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Resumo: Este artigo apresenta uma reflexão sobre a narrativa “Adão e Eva”, de 
Machado de Assis. O conto narra o episódio bíblico da criação do mundo, tendo 
como personagens Adão e Eva. Através do estudo da paródia, é possível verificar a 
(per)versão que Machado de Assis apresenta sobre uma narrativa tradicionalmente 
aceita e pregada pelo mundo cristão. No decorrer do estudo, apreende-se que o 
conto em questão concretiza o estilo da obra do escritor realista, ou seja, exercita-
se uma releitura da história da criação. Com uma nova roupagem de apresentação 
da narrativa, Machado de Assis estabelece uma ruptura entre a versão bíblica e a 
versão do conto. 
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CONSIDERATIONS ABOUT THE BIBLICAL PARODY OF THE CREATION OF THE 
WORLD IN THE SHORT STORY “ADAM AND EVE” BY MACHADO DE ASSIS

abstRact: This article presentes a refletion about the short story “Adam and 
Eve”, by Machado de Assis. The shot story narrates the biblical episode of the creation 
of the world, having Adam and Eve as the characters. Through the study of the 
parody it is possible to verify the (per)version that Machado de Assis presents of this 
traditional narrative accepted and preached by the Christian world. Throughout the 
study of the Machadian work, it is possible to aprehend that the style of the work 
of the realistic writer, in the short story in consideration, becomes concrete, that is, 
a new reading of the story of creation is done. With a new narrative presentation 
clothing, Machado de Assis establishes a rupture between the biblical version and 
the short story.
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Introdução

O diálogo entre um texto e outro recebe o nome de intertextualidade. Ou seja, ele 
ocorre quando um texto está inserido em outro. Esse outro, escrito anteriormente, ou, 
conforme Koch (2007, p. 17), quando aquele texto “faz parte da memória social de uma 
coletividade dos interlocutores”. O texto “último” deve remeter àquele “primeiro” quer 
integral, quer parcialmente. 

O diálogo do “novo” nem sempre celebra uma harmonia com o “velho”, às vezes, 
aquele é apenas uma reprodução ou extensão desse, no estilo ou no tema; mas também, o 
novo pode ser uma contestação do “velho”. 

Também merece ser lembrado que, se um texto é “copiado”, certamente teremos 
de reconhecer que ele, o primogênito, é portador de a algum valor, pelo menos para o 
escritor, por isso serviu de ponto de partida para dar origem a outra (re)escrita. 

O fato é que, ao lermos um texto contemplado pelo processo de intertextualidade, 
precisamos ter um mínimo do repertório de informações sobre o texto que serviu 
de pretexto, a fim de que sejamos beneficiados pela plenitude da concordância ou da 
discordância. Espera-se que o leitor reconheça o texto contido no outro texto. Quando o 
leitor de um texto reconhece nesse outro anterior, verifica-se, dessa forma, uma dose de 
competência que pode facilitar a leitura e compreensão do novo texto. 

Koch (2007, p. 14) traduz as palavras de Kristeva, dizendo que: “qualquer texto 
se constrói como um mosaico de citações e é a absorção e transformação de um outro 
texto.” Por sua vez, Genette (1982, p. 8) dá a pista para identificar a intertextualidade, ou 
seja, esse recurso é reconhecido “pela presença de um texto em outro.” 

Entre as modalidades de um diálogo entre um texto e outro, destacamos a paródia. 
A paródia significa canto paralelo (para, “ao lado”; ode, “canto”), que, de acordo com 
Fávero (2003, p. 49), incorpora “a ideia de uma canção cantada ao lado de outra, como 
uma espécie de contracanto”. É uma forma da linguagem se voltar sobre si mesma. Apesar 
de seu uso remontar à Grécia, à Roma e à Idade Média, Sant’Anna (2007, p. 7) chama a 
atenção para a origem da paródia:

Desde que se iniciaram os movimentos renovadores da arte ocidental na segunda metade 
do séc. 19, e especialmente com os movimentos mais radicais do séc. 20, como o futurismo 
(1909) e o dadaísmo (1916), tem-se observado que [...] é um efeito sintomático de algo que 
ocorre com a arte de nosso tempo.

