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Sócrates ou pai: o efeito parodístico em “Teoria do medalhão” 

 

Leonardo Vieira de Almeida 

 

1 – Theoria e eudemonia 

 

Ao analisarmos o campo etimológico da palavra “teoria”, verificamos que, em 

seu expediente grego, ela nos dá a ideia de um partido do homem sendo capaz de ver e 

admirar a beleza do cosmo. Para um filósofo como Gadamer, em “Acerca do filosófico 

nas ciências e do científico na filosofia”, o autêntico sentido da palavra grega assentaria 

numa participação do individual da vida íntima do cosmo e, ao mesmo tempo, numa 

supressão da autoconsciência, isolada da racionalidade do ser e do mundo (Apud 

RICOTTA, 2003, p. 156-159). Em outras palavras, o que o pensador alemão nos quer 

fazer entender é que o homem, para os gregos, era um ser “teórico”, uma parte da vida 

íntima do cosmo, cuja imaginação e atenção, para a época contemporânea, parecem se 

aproximar dos limites do miraculoso. 

Tal fato nos sugere uma importante hipótese da filosofia grega, exposta por 

Gadamer no artigo anteriormente apontado, a de que a razão humana tenha que ser 

pensada como uma parte da própria racionalidade, e não como um elemento isolado em 

contraposição ao todo. Para Hans Blumemberg, o sentido trágico dos gregos, derivado 

do limite imposto à vida humana pela extravagância dos deuses, vai se converter na 

única forma de tentar justificar a vida junto aos fatos do mundo: atribuir ao homem a 

capacidade exclusiva de “ver” (Schauen) e “ver através” (Durchschauen) o seu 

mecanismo, sem se separar dele (Apud RICOTTA, 2003, p. 156-157). 

Na base desta convicção surge a promessa evidente de que a ética (êthos) seria a 

expressão mais realizada da natureza humana. O Homem se diferencia do animal pelos 

seus dotes racionais. É da crença numa profunda harmonia entre a existência moral do 

Homem e a ordem natural do universo que deriva o sentido de eudemonia. A nova nota 

trazida ao mundo grego é a de que o Homem, para atingir a comunhão com o ser, não 

deve buscar unicamente a expansão de sua natureza física, restrita a vínculos e 

exigências sociais. Sua tarefa deve consistir, para poder alcançar este estado, em um 

domínio absoluto sobre si mesmo, de acordo com a regra de conduta que ele descobriu 

ao escrutinar a própria alma. A entrega ao estudo da alma (psiqué) é uma força de 

autoafirmação frente à ameaça da natureza exterior e do destino que pesam sobre sua 
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liberdade, sentido por excelência da tragédia grega, cujo declínio, no século V a.C., abre 

o caminho da metafísica instaurada por Sócrates. 

O eudemonismo socrático, muitas vezes mal compreendido, não quer significar 

de nenhum modo o descuido corporal. A descoberta da alma pelo sábio grego exige um 

autêntico domínio do corpo, cuja máxima Mens sana in corpore sano é uma frase que 

corresponde ao seu verdadeiro conteúdo. Dentre as prescrições que Sócrates aconselha 

aos seus discípulos, o regime da simplicidade espartana reúne tanto o exercício da 

ginástica quanto uma dieta conveniente. A abundância corporal é palavra que deve ser 

repelida do vocabulário socrático, como nociva ao cuidado da alma (JAEGER, 2001, p. 

537-538). 

Como educador do Homem grego, e amigo da sabedoria (philósophos), Sócrates 

procura instruir os cidadãos atenienses para que busquem a excelência (areté). É na 

Apologia que o filósofo, pela voz de Platão, alerta a juventude e os velhos para o 

autêntico caminho do filosofar. O processo educacional deve partir de um interesse em 

conhecer o bem e a verdade até tornar a alma a melhor possível. Se o exercício corporal 

consignava a preocupação da cultura grega com o saneamento de uma sociedade 

atlética, Sócrates desenvolve o método de uma nova “ginástica do pensamento” 

(JAEGER, 2001, p. 523): a dieta do corpo precisa estar submetida à dieta da alma, 

manifesta numa teoria do que é bom, em que os bens da psiqué subsistem como o maior 

valor espiritual. O cuidado da alma se faz mediante o conhecimento do valor e da 

verdade, phronesis e alétheia. No entanto, ao invés de nos referirmos ao termo “bom”, o 

melhor seria, sem dúvida, servir-nos do conceito de “bem”, no qual Sócrates reconhece 

o verdadeiramente útil, o saudável, aquilo que dá prazer e felicidade ao Homem na 

realização de suas potencialidades. 

