanças: as famílias, vilarejos e grupos sociais 
são enfraquecidos diante do poder econômico em ascensão. 
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Ao longo da narrativa, o herói se refere várias vezes ao 
fato de ele ter cometido o “pecado original” por ter desobede-
cido aos seus pais e ter insistido em sua aventura marítima. 
Ora, como bem ressalta Watt (2000), o “pecado original” é a 
tendência dinâmica seguida pelo próprio capitalismo que tem 
como fim a reprodução e acumulação de bens, numa perma-
nente odisseia lucrativa. 

No desenrolar da narrativa, Crusoé depara-se com um 
nativo da ilha. O relacionamento do personagem aventurei-
ro com o nativo é individualista e centrado. Após salvá-lo de 
outro grupo de canibais, Crusoé aproveita-se do sentimento de 
gratidão do “selvagem” e subjuga-o. Nomeia-o “Sexta-feira” por 
terem se encontrado pela primeira vez justamente nesse dia da 
semana, sem nem sequer perguntar-lhe o nome. O estrangeiro 
europeu passa a ser o senhor enquanto que o nativo se reconhe-
ce estranho em seu próprio habitat e torna-se criado do invasor.

Essa característica individualista que salta aos olhos 
em todos os passos dados pelo nosso herói é coerente com 
a própria estrutura da narrativa. Não era comum livros de 
ficção narrados em primeira pessoa. Tal mudança ocorre com 
a ascensão do romance e o seu reconhecimento enquanto 
gênero literário. Defoe apresenta ao leitor uma narrativa em 
primeira pessoa em forma de diário. Tal procedimento oferece 
maior aproximação e certa intimidade entre o protagonista e 
o leitor. Além disso, promove o desenvolvimento do herói que 
passa a ser o produtor do seu relato, sem depender, portanto, 
de um terceiro que conte a sua história.

O herói de Defoe dialoga naturalmente com os grandes 
mitos do individualismo da civilização ocidental a exemplo 
de alguns dos heróis contemplados nos capítulos anteriores. 
Ainda que de forma diferente, eles são guiados por uma busca 
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incansável. Fausto busca sabedoria, Dom Juan deseja a experiên-
cia de amor com diversas mulheres, Dom Quixote persegue o 
ideal da cavalaria e Crusoé busca sucesso econômico.

Diferentemente das demais obras, Robinson Crusoé traz o 
personagem numa ilha exposto a pouquíssimas relações sociais. 
Por essa razão, Watt (2000) chegou a cogitar que a narrativa de 
Defoe talvez não entrasse na tradição literária como romance 
propriamente. No entanto, o crítico aponta que é justamente 
por ser um romance que foge às regras da tradição que Robinson 
Crusoé deve ser considerado o primeiro romance de língua ingle-
sa, pois se trata de uma narrativa que nega a ordem social tradi-
cional de sua época e abre caminhos para uma nova interpretação 
do indivíduo, não mais em sociedade e sim solitário. Como bem 
aponta Watt (2000, p. 92), juntamente com os navios de Crusoé, 
os princípios e valores da velha ordem naufragaram e passaram 
a ser substituídos pelo crescente individualismo moderno.

