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RESUMO: O presente artigo apresenta uma discussão da representação do pecado
original no Paradise Lost, de John Milton. Seguindo os pensadores contemporâneos ao
poeta inglês, busca-se uma compreensão de como Milton cria e compreende a queda
humana. Partindo da noção de perfeição falível, observa-se o contínuo e ininterrupto
caminhar de Adão e Eva que resulta no descumprimento da ordem divina e consequente
expulsão do paraíso terrestre.
PALAVRAS-CHAVE: Paradise Lost; Pecado original; perfeição falível.
ABSTRACT: This paper presents a discussion of the representation of original sin in
John Milton’s Paradise Lost. Following the contemporary thinkers of the English poet,
one seeks to understand how Milton had created and had understood the human fall.
Beginning with the concept of fallible perfection, one observes the continuous and
uninterrupted walk of Adam and Eve that results in noncompliance of divine Law and
subsequent expulsion from paradise.
KEYWORDS: Paradise Lost; Original sin; Fallible perfection.

Entre as centenas de páginas das Confissões agostinianas um episódio se
sobressai, o furto das peras. O Santo Bispo da Igreja Católica lembra o dia em que,
junto com amigos, roubara umas peras do vizinho. Os jovens não foram movidos pela
fome ou pela gula descontrolada, já que o fruto do roubo fora largado aos cachorros,
mas, segundo Coetzee (1985), pela necessidade de sentir vergonha. O ato contrário à
boa índole de um sujeito reto, e passível de reprimendas, seria a origem de um
sentimento ainda desconhecido para os jovens que se mostram ávidos em descobrir
novas experiências. Com isso o roubo do fruto de uma árvore interdita significava ao
homem adulto relembrando seu passado a materialização de um terreno fecundo para o
estado de culpa, que permitiria vivenciar o desprezo de si.
A cena relembrada por Agostinho com ares de ato confessional antecede e
aponta uma situação que será consideravelmente corriqueira entre os séculos XIII e
XVIII. O desenvolvimento das ciências na sociedade ocidental, o crescente contato com
o mundo antigo e oriental reflete na intensificação do sentimento de impureza no
homem europeu do final da Idade Média e Primeiro Moderno. A descoberta do Novo
Mundo, a evolução da astronomia e da física, as traduções de textos gregos e latinos, a
descoberta da medicina árabe são fatores que contribuíram para que as antigas crenças
do homem europeu fossem postas em evidência, pois ao passo que avançavam os
contatos com a novidade houve um recuo para a interioridade do sujeito. Segundo Jean
Delumeau (2003), quando a atenção foi voltada para o interior, o europeu descobriu-se
um indivíduo pequeno, frágil e efêmero posto em um meio hostil à sua intenção de
perpetuidade espiritual.
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O grande inimigo da salvação do sujeito era a natureza humana inclinada ao
erro. Influenciado pelo desinteresse helenista para as questões mundanas, o homem
europeu passa a valorizar cada vez mais a ocasião derradeira, enfatizando a perenidade
da vida terrena. Indo dos constantes alertas ao momento final, através da celebração do
memento morri, chegando aos atos de comemoração da morte através das danças
macabras, ele busca meios de mostrar-se merecedor da promessa mítica de salvação
eterna, obtida por meio de uma constante observância da postura assumida enquanto
estivesse caminhando sobre a terra. O intuito de se manter o mais possível na linha
média, sendo, portanto merecedora de um final eterno e feliz, conduziu a Europa como
um todo a um estado de constante vigília sobre as ações. Para tanto, o ato confessional
mostrou-se um artifício de grande validade. Entre os séculos XV e XVI, vê-se uma
explosão de obras focadas no ato de contrição. São manuscritos que descrevem os
pecados em seus mais variados desdobramentos e manifestações, taxonomias de erros e
remissões que deveriam de ser aplicadas de acordo com a gravidade, a recorrência e
natureza da ação pecaminosa. Em meio a essa avalanche de culpas a serem observadas,
descobertas e extirpadas, uma figura ganha peso. O padre, ou o confessor, lembra
Delumeau (2003), conquista um espaço e papel incrível, mas isso não significava que o
pecador comum não observasse suas próprias ações, tentando diminuir ao máximo as
ocorrências de atos não louváveis.