Para exercer tal método o sábio de Atenas recorre ao expediente do diálogo, no 

intuito de exortar o Homem ao cuidado da alma, pelo esforço de penetrar no cerne da 

moral pelo instrumento do lógos. Em Teeteto, Sócrates expõe ao discípulo que dá nome 

ao diálogo, um jovem geômetra, o método maiêutico, que ele compara a uma “arte 

obstétrica”, atribuindo a si mesmo o papel de parteira. Com a diferença de que não 

caberia ao filósofo partejar mulheres, mas homens, e de acompanhar as almas em lugar 

dos corpos, no trabalho de parto. A grande sabedoria da arte maiêutica consiste em 

conhecer de imediato se a alma dos discípulos está pronta para conceber frutos 

ilegítimos ou verdadeiros (PLATÃO, 2001, p. 47). No entanto, ao advogar o papel de 

parteira, Sócrates afirma que é estéril em matéria de sabedoria, cabendo-lhe incitar os 
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outros a partejar. Sua função é interrogar o discípulo quanto à verdade de um fato, 

levando-o a se elevar gradativamente das aparências sensíveis às realidades inteligíveis 

ou ideias. O interlocutor do filósofo entra em contato com determinada questão, 

examina detidamente sua veracidade, até atingir, por descoberta própria, o efeito de uma 

contradição que não apresenta solução imediata e destrói qualquer possibilidade de uma 

resposta para a indagação filosófica inicial. É a chamada aporia, dificuldade insuperável 

de um raciocínio, ou o conflito resultante da coexistência de duas proposições 

inconciliáveis que habitam um mesmo espaço. A “incerteza” e o “impasse” são palavras 

próprias do campo semântico do aporético. O próximo passo na maiêutica é submeter a 

novo exame a proposição anteriormente apresentada como verdade e posteriormente 

refutada pelo confronto com outras preposições contraditórias. No entanto, o educador 

não pode se considerar dono de um saber, pois ele nada sabe, mas permitir que seus 

discípulos produzam frutos salutares. O elemento mais criticado por Sócrates é a 

opinião (dóxa), o senso comum proveniente do sensível, que nas mãos dos sofistas lhes 

permite educar o Homem mediante a crença de que ele pode ser “a medida de todos as 

coisas”, credo defendido por Protágoras, que admite a não identidade de todas os 

elementos. O saber, para a maiêutica, precisa estar acima da dóxa. A razão de 

consagração da dóxa não está no objeto, mas no sujeito. Por isso, Sócrates critica o grau 

de flutuação da opinião pública. 

Em Teeteto, a discussão gira em torno do que é conhecimento, não o que sejam 

conhecimentos particulares, mas o que corresponde ao conhecimento em si mesmo. O 

jovem Teeteto, sábio geômetra admirado por Sócrates quando ainda era adolescente, é 

imbuído da tarefa de desvelar o conceito de suas aparências cotidianas. Na conversa 

entre Tersipião e Euclides, que abre o diálogo, os dois amigos relembram, depois da 

notícia da morte de Teeteto, que Sócrates havia prescrito a celebridade do jovem 

discípulo, se ele chegasse a se tornar homem. A celebridade em questão, no pensamento 

socrático, não corresponde à fama advinda da glória social, seja pela riqueza material, 

seja pelo intelectualismo de cátedra, mas mediante o paciente esforço de se tornar 

filósofo. 

É ainda nessa obra da maturidade de Platão que se observa a tentativa do sábio 

ateniense de estabelecer dois campos de confronto, em seu estudo da epistéme, o 

conhecimento: a verdade (alethéia), própria do lógos; e a opinião (dóxa), propriedade 

do falso (pseûdos), que é experimentada na agorá. No entanto, à medida que o diálogo 
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prossegue, pelo jogo do exame e das inúmeras contradições que não se resolvem, 

percebemos que esses dois campos não são estáticos, mas sofrem um processo de 

flutuação. 

