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A CAIXA Cultural tem a satisfação de apresentar 
"Filosofia e Cultura Brasileira", um ciclo de palestras 
abordando o que há de comum entre a filosofia ocidental e a 
cultura brasileira. 

O projeto, selecionado pelo Programa de Ocupação 
dos Espaços da CAIXA Cultural, pretende ao longo quatro 
dias de debates, mostrar um pouco da história de nossa cultura 
e os pensamentos filosóficos que a influenciaram e ajudaram a 
moldá-la e enriquecê-la. 

Ao patrocinar esse projeto, a CAIXA espera trazer 
ao público uma importante colaboração para a reflexão 
sobre a filosofia e a cultura brasileira, reforçando seu papel 
institucional de estimular a discussão artística, ao mesmo 
tempo em que reafirma sua vocação social e sua disposição de 
democratizar o acesso a seus espaços. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
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APRESENTAÇÃO 

O ciclo de palestras Filosofia e Cultura Brasileira tem 
por objetivo difundir e debater pensamentos que ofereçam um 
panorama do diálogo da tradição filosófica com o percurso 
cultural do Brasil contemporâneo. 

Seguindo este propósito, e como forma de ampliar o 
alcance dessa iniciativa, o evento promove a publicação deste 
livro, em que o leitor tem a oportunidade de entrar em contato 
não apenas com os eixos temáticos do ciclo, mas também, 
e principalmente, com alguns dos pensadores que estão 
promovendo a reflexão da cultura brasileira, haja vista que, 
em suas áreas de atuação e experiência, todos os convidados 
têm promovido importantes contribuições ao tema. 

Abrindo o debate, Antônio Cicero apresenta a 
perspectiva de que a primeira filosofia conduz a uma verdade 
absoluta, universal e necessária que corresponderia ao que 
diversos filósofos classificaram como niilismo. Na seqüência, 
Ana Cristina Chiara, a partir da performance O Confete da 
índia de André Masseno, examina variáveis de figurações do 
corpo da índia/índio, do corpo da negra/negro, no trabalho de 
artistas brasileiros modernos e contemporâneos. Por sua vez, 
Luiz Carlos Maciel trata da importância da idéia da liberdade 
em sua formação pessoal e na experiência de sua geração 
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dos anos 1960/70. Patrick Pessoa reflete sobre a autonomia 
estética da obra de Machado de Assis. Adriany Mendonça 
discute os principais aspectos filosóficos presentes na noção de 
antropofagia desenvolvida por Oswald de Andrade, enquanto 
Alexandre Mendonça explora a valorização da cultura popular 
feita pelo filósofo Nietzsche. Já Rosa Dias reconstrói a 
importância da produtora cinematográfica Belair e do filme 
A família do Barulho de Júlio Bressane no cenário filmico, 
político e cultural brasileiro dos anos 1970. E, encerrando, 
Jorge Mautner escreve a respeito da atualidade do amálgama 
cultural brasileiro, expresso através de suas emblemáticas 
frases "Ou o mundo se Brasilifica ou se tornará nazista" e 
"Jesus de Nazaré e os tambores do candomblé". 

Com o patrocínio da Caixa Econômica Federal, temos 
o prazer de oferecer ao leitor um material que servirá de 
referência aos estudos do interessado na relação Filosofia e 
Cultura Brasileira. 

Os organizadores 
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O Sol da Liberdade 
Luiz Car los Maciel 

O sol da liberdade, em raios fulgidos, brilhou 

no céu da pátria nesse instante 

Tempos atrás freqüentei, por mais ou menos dois anos, a 

União do Vegetal, uma seita religiosa que, a exemplo de outra, 

mais famosa, o Santo Daime, dava para beber ayahuasca aos 

seus seguidores. Durante as sessões, sob o efeito do alucinógeno 

considerado sagrado, a doutrina era explicada. N u m a dessas sessões, 

um discípulo perguntou ao mestre que expunha a doutrina: 

- Mestre, o sol é Deus? 