A despeito de que alguns focalizam Hippônax de Éfeso (séc. 6 a.C.) como o “pai 
da paródia”, procuremos esticar o olhar para o passado, antes de Cristo, aportamos em 
Aristóteles, Poética, que faz referência à paródia, atribuindo a origem desta a Hegemon 
de Thasos (séc. 5 a.C.). Segundo o filósofo grego, Hegemon fez uso do estilo épico para 
representar os homens, mas diferente do que propunha aquele estilo, ou seja, ao invés de 
representar os homens como superiores, representou-os como inferiores. Configurou-se, 
portanto, um processo inverso, pois sendo a epopeia um gênero que cristalizava os fatos 
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heroicos dos homens da Antiguidade, catalogando seus atos, alcançando um paralelo aos 
atos dos deuses, agora estes homens figuram como seres inferiores. 

Falar em paródia, obrigatoriamente significa dar eco à voz do formalista russo 
Mikhail Bakhtin. Mas, antes desse teórico, vale ressuscitar o nome de outro russo, Iuri 
Tynianov com o texto Gogol e Dostoiévski (1919). Ambos os pesquisadores caminharam 
pela vertente da paródia e a estilização. 

De acordo com Piègay-Gros, (1996, p. 57), “a paródia consiste na transformação 
de um texto cujo conteúdo é modificado conservando o estilo.” Koch (2007, p. 136-137) 
também emite seu conceito sobre paródia dizendo que:

a paródia repete formas/conteúdos de um texto para lhe emprestar um novo sentido, 
podendo alterar-lhe, inclusive, o gênero a que pertence (ou seja, podendo modificar 
sua arquitextualidade), o que redunda em outras transformações, como a mudança do 
propósito comunicativo, do tom e de alguns aspectos estilísticos [...] para se transfor-
mar radicalmente o sentido [...] para obter diferentes formas e propósitos em relação 
ao texto-fonte. 

Numa ligeira pesquisa sobre o conceito de paródia, recorremos ao dicionário de 
literatura de Shipley (apud Sant’anna, 2007, p. 12) o qual secciona a paródia em três 
importantes seguimentos:

a) Verbal – com a alteração de uma ou outra palavra do texto;
b) Formal – em que o estilo e os efeitos técnicos de um escritor são usados como forma 
de zombaria;
c) Temática – em que se faz a caricatura da forma e do espírito de um autor.
 
Hoje, a paródia pode ser conceituada como o recurso em que um autor (um texto) 

dialoga com outro autor (texto), ou seja, processa-se uma intertextualidade, um diálogo 
entre os textos. Mas esse recurso não é exclusivo da paródia, pois a paráfrase segue no 
mesmo caminho. 

Alguns retalhos do conceito de paródia podem ser ajuntados desta forma: estilo 
que aproxima do burlesco, daí, um subgênero; sinônimo de pastiche, ou um ajuntamento 
de trechos de outras obras ou outros autores. 

Recorramos à Literatura Brasileira para materializar o que seja uma paródia. O 
monumental poema do romântico maranhense Gonçalves Dias talvez seja um dos textos 
mais parafraseados/parodiados de nossa literatura. Vejamos o texto (primeira estrofe) original 
e a paródia levada a efeito pelo poeta do modernismo brasileiro Oswald de Andrade:

Canção de exílio – Gonçalves Dias [texto original]
  “Minha terra tem palmeiras
  Onde canta o sabiá,
  As aves que aqui gorjeiam
  Não gorjeiam como lá”
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Canto de regresso à pátria – Oswald de Andrade [texto parodiado]
  “Minha terra tem palmares
  onde gorjeia o mar
  os passarinhos daqui
  não cantam como os de lá.”

Se tomarmos como referência o texto de Gonçalves Dias e olharmos para o 
de Oswald de Andrade, percebemos que há um deslocamento ou distanciamento de 
sentido, para não dizer uma inversão. O autor da escola romântica particulariza a terra 
que “tem palmeiras”, enquanto que o poeta moderno parodia dizendo que sua terra 
“tem palmares”. Se “palmeiras” é um campo semântico que remete ao lado positivo 
da vegetação, “palmares” remete ao lado negativo, ainda mais, sendo esta palavra um 
substantivo próprio usado aqui com letras minúsculas. A história do Brasil traria luz sobre 
a paródia utilizada por Oswald de Andrade, pois Palmares, Pernambuco, foi o reduto de 
escravos que Zumbi arregimentou ao seu redor como foco de resistência em 1695 contra 
os senhores. O efeito da paródia, nesse caso, é de ironia e crítica social.

O recurso que Oswald de Andrade usou gramaticalmente denomina de paronomásia 
- uma figura de linguagem que valoriza o emprego de palavras parônimas. Este uso faz 
parte de algumas frases encontradas no meio popular, como, por exemplo: “Não confunda 
frei Damião com freio de caminhão”. O poeta moderno aproximou a sonorização das 
palavras, mas promoveu uma “bagunça” de sentido no seu texto em relação ao do seu 
colega de talento literário. 