Pode haver algo de positivo na não-verdade, no pseûdos, bem como não se pode 

considerar a verdade sem sua parcela de não-verdade. A ciência admite o ficcional. Por 

sua vez, este se consolida como estética do falso, encarnando os papéis do 

desmascaramento, que é o terreno próprio da literatura. 

 

 

2 – Agorá através do espelho: a paródia machadiana 

 

O constructo do ficcional, como parte de uma teoria reveladora do mundo, opera 

um desvelamento de realidades consideradas como irrefutáveis. Segundo este princípio, 

só haveria o real no espaço da arte, cabendo à vida comum viver realidades. Mas a 

ficção, por sua vez, se serve, na maior parte dos casos, do que lhe é próprio, os textos, 

estabelecendo com eles uma relação de maior submissão ou impertinência, copiando ou 

ampliando o quadro teórico de origem. No primeiro caso, podemos falar de 

continuidade; no segundo, de descontinuidade, ou, tomando a definição de Affonso 

Romano de Sant’Anna, uma “intertextualiade das diferenças” (1989, p. 28). Partindo de 

um estudo das teorias desenvolvidas pelos formalistas russos, particularmente Tynianov 

e Bakhtin, Sant’Anna distingue a paródia como uma contraideologia, um discurso em 

progresso, em que nunca há o reforço do texto original, mas sua deformação. O efeito 

parodístico instaura o conflito, quebra a norma, é um ruído, uma tentação. Tomando 

uma metáfora psicanalítica, a do “estágio do espelho”, o crítico define a paráfrase como 

contraponto à paródia, pois, no primeiro caso, é como se o texto matricial passasse de 

pai (ou mãe) para o filho, como se houvesse um amálgama indistinto do corpo da mãe e 

do corpo do filho: “O filho-texto olhando-se indiferenciadamente nos olhos da mãe” 

(SANT’ANNA, 1989, p. 32). Já a paródia não é um espelho, mas um espelho invertido. 

Neste caso, o filho-texto seria o rebelde, que procura negar sua paternidade e afirmar a 

individualidade. Paráfrase e paródia se constituem, assim, como faces opostas de uma 

mesma moeda, o texto de ficção. 

Ao avançarmos quase dois mil e quinhentos anos desde a época da Atenas 

socrática já operamos determinado deslocamento, que atua no espaço e no tempo. O Rio 

de Janeiro oitocentista vive sob o Segundo Reinado de Pedro II, marcado pela tensão 



5 

 

entre a ala conservadora e a liberal, no caminho da libertação da escravatura e da 

Proclamação da República. Convivendo com os hábitos aristocráticos, abolicionistas e 

republicanos, é que se destaca uma classe específica, a dos bacharéis, que atua em 

diversas escalas da sociedade carioca: a política, o jornalismo, a oratória, a advocacia 

profissional, o funcionalismo público. De acordo com Raymundo Faoro: 

 

(...) domina o bacharel uma auréola superior, de aspirante credenciado à mão de 
uma herdeira rica ou a uma cadeira do parlamento. O bacharel pobre, empregado numa 
repartição pública ou entregue a uma promotoria, guarda, junto com o diploma, o bastão do 
futuro, no hipotético e cobiçado ministério. (FAORO, 2001, p. 426) 

 

Observa-se que a possibilidade de ascensão para esse estamento social é o que 

fundamenta os anseios do bacharel. Uma lei do mercado dita a norma e a conduta 

moral. A linha evolutiva parte de uma contextura das convenções, produto, segundo 

Faoro, de um destacado “ranço colonial”, em que a classe proprietária conduz a 

moralidade e as censuras éticas. O status deve ser buscado a qualquer preço, nem que 

seja pelos meios mais corruptíveis, ou, ainda, por um cerceamento da própria 

individualidade, que não deve dispensar o relho das condutas instituídas, o organismo 

das máscaras sociais que se constrói mediante um rígido manual do sucesso na vida 

pública. A situação da sociedade carioca nessa época, não deixa de ser, por sua vez, um 

espelho das doutrinas filosóficas que encontravam aqui um solo favorável para sua 

disseminação: as ideias defendidas por Benjamin Constant (1833-1891), Miguel Lemos 