Noica prefere analisar a doença acatolia por último por 
reconhecer nela a doença do homem moderno europeu. Diferente 
da atodecia (doença da cultura), a acatolia é a doença da civiliza-
ção e, portanto, caracteriza bem tanto a época do pensamento 
iluminista que influenciou Daniel Defoe, como também define 
a nossa época contemporânea. O mundo anglo-saxão, de onde 
veio Robinson Crusoé, certamente permanece sob a influência da 
acatolia. Trata-se de uma civilização que segue adiante de forma 
obstinada e positivista com inovações técnico-científicas. Como 
diz Noica (2011, p. 173), “a Europa foi sacudida pela febre da acato-
lia e quis dobrar as criaturas do bom Deus pelas criações técnicas 
do homem”. É preciso estar atento para os avanços, porém sem 
desconsiderar os riscos aos quais o ser acatólico estará sempre 
exposto. “E quem sabe se, mergulhando no individual, no huma-
no e no contingente, o espírito ocidental não reencontrará um 
dia, às avessas talvez o céu?” (NOICA, 2011, p. 188). 
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Enquanto que nos séculos anteriores, época da descober-
ta das frotas marítimas, o sistema anglo-saxão foi imposto ao 
mundo moderno como uma onda que trazia navios com cente-
nas de viajantes empíricos e pragmáticos, a exemplo de Crusoé 
(mito do imperialismo e do individualismo); agora, na contem-
poraneidade, uma onda gigantesca em direção a eles parece 
exigir reparação34. Tendo atingido uma espécie de exaustão, o 
europeu tem necessidade de reconhecer outras realidades do 
mundo – asiática, africana e sul-americana – a fim de superar 
os limites de sua racionalidade.

Apesar das “muralhas de exatidão” (NOICA, 2011, p. 188)35 
da acatolia, somos todos da raça humana. Ou caminhamos 
juntos e voamos livres como os pássaros no céu, ou teremos 
nossas asas queimadas pelo sol e cairemos num abismo sem 
fim, a exemplo de Ícaro.

Concluímos aqui as nossas considerações a respeito de 
Robinson Crusoé e avançamos para o exemplo de acatolia investi-
gado por Noica: Dom Juan. Retomaremos aqui algumas conside-
rações do filósofo romeno ao compararmos o herói de Molière 
ao de Defoe. Veremos como ambos são semelhantes em sua 
atitude perante a vida ao seguirem o desejo de servir ao impe-
rativo de sua Individualidade.

Dom Juan é uma tragicomédia de Molière (1622-1673) inspi-
rada em El burlador de Sevilla y convidado de piedra, do escritor 
Tirso de Molina (1579-1648).  A história se passa na Sicília com 

34 Atualmente, pensemos na quantidade de imigrantes e refugiados que 
chegam em embarcações precárias, resultando em muitos naufrágios, e que 
tem como destino os portos europeus.
35 Mesmo após a queda do Muro de Berlim, outros muros continuam sendo 
edificados entre as fronteiras de alguns países para barrar a entrada 
de imigrantes.
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viagens aventureiras do personagem em busca de experiências 
amorosas. Sua ambição ultrapassa todos os limites do excesso 
de individualismo e despreza valores como o compromisso e a 
fidelidade. O discurso de Dom Juan em defesa da liberdade ou 
libertinagem é, de fato, sedutor:

Você pretende que uma pessoa se ligue defini-

tivamente a um só objeto de paixão, como se 

fosse o único existente? Depois disso renun-

ciar ao mundo – ficar cego para todas as 

outras formosuras? Bela coisa, sem dúvida, 

uma pessoa em plena juventude enterrar-se 

para sempre na cova de uma sedução, morto 

para todas as belezas do mundo em forma de 

mulher. Tudo em nome de uma honra artifi-

cial que chamam fidelidade? Ser fiel é ridículo, 

tolo, só serve aos medíocres. Todas as belas 

têm direito a um instante de nosso encanta-

mento. E a fortuna de ter sido a primeira não 

pode impedir às outras o direito de estreme-

cer o nosso coração.36 (MOLIÈRE, 2005, p. 45).

Da mesma forma em que Dom Juan rejeitava o Geral de 
um amor fiel e estável, Robinson Crusoé recusava a seguran-
ça e o conforto de sua vida de classe média e o aconchego do 
lar paterno. Os inúmeros naufrágios e as ilhas e terras virgens 
conquistadas por Crusoé em cada viagem equiparam-se às 
inúmeras mulheres conquistadas por Dom Juan. Ambos se 
sentiam preenchidos pela aventura, pelo prazer da conquista:

36 MOLIÈRE, Don Juan: o convidado de pedra. São Paulo: L&PM Pocket, 2005.



DIAGNÓSTICO LITERÁRIO À LUZ DAS SEIS DOENÇAS 
ESPIRITUAIS DE CONSTANTIN NOICA: 

Esperando Godot e outros casos

130

Nisso minha ambição é igual à dos grandes 

conquistadores, que voam eternamente de 

batalha em batalha, jamais se resignando a 

limitar sua ambição. Também não faço nada 

refreando a impetuosidade dos meus dese-

jos. Minha vontade é seduzir a Terra inteira. 