Oportuna é a observação que Sant’Anna (2007, p. 26) faz sobre a paródia, quando 
analisa estes excertos citados acima:

Se o leitor não tem informação do texto de Gonçalves Dias, achará no texto de Oswald 
apenas uma série de disparates. Isto equivale dizer, em outros termos: estilização, paráfrase 
e paródia são recursos percebidos por um leitor mais informado. É preciso um repertório 
ou memória cultural e literária para decodificar os textos superpostos.2 
E à medida que esses efeitos são muito usados pelos autores modernos, configura-se que 
a leitura de suas obras requer certa especialização. Como obras metalinguísticas, usando a 
inter e a intratextualidade, descrevem um discurso fechado ou, então, restrito ao entendi-
mento dos especialistas.

Deduz-se do excerto citado que, para um bom entendimento de um texto que 
estabelece um diálogo com outro, exige-se que o leitor conheça o primeiro texto para 
melhor compreender o segundo. Nesta pesquisa, inferimos que o conhecimento da 
narração bíblica de Moisés no livro de Gênesis trará mais luz para a compreensão do 
conto “Adão e Eva”.

Estabelecendo um paralelo que faça uma distinção entre a paródia e a paráfrase, 
diríamos que a paródia, no entendimento de Sant’Anna (2007, p. 27), “é sempre 
inauguradora de um novo paradigma.” Por sua vez, a paráfrase postula-se como o igual, 
o semelhante, não trazendo evolução da linguagem. Lembra o autor que no processo de 
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aprendizagem de uma língua, a repetição de um paradigma, uma estrutura frasal como: 
Pedro é inteligente tem sua paráfrase em Maria é inteligente. Isso seria o primeiro passo, 
por ser mais fácil para a aprendizagem. Enquanto que, o segundo passo seria o mais 
difícil, isto é, a parodização da estrutura, como: Pedro e Maria foram ao supermercado. 

Portanto, a paráfrase seria a continuidade, enquanto que a paródia, a descontinuidade 
estrutural e semântica. A conclusão do pesquisador (2007, p. 28) é que: “a maturidade de 
um discurso se revela quando o autor, atingindo a paródia, liberta-se do código e do 
sistema, estabelecendo novos padrões de relação das unidades.”

Visualizemos o paralelo que Sant’Anna (2007, p. 28-41) esboça entre paráfrase e 
paródia ao longo de sua obra:
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A paráfrase e a paródia, na perspectiva de Sant’Anna (2007, p. 28) “se tocam num 
efeito de intertextualidade, que tem a estilização como ponto de contato”. Para legitimar a 
estilização como o ponto de contato, Sant’Anna (2007, p. 29) evoca as palavras de Bakhtin 
(apud Sant’anna 2007, p. 29): “o estilizador utiliza a palavra do outro [...] ele trabalha com 
o ponto de vista do outro”. 

Ainda no esteira de Bakhtin (1970, p. 240), evocamos suas palavras: “toda a vida 
da linguagem, seja qual for seu campo de emprego (a cotidiana, a prática, a científica, a 
artística etc.), está impregnada de relações dialógicas.”

Entenda-se que a estilização é a técnica, ou o processo, enquanto que a paródia e a 
paráfrase constituiriam o resultado desta maneira de fazer. Tendo em vista o apresentado até 
então sobre os conceitos de paródia, vamos analisar o conto do escritor brasileiro, sob o ponto 
de vista do desvio, a paródia como o desvio total do texto bíblico. 
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Entre os cerca de 200 contos, Machado de Assis escreveu “Adão e Eva” que 
foi publicado inicialmente na Gazeta de Notícias, em 1 de março de 1885 e também em 
Várias Histórias (1895).  

Antes de tudo, convém “defender” o gênero conto na prática machadiana.  Para tal, 
trago as palavras de Gledson (2007, p. 8):

Contos não são romances imperfeitos, ou até poemas em prosa – existem com seus direitos 
próprios e, além do mais, por essa época, quando Machado começou a escrever os seus me-
lhores, o gênero estava conquistando uma nova dignidade, uma consciência nova dos seus po-
deres. Machado é um dos grandes pioneiros deste processo (ao lado de escritores mais jovens 
como Tchekhov e Maupassant) – o que de modo algum significa dizer que é primeiro.