(1854-1917) e Teixeira Mendes (1855-1927) sofrem a influência direta do positivismo 

europeu, principalmente encarnado em Auguste Comte (1798-1857), e, em menor grau, 

Hippolyte Taine (1828-1873), John Stuart Mill (1806-1873) e Herbert Spencer (1820-

1903). Em linhas gerais, o positivismo admite gnosiologicamente a experiência, os fatos 

positivos e os dados sensíveis como fonte única de conhecimento e de critério da 

verdade. Não considera como veículo da interpretação do mundo nenhuma metafísica, 

reduzindo o campo filosófico à metodologia e à sistematização das ciências. O 

utilitarismo e o hedonismo são as concepções morais do positivismo: “A lei única e 

suprema, que domina o mundo concebido positivisticamente, é a evolução necessária de 

uma indefectível energia naturalista, como resulta das ciências naturais” (PADOVANI e 

CASTAGNOLA, 1961, p. 376). 

O contexto, como se vê, é propício para que um autor como Machado de Assis 
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denuncie o franco declínio do homem teórico do Segundo Império no Brasil. No 

entanto, a lente ou espelho do autor não se concentra, em muitos dos casos, na realidade 

imediata, no foro particular da própria sociedade da época, seja o Rio de Janeiro do 

reinado de Dom Pedro Segundo II, seja o da República Velha, que chegou a vivenciar. 

Ao primeiro plano, o Rio oitocentista, Machado sobrepõe um decalque anacrônico, 

como aquele de um ilustre visitante da cultura ática que se depara na casa de um adepto 

do espiritismo, no conto “Uma visita de Alcibíades”. No caso, o anacronismo não 

apresenta unicamente a função de revelar com mais intensidade o choque entre culturas 

espacial e geograficamente afastadas, mas opera um trabalho arqueológico do próprio 

estatuto da ficção, escavando camadas intertextuais, como se os textos acompanhassem, 

na evolução dos séculos, os caminhos ocultos ou reveladores da biblioteca. O efeito de 

distorção provocado mediante este procedimento estilístico é obtido, muitas vezes, pelo 

recurso da paródia. Um exemplo que ilustra de maneira percuciente este problema é o 

conto “Teoria do medalhão”, primeiramente publicado na Gazeta de Notícias, em 1881, 

e, posteriormente, no volume Papéis avulsos (1882). 

O próprio subtítulo nos remete ao texto de origem, estamos diante de um 

“Diálogo”, gênero por excelência da filosofia platônica. Trata-se da conversa entre 

Janjão, um bacharel, às vésperas de completar vinte e dois anos, e seu pai, ansioso por 

ensinar ao filho o melhor caminho para ascender na vida pública, tornar-se um 

“medalhão”, fugir da obscuridade comum: 

 

(...) a vida, Janjão, é uma enorme loteria; os prêmios são poucos, os malogrados 
inúmeros, e com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra. Isto é a 
vida; não há planger, nem imprecar, mas aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e 
percalços, glórias e desdouros, e ir por diante”. (ASSIS, 1998, p. 329) 

 

Ao filho não é dado o direito de refutar as premissas ditadas pelo pai. A 

educação, regida por um código em que o mais jovem se dobra ao peso dos 

ensinamentos da velhice, com seus anos de experiência, não pode ser posta em xeque 

pelo discernimento do discípulo. Sob esse aspecto, cabe lembrar-nos de que no Fédon 

Sócrates exorta Cebes a respeito do papel de seus interlocutores: “- Verdadeiramente 

Cebes sempre está em busca de argumentos: não tem a mínima inclinação para acreditar 

imediatamente no que se lhe diz!” (PLATÃO, 1972, p. 69). Mais adiante, o sábio 

ateniense expõe o verdadeiro sentido daqueles que se ocupam com a filosofia: “(...) os 

motivos pelos quais os que, no exato sentido da palavra, se ocupam com a filosofia, 
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permanecendo afastados de todos os desejos corporais sem exceção, mantendo uma 

atitude firme e não se entregando às suas solicitações” (PLATÃO, 1972, p. 93). 