Como Alexandre lamento que não haja outros 

mundos para estender até lá minhas conquis-

tas amorosas.37 (MOLIÈRE, 2005, p. 29).

Dom Juan é guiado pelo exercício do blefe e da hipocrisia. 
Sua racionalidade e Individualidade extremas desafiam os céus. 
O personagem em nada acredita. Seu raciocínio prático não 
abre espaço para a crença na Providência, muito menos para 
os sermões de seu pai. Aproveita-se de sua lábia e boa orató-
ria para envolver os ouvintes, principalmente as mulheres que 
deseja conquistar. Essas caem ingenuamente nas armadilhas de 
seu discurso repleto de elogios e promessas. Avesso à religião 
e à moral, o herói sedutor crê que “um sábio torna virtudes os 
vícios de seu tempo”. 

Tanto o seu pai, Dom Luis, como o seu fiel criado e assis-
tente, Sganarello (Leporelo), tentam convertê-lo com ensina-
mentos morais. Porém, ambos são desprezados e até mesmo 
firmemente repreendidos pelo fidalgo irreverente. A irreverên-
cia de Dom Juan chega ao ponto de zombar da fé alheia. A peça 
de Molière foi muito criticada por zombar da religião. Por esse 
motivo só obteve publicação em 1682.    

37 idem.
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Vejamos um dos episódios em que o protagonista caçoa 
da religião. Em certo momento do enredo, em meio a sua 
andança aventureira, Dom Juan encontra um pobre no bosque 
e pergunta-lhe a direção. Em seguida oferece uma moeda como 
pagamento, mas quando o pobre faz menção de pegar a moeda, 
Dom Juan a esconde e exige que o pobre lhe diga uma blasfêmia 
para que ele então entregue-lhe a moeda. O pobre recusa-se a 
blasfemar, preferindo permanecer faminto a desrespeitar Deus.

A fala de Dom Juan revela o seu ímpeto provocador:

DON JUAN – Quem não blasfema não tem pão. 

LEPORELO – Vai, vai – blasfema. Depois você 

lava a boca. 

DON JUAN – Olha, está aqui. Lindo. Dourado. 

É teu. (O pobre estende a mão) Mas blasfema.   

POBRE – Não, meu senhor, prefiro morrer 

de fome. (MOLIÈRE, 2005, p. 54)

O final da peça traz um elemento supernatural, indican-
do o revide dos céus. Há a estátua do Comendador, assassinado 
por Dom Juan, que o visita. A estátua lança-lhe um desafio: “Eu 
o convido a vir amanhã cear comigo. Tem coragem de aceitar?”. 
Ao tocar a mão da estátua, Dom Juan é atingido por um fogo 
invisível e passa por uma experiência indescritível: a morte. 
Noica ressalta que “estamos ante um destino-limite, ante um 
ser que rejeita categoricamente o geral, até que este se apresen-
te a ele como uma simples estátua de pedra” (NOICA, 2011, p. 26).

Eis como termina a tragicomédia de Molière. Ao final da 
peça, o cinismo de Dom Juan é finalmente punido. Por tanto 
blasfemar o nome de Deus, o “céu ofendido” atinge-o com um 
fogo fulminante.
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Ó, Deus, que é isso que sinto? O que está 

acontecendo? Um fogo invisível me consome, 

me queima, me sufoca. Todo o meu corpo é um 

braseiro. Aaaahhhh! (Cai um raio com terrível 

estrondo, e relâmpagos explodem sobre Don 

Juan. A terra se abre e traga-o para o abismo. 