A observação atenta dos passos dados sobre a terra, cuidando para que cada
singular ação não rompesse com os limites impostos pela religião é resultado de um
entendimento assustadoramente determinante. Lembra-nos Delumeau (2003) que o
Judaísmo não atenta ao momento de inobediência do primeiro homem com a mesma
intensidade e constância que os seguidores de São Pedro. Segundo o historiador francês,
a constante lembrança do pecado original e do efeito produzido pela desobediência
sobre os filhos de Eva provém de Santo Agostinho, mas se intensifica com os
reformadores. O estado de aparente perfeição e certeza em que Adão e a mulher viviam
fora perdida por causa de um desvio de conduta que marcara para a eternidade a
progênie do casal, legando-lhes um espírito dividido entre a promessa de uma eterna
benesse e um presente confuso e convidativo ao erro. A visão agostiniana desta perda
foi resumida em algumas linhas:
No estado primitivo da retidão e da justiça, Adão e Eva controlavam
perfeitamente todas as aspirações de seus corpos e notadamente seus
desejos sexuais (é uma retomada do ideal estóico do sábio governando
suas paixões). Se o paraíso terrestre não se tivesse desfeito, os homens
teriam gerado filhos ‘sem nenhuma volúpia ou pelo menos com uma
volúpia governada e regulada pela vontade’. Adão e Eva eram mortais
por natureza, mas a morte não penetrava no paraíso terrestre. Os animais
saiam dele para morrer e nossos primeiros pais escapavam da morte
comendo os frutos da árvore da vida. Sua alegria era perpétua e sem
qualquer sombra. Eles desfrutavam de Deus. Eles eram bons. Eles eram
habitados por uma caridade ardente, uma fé sincera, uma consciência
reta. Mas a desobediência mudou tudo. Adão e Eva escorregam da
eternidade para o tempo (que é o lugar de toda degradação), da
abundância para a miséria, da estabilidade para a debilidade. Eles não
foram apenas submetidos ao sofrimento e à morte, mas perderam aquela
subordinação das paixões à vontade que lhes tinha sido outorgada como
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uma graça especial. Da mesma maneira que os animais se revoltaram
contra o homem a ponto de alguns procurarem devora-lo, assim também
o homem tornou-se um feixe de tendências contraditórias. Desde então
‘ele é dividido, disperso, estranho a si mesmo’ (Delumeau 2003: 466).
Para o cristão, viver significa constantemente enfrentar a memória de um
passado mítico inatingível que esmaga o desejo de retorno aos braços paternos e a uma
condição de plena felicidade. A ilusão reconfortante de uma possibilidade de
reconquista levou o homem europeu a desconsiderar o máximo possível o seu entorno,
buscando obstinadamente o desconforto e a abstenção com que acreditava purgar a
mácula do pecado original. Entre os séculos XV e XVII, a cena da desobediência
primeira ganhou novo fôlego, pois se mostrou como a justificativa de todo o sofrimento
que o indivíduo experimenta, bem como as tentativas de reconquistar o estado perdido.
O interesse pelo pecado, despertado durante os anos de nascimento e estabilidade de
reformas religiosas, foi objeto de várias obras literárias e cênicas. O Paradise Lost, de
Milton, para Delumeau (2003), é a peça final que herdou de títulos anteriores à tradição
da cena derradeira. Mas há uma distinção não apontada pelo historiador francês que
modifica a dinâmica da observância constante. O resumo do pensamento agostiniano
apresentado por Delumeau enfatiza a perda da certeza e da tranquilidade. O Paradise
Lost dá maior ênfase às dúvidas de outra personagem que não o casal humano. Adão e
Eva demonstram um desespero inicial quanto ao resultado de sua desobediência, mas
são logo tranquilizados por Miguel (livro 12). Satã, ao contrário, vivencia um estado de
dúvida e contradição bem mais intenso e duradouro que é exposto ao máximo nos
solilóquios. Sem poder representar o estado caído antes da queda em si, Milton enfatiza
o sofrimento causado pela consciência da perda em Satã ao passo em que prepara a
queda humana, por sua vez uma recriação da própria queda satânica.