- É - respondeu o mestre, com simplicidade. 

Fiquei sabendo que, para essa doutrina, o sol que percebemos 

fisicamente sobre nós, todos os dias, não é uma manifestação divina 

entre outras, por exemplo, mas é Ele mesmo, o próprio Deus, diante 

de nós. 

Fiquei fascinado com a simplicidade e o inegável poder da 

idéia. O Sol é Deus. 

Há alguns dias, lembrei, nem sei porque, talvez simplesmente 

por estar à toa na vida, a metáfora de Duque Estrada na letra que 

criou para o Hino do Brasil: 

O sol da liberdade, em raios fulgidos, 

Brilhou no céu da pátria nesse instante. 
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Meu pensamento seguinte me ofuscou como um clarão. O sol 

da liberdade, quer dizer, a liberdade é um sol, o sol é a liberdade. E 

ainda sem querer, lembrei da doutrina da União do Vegetal, e cheguei 

a uma conclusão que me deixou emocionado e feliz. Não digo que se 

trate de um silogismo nem a reflexão que veio até mim, de graça, sem 

esforço, tenha alguma coisa a ver com a lógica. Pensei s implesmente 

assim: 

O sol é Deus. O sol é a liberdade. Logo a liberdade é Deus. 

Ou: Deus é a liberdade. 

Ora, Deus, dizem, é muitas coisas: o Amor, o Bem, a Beleza, 

a Sabedoria, o Poder, e t c , tudo de maneira absoluta e, portanto, há de 

ser t ambém a liberdade absoluta. Mas refleti, sempre sem querer, que 

a liberdade não é apenas um atributo de Deus, como o resto, mas é sua 

própria essência. A liberdade é a essência de Deus. 

Lembrei-me vagamente de Heidegger que, à procura do sentido 

do ser, a partir da diferença ontológica entre ser e ente, explica que o que 

chamamos de Deus não é o ser. Deus é um ente, como os outros entes, 

sua distinção é ser o Ente Supremo, o Absoluto, entre os entes. O ser é 

aquilo que faz com que Deus seja Deus. 

Conclui que o ser é a liberdade. 

Em outras palavras, esta não é uma idéia nova, nenhuma é, nunca. 

Na história das filosofias, ela surgiu, numa forma mais sofisticada, entre 

os pré-socráticos. Anaximandro diz que a realidade fundamental não é 

nem o fogo, nem a água, nem os números, nem os átomos, nem mais 

nada do que diziam seus colegas, na época. 

E o ápeiron. E o que é o ápeiron? Nada. Pode ser tudo e não é 

nada. É pura e absoluta indeterminação, ou seja, pura e absoluta liberdade. 

Fi losof ia e C u l t u r a Brasi le i ra | 47 



Intérpretes antigos e modernos de Anaximandro, estabeleceram 

que o apeíron é Ilimitado, Infinito e tal mas, como conforme a visão 

aristotélica, que prevaleceu, ao longo da história da filosofia ocidental, 

é uma substância, uma espécie de depósito interminável, como 

diz Werner Jaeger, que gera a multiplicidade graças ao seu estoque 

inesgotável de todas as coisas. Nietzsche corrigiu esse equívoco, 

revelando que o apeíron é, antes de mais nada, o Indeterminado pois, 

só assim, é capaz de gerar o devir. Indeterminação quer dizer liberdade. 

A liberdade primordial , o caos de Hesíodo, o ápeiron de 

Anaximandro, o Sunyata dos budistas, a pura indeterminação, deu 

origem a Deus , e/ou aos deuses. O mistério dessa geração pode 

estar oculto, ainda segundo a Teogonia, na criação do primeiro dos 

deuses, Eros, porque só podemos imaginar que ela resultou do amor 

espontâneo do indeterminado pelo determinado, da liberdade por 

seus obstáculos. 