A distopia obtida por Machado corresponde, no caso de “Teoria do medalhão”, à 

localização anômala do diálogo socrático na época do Segundo Reinado no Brasil. A 

agorá ateniense, a qual pertencia a opinião pública, atacada por Sócrates, é transposta 

para o século XIX, assumindo como correlato a corte imperialista às vésperas da 

República. 

Levando em conta a metáfora apresentada por Affonso Romano de Sant’Anna 

para exemplificar a paródia, o rebelde como um filho-texto, podemos verificar, no conto 

de Machado, duas camadas distintas do discurso. A submissão do filho aos ditames do 

pai corresponderia a uma paráfrase no nível da relação entre as personagens: o “filho-

texto”, Janjão, seria uma cópia do “texto-pai”; disto trataria a camada semântica. Já no 

caso do nível semiótico, detectaríamos a paródia: o “texto-pai” é a série de diálogos 

platônico-socráticos; o “filho-texto”, a subversão da fonte de origem, que representa o 

modus faciendi do Machado-leitor. Nesse sentido, o fato de o pai de Janjão apontar-lhe 

a “perfeita inópia mental” como a condição mais conveniente ao uso do ofício de 

medalhão parece nos indicar que o pensamento seria uma forma de condenação. 

 

 

3 – Pensar é estar perdido 

 

Como um dos inúmeros gêneros que Machado de Assis soube explorar ao longo 

de sua carreira de escritor, o conto filosófico opera a denúncia de determinada realidade 

social ao mesmo tempo em que assume o papel de espelho invertido de outros textos 

que lhe servem de inspiração. Não é por acaso que o escritor carioca, na voz do pai de 

Janjão, apresenta-nos sua dívida com os cultores do conto filosófico: Luciano de 

Samósata (125 d.C.? – 192 d.C.), Jonathan Swift (1667-1745), Voltaire (1694-1778), 

aos quais atribui “a feição própria dos céticos e desabusados” (ASSIS, 1998, p. 337). O 

conselho final do pai para o filho é que ele não empregue nunca a ironia, esse 

movimento “inventado por algum grego da decadência”. O grego em questão pode ser 

nada menos do que Sócrates, que, em “Teoria do medalhão”, assume o cargo de 

educador de Janjão. Um Sócrates que alerta seu educando a “pôr todo o cuidado nas 

ideias”, dizendo que o melhor é não tê-las absolutamente. 

Enylton de Sá Rego, em O calundu e a panaceia: Machado de Assis, a sátira 
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menipeia e a tradição luciânica, aproxima “Teoria do medalhão” de um antigo texto de 

Luciano de Samósata, “O professor de retórica”. Na curta obra do escritor grego, um 

jovem pede conselhos a um professor sobre o melhor modo de se tornar um bom orador. 

O primeiro responde ao discípulo que há dois caminhos a ser seguidos: um penoso, que 

exige anos de esforço, e outro muito mais curto e agradável, rápido e sem trabalho, que 

pode levar a uma posição excelente. Segundo o texto de Samósata, o professor diz: 

“Traga consigo, e isso é essencial, uma grande bagagem de ignorância, mas também 

uma postura, uma aparência de segurança... e quinze ou vinte – não mais – expressões 

áticas” (Apud REGO, 1989, p. 89). O efeito de distorção dessa assertiva nada mais 

corresponde que a uma paródia do diálogo socrático, o que ocorre, também, no conto de 

Machado.  

Janjão deverá ler “compêndios de retórica, ouvir certos discursos, etc”. Em certo 

momento, o pai aconselha o filho sobre o perigo do passeio nas ruas, que se é utilíssimo, 

pode se tornar extremamente nocivo quando se anda desacompanhado, porque a solidão 

ocasiona o suscitar ideias. O regime “espartano” proposto pelo pai deve reduzir “o 

intelecto, por mais pródigo que seja, à sobriedade, à disciplina, ao equilíbrio comum” 

(ASSIS, 1998, p. 331). Esse aconselhamento é totalmente oposto àquele que Sócrates 

oferece a Teodoro, personagem do Teeteto. É justamente contra o “equilíbrio comum 

que se insurge” o filósofo, buscando a elevação da alma ao afastá-la da opinião (dóxa): 

