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Parte-se da defesa de que houve uma construção do antagonismo entre Deus e o Diabo 

na cultura ocidental por parte dos intelectuais hebraico-cristãos e evangelistas. Tomando por 

mote a tradicional figura do diabo, demonstra-se o funcionamento deste em contos de 

Machado de Assis como mecanismo retirada do estatuto inquestionável do mito Bíblico e de 

instauração do mito em torno do homem através do refazimento de um passado absoluto. A 

partir da comparação de poemas desse autor com seus romances, busca-se demonstrar que um 

dos poemas escolhidos alegoriza a concepção literária como cartomancia, sendo esta 

concepção entendida como a do conselheiro Aires - personagem decisivo da poética do nosso 

artista realista moderno. 

 

1 A criação do antagonismo 

 

 No mito hebraico da criação do mundo, o Diabo, através da serpente, é quem teria 

tentado o homem e o levado à condenação. Essa figura raramente aparece nas narrativas 

subsequentes. O mito cristão lança o antagonismo entre Deus e diabo, intensificado no Novo 

Testamento pela substituição do Deus hebraico punitivo do Antigo Testamento para um Deus 

bondoso e presentificado: Jesus Cristo. Assim, a partir de Jesus, o rival punitivo e 

aterrorizante de Deus é decisivamente Satanás. A passagem da Bíblia que revela um 

antagonismo é a tentação do Cristo: “novamente o Diabo o transportou a um monte muito 

alto; e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, 

se, prostrado, me adorares” (BÍBLIA, apud WATT, 1997, p. 28). Jesus não questiona o 

grande poder do tentador, respondendo-lhe apenas: “Vai-te Satanás, porque está escrito: Ao 

Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás.” (BÍBLIA, apud WATT, 1997, p. 28). 
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 Ian Watt, em  Mitos do Individualismo Moderno observa que os intelectuais do 

cristianismo vêm, desde São Paulo, reforçando esse antagonismo, criando cada vez com mais 

força  a ideia da figura diabólica. Santo Agostinho fala em monarquia dual, e, no ano de 537 

d.C. é declarado, no Concílio de Constantinopla, que a crença nos poderes de Satã é parte 

essencial da fé cristã (WATT, 1997, p. 28). 

 Esse antagonismo foi refletido na literatura, tendo servido a grandes autores para 

recriar mitos e pensar questões acerca do homem. O folclórico Fausto alemão, feiticeiro que 

teria compactuado com Mefistófeles, serviu de mote para Marlowe, Goethe e Thomas Mann 

criarem grandes obras. Assim como a expulsão de Lúcifer dos céus serviu a Milton para a 

criação de sua poesia decaída, sem mencionar Dante, cujo Inferno ajudou a fundar a literatura 

moderna. No Brasil, Machado de Assis foi um dos que se utilizaram desse mito, criando 

contos e poemas, e mesmo dentro de seus romances, implantando possíveis alegorias – 

mesmo que céticas. 

 O Genesis bíblico e o Fausto de Goethe foram as principais possibilidades dialógicas 

de Machado em suas representações de Satã. Adão e Eva (1997) reconta a Criação, porém, 

diferentemente da narrativa hebraica, o Diabo é ali peça fundamental e constante. O Fausto de 

Goethe (1981) transparece em todos os textos tratados, mas principalmente no poema número 

8 da Gazeta de Holanda (2008) e no conto A História do Diabo (1984a). A presença da 

narrativa bíblica e da produção de Goethe na prosa e na poesia do autor brasileiro serão 

desveladas e aprofundadas a seguir. 

 

2 O gênesis e a eterna contradição 

 

 Em Adão e Eva, o Demônio é o criador do mundo, sendo Deus sua negação. A cada 

criação de Satã, o Senhor faz outra que a atenue ou corrija. Assim, o primeiro cria as trevas e 

Adão e Eva, o segundo cria a luz e lhes sopra alma. No final da história, em que a serpente, 

mandada por Lúcifer, tenta o casal, eles resistem e são levados à bem-aventurança por Deus. 

