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Por que beijamos tanto assim? 

Fernanda Coutinho* 

Como imaginar a humanidade sem ritos? Como imaginar a humanida
de sem beijos? Em suma, por que beijamos tanto assim? 

O beijo é, sem dúvida, um ato versátil cobrindo tanto a esfera da inti
midade quanto a pública. Daí, a facilidade com que se inclui em domínios tão 
díspares como a História (com destaque para a das Mentalidades), a Sociolo
gia, a Antropologia Cultural, sem esquecer o par Psicologia/ Psicanálise. 2 

O interesse maior neste momenro, no entanto, reside nos beijos ficcio
nais e adverte-se - é temerário considerá-los menos verdadeiros que os reais 

- admita-se então - tudo não passa de uma questão de natureza. 
O beijo é um excelente meio de se estabelecer um nexo entre arte e sen

timento, pontuado pelo viés da recordação. A recordação traz em sua própria 
natureza a capacidade de embaralhar as fronteiras temporais, fazendo assim 

com que o passado tenha o vigor do presente do ponto de vista da verdade 
sensíveP Enfim, no eterno embate entre emoção e razão, dificilmente os bei
jos interferem para facilitar a vitória da última. 

A força de encantamento do beijo é posta à prova no conto de Tchekov 
em que o jovem capitão Riabóvitch é beijado por engano, mas mesmo assim ou 
por isso mesmo, o episódio tem para ele força epifânica, pois, a partir daí: 

Teve vontade de dançar, de foLar, correr para o jardim, rir 
aLto ... Esqueceu-se completamente de que era curvado e inco
lor, que tinha suiças de lince e um "flsico indejinido"(assim se 
descrevera o seu aspecto exterior numa conversa de senhoras, 
que ele ouvira sem querer). 4 

*FERNANDA COUTINHO - Dourara em Teoria Literária pela Universidade Federal de 
Pernambuco e Professora de Teoria Literária da Universidade Federal do Ceará. 
2 Instiganre a leitura de O Beijo. Primeirm liçties de amor. História, Arte e Erotismo, coletânea 
coordenada por Gérald Cahen, em que os auro res exploram com poesia e vivacidade intelectual 
a potencialidade do rema. 
3 Não por acaso a recordaç;-w se associa ao gênero lírico, pensamento desenvolvido por Emil 
Staiger em seus Conceitos Fundamentais da Poética. 
4 "O Beijo". ln: Tchekov, Anron. A,- Ti-és irmãs; Contos. Trad. Maria Jacinta e Boris Schnaider
man. São Paulo: Abril Culrural, 1979. 
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A exaltação leva-o a operar em um nível anímico, a pomo de olhar uma 
chama e ter a impressão de que esse fogo sorria-lhe e piscava, como se conhecesse 
o episódio do beijo.5 

Em A Origem da Obra de Arte, Heidegger assinala a elevada percepti
bilidade fenomênica do estado afetivo, defendendo que ele tenha mais razo
abilidade, quer dizer, se aperceba mais, porque é mais aberto ao ser que toda 
a razão que, entretanto, se tornou "ratio", e foi falsificada pela interpretação 
racional. 6 Mesmo não podendo sequer recompor a fisionomia daquela que 
o beijou (a colagem das feições empreendida com os vários rostos das jovens 
que se encontravam na casa resulta sempre em uma tosca imagem) a perso
nagem se recusa a enfrentar a lógica do real, preferindo reconhecer-se como 
eleito do destino que lhe concedera a verdadeira vida na sutileza fugidia de 
uma miragem. 

Em "Certa vez, no outono", de Máximo Gorki, o hiato entre o tempo 
da narração e o episódio narrado é maior do que no primeiro caso, mas isso 
não impede que as marcas do acontecimento permaneçam firmes na memória 
afetiva da personagem que conta a história. Trata-se, neste caso, de um arivista 
revolucionário ( Eu tinha então dezessete anos, uma idade linda!) 7 que apreen
de o verdadeiro sentido da união entre os indivíduos através do gesto profunda
mente caloroso da prostituta a quem encontra por acaso e que, entre beijos, o 
aquece do frio, movida apenas pelo instinto da comoção, no sentido mais puro 
de reconhecimento da alteridade. Tempos depois, observando o acontecimen
to de longe, por uma fresta da saudade, o narrador confessa: Eram os primeiros 
beijos femininos, oferecidos pela vida, e foram os beijos melhores, pois todos 
os seguintes custaram-se terrivelmente caro, e nada me deram. H 

No romance de Machado de Assis, é certo que o fogo daquela emoção 
transformara-se em comovente ternura, mas o Beminho da meninice continu
ava a existir no Bento Santiago maduro que recordava seu primeiro beijo: 

5 Op. cit. p.l64. 

.. . Pedi-lhe que levantasse a cabeça, podia ficar tonta, machu
car o pescoço. Cheguei a dizer-lhe que estava feia; mas nem 
esta razão a comoveu ... 