“As demais aparências de habilidade e de sabedoria, quando se mostram no exercício do 

poder público, são conhecimentos grosseiros; nas artes, vulgaridade” (PLATÃO, 2001, 

p. 86-87). O caminho do conhecer e o exercício do pensamento potencializam as 

suspeitas e as dúvidas. Para Sócrates, em qualquer hipótese, nas opiniões dos homens 

nunca há apenas verdade, porém as duas coisas: verdades e erros. No caso de “Teoria do 

medalhão”, a máscara social, o senso comum, é que parece fornecer um estatuto de 

veracidade à existência humana. Para ascender socialmente é necessário não pensar. 

O problema das máscaras, do espelhamento do homem numa identidade ilusória, 

e, consequentemente, a possibilidade de uma reflexão que se insurja contra o 

dogmatismo, é matéria-prima de grande parte da obra machadiana. No conto “O 

espelho”, que também faz parte do volume Papéis avulsos, Jacobina só consegue 

distinguir sua identidade ao vestir o uniforme de alferes. Sem ele não é mais que uma 

figura vaga, “esfumada, difusa, sombra de sombra” (ASSIS, 1998, p. 409). Ao vesti-lo 

novamente toma posse de sua “alma exterior”. 
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O que o autor parece nos indicar é que a reflexão se depara com um terreno 

dúbio e movediço, no momento em que o indivíduo se despe do invólucro que lhe exige 

a sociedade. Por sinal, as personagens machadianas que se dispõem a pensar são quase 

sempre derrotadas, ao contrário daquelas que regem suas vidas pela hipocrisia social. O 

filósofo Quincas Borba, ao se aprofundar progressivamente em sua doutrina do 

Humanitismo perde a razão. Fortunato, personagem do conto “A causa secreta”, imerge 

na loucura, ao buscar em experimentos científicos a origem dos sentimentos humanos. 

Por outro lado, no romance Quincas Borba, Sofia e Palha, que se servem da mentira 

para ascender socialmente, vencem o tolo Rubião e se apoderam de sua fortuna. 

“Pensar era estar perdido”. Esta máxima sustenta o conto “O demônio da 

perversidade”, de Edgar Allan Poe, publicado pela primeira vez no Graham’s Lady’s 

and Gentleman’s Magazine, em 1845. O texto em questão funciona como uma paródia 

do pensamento cartesiano. Se Descartes defende, mediante a supressão da dúvida, a 

hipótese de um Deus veraz, o gênio maligno, o gesto de pensar supõe um aspecto 

positivo: cogito ergo sum, “penso, logo existo”. O mesmo que pensar é estar salvo. Em 

“Teoria do medalhão”, por sua vez, a segurança de Janjão, a proteção contra uma 

sociedade competitiva, construída no regime do lucro e do status quo, deve advir não de 

uma arte de “partejar idéias”, mas da capacidade de decorar máximas consagradas pelo 

uso, ter uma cultura literária restrita a umas poucas figuras expressivas: “(...) a hidra de 

Lerna, por exemplo, a cabeça de Medusa, o tonel das Danaides, as asas de Ícaro, e 

outras, que românticos, clássicos e realistas empregam sem desar, quando precisam 

delas” (ASSIS, 1998, p. 332). Logo em seguida, o pai/Sócrates diz o seguinte: “Alguns 

costumam renovar o sabor de uma citação intercalando-a numa frase nova, original e 

bela, mas não te aconselho esse artifício; seria desnaturar-lhe as graças vetustas” 

(ASSIS, 1998, p. 332). Nesse trecho, o efeito parodístico não atua apenas como crítica 

social, mas revela, pelo inverso, o campo do ficcional. O diálogo do narrador se dirige 

ao próprio Machado, já que o procedimento das citações errôneas, intercaladas entre 

contextos anômalos, constitui-se como uma das marcas de sua arte. Dobrando-se sobre 

si mesmo, servindo de espelho a quem o escreve, o conto discute sua própria 

ficcionalidade. “Arte difícil de pensar o pensado”, é como o pai resume para o filho a 

maior tarefa que deve ser exercida por um medalhão. “Arte difícil de pensar o pensado” 

resume, também, por sob uma lente inversa, a própria escrita machadiana, caracterizada 

por pensar o pensamento, não o assumindo como dogma, mas buscando conhecê-lo e, 

ao mesmo tempo, guardando dúvidas sobre a possibilidade de se poder conhecer. Arte 
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que pensa a si mesma, enquanto texto e metatexto, ou como tentativa de responder à 

pergunta “o que é a literatura?”, problema explicitado por Michel Foucault, 

particularmente em sua conferência pronunciada nas Facultes Universitaires Saint-

Louis, nos dias 18 e 19 de março de 1964. 