Justitia Originalis
Colocamos acima a expressão de Santo Agostinho quanto ao ato derradeiro e as
mudanças que a natureza humana sofrera com o seu cair no tempo. A perfeição em
potencial transforma-se em imperfeição, a certeza, na incerteza. Quando os
reformadores protestantes voltaram sua atenção para o pecado original uma outra
questão se mostrou com toda a sua força: como um casal dito perfeito e sem culpas,
moldado sem malícias ou descontrole das paixões pode cair. Uma das possíveis razões
para a queda humana, que se coaduna com a queda angélica, é a necessidade de se
confirmar no bem (Musacchio, 1991). Tanto os anjos quanto o primeiro casal tinham de
assegurar sua escolha pelo caminho reto. Para tanto, eles são dotados de livre arbítrio,
podendo, sem a pressão de uma força externa ou de um ser mais poderoso, escolher o
caminho que melhor compreendessem como o mais apropriado. Essa noção de um
imperativo em se afirmar no caminho do bem está presente na obra de Milton. No
terceiro livro do Paradise Lost, Deus informa a Cristo sobre as intenções de Satã, que
nesse momento é visto pelos dois atravessando o Caos rumo ao Jardim Edênico. Por
meio do Pai, o Filho toma conhecimento do futuro da humanidade caso o casal faça a
escolha errada, esquecendo os preceitos divinos. Sem ser indagado dos motivos porque
não impede um destino tão triste à sua criação, Deus expõe o imperativo da liberdade de
escolha, pois somente sendo livre para escolher, o homem, como os anjos
anteriormente, pode demonstrar de fato seu amor e obediência àquele que o criara:
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…And now
Through all restraint broke loose he wings way
Not far off Heav’n, in the Precincts of light,
Directly towards the new created World,
And Man there plac’t, with purpose to assay
If him by force he can destroy, or worse,
By some false guile pervert; and shall pervert;
For Man will heark’n to his glozing lies,
And easily transgress the sole Command,
Sole pledge of his obedience; So will fall
Hee and his faithless Progeny: whose fault?
Whose but his own? ingrate, he had of mee
All he could have: I made him just and right
Sufficient to have stood, though free to fall.
Such I created all th’ Ethereal Powers
And Spirits, both them who stood and them who faill’d;
(Milton 2003: 86 - 101)2.