Isso leva à conclusão de que, se o Diabo houvesse criado o mundo, como ocorre na narrativa, 

o homem não teria caído em tentação, mas teria subido ao eterno paraíso. Assim, cria-se uma 

visão do Diabo como salvador do homem, mesmo que à revelia, já que, na versão bíblica da 

história, teria Deus criado o mundo, e o homem receberia a condenação. É a “eterna 

contradição humana” (ASSIS, 1984a, p. 34) de A Igreja do Diabo. Sendo Deus o Criador, Eva 



cede à tentação e o homem perde o paraíso. Porém, fosse Lúcifer o criador do universo, sua 

tentação não surtiria efeito. 

 No segundo conto, A Igreja do Diabo, esse personagem cria uma igreja, pregando 

virtudes contrárias às tipicamente cristãs. Os fiéis, porém, acabam voltando às antigas virtudes 

de modo encoberto, da mesma maneira que, quando cristãos, praticavam vícios. 

 Desse modo, em Adão e Eva, há a reconstrução de um mito religioso, com seu caráter 

épico, no sentido de passado acabado, absoluto, passando a haver um olhar que parte de um 

presente inacabado através da figura de Satã. Esse personagem se configura, assim, segundo o 

conceito de “riso” construído por Bakhtin em Epos e Romance (1998) e em A Cultura 

Popular na Idade Média e no Renascimento (1987): “o riso é um fator essencial à criação 

desta premissa da intrepidez, sem a qual não seria possível a compreensão realística do 

mundo” (1998, p. 414). O riso, ao levar à reviravolta o passado absoluto da religião, torna 

possível analisar esse passado e então promover “a gargalhada destronante” (BAKHTIN, 

1987) dos defeitos antes inconcebíveis. Cria-se, em consequência desse passado agora 

desvelado, algo novo e presente, fértil, ao mesmo tempo que inacabado – para usar outro 

conceito bakhtiniano. 

 Neste sentido, o humor de A Igreja do Diabo se configura também como a 

reelaboração dialógica, criativa e estilizada do mito. Porém, o mito não é religioso: o riso 

agora aponta para o homem em uma época de ascensão das ciências, ascensão do 

individualismo e da prosificação do mundo. Mundo em que há a construção do absoluto e 

inquestionável calcado na humanidade e ao que ela é capaz de produzir. O mito do Homem é 

dissecado, dando a ver sua condição incoerente em sua eterna contradição. 

 

3 A alegoria cética e a cartomancia 

 

O que se ignora é o que mais falta faz, 

E o que se sabe, bem algum nos traz (GOETHE, 1981). 

 

É grata a maldição à alma robusta 

Do que nenhum pavor divino assusta, 

E no vazio ergueu seu templo e altar... (QUENTAL, 2013) 

 

 No poema nº 8 de Gazeta de Holanda, o eu lírico tem o Diabo a sua disposição, como 

o Fausto. Porém, não estaria pronto a morrer, como o doutor, ao se “estirar jamais num leito 



de lazer” (GOETHE, 1981, p. 83). Ele quer somente ter o dom da cartomante, quer ser capaz 

de prever as minúcias das vidas de todos – a citação, apesar de longa, é necessária: 

 

E disse o Diabo: — “Fala, 

Que queres ser nesta vida? 

Antonino ou Caracala? 

Capucho ou jardins de Armida? 

 

“Escolhe, e verás, Malvólio, 

Tudo o que quiseres; pede 

Um sólio, e terás um sólio, 

Pede um culto, e és Mafamede”. 

 

[...] 

 

Sabes tu o que eu quisera? 

Quisera ser cartomante, 

Dizer que espere ao que espera, 

E dizer que ame ao amante. 

 

Saber de cousas perdidas, 

Saber de cousas futuras, 

De verdades não sabidas, 

De verdades não maduras. 

 

Se uma senhora é amada, 

Ou se há lá na costa mouras; 

Se a costureira — casada — 

Chega a depor as tesouras. 

 

Quem é certo moço que anda 

De chapéu branco e luneta, 

E algumas vezes lhe manda 

Lembranças por uma preta. 

 

Se a mulher de um diplomata 

Vive enredando as pessoas... 

Se há de esperar certa data... 

Se as filhas hão de ser boas... 

 

Onde pára uma pulseira, 

Um recibo, um cachorrinho... 

Se a neta da lavadeira 

Bifou algum colarinho... 

 

Se há de morrer de um inchaço 

Que traz na perna direita... 

Ou se a luxação de um braço 

Pode deixá-la imperfeita... 