De qualquer modo, essa visão ontológica abre espaço para 

todas as visões religiosas: o monote ísmo tradicional, o politeísmo 

dos gregos, o ateísmo e até mesmo o biteísmo dos gnósticos. 

Tal conclusão, baseada numa intuição espontânea, tem raízes 

claras em meu próprio passado. A idéia da liberdade norteou não só 

a minha formação pessoal como também dominou os anos da minha 

juventude por ter sido a experiência fundamental de minha geração. O 

quest ionamento de tudo que encontrávamos diante de nós, enquanto 

crescíamos, foi a resposta ao desafio libertário. Comportamento 

compulsivo, moral tradicional, submissão a velhos padrões estéticos, 

políticos e religiosos, conformismo generalizado, tudo foi contestado 

pela visão libertária que caracterizou a melhor parte de nossa geração. 
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Posso exemplificar com três momentos decisivos do processo. 

O primeiro foi a influência da chamada filosofia da existência. 

Emmanuel Carneiro Leão expõe o pensamento de Heidegger sobre o 

que este chama "a liberdade real". Para o grande filósofo, a liberdade 

está sempre se fazendo, nunca deixa de conquistar-se. É, assim, 

sinônimo de independência, pois "a liberdade eqüivale a ter liberdade, 

ser livre de". O homem é livre porque independe, em suas decisões, 

de qualquer coação, seja de fora ou dentro, ou seja, "de qualquer 

coação simbolicamente absoluta, natural ou histórica e cultural". O 

questionamento da questão da liberdade, segundo Heidegger, exige 

de nós que conquistemos e realizemos a liberdade, pois é na vigência 

da liberdade que o h o m e m se faz homem. A liberdade se dá como 

conquista porque só existe como empenho de libertação. É como a 

própria criação que só revela sua verdade em si mesma. A liberdade é 

como a rosa, sem porquês, s implesmente floresce ao florescer. 

A liberdade é absoluta, em sua própria essência. Liberdades 

relativas, condicionadas, limitadas, etc. são falsificações retóricas 

inventadas por seus inimigos. A liberdade plena se impõe como uma 

experiência natural, espontânea, que só pode ser negada pela má fé. 

Conforme diz Heidegger, a liberdade real é tornar o homem livre de, 

não livre para - ou seja, a suposta " l iberdade" para matar, roubar, 

cercear a liberdade do semelhante, e t c , não é liberdade real, mas 

falsa; não é liberdade. 

A idéia de liberdade que oficialmente domina a nossa cultura é 

a do I luminismo de três séculos atrás. Pretende valorizar o indivíduo, 

a razão e a ciência, mas é uma idéia classista que serve às camadas 

superiores da sociedade em detrimento dos oprimidos, é uma pretensa 
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liberdade constrangida pela legislação e pelo preconceito. O homem, 

no sistema liberal, não é livre de nada, é apenas supostamente livre 

para ganhar dinheiro, explorar seu semelhante , exercer o poder 

econômico . Histor icamente essa concepção de l iberdade resultou 

em racismo, colonial ismo, guerras, desigualdade econômica e 

devastação ambiental . 

A liberdade real, de Heidegger, é mais profunda, ela se define 

pela ausência de coações de qualquer espécie. O lema libertário de 

Aleister Crowley - "Faze o que tu queres, será o todo da lei" - não 

proclama a permissividade ignorante nem o capricho egocêntrico, 

mas o domínio da vontade sobre o que Herbert Marcuse viria a 

chamar, muitos anos depois, de "dessublimação repressiva", ou 

seja, outra forma da repressão que é o oposto da liberdade. Vontade, 

aqui, deve ser entendida no sentido de Nietzsche, vontade de poder 

pessoal, como preconiza o Don Juan de Carlos Castaneda. "Amor é a 

lei, amor sob vontade", completa Crowley. 