A afirmação pelo bem, no entanto, não era a única questão a ser considerada
quando se avalia a justitia originalis. Ao contrário, seguir no caminho reto é resultado
direto da observância de outros quatro fatores que constituem a fallible perfection. No
entendimento dos reformadores e dos contemporâneos de Milton havia quatro pontos na
natureza do primeiro homem que precisavam ser polidos, a saber, sua relativa
inteligência, sua fraqueza física, a dependência no parceiro e a temperança. Avançando
no pensamento agostiniano, os reformadores compreendiam Adão e Eva em um estado
de perfeição relativa e de controle parcial sobre as paixões. Somente após o governo e
aprimoramento desta natureza parcialmente perfeita o estado angélico poderia ser
atingido pelo homem. Com isso, o casal encontrava-se em estado intermediário, entre a
perfeição angélica e a imperfeição possível. Não se confirmar pelo caminho certo
significa dar as costas a uma atemporalidade relativa, já que somente Deus era de fato
atemporal com os anjos partilhando essa condição divina, e caem no tempo. O cair no
tempo representa o vir a ser carne. Enquanto seres moldados do barro e animados pelo
sopro divino, o casal experimenta um preâmbulo da sua futura possível existência
adiada a um momento indefinido nunca atingido. Esse estado particular vivenciado pelo
homem, entre a possível perfeição e a escorregadia imperfeição, também tem sua
origem na característica do material bruto do qual Adão é formado, o barro (Musacchio
1991), pois herda da substância que lhe deu origem as imperfeições implicadas na
condição do próprio barro. De fato, essa característica ímpar tanto do homem quanto
2

Todas as citações do Paradise Lost são provenientes da edição de Merritt Y. Hughes, conforme está na
bibliografia. Todas as traduções aqui apresentadas são de minha autoria. E agora/ Por todas as restrições
vencidas livre percorre seu caminho/ Não distante do Céu, nas vizinhanças da luz,/ Direto para o novo
Mundo criado,/ E Homem lá locado, com intenção de provar/ Se pela força ele o pode destruir, ou pior,/
Por alguma falsa fraude corromper; e corromperá;/ Pois o homem ouvirá suas adulantes mentiras/ E
facilmente transgredirá a única Ordem,/ Único penhor de sua obediência: Assim cairá/ Ele e sua descrente
progênie: Falta de quem?/ De quem senão dele mesmo? Ingrato, de mim ele tinha/ Tudo que ele poderia
ter; eu o fiz justo e reto,/ O suficiente para ter permanecido, embora livre para cair./ Tal como criei todos
os Eternos Poderes/ E Espíritos, ambos os que ficaram & e os que caíram.
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dos outros seres da criação parece ser o último traço sobrevivente dos elementos
incontroláveis que constituíam o Caos, fornecedor e guarda, na teologia miltoniana, de
todo o material necessário para a execução do empreendimento divino 3.
Milton, ao representar a queda humana, observou o conceito dos reformadores
de um estado perfeito parcial com tendência ao erro. Para Musacchio, quatro cenas
basilares no Paradise Lost representam as fraquezas do homem e sua vertiginosa queda.
A primeira destas cenas corresponde ao interesse da mulher pela sua própria imagem
refletida no lago, o segundo resvalo acontece no sono tentador de Eva, o terceiro
tropeço é a discussão entre o homem e a mulher, e, finalmente a tentação de Eva diante
da Árvore do Conhecimento. Apesar de todas as cenas apresentarem Eva como
participante, não implica em uma natureza mais fraca ou inferior da mulher, pois as
mesmas observações quanto aos pontos a serem trabalhados estão presentes em falas ou
atos de Adão, mais facilmente esquecidos, pois diluídos em pequenas demonstrações
emergidas de grandes falas.
A busca pela companhia
Com a eminente chegada de Satã ao Jardim do Éden, Deus decide enviar um
anjo com o objetivo de informar ao homem da ameaça futura que lhe ronda. Para
cumprir a tarefa, Rafael desce aos domínios de Adão. Durante a visita do arcanjo, em
uma tentativa de entreter e prolongar a companhia de ouvidos tão nobres, o homem
relata seus primeiros passos no Jardim, desde o momento em que acorda até o encontro
com Eva. Recém desperto o homem revela-se consciente de um ser superior que o criara
e o pusera em posição de destaque entre todos os outros seres da criação. O homem está,
desde o momento em que abre os olhos, acompanhado de seu criador, que o convida a
dar nome a todos os elementos do novo mundo. Durante esse processo de classificação,
Adão percebe que os animais existem aos pares, um macho e uma fêmea, e mesmo as
plantas apresentam sua parcela masculina e sua parcela feminina. Todos os seres, exceto
o homem, são assim constituídos por dois, o que os tornam capazes de partilhar, cada
um a seu modo, suas necessidades e fraquezas, sendo capazes ainda de prover a
continuidade de sua própria espécie. A compreensão deste particular encoraja Adão a
pedir uma companhia para si; único ser sozinho, sem uma metade com quem dividir as
tarefas e os prazeres proporcionados pelo jardim. Essa metade justifica o homem em seu
pedido, será capaz de compreender as necessidades de sua natureza, interagir
igualitariamente com o seu oposto em sexo, mas igual em hierarquia dentro do sistema
mundano.