O humor de Machado de Assis propõe uma (re)escritura do episódio da Bíblia. 
Não somente o humor, mas também o pessimismo. Machado de Assis recria ironicamente 
a história registrada na Escritura. Ele faz uso da paródia, recriando um texto sagrado, 
vestindo-o de uma roupagem profana. Isso se constitui uma das marcas do estilo 
machadiano: parodiar textos, principalmente filosóficos e literários. 

Discorrendo sobre a brevidade aforística de Machado de Assis, Teixeira (1988, 
p. 63) declara as fontes onde o escritor bebia: “a frase concisa e penetrante, razão pela 
qual lia assiduamente o Eclesiastes bíblico e os Pensamentos de Pascal.” Foi na Bíblia 
que Machado de Assis descobriu o episódio da criação do mundo, onde figuram as 
personagens Adão e Eva.  

Diálogo entre o texto bíblico e o conto “Adão e Eva”

Machado de Assis é o mais bíblico dos autores da Literatura Brasileira. Isso não 
significa que o Bruxo do Cosme Velho seja um religioso, pelo contrário, pois, segundo 
Aguiar (2008, p. 168), o escritor “não tinha fé no sacramento (nem na religião)”. O mesmo 
autor (2008, p. 167) declara que “Não se vai encontrar nenhuma citação da Bíblia, em 
Machado, que não seja sarcástica”. 

São recorrentes os diálogos entre a obra machadiana e o texto das Escrituras 
Sagradas, ou de temas oriundos destas. Basta citar alguns títulos: o conto “Na arca – três 
capítulos inéditos do Gênesis”; o romance “Esaú e Jacó”, o conto “A igreja do Diabo”, 
cujas citações foram extraídas do Sermão da Montanha, proferido por Jesus Cristo. 

Em outra amostragem do diálogo com a Bíblia, destaca-se a bem-aventurança 
citada no conto “O Enfermeiro”: “Bem-aventurados os que possuem, porque eles serão 
consolados”, que também tem sua fonte no sermão de Jesus. A expressão bem-aventurados 
é repetidamente citada no Sermão da Montanha, complementada com as características 
dos que são bem-aventurados. 

“Adão e Eva” é uma paródia da criação do mundo, assim como a mesma criação 
é parodiada em “Dom Casmurro”, onde, segundo Aguiar (2008, p. 167-168), a mesma 
“criação se mostra como um espetáculo de ópera – a saga humana é a representação, 
desde então, do espetáculo, que tem como autores Deus e Satanás”.
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Em “Adão e Eva”, o cenário do conto é a casa de D. Leonor, por ocasião da 
apresentação de um doce particular. Tudo começa com uma discussão sobre a culpabilidade 
da perda do paraíso. De quem era a culpa? De Adão ou de Eva. Duas personagens ícones 
da história da criação do mundo, segundo o texto sagrado dos cristãos, a Bíblia. 

Inicialmente, o narrador põe em contraste de gênero (masculino/feminino) 
a questão da culpa, ou seja, as mulheres diziam que o problema estava com Adão, 
enquanto que os homens apontavam para Eva como a culpada da perda. Duas 
pessoas se abstiveram de manifestar alguma opinião: o frei Bento, carmelita, e um 
tal de juiz de fora. 

A história da criação, segundo a personagem, o senhor Veloso, está dentro de uma 
conversa na casa de D. Leonor. É uma história dentro de outra. A história da origem é 
o recheio para a história do doce.  A simples estória de um doce em contraste com a 
complexa história da origem da terra. 

O conto é marcado por uma série de ironias: O frei bento, que deveria ser o teólogo 
para resolver os casos religiosos, diz que toca viola; o juiz de fora responde que não 
haveria matéria para opinar sobre o assunto, mas é este juiz, pelo traçar do narrador, quem 
vai emitir as opiniões. Lembremo-nos que é um “juiz de fora.”

Frei Bento, que deveria ser a voz de Deus na defesa dos dogmas da criação refugia-se 
na prerrogativa de ser um músico, “um tocador de viola”, segundo a narração do conto. Mas 
o narrador relata que o frei era “insigne na viola, na harpa, não menos que na teologia”. Este 
fato já mereceria uma interrogação sobre o alibi da responsabilidade sacerdotal. 

O juiz de fora surpreende a todos dizendo que a história da criação não era como 
está na Bíblia, mais precisamente no livro do Pentateuco, que é apócrifo, segundo esta 
personagem. Isto era outro estranhamento, pois, de acordo com o frei, o juiz de fora era 
um dos mais piedosos sujeitos da cidade. Sendo piedoso, não poderia lançar dúvidas sobre 
o texto bíblico. 