O existencialismo de Sartre proclama que "estamos 

condenados a ser livres". Sua ontologia dualista, cartesiana, distingue 

dois reinos da realidade: o da consciência, o ser para-si, e o do mundo 

externo, o em-si. O primeiro é pura indeterminação, liberdade. O 

segundo é opacidade radical e determinação implacável. O para-si, 

diz ele, é a única aventura possível na inércia do em-si, a consciência 

é uma fenda no Ser, através dela, o Nada vem ao mundo. Há no 

em-si, na opacidade, um caráter viscoso que tenta seduzir e absorver 

a indeterminação natural do para-si, que é a fonte de toda ação, 

reduzindo-a à passividade bruta que ele é. Nosso destino é a realização 

plena de nossa liberdade essencial em face da sedução viscosa de sua 
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negação. Este sempre foi o nosso desafio e nosso projeto original. 

As conseqüências práticas dessa situação ontológica 

são decisivas. Tínhamos de enfrentar os inimigos da liberdade, 

onde estivessem. Ainda temos. O questionamento de tudo que 

encontrávamos (e ainda encontramos) diante de nós, enquanto 

crescíamos e agora, que envelhecemos, foi e ainda é nossa resposta 

a esse desafio. 

Os antagonistas se apresentavam de maneira indisfarçável. 

Comportamento compulsivo, moral tradicional, submissão a velhos 

padrões estéticos, políticos e religiosos, a farsa da organização 

mundana, tudo isso sempre foi contestado pela visão libertária que 

caracterizou a melhor parte de nossa geração. Queríamos ser livres 

de tudo isso. 

Hoje, não parece ser mais bem assim. Mais velhos, muitos 

de nós cederam, sob o peso dos anos e da aparentemente diminuição 

de energia que parece acompanhá-los, às conveniências do mundo 

organizado e, portanto, neuroticamente determinado que nos envolve. 

Acabaram preferindo tomar a pílula azul, para lembrar a metáfora do 

filme Matrix. Esqueceram que, como diz Sartre, a liberdade é infinita. 

Sartre quis dar um sentido definido a essa liberdade, sustentada 

contra o determinismo de Freud, para quem a sublimação repressiva 

é um mal inevitável, através de um compromisso político com o 

determinismo de Marx, para quem o Sistema deve ser superado. Mais 

uma vez, sua influência foi poderosa. Sua crítica da razão dialética 

procura dar uma dimensão histórica e social à liberdade existencialista. 

A dialética entre Freud e Marx, os dois grandes profetas do 

século XIX, foi levada até o limite de suas sínteses no pensamento 
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de Wilhelm Reich, Herbert Marcuse e Norman O. Brown, os grandes 

profetas do século XX. Livros como A Função do Orgasmo, Eros 

e Civilização e Love 's Body são essenciais para a compreensão das 

novas perspectivas abertas em alguns dos momentos mais luminosos 

do século passado. 

Na geração, a chamada eterna luta entre o Bem e o Mal, 

foi traduzida, em termos concretos, como a luta entre a Liberdade 

e a Repressão. O despertar para essa tomada de consciência foi 

responsabilidade de Freud, ainda no século XIX. Conforme Norman 

O. Brown explica, basta uma palavra para termos a compreensão do 

pensamento de Freud: repressão. "Sob a nova perspectiva freudiana, 

a essência da sociedade é a repressão do indivíduo, e a essência 

do indivíduo é a repressão de si mesmo . " Brown fala da "doença 

chamada h o m e m " e vimos que isso era a pura verdade. Lutamos, 

portanto, contra a repressão em todos os níveis, tanto os externos 

quanto internos. Nossa bete noir se manifestava na política, em nossas 

atividades públicas, na moral e nos chamados bons costumes, em 

nossas relações pessoais e afetivas, em nossas angústias e conflitos 

internos, por toda parte, enfim. 