... in solitude
What happiness, who can enjoy alone,
Or all enjoying, what contentment find?
[…]
Hast thou not made me here thy substitute,
3

Na concepção de Milton, a criação do mundo não é ex nihilo. Ao contrário, ela se dá a partir de uma
matéria embrionária que constituiu a essência do Caos. No Paradise Lost, o Caos é um vasto corpo
composto dos elementos primários descontrolados, que ocupava todo o espaço existente além dos
domínios celestes. Para a criação do Jardim e dos seres que o habitam, Cristo em nome do Pai, repele o
Caos e, fazendo uso de seus elementos constituintes, dá forma e vida a nova criação. A criação ex nihilo é
defendida por Milton em De Doctrina Christiana.
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And these inferiors far beneath me set?
Among unequals what society
Can sort, what harmony or true delight?
Which must be mutual, in proportion due,
Giv’n and receiv’d; but in disparity
The one intense, the other still remiss
Cannot well suit with either, but soon prove
Tedious alike: Of fellowship I speak
Such as I seek, fit to participate
All rational delight, wherein the brute
Cannot be human consort; they rejoice
Each with their kind, Lion with Lioness;
So fitly them in pairs thou hast combin’d;
Much less can Bird with Beast, or Fish with Fowl
So well converse, nor with the Ox the Ape;
Worse then can Man with Beast, and least all.
(Milton 2003: 364-66/ 381-97)4
Estar sozinho implica na impossibilidade de aproveitar todas as oportunidades
do Jardim ao mesmo tempo em que explicita uma incapacidade de desenvolvimento.
Dotado com a habilidade da fala e de uma curiosidade intrínseca, Adão procura outro
com quem consiga discutir, pois sendo a capacidade intelectual humana relativa, a
profundidade de qualquer questão só pode ser atingida quando posta em pauta. O que o
homem pede ao Criador, quando solicita uma companhia, é a possibilidade de
constantemente vivenciar uma situação semelhante a que ele encontra na visita de Deus,
um diálogo que lhe proporcione meios de desenvolver seu conhecimento, de aprimorar
sua capacidade intelectual.
Adão continua sua defesa por uma companhia lembrando o quanto era
incompleto. A imperfeição mencionada pelo homem em seu pedido por uma parceira dá
conta deste sentimento de solidão exposto na contrapartida dos casais animais. A
presença de uma segunda pessoa significa o fortalecimento de uma espécie
naturalmente indefesa diante da agilidade ou da precisão na caça dos outros animais.
Desprovido de qualquer mecanismo de defesa ou ataque além de seu engenho e da
primazia outorgada sobre os outros animais, o homem precisa de um conjunto que lhe
proporcione mais estabilidade. Assim, a companheira lhe assegura o crescimento
numérico importante não só para o cumprimento do desejo divino da multiplicação, mas
principalmente, para garantir a segurança da espécie em um meio inóspito não fosse o
desejo de um ser superior.

4

Em solidão/ Que felicidade, quem pode aproveitar sozinho,/ Ou tudo desfrutando, que contentamento
encontra?/ [...] Não me fizeste aqui teu substituto,/ E estes inferiores muito abaixo de mim pôs?/ Entre
desiguais que sociedade/ Pode arranjar, que harmonia ou verdadeiro prazer?/ Que deve ser mútuo, na
devida proporção/ Dado e recebido; mas na disparidade/ Um enérgico, o outro ainda lento/ Não pode bem
servir ambos, mas logo prova/ Tediosa semelhança: de companheirismo eu falo,/ Tal eu busco, próprio
para compartilhar/ Todo o deleite intelectual, em que o bruto/ Não pode ser consorte humano; eles se
alegram/ Cada com seu gênero, Leão com Leoa;/ Tão convenientemente em pares tu combinaste;/ Muito
menos Pássaro com Quadrúpede, ou Peixe com Pássaro/ Tão bem palestram, nem o Boi com o Macaco;/
Pior pode o Homem com o Quadrúpede, e menos com todos.