Enormes labaredas se levantam do lugar em 

que ele desapareceu.) (MOLIÈRE, 2005, p. 84).

A obra de Molière aborda a relação entre o homem e 
Deus, bem como os temas da predestinação e do individualis-
mo também presentes em Robinson Crusoé. A acatolia, como já 
frisamos, é a doença da civilização presente em ambos. 

Em relação à nossa contemporaneidade, ao mesmo tempo 
em que estamos expostos às diversas experiências e descober-
tas, podemos ser surpreendidos pelas ameaças advindas dos 
caminhos que trilhamos sem cuidado. Não é à toa que, no final 
do seu livro, Noica traz a imagem do fogo, o perigoso fogo que, 
mesmo invisível, destruiu o nosso herói sedutor. Conforme o 
filósofo, o espírito europeu permanece envolvido pelo fogo, 
ainda que esse tenha se tornado frio, a frieza da tecnologia.

Vivemos sob o signo da civilização, ou seja, 

em seu elemento, que se tornou o quinto após 

os quatro que tradicionalmente compõem 

o mundo: a terra, a água, o ar e o fogo. Mais 

particularmente, vivemos no elemento do 

fogo frio, da eletricidade e dos fluxos eletrô-

nicos, que levaram a um maquinismo diferen-

te do primeiro maquinismo, oriundo do fogo 

ainda quente (NOICA, 2011, p. 168).  
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Esse fogo/luz pode ainda ser interpretado como sendo 
a época das luzes, agora renovada na contemporaneidade. 
No século XVIII a humanidade vivenciou a era do esclarecimen-
to, o apogeu da razão. Agora, pode-se dizer que vivemos a proble-
matização dessa razão. É preciso cuidado para não cairmos nas 
armadilhas da aparência, da hipocrisia e da lógica cartesiana 
presentes tanto em Dom Juan e em Robinson Crusoé quanto no 
homem contemporâneo cada vez mais polido e civilizado.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na medida em que os capítulos apresentados neste livro 
foram sendo escritos, o leque de possibilidades de análise de 
uma gama de textos literários se abria. Portanto, tornava-se 
ainda mais evidente o fato de os seis capítulos literários que 
desenvolvi serem insuficientes e não abrangerem o pensamento 
de Constantin Noica em sua totalidade. Em As seis doenças do 
espírito contemporâneo, o autor interpreta, cuidadosamente, não 
somente personagens literários como também a História, dife-
rentes povos e culturas, relacionando-os às seis precariedades 
do espírito. Sua obra apresenta uma compreensão filosófica, 
cujo encadeamento de ideias analisa sutilmente o ser huma-
no na esfera social e individual. Os breves ensaios literários 
aqui apresentados, portanto, não substituem a leitura de Noica, 
muito pelo contrário, tornam-na obrigatória. 

O pensamento do filósofo, certamente, leva-nos a refletir 
para além da cultura europeia, e nos convida a articular as seis 
doenças do espírito com a realidade social e cultural de cada 
um de nós. O sistema ontológico do autor chama-nos a atenção 
para o fato de o Individual, as Determinações e o Geral nunca 
se apresentarem perfeitamente equilibrados, simplesmente 
porque a perfeição é inatingível. Sabemos do desejo de Noica em 
investigar as seis doenças não somente no homem, mas também 
nas nações, nas artes, nos objetos, na matemática, na poesia, na 
religião, por exemplo. Enfim, investigar em tudo o que abarca o 
macrocosmo e o microcosmo, com o intuito de avaliar as doen-
ças enquanto manifestações de diferentes naturezas do Ser. 