6 HEIDEGGER, Martin. A Origem da obra de arte. Trad. Maria da Conceição Costa. Lisboa: 
Edições 70, 1990. 
7 GÓRKI, Maksim. Antologia de contos. Seleção, tradução, prefácio e noras de Boris Schnaider
man. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1961. p. 58. 
8 Op. cit. p. 65. 
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Levanta, Capitu! 

Não quis, não Levantou a cabeça e ficamos assim a olhar 

um para o outro, até que ela abrochou os lábios, eu desci os 

meus e ... 9 

Essa cena de Dom Casmurro, escrita com singular plasticidade, Aagra um 
rirual de ultrapassagem: o mundo da infància recuando diante do poder de Vênus. 
Com este beijo o personagem desvenda o primeiro segredo da alquimia amorosa 
o que a leva a repetir: Sou homem!, 10 num misto de surpresa e de temor. 

Certas experiências fundadoras na vida dos seres (tal como a do beijo) 
parecem estabelecer um pacto com a memória sentimental e neles se fixam 
com tal intensidade que nem o ímpeto destruidor do tempo daí lhes arranca, 
como mostra o discurso repassado de ~elancolia de Dom Casmurro: 

Talvez abuso um pouco das reminiscências oscufares; mas a 

saudade é isto mesmo; é o passar e repassar das memórias an

tigas. Ora, de todas as daquele tempo creio que a mais doce é 

esta, a mais nova, a mais compreensiva, a que inteiramente 

me revelou a mim mesmo. Outras tenho, vastas e numerosas, 

doces também, de vária espécie, muitas intelectuais, iguaL

mente intensas. Grande homem que fosse, a recordação era 

menor que esta. 11 

São tantos, tantos e tão variados os beijos que a literatura registra: ter
nos, comovidos, ardentes, voluptuosos e até mesmo os vampirescos, tal como 
o de Salomé em Iokanaan, o João Batista recriado por Oscar Wilde, na peça 
que revela a necrofilia da princesa da Judéia, enteada de Herodes Antipas. 

O beijo se dá de modo tão acentuado na literatura que até o registro 
de sua ausência se resolve em poesia, corno o fez Drummond em "Boca": 

Boca: nunca te beijarei 
Boca de outro, que reside em mim, 
no milímetro que nos separa, 
cabem todos os abismos. 

9 ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Rio de Janeiro: Nova Aguilar S. A., 1986. p. 844 
10 Op. cit. p. 845 
11 ld. p. 846. 

39 



Boca: se meu desejo 
é impotente para fechar-te, 

bem sabes disto, zombas 

de minha raiva inútil. 

Boca amarga pois impossíue!, 

doce prova (não provarei), 
ris sem beijo para mim, 

beijas outro com seriedade. 12 

O corpus literário ocidental é resultado, em grande parte, da reescrita de 
muitas histórias que vagavam no anonimato da tradição. Ovídio, por exemplo, 
em As Metamorfoses, compila um sem-número de relatos que, sob a capa de 
mito, escondem as inquietações do homem da Antigüidade que não diferem 
substancialmente, pelo menos do ponto de vista da psique, dos da atualidade. 
No livro X aparece, por exemplo, a narrativa do mito de Pigmalião, que pode 
vir a encaminhar sua leitura para, pelo menos, duas vertentes igualmente fe
cundas. 

A primeira seria a de que é impossível fugir à força da paixão, pois a 
deusa do amor repudia a misoginia, desprezo que aparece codificado na per
gunta-desafio, corrente entre os antigos: Quem é que não foi ferido por venus? 

Pigmalião viu-se assim apaixonado por sua própria criação, uma peça de "ní
veo marfim", 13 segundo Ovídio, que, no entanto, dava a nítida sensação de 
ser uma mulher. Esse aspecto traz para o mito um outro ângulo interpretativo, 
que diz respeito aos poderes miméticos da arte. 