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... To attain
The highth and depth of thy Eternal ways
All human thoughts come short, Supreme of things;
Thou in thyself art perfect, and in thee
Is no deficiency found; not so is Man,
But in degree, the cause of his desire
By conversation with his like to help,
Or solace his defects. No need that thou
Shouldst propagate, already infinite;
And through all numbers absolute, though One ;
But Man by number is to manifest
His single imperfection, and beget
Like of his like, his Image multipli’d,
In unity defective, which requires
Collateral love, and dearest amity.
(Milton 2003: 412-26)5
Mas a relação entre homem e mulher pode facilmente perder seu equilíbrio.
Unidos os dois são fortes, mas incapazes de provar a persistência de sua virtude, ou sua
obediência diante da ordem divina. Esse é basicamente o argumento de Eva quando
pede a Adão que os dois se separem para a realização das tarefas diárias. O primeiro
argumento feminino indica que a divisão do trabalho permitira um término antecipado,
deixando maior tempo para o casal dedicar-se aos seus assuntos mais íntimos e
particulares, quando Adão recusa a sugestão, ele usa como justificativa a presença do
inimigo que descobriram existir e estar à estreita, esperando por um momento de
vulnerabilidade do casal. Eva compreende essa possível fraqueza como uma indicação
de que sua natureza fosse inferior, mais tendenciosa. No entanto, o Jardim fora
concebido para a unidade, para a evolução dos dois como um, assim, estar sozinho,
implica em estar mais fraco, já que a força de cada um resultava da soma:
Daughter of God and Man, immortal Eve
For such thou art, from sin and blame entire:
Not diffident of thee do I dissuade
Thy absence from my sight, but to avoid
Th’attempt itself, intended, by our Fore.
For hee who tempts, though in vain, at least asperses
The tempted with dishonor foul, suppos’d
Not incorruptible of Faith, not proof
Against temptation: thou thyself with scorn
And anger wouldst resent the offer’d wrong,
Though ineffectual found: misdeem not then,
5

Para atingir/ A grandeza e profundidade dos teus caminhos Eternos/ Todos os pensamentos humanos são
insuficientes, Supremo de todos;/ Tu em ti és perfeito, e em ti/ Deficiência não é encontrada; não é assim
com o Homem,/ Senão em grau, o motivo de seu desejo/ De conversação com seu semelhante para
ajudar,/ Ou consolar seus defeitos. Tu não tens necessidade/ De propagar, já infinito;/ E através de todos
os números absoluto, embora Um;/ Mas o Homem pelo número manifesta/ Sua singular imperfeição, e
gera/ Semelhança de sua semelhança, sua Imagem multiplicada,/ Em unidade imperfeita, que exige/
Amor colateral, e mais cara amizade.
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If such affront I labor to avert
From thee alone, which on us both at once
The Enemy, though bold, will hardly dare,
(Milton 2003: 291 - 304)6
A companhia, no entanto, pode ser prejudicial. O parceiro existia para que
ambos, homem e mulher, se fortalecessem e aprendessem o valor da própria
individualidade. A dependência do parceiro ao final precisa ser vencida. Não é o que
acontece no Paradise Lost. O casal não evoluiu na medida em que não consegue se
afastar um do outro. A necessidade da presença de Adão e a ideia de uma substituta
convenceu Eva, após ter comido do fruto proibido, a contar ao homem sobre o fato e lhe
oferecer o ramo interdito. Do mesmo modo, o anuncio de um futuro sem sua outra
metade foi suficiente para Adão, embora sabendo de todos os riscos que corria, a aceitar
o fruto que lhe fora entregue:
However I with thee have fixt my Lot,
Certain to undergo like doom; if Death
Consort with thee, Death is to me as Life;
So forcible within my heart I feel
The Bond of Nature draw me to my own,
My own in thee, for what thou art is mine;
Our state cannot be sever’d, we are one,
One Flesh; to lose thee were to lose myself.