Todavia, para o presente estudo, procuramos nos 
deter no estudo literário, identificando as seis doenças em 
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personagens da literatura ocidental, levando sempre em consi-
deração o conceito filosófico do autor romeno como base de 
nosso estudo. Nos primeiros capítulos, vimos que as três doen-
ças espirituais – catolite, todetite e horetite – refletem a carên-
cia e não se caracterizam como doenças da lucidez, muito pelo 
contrário. Dificilmente indivíduos acometidos dessas três 
doenças possuem consciência de sua carência espiritual, seja 
do Individual, de Determinações ou do Geral. Já os últimos 
capítulos focaram nas três doenças espirituais de rejeição ao 
trio ontológico. As últimas doenças são, portanto, o oposto das 
primeiras e caracterizam-se como doenças da lucidez, pois o 
homem, conscientemente e voluntariamente, rejeita um dos 
elementos da tríade.   

No desenrolar do nosso estudo, o objetivo foi reunir 
os traços de cada doença descrita pelo autor, identificando-
-as em personagens das obras literárias aqui selecionadas. 
Inicialmente, partimos do corpus literário escolhido por Noica 
para, em seguida, incluirmos outros exemplos. 

Seguramente somos cientes da limitação de nossa análise 
diante da grandeza das obras e dos autores aqui abordados. 
Não seria possível, por meio deste breve passeio literário, dar 
conta de toda a riqueza do universo das obras comentadas ao 
longo dos capítulos. Todas as obras perfazem, em sua totalidade, 
vastas telas do contexto da época em que foram escritas. 

Ao longo do presente passeio, ou melhor, do “diagnóstico 
literário” ao qual chegamos, vimos que os personagens, mesmo 
sofrendo a ausência ou recusa do Geral ou do Individual, eram 
guiados por suas Determinações, pois essas resultam no forta-
lecimento da Individualidade ou Generalidade predominante 
em cada herói/heroína. Vimos que Dom Quixote e Fausto, domi-
nados pela horetite, terminaram por criar Determinações para 
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si próprios, devido à ansiedade e impaciência que dominavam 
ambos. Ana Karenina, por sua vez, seguiu o impulso da paixão e 
se esforçou na tentativa de encontrar o seu Individual autêntico. 
Robinson Crusoé, exemplo do homem acatólico, recusou o Geral 
(o lar, a Providência) e seguiu em busca do chamado de outro 
Geral: o chamamento do mar que o atraía profundamente, da 
mesma maneira em que Dom Juan sentia-se atraído pelas aven-
turas amorosas. Philip Pirrip e Lucien de Rubempré sofreram da 
ausência do Geral e deixaram suas províncias para seguirem em 
direção aos grandes centros. Cada qual viveu sua experiência 
de ir ao encontro do ideal de universalidade. Ao final, quan-
do retornaram às suas províncias, passaram a compreender a 
sua simples existência individual e se reconciliaram com eles 
próprios e com os demais que haviam deixado para trás.

O caso da peça Esperando Godot exprime a doença mais 
grave de todas, segundo a investigação de Noica. A rejeição de 
Determinações compromete mais seriamente a saúde do ser, 
pois sem as ações o Individual e o Geral permanecem estanques, 
desequilibrando mais fortemente o trio ontológico. No entanto, 
o filósofo romeno acrescenta que tudo não está perdido para 
o espírito ahorécico contemporâneo. A lucidez beckettiana 
impulsiona a criação, como defendemos ao abordarmos a esté-
tica niilista do autor irlandês em oposição ao niilismo da moder-
nidade acatolizada. Na verdade, a obra beckettiana representa 
uma resistência ao perigo de reificação da arte, ainda que, por 
conta de seu excesso minimalista, corra o risco de boicotar o 
seu próprio teatro. 

Por fim, resta-nos repensar a todetite. No romance Os demô-
nios, vimos que os personagens eram carentes do Individual e dos 
valores humanistas devido a uma cegueira ideológica. O terror 
que toma conta da cidade fictícia do romance serve como um 
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aviso, quem sabe uma profecia, que diz respeito a tudo o que 
veio a acontecer nos séculos seguintes, não só na Rússia, mas 
no mundo – as duas grandes guerras, as revoluções socialista 
e comunista, a intolerância religiosa e política, o terrorismo e 
a crescente frieza nas relações humanas. Como bem escreveu 
Paulo Bezerra no seu posfácio “Um romance profecia”, Os demônios