Mas houve mais. A dialética entre liberdade e repressão teve 

dificuldades insuperáveis para atingir sínteses satisfatórias e - essa foi 

a descoberta fundamental - os principais obstáculos eram internos. A 

prisão e as torturas da ditadura vigente, por exemplo, eram terríveis, 

mas as perturbações psíquicas eram mais resistentes. Concluímos 

que a libertação da mente era prioritária. Era preciso alcançar um 

estado superior da consciência. 

O segundo momento do processo, na clareira aberta pela 
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liberdade, foi a descoberta espantosa de que a realização dessa 

liberdade só é efetivamente possível pela expansão da consciência. 

Na tradição que vão dos Vedas até o Zen Budismo, passando por 

outras variantes do pensamento oriental, mas também pela corrente 

esotérica do pensamento ocidental, manifestaram-se pensadores 

como Alan Watts, Timothy Leary e Carlos Castaneda, que não só 

trouxeram os antigos ensinamentos para o novo momento , como 

contribuíram para sua comunicação a um número cada vez maior de 

pessoas, graças à sua sensibilidade, sensatez e identificação com os 

novos tempos. A liberdade alargava a consciência coletiva a um nível 

profundo, espiritual. 

Leary most rou que a ingestão de certas drogas facilita 

a expansão da consciência. Alan Watts chamou a atenção 

para as tradições do pensamento oriental, pr incipalmente o 

hinduísmo vedanta e o budismo que, desde sua forma original 

até sua cristalização mais avançada no Zen, v isam a expansão da 

consciência. Castaneda é um escritor original, sobre o qual não se 

consegue definir o própr io gênero, se seus relatos são de ficção, 

como querem muitos , ou se trata de fatos reais, como ele própr io 

proclama. C o m o o h induísmo vedanta e o budismo em suas várias 

formas, o objetivo da doutrina que expõe e sobre cuja or igem afirma 

remontar à civil ização tolteca no México , t ambém é a expansão 

da consciência. De qualquer forma, suas intuições são reveladoras . 

A primeira delas é a sua equação entre consciência e percepção, 

fundamental para a real ização de manifestações mágicas tornadas 

possíveis através do domínio da consciência. 

Esses autores que tenho citado aqui, minhas "autor idades" 
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- como disse um deles - , foram importantes na evolução de um 

fenômeno histórico do século passado que ficou conhecido pela 

denominação de contracultura. Sua preocupação fundamental foi 

exatamente com a liberdade e, embora ela tenha se manifestado muito 

mais no plano prático da experiência existencial do que no teórico, 

pode-se dizer que aquilo que estamos chamando aqui de ontologia 

da liberdade, floresceu, subjacente a toda prática, como o conteúdo 

doutrinário essencial do movimento. Para nós, o que acima de tudo 

definia o ser humano era a sua liberdade e tudo o que fizemos foi feito 

em seu nome. 

O modus operandi foi a contestação socrática, o neti neti 

hinduísta ou a crítica taoista, traduzidos num contexto tipicamente 

ocidental e contemporâneo, mas com intenções planetárias, que 

colocava tudo em questão. A visão contracultural, uma subversão de 

valores de alcance nietzscheano, alvejava os costumes, psicologia, 

política, moral, filosofia, metafísica, religião vigentes, como 

construções mentais arbitrárias e reificadoras, negações opressivas 

da liberdade real. O objetivo, portanto, era acima de tudo, ser livre 

de, como diria Heidegger. Livre de que? De tudo isso. 

Naturalmente, um dos mistérios insondáveis do ser é o 

amor do indeterminado pelo determinado, a sedução do para-si 

pela viscosidade do em-si, a força da obscura gravidade que atrai 

o espírito livre para a petrificação egoica, o pecado original que 

faz do mundo o que ele é. Em face disso, a contracultura, em que 

pese o seu poderoso ideal libertário, t ambém foi obrigada a enredar-

se na paradoxal dialética entre liberdade e escravidão. O exemplo 

mais evidente refere-se aquilo que mais amplamente caracterizou 
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a contracultura dos anos 60, ou seja, as drogas em geral, tanto as 

expansoras quanto as constritoras da consciência. O uso das drogas 

ditas alucinógenas foi um ato libertário, segundo os objetivos mais 

saudáveis da contracultura, mas também degenerou num culto 

escravizador, ou vício auto-destrutivo. 