Mas retomando o questionamento das polarizações e modelos específicos da 

paráfrase e da paródia, verifiquemos a hipótese de Affonso Romano de Sant’Anna, ao 

estabelecer uma comparação mística e teológica entre ambas, sugerindo hipóteses 

bastante fecundas. Para o crítico, a paráfrase pretende ser a linguagem do Paraíso: 

“Porque ela é a linguagem do homem antes da queda, quando tudo era igual e 

indiferenciado”. Já a paródia: 

 

(...) é um ruído, a tentação, a quebra da norma. Ética e misticamente a paródia só 
poderia estar do lado demoníaco e do Inferno. Marca a expulsão da linguagem de seu espaço 
celeste. Instaura o conflito. Mais ainda: é um trabalho humano, um esforço de condenados 
pensando o discurso celestial paterno. (SANT’ANNA, 1985, p. 33) 

 

Uma vez mais, Sant’Anna recorre à imagem do pai e do filho para delimitar 

paráfrase e paródia. A submissão ao “texto-pai” corresponde à paráfrase; a rebeldia do 

“filho-texto” consigna a paródia. “Teoria do medalhão” se constrói a partir desses dois 

planos: paráfrase na relação pai/Sócrates e seu filho; paródia no nível semiótico. 

“Somente não deves empregar a ironia”, voltemos ao último conselho que recebe 

Janjão. Mas é justamente por meio da ironia que se desenvolve o conto de Machado, a 

dizer aquilo que não é: aceitação cega dos livros. Nesse sentido, torna-se válida a 

teorização de Affonso Romano de Sant’Anna, a paródia corresponderia a uma perda. 

Recusa da origem, possibilitada pelo fato de que “pensar é estar perdido”. 

Após soar meia-noite, e Janjão completar vinte e dois anos, seu pai encerra o 

diálogo com uma frase curiosa: “Guardadas as proporções, a conversa desta noite vale o 

Príncipe de Machiavelli” (ASSIS, 1998, p. 337). Importante ressaltar que, em O 

Príncipe, o filósofo italiano considera fundamentais para a ação política a força, 

representada pela imagem do leão, e a astúcia, identificada com a raposa, que inclui a 

mentira, a dissimulação, a lisonja, a demagogia. Nesse sentido, a mentira seria 

considerada justificável. Debruçando-se sobre essa questão, Carlinda Fragale Pate 

Nuñez elabora uma hipótese valiosa, ao analisar o capítulo XVIII da obra de 

Machiavelli, “Como os Príncipes devem guardar a fé da palavra dada”: 
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A veracidade nunca foi considerada uma virtude política. (...) O Príncipe, onde se 
consideram relevantes para a ação política a força do leão – a coragem – e a astúcia da raposa 
– habilidade (...) Como o campo estético reconhece exclusivamente o estatuto ficcional, o 
conflito entre ética e estética só interessa, se for esteticamente produtivo. A abordagem estética 
da mentira torna secundários os aspectos éticos a ela associados. (NUÑEZ, 2005, p. 48) 

 

A partir daí, posicione-nos com maior atenção frente ao texto machadiano. Em 

princípio, pensar o pensado como dogma significaria para o pai a força e a astúcia. 

Porém, esse gesto não representaria sua própria instabilidade? Como servo das máscaras 

sociais, “Sócrates/pai”, por meio do discurso, procura não só a resposta afirmativa do 

discípulo, de que o medalhão pode corresponder a uma autêntica condição humana. Ele 

não estaria, de fato, também querendo provar sua materialidade? Daí que a 

subserviência intelectual de Janjão poderia refutar, de certo modo, a face inversa da 

“certeza” paterna. 
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