Os estudiosos da Temática, corrente crítica cujo interesse ultrapas
sa o mapeamento dos assuntos utilizados na construção das obras artís
ticas, chamam a atenção do comparatista para o fato de que, quanto aos 
temas examinados: i! doit porter un jugement de valew· esthétique, considérer 
l'evolution ou les modifications de sens, s'interroger sur la signification même 
de celui-là. 14 

12 ln : ANDRADE, Carlos Drummond de. Reunido: 10 livros de poesia. Rio de Janeiro: J. 
Olympio, 1974. p.31. 
13 OVÍDIO. As Metamorfoses. Trad. David Jardim Júnior. Rio de Janeiro: Tecnoprinr, 1983. 
p. 189. 
14 Dictionnaire des Gem-es et Notions Littéraires. Paris: Encyclopaedia Universalis et Albin Mi
chel, 1997. p .823. 
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Neste sentido é importante não apenas tentar refazer a trilha do mito 

de Pigmalião (Virgílio, Eneida, I), Ovídio , Rousseau, Rameau e Bernard 
Shaw, dentre outros, no que toca à literatura, mas procurar sublinhar a tra
dução mais condizente com as várias versões. Em As Metamorfoses, como já 
se antecipou , destaca-se o papel da deusa Vênus, já que unicamente por sua 
intervenção o escultor pôde acariciar de fato a amada (. .. beijou-lhe os lábios 
num longo beijo apaixonado e sentiu que se tornaram ternos ao contato dos 
seus) .15 A história de Pigmalião é uma das primeiras narrativas que tratam 
da temática amorosa, sendo o beijo o sinal de assentimento para o ritual 
erótico, envolvendo Pigmalião e Galatéia (como o escultor a batizou) que 
resultará no nascimento de Pafo, nome com que também será designada a 

cidade predileta de Vênus. Cabe à Estética Comparada o exame das produ

ções de caráter interartístico, entre as quais se situa o quadro de Jean-Léon 
Gérôme (1824-1904), Pigmaliáo e Galatéia (I 890) , hoje no The Metropo
litan Museum of Arr de Nova Iorque. Gérôme que, diferentemente de Jean
Louis-François Lagrenée (I 724-1805), no quadro homônimo, privilegia 
o ato do beijo, retoma o mito de Pigmalião e, ao mesmo tempo, celebra 
o artista como mito. Aponte-se a circunstância de o próprio Gérôme ser 
também escultor, o que vem reforçar a natureza metaartística do trabalho. 
Apenas uma das histórias contadas pelo quadro é soprada pelo mito da tra
dição do Classicismo greco-latino e, assim mesmo, com variação, pois aqui 
o papel de Vênus passa a ser vivido por Cupido. O quadro porém se reveste 
de ambigüidade, pois o próprio C upido pode ser entendido como uma 
figura pictórica na parede do ateli ê. Gérôme embaralha propositalmente 
a noção de autoria, pois, em vez de assinar a pintura num dos cantos da 
tela (o inferior direito é o mais corriqueiro), coloca sua marca de criação 
no pedestal da estátua. Acrescente-se ainda que a circunvizinhança da peça 
principal é ocupada por obras de arre: estatuetas (mármore?, terracota?), 
pinturas, um escudo de metal e máscaras evocativas da arte cênica. Para 
compor a atmosfera do ambiente compactamente artístico não faltam nem 
mesmo os fragmentos de mármore no chão, ao lado do camartelo e a pe
quena escada utilizada para o trabalho na parte superior da estátua. O peixe, 
aos pés de Galatéia, remete para a sua origem marinha, já que ela é filha de 
Nereu e Dóris. 

O beijo, neste caso, não se limita à conotação amorosa, pois a impres
são que se tem ao olhar a rela é a de que o artista se eleva do chão para, num 

15 Citado por Edith Hamilton em '' Oiro breves histórias de amor" de seu famoso A Mitologia. 
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ritual de sacralidade, homenagear sua própria capacidade de dar vida ao már
more. Este quadro de Gérôme é assim duplamente significativo, pois reúne 
num só espaço, na figuração de um beijo, o amor e a arte, duas coisas que se 
diz serem mais fortes do que a morte. 
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