(Milton 2003: 952-959)7
O controle pelo outro
A presença de um segundo não responde somente ao anseio de segurança, ao
cumprimento de uma lei divina, ou à prerrogativa de uma evolução intelectual, o outro
indica a possibilidade do prazer surgido da conversação em si. Aprender implicava,
então, na conjunção de discussões construtivas e no prazer proveniente desta atividade.
Um par de versos, facilmente esquecidos diante da rica descrição do encontro entre o
arcanjo enviado por Deus e o casal, deixa passar a indicação de que o ato de demonstrar,
de provar seu próprio conhecimento permite ao homem uma experiência única de
vaidade. Diante da eminente visita de Rafael, Eva prepara uma farta mesa com que
recebe seu convidado. Sentados à mesa, degustando dos frutos suculentos e abundantes
do Jardim, Adão e Rafael iniciam sua conversação. Eva está presente a princípio, mas
6

Filha de Deus e do Homem, Eva imortal,/ Pois assim tu és, do pecado e da falta intacta:/ Não
desconfiado de ti desaconselho/ Tua ausência de minha vista, mas para evitar/ O ataque em si, planejado
por nosso inimigo./ Pois ele que tenta, mesmo que em vão, apenas difama/ O tentado com vil desonra,
supôs/ Não incorruptível de fé, não prova/ Contra a tentação: tu mesmo com desprezo/ E raiva se
ofenderia com a errada oferta./ Ainda que inútil descoberta: por isso não julgue mal/ Se tal ofensa eu
elaboro para afastar/ De ti somente, que em nós simultaneamente/ O Inimigo, apesar de audaz,
dificilmente desafiará,
7
Entretanto, eu a ti mesclei minha sina,/ Seguro de suportar semelhante julgamento, se Morte/ Unido a ti,
Morte para mim é como a Vida;/ Tão violento sinto meu coração/ O laço da Natureza arrasta meu ser,/
Meu ser em ti, pois o que tu és eu sou;/ Nosso Estado não pode ser dividido, somos um,/ Uma carne;
perder-te é perder-me.
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decide abandonar seu lugar à mesa depois de encerrada a narrativa da guerra celeste.
Desconhecendo os assuntos tratados adiante, ela será para Adão um par de ouvidos
ignorantes, transformando-se no receptor perfeito, ansioso por novo conhecimento e
receptivo aos carinhos que acompanham a exposição:
... and by his count’nance seem’d
Ent’ring on studious thought abstruse, which Eve
Perceiving where she sat retir’d in sight,
With lowliness Majestic from her seat,
And Grace that won who saw to wish her stay,
Rose, and went forth among her Fruits and Flow’rs,
To visit how they prosper’d, bud and bloom,
Her Nursery; they at her coming sprung
And touch by her fair tendance gladdier grew.
Yet went she not, as not with such discourse
Delighted, or not capable her ear
Of what was high: such pleasure she reserv’d,
Adam relating, she sole Auditress;
Her Husband the Relater she preffer’d
Before the Angel, and of him to ask
Chose rather: hee, she knew, would intermix
Grateful digressions, and solve high dispute
With conjugal Caresses, from his Lip
Not words alone pleas’d her.
(Milton 2003: 39-57)8
Mas o fragmento traz ainda outro aspecto importante para a futura ascensão, a
relação íntima e sexualizada entre homem e mulher. A Eva que busca suas flores e
inspira o crescimento dos vegetais é a representação de uma força geradora dificilmente
controlada, posta em uma aproximação clara ao mito do nascimento de Afrodite, como
relatado por Hesíodo, na Teogonia. A cena, no entanto, não é a primeira em que o
potencial reprodutivo da mulher está representado.