O narrador abre o espaço da narração para que o juiz de fora, senhor Veloso, 
reconte a história da criação, segundo o seu saber. De início, ele falou tão assombrosamente 
contrário à tradição que D. Leonor pediu para ele não dizer esse nome: diabo. 

Vejamos agora a descrição da semana da criação e tentação de Adão e Eva tanto na 
Bíblia, quanto nas versões do narrador do conto:
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Pelo visto, o conto é um encontro triplo de paródias. Machado de Assis parodia 
o texto de Gênesis; o narrador parodia o texto de Gênesis; ainda, segundo o narrador, 
a criação do mundo tendo por criador o Tinhoso é uma paródia da criação do mundo 
segundo o texto espelhado pelo narrador. 

O término do conto também gera uma situação de espanto porque “o juiz de fora 
estendeu o prato a D. Leonor para que lhe desse mais doce, enquanto os outros convivas 
olhavam uns para os outros, embasbacados; em vez de explicação, ouviam uma narração 
enigmática, ou, pelo menos, sem sentido aparente.” O próprio juiz diz que “nada disso 
aconteceu”. O que interessa, no momento, é a degustação do doce.

No texto bíblico, não há espaço verbal explícito para uma interpretação de relações 
conflituosas no paraíso, por nenhum motivo. Já no conto, são inúmeros os diálogos 
estabelecidos entre Adão, Eva e a serpente. 

Portanto, o estilo do conto machadiano não difere do seu romance, pois, em ambos, 
o escritor procura dar explicações sobre a alma humana, seus conflitos, suas tendências 
“pecaminosas”, seus desatinos, finalmente, o comportamento do homem. Nesse conto, 
Machado de Assis problematiza a relação da criação focalizando em Adão e Eva, ambos 
colocados no centro das atenções como vítimas de engodos do Tinhoso, através da 
serpente, e o resgate do casal pelo anjo Gabriel como um enviado de Deus. 

Machado de Assis procurou problematizar as pessoas e suas reações. Foi isto que 
o escritor cristalizou ao (re)escrever o episódio não da criação da terra apenas, mas o 
desastre das relações humanas como desobediência ao mandado divino

Biblicamente, as personagens Adão e Eva acataram as palavras do Diabo, daí, 
foram condenadas e expulsas do jardim do Éden, mas, no conto machadiano, o primitivo 
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casal é gloriosamente convidado a subir aos céus, pois, mesmo diante das insinuações da 
serpe, esboça uma “repulsa às instigações do Tinhoso” 

Com isso, Machado de Assis parodia um dos pilares da crença religiosa do mundo 
ocidental que prega a expulsão do casal edênico do jardim após a qual o par edênico passa a 
curtir o sofrimento como castigo da desobediência, conforme registrado em Gênesis 3:23:

O Senhor Deus, por isso, o lançou (o homem e a mulher) fora do jardim do Éden, a fim 
de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubim ao oriente 
do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da 
árvore da vida.

Na saga do casal em Machado de Assis (2007, p. 363), eles são resgatados pelo arcanjo:

Um e outro, atônitos e confusos, curvaram o colo em sinal de obediência; então Gabriel deu 
as mãos a ambos, e os três subiram até à estância eterna, onde miríades de anjos os espera-
vam, cantando: –  Entrai, entrai! [...] E foi assim que Adão e Eva entraram no céu, ao som 
de todas as cítaras, que uniam as suas notas em um hino aos dois egressos da criação...

Toda esta complexa história bíblica de grandes reflexões teológicas está inserida 
numa banal conversa e degustação que gira em torno de um doce. O texto começa com o 
episódio do doce e termina com a retomada do fio inicial da narração culinária. A história 
da criação é, na realidade do conto, o recheio do doce de D. Leonor. 

Desta forma, a acusação do juiz de fora de que a história bíblica é apócrifa, porque 
está em um livro apócrifo, ousa ser o texto canônico, trazendo uma versão que subverte 
o texto sagrado para os cristãos. 

Notas

   1 Itálicos acrescentados.
2 Itálicos acrescentados.
3 “Dentre essas mulheres célebres, as menos conhecidas são: Semíramis, rainha 
lendária de Babilônia, a quem foi atribuída a construção dos famosos jardins 
suspensos; Cornélia, mãe dos Graco, tribunos da plebe no século 2 a.C., que 
propuseram leis agrárias e tentaram melhorar as condições de vida do povo romano. 
Débora foi profetisa de Israel (ver Jz 4 e 5)” (GledSon, 2007, p. 632).
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