 

Tudo isso, e o mais que não cabe 

Em verso rápido e breve, 

E que a cartomante sabe, 

Sabe, conta, e não escreve. 

 

É o meu desejo. E tenho 



Que, se essa cousa me ensinas, 

Serei, com o meu engenho, 

O doutor destas meninas, 

 

Que a nós outros coube em sorte 

Política e loteria, 

Cousas que têm, como a morte, 

Mistério e melancolia. 

[...] (ASSIS, 2008, pp. 470-473). 

 

 Os dois últimos versos citados têm um tom que difere do todo do poema. Surge de 

repente, em meio a uma aparente festividade do que seria feito com o dom concedido, a 

percepção do peso que ele poderia acarretar. Esse peso, como demonstrarei, pode ser melhor 

entendido se relacionado à obra do autor. 

 Em relação a seus poemas, um daqueles considerados por Augusto Meyer como 

suficientes para consagrar o autor, No Alto (MEYER, 2006, p. 411) se relaciona com o nº 8, 

que foi publicado em 1886, seis anos após a publicação do primeiro: 

 

O poeta chegara ao alto da montanha, 

E quando ia a descer a vertente do oeste, 

Viu uma cara estranha, 

Dura, terrena e má. 

 

Então, volvendo o olhar ao subtil, ao celeste, 

Ao gracioso Ariel, que de baixo o acompanha, 

Num tom medroso e agreste 

Pergunta o que será. 

 

Como se perde no ar um som festivo e doce, 

Ou bem como se fosse 

Um pensamento vão, 

 

Ariel se desfez sem lhe dar mais resposta. 

Para descer a encosta 

O outro estendeu-lhe a mão (ASSIS, apud MEYER, 2006, p. 411). 

 

 Do mesmo modo que neste poema, no da Gazeta não é um anjo quem acompanha o eu 

lírico, mas uma criatura vil. Ao escrever seus romances e contos, deslindando as sutilezas de 

sua sociedade, o autor estaria, como o poeta de No Alto, fazendo essa descida da encosta, e da 

mesma forma estaria, em sua criação, “adivinhando” as minúcias da vida de sua época, como 

é o desejo do eu lírico do número 8. Nos dois poemas, assim, a figura estranha cumpre o 

papel de patrono poético. 

 Talvez o artista realista moderno (AUERBACH, 2004) esteja fadado a essa descida. A 

constatação do presente inacabado, através do colapso do passado absoluto, da queda da 



divinização do passado, que leva o homem a encarar a si mesmo, não mais pelos olhos do 

outro, mas pelos seus próprios, em uma relação de si para si no agora, e não em relação ao 

passado (BAKHTIN, 1998). Essa visão crítica, advinda do envelhecimento da humanidade, 

leva esse homem a perder as bases, a não ter refúgio. Não sobra espaço então para o poeta das 

musas, ou para o que é levado pelos anjos. Só lhes resta acompanhar uma cara “dura, terrena, 

e má”. 

 Baudelaire e Antero de Quental, artistas do mesmo século de Machado, também 

fizeram essa figurativa viagem, acompanhando o Diabo em sua descida da vertente. No 

satanismo desses poetas, a descida da encosta transfigura-se em Tédio e no vazio, como 

vemos em seus sonetos homônimos, O Possesso (BAUDELAIRE, 2006, p. 191) (QUENTAL, 

2013, p. 48). 

 Esse aspecto desacreditado, porém, atingiu não só o âmbito artístico. Nota-se o 

homem descrente na ciência e na teologia, achando refúgio somente no desconhecido, no 

Diabo, esse Fausto de Marlowe [1604], no início da modernidade, e ainda mais próximo de 

nós, na peça de Goethe. 

 A capacidade desse artista realista de imaginação e de percepção do presente 

inacabado ao construir constantemente o futuro, alegorizada como cartomancia no poema da 

Gazeta, é que leva Machado de Assis a conceber o sutil pacto de Sofia e Palha, o Bento 

engasgado com seu passado, os gêmeos Pedro e Paulo em sua luta eterna. A atividade de 

olhar para o futuro enquanto horizonte do tempo atual é entendida, assim, da mesma forma 

que para Bakhtin, como essencial na feitura de um romance: “A experiência, o conhecimento 

e a prática (o futuro) definem o romance” (BAKHTIN, 1998, p. 407). 