Outras áreas delicadas, na procura da liberdade real que 

caracteriza a contracultura, são as realidades do dinheiro e do sexo que 

praticamente dominam as preocupações do h o m e m dito civilizado. 

A posição mais radical diante do vil metal foi a proposta de sua 

abolição pura e simples. A invenção do dinheiro, do valor de troca 

materializado num fetiche abstrato, foi a pedra fundamental para o 

desenvolvimento do Sistema, ou seja, a teia totalitária que aprisiona 

a liberdade e, portanto, as nossas próprias vidas. O Sistema controla 

tudo, inclusive e principalmente os chamados valores - organização 

da polis, justiça, segurança, moral , costumes, etc. - , assegurando sua 

sobrevivência de modo violento e tirânico. Só a abolição do dinheiro 

corta esse mal pela raiz. 

Por outro lado, o instinto sexual é o instrumento mais 

poderoso para a ilusória cristalização do ego. Pode-se dizer que o 

prazer sexual é o Nirvana do ego e não foi sem motivo que algumas 

religiões identificaram, essa manifestação inocente da natureza 

humana com o pecado e a demonizaram. Mas o sexo é a maior fonte 

da energia básica, como o demonstra, por exemplo, o ioga tântrico, 

e consequentemente a repressão sexual tornou-se a maior fonte 

da neurose das massas e, de resto, das restantes doenças mentais. 

Cortar o mal pela raiz significa, aqui, a supressão de toda e qualquer 

repressão sexual - e esta foi a posição básica da contracultura. 
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Para os americanos Ken Goffman e Dan Joy, em A 

contracultura através dos tempos, a nossa Tropicália é uma 

contracultura. Como a contracultura americana, o tropicalismo 

enfrentou a censura política, tanto da direita quanto da esquerda, os 

preconceitos morais gerados pela repressão sexual, os cânones rígidos 

da estética tradicional, etc. - em suma, numa palavra, o establishment 

em seus traços essenciais: a alienação, a reificação e a serialização. 

A questão mais polêmica em relação à contracultura foi 

sem dúvida a das drogas. Há muitas drogas diferentes entre elas si. 

Embora as mais significativas para o projeto libertário tenham sido 

uma espécie específica (as alucinógenas), a reação a elas as "enfia todas 

no mesmo saco", tornando assim sua acusação genérica e imprecisa. 

As alucinógenas, tratadas em muitas comunidades chamadas 

primitivas como drogas sagradas, entre elas o ácido lisérgico (LSD), 

o peyote (mescalina), o cogumelo mágico (psilocibina) e a maconha 

(THC) foram as mais utilizadas no processo. Leary as chamou de 

"psicodélicas" porque expandem a mente. Entre outras conseqüências, 

elas geraram manifestações artísticas, na música, na pintura, na 

literatura e, inclusive, resultaram em livros importantes como os de 

Alan Watts - especialmente The Joyous Cosmology - , de Timothy 

Leary, assim como a adaptação do Livro Tibetano dos Mortos, e os 

livros de Carlos Castaneda, especialmente os quatro primeiros. 

No Brasil, um chá composto pela infusão de duas plantas 

(psychotria viridis, cujo princípio ativo é o DMT, e banisteria caapí), o 

ayahuasca, inspirou a formação de seitas religiosas, a maioria oriunda 

da floresta amazônica, e das quais as mais conhecidas são o Santo 

Daime e a União Vegetal, cujos ritos supõe a ingestão do ayahuasca, 
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a que se atribui o poder de expandir a consciência, a exemplo das 

plantas de poder (peyote, cogumelo mágico) que foram utilizadas 

pela contracultura americana. Aliás, dois ícones desta última, o poeta 

Allen Ginsberg e o escritor Will iam Burroughs, experimentaram o 

ayahuasca, conforme relatam nas suas Cartas do Yagé. 