Se constitui numa antecipação em miniatura 

dos horrores que se registrariam nos sécu-

los XX e XXI e que têm nas teorias de Piotr 

Stiepánovitch e Chigalióv a sua justificação 

ideológica. Stálin, Hitler, a Revolução Cultural 

chinesa, Pol Pot, o terrorismo das ditaduras 

latino-americanas contra seus povos, o terro-

rismo de Estado com seus “assassinatos sele-

tivos” contra o povo palestino e a resposta 

também terrorista desse povo, o terrorismo 

“tecnológico” de Bush contra o povo iraquia-

no, etc., são elos de uma única cadeia de 

tragédias que Dostoiévski antecipou com sua 

percepção genial das tendências da história. 

(DOSTOIÉVSKI, 2011, p. 697).

Diante da atualidade do romance de Dostoiévski, indaga-
mos: como será a sociedade do futuro? Continuarão os demônios 
soltos? O que trará ordem ao mundo? Personagens diversos nos 
dão pistas de como viver, como realizar nossos sonhos, como 
lidar com as nossas Determinações, com a nossa Individualidade, 
com a Generalidade do mundo e as imperfeições do Ser. 

A fim de ressaltar a instabilidade do Ser, guardamos, 
para a nossa conclusão, um trecho da tragédia de Fausto. Nele é 
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possível enxergar a Roda da Fortuna que representa a instabi-
lidade do mundo, onde os indivíduos alternam constantemente 
entre a ascensão e a queda:

É assim o mundo,

Sobe e cai, fundo,

Sem pausar, rola;

Qual vidro soa,

Que quebra à toa!

É cava a bola.

Luz muito aqui,

Mais ainda ali,

Vivo; e ele rola!

Meu filho, a fé!

Foge! pra trás!

Que morrerás!

De barro ele é,

E em pó se faz.

(GOETHE, 2008, p. 247)

Não há uma receita para o equilíbrio do Ser. A tríade do 
sistema filosófico de Noica que nos sustenta está sempre em 
desalinho, assim como a Roda da Fortuna eleva uns e rebaixa 
outros. Semelhante ao personagem trapezista em Assim falou 
Zaratustra que se equilibra na corda, nós buscamos o equilíbrio 
diário. O mistério encontra-se no fato desta incansável roda 
gigante, a qual chamamos vida, nunca parecer girar na dire-
ção em que queremos. Somos movidos por uma força demiurga 
que nos puxa de um lado, enquanto nossa força individual nos 
puxa de outro. Estamos sempre recomeçando, fazendo engrenar 
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novamente a roda, tentando reajustar as falhas e nos curar das 
possíveis doenças que acometem o nosso espírito.

Os valores que sustentam a humanidade são temas 
sempre presentes na literatura. Por isso ao lermos as obras da 
literatura universal, ainda que de diferentes épocas, somos 
ligados à humanidade de cada relato e nos sentimos fami-
liarizados com o drama dos personagens. Isso ocorre porque 
mesmo filtrando a narrativa por meio do nosso olhar contem-
porâneo, terminamos percebendo que essas obras universais, 
ainda que se passem décadas, séculos, milênios, permanecem 
atuais. Toda grande literatura nos proporciona um aprendizado 
incomparável, sempre renovado a cada leitura. A façanha desses 
personagens captura nossa imaginação e nos torna cúmplices 
do esforço empreendido por indivíduos que, inquietos com a 
situação na qual se encontram, seguem firmes com o propósito 
de realizar os seus sonhos e desejos.

O universo literário que descrevemos, com personagens 
e obras que ilustram as seis doenças do espírito, nos ensina 
que somos um pouco a cada dia, que estamos em um contínuo 
processo de transformação e que ao final de cada leitura de uma 
obra dessas saímos um leitor diferente de antes, simplesmente 
porque da mesma forma que não nos é possível mergulhar no 
mesmo rio duas vezes, também não somos o mesmo leitor após 
emergirmos de um clássico da literatura.
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