 Nesse último romance citado, Esaú e Jacó (1984b) o conselheiro Aires, enquanto 

narrador, não deixa de exercer esse papel alegórico de cartomante (cético). Ele está sempre 

circundando os fatos da narrativa, fica sabendo de segredos por ter a confiança das famílias do 

enredo. São contadas, porém, cenas a que o conselheiro não poderia ter acesso, seja pelo nível 

de detalhes, seja por se passarem, algumas, nas mentes das personagens. Ele mesmo, como 

autor interno do livro, joga com a possibilidade de ser o romance não mais que uma criação 

sua: “O próprio Aires não descobriu nada, por mais que quisesse fartar os olhos naquele 

diálogo de mistérios” (ASSIS, 1984b, p. 105). É curioso, ainda, que a cartomante Bárbara de 

Esaú e Jacó utilize a mesma expressão usada no poema, “cousas futuras”. 



Tais procedimentos evocam a discussão impulsionada por Bakhtin, em Estética da 

criação verbal (2010), a respeito da diferenciação entre autor, autor primário (uma espécie de 

entidade responsável por deixar vir ao mundo a obra, mas que não é o narrador consciente da 

história) e autor secundário (o narrador criador da narrativa). Nesse jogo romanesco, a 

questão, aqui, põe-se a respeito do papel ocupado por Machado de Assis, Conselheiro Aires e 

os personagens inventados por ambos. Todos em situação de arena na cotidianeidade. 

 No segundo romance de que Aires é personagem, Memorial de Aires (1984b), mesmo 

não havendo intenção de romancização explícita da obra por parte do autor-personagem, por 

se tratar de um memorial, ele exerce seu “ofício de cartomante” ao imaginar como seria um 

pedido de casamento de Osório feito a Fidélia – conjectura de cousas futuras: 

 

Osório entraria, e depois de alguns comprimentos, pediria a mão da viúva. 

Suponhamos que ela recusasse, fá-lo-ia com palavras polidas ou quase afetuosas, 

dizendo que sentia muito, mas resolvera não casar mais. Pausa longa; o resto 

adivinha-se. Osório talvez lhe perguntasse ainda se a resolução era definitiva, ao que 

ela, para evitar mais diálogo, responderia com a cabeça que era, e ele iria embora 

(ASSIS, 1984b, pp. 271-272). 

 

Em Memorial de Aires, até que ponto o conselheiro estaria escrevendo um diário? Em 

se tratando de uma ficção, claramente estaríamos lendo um romance, porém, o autor 

secundário se ficcionaliza, nos põe diante de situações como a que foi citada, em que sua 

própria vida é romanceada. Dessa forma, o conselheiro exerce a cartomancia, como o eu lírico 

do poema da Gazeta. 

O Diabo desse poema, que concederia o poder da cartomancia, pertence, ao “inspirar” 

o artista, ao lugar que na epopeia pertencia às musas. A figura satânica confere o poder de 

criar, não mais olhando-se para o passado e crendo em sua perfeição, mas para o presente 

como construtor do futuro, ou para o futuro como horizonte de criação do presente, nessa 

alegoria da cartomancia. Esses olhos que apontam para o futuro do conselheiro Aires e do 

autor de “carne e osso”, Machado de Assis, da mesma maneira como a cartomante, é que são 

essenciais para a construção de um mundo prosificado e da autonomia discursiva, ideológica e 

dialógica de cada personagem e/ou voz – no caso dos poemas. 

 Desta maneira, o Diabo do poema se configura como o Mefistófeles do mito do Dr. 

Fausto, mas o pacto não seria em busca do conhecimento profundo do mundo, como em 

Marlowe, ou da plena satisfação mundana, como em Goethe, mas da capacidade literária. 

Capacidade romanceada, prosificada. 



 Não seria possível a construção do futuro a partir do tempo atual se houvesse uma 

divinização do passado. É preciso primeiro que haja uma quebra do passado absoluto, e o riso 

aparece como peça fundamental para tanto. Dessa forma, ao reconstruir o mito, como foi feito 

nos contos analisados, Machado de Assis está dando o primeiro passo em direção a uma 

presentificação do mundo, enquanto passível de modificação e não divinizado, para então 

continuar a descida da vertente. 
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