Jorge Mautner enfatiza o caráter de amálgama para definir a 

própria natureza da cultura brasileira e de sua criação incessante. A 

relação entre o modernismo de 1922 e o tropicalismo de 1967, por 

exemplo, é reveladora. A Tropicália, nítido exemplo de amálgama 

superior, expressa o próprio espírito dessa cultura, sua liberdade real. 

Caetano Veloso diz que o "Manifesto do Pau Brasi l" e o "Manifesto 

Antropófago", de Oswald de Andrade, eram "uma redescoberta e uma 

fundação do Brasil". E destaca, nos textos de Oswald, a antropofagia 

como uma metáfora da devoração de toda informação vinda de fora, 

a exemplo da deglutição do bispo Sardinha por nossos índios e, 

portanto, do próprio fundamento de nossa nacionalidade. 

Os manifestos de Oswald teorizam, pela primeira vez, o 

sincretismo brasileiro, como a expressão mais plena da índole 

da cultura que estamos construindo. Ainda segundo Caetano, "a 

palavra chave para entender o tropicalismo é sincretismo". Ou seja: 

o amálgama de Mautner. Emancipado de coações naturais e históricas, 

independente em face de censuras, preconceitos e cânones, o sincretismo, 

não só o tropicalista, mas o sincretismo brasileiro em geral, é liberdade real. 

Mesmo o primeiro que se apresenta, o sincretismo religioso brasileiro, só foi 

possível graças à nossa vocação originária para a liberdade real. Aumbanda 

é uma invenção brasileira que funde orixás africanos e santos católicos, as 

seitas criadas para a ingestão do ayahuasca são outra invenção brasileira 
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que tem raízes ideológicas no catecismo católico mas transformadas por 

uma mitologia indígena. A união entre as duas correntes, no que se chama 

Umbandaime, em que giras de umbanda são realizadas tendo o daime 

como curiador, parece culminar o sincretismo religioso brasileiro. 

O avanço do processo cultural brasileiro depende, direta e 

essencialmente, do sincretismo e, portanto, da liberdade real. 
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Brás e o Brasil: A filosofia da arte de Machado de Assis 
Patrick Pessoa 

há coisas de sobra que não se dizem 
há coisas que sobram no que se diz 
nossa miséria é uma alegria de palavras? 

Marcos Siscar 

A tentação de atribuir uma filosofia a um autor de ficção 

como Machado de Assis não é pequena. Afinal, sua obra é das mais 

pródigas em referências aos grandes vultos da história da filosofia e 

muitos de seus personagens nutrem a pretensão de serem filósofos. 

Será, no entanto, que o simples fato de haver muitos filósofos e 

muitas filosofias na obra de Machado de Assis nos autoriza a falar 

em uma pretensa "filosofia de Machado de Assis"? Há algo de 

paradoxal na tentativa de muitos dos críticos da obra machadiana 

de lhe conferirem maior respeitabilidade atribuindo a seu autor 

uma filiação filosófica determinada, seja aos céticos, aos moralistas 

franceses ou a Schopenhauer. Ao defenderem a idéia de que a 

grandeza de um autor de ficção está associada ao fato de possuir uma 

filosofia, tais críticos, conscientemente ou não, acabam por rebaixar 

a literatura, convertendo-a em mera ilustração da "profundidade" 

dos filósofos. Além disso, no que diz respeito aos críticos brasileiros, 

o rebaixamento da literatura com relação à filosofia não raro é 

acompanhado pelo esforço de integrar Machado de Assis em um 

Filosofia e C u l t u r a Brasi le i ra | 59 