A ausência de um controle externo, disposto na forma de lei ou na simples
presença de um outro, fortalece a tendência do homem de se deixar levar pelas
sensações agradáveis que seguem ou acompanham seus momentos de descoberta. Com
isso, uma companhia também se revela como um mediador do quanto se pode avançar
em determinado assunto ou campo. A facilidade com que o primeiro casal podia ser
guiado pelo simples prazer do abandono a algo está sugerida na cena de Eva às margens
do lago. Já sob o controle da lei, a mulher lembra o dia de sua criação e o modo como
reagiu diante de sua própria imagem e diante da imagem masculina. Desperta de seu
8

em sua face parecia/ Entrando em estudiosos pensamentos abstrusos, que Eva/ Compreendendo onde ela
sentava se retirou,/ Com Majestosa humildade de seu lugar,/ E Graça vendo seu desejo de ficar venceu,/
Levantou, e foi para entre suas Frutas e Flores,/ Para ver como elas floresciam, botão e flor,/ Seu Viveiro;
elas a sua chegada brotavam/ E tocadas pela sua bela atenção mais satisfeitas cresciam./ Ainda ela não
sais, não que tal discurso/ Encantasse, ou ela não fosse capaz de ouvir/ Sobre o que era tão elevado: tal
prazer ela reservou,/ Adão relatando, ela única Ouvinte;/ Seu Esposo o Narrador ela preferia/ Ante o
Anjo, e a ele perguntar/ Achou melhor: ele, ela sabia misturaria/ Agradáveis digressões, e resolveria
sublimes disputas/ Com conjugais Carícias, de seus Lábios/ Não só as Palavras lhe deleitavam.
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sono formador, a mulher descobre-se sozinha em um lugar desconhecido. Um barulho
chama-lhe a atenção, e ela busca o lugar originário deste som. Diante do lago, ela
contempla sua própria imagem, inebriada por um sentimento amoroso natural a sua
índole, já que nascida para amar, e pela curiosidade de identificar a figura que aparece
na água:
.... when from sleep
I first awak’t, and found myself repos’d
Under a shade on flow’rs, much wond’ring where
And what I was, whence thither brought, and how.
Not distant far from thence a murmuring sound
Of waters issu’d from a Cave and spread
Into a liquid Plain, then stood unmov’d
Pure as th’expanse of Heav’n; I thither went
With unexperinc’t thought, and laid me down
On the green bank, to look into the clear
Smooth Lake, that to me seem’d another Sky.
As I bent down to look, just opposite,
A Shape within the wat’ry gleam appear’d
Bending to look on me, I started back,
It started back, but pleas’d I soon return’d,
Pleas’d it return’d as soon with answering looks
Of sympathy and love; there I had fixt
Mine eyes till now, and pin’d with vain desire,
Had not a voice thus warn’d me,
(Milton 2003: 449-467)9
Eva se entrega à imagem refletida na água como alguém que se deixa levar pela
percepção do outro. Na continuidade da cena, percebe-se que o relato da mulher lembra
toda a negociação amorosa que resulta no relacionamento duradouro do casal. O
primeiro movimento, a passagem supracitada, dá conta da manifestação amorosa que o
sujeito descobre naquele que em princípio proporciona o prazer. A interação com a
imagem aquática permite o ensaio da relação eu – outro que será estabelecida com o
homem, mas antes, a mulher se entrega a sua própria imagem, onde encontra a
materialização de seus anseios. Postula Carotenuto (1994) em seu estudo sobre o
sentimento amoroso que nos apaixonamos pelo reflexo de nossos traços projetados no
outro. Deste modo, uma relação amorosa está baseada em um princípio narcisista já que
o parceiro é, em um primeiro momento, um mero reflexo de nós ou dos nossos desejos.
Eva, no entanto, não é consciente de que a imagem na água é ela mesma, ou seja, a
projeção não dá conta da sua própria pessoa, mas de um outro. A cena do lago não
9

que do sono/ Primevo acordei, e encontrei-me repousada/ Sob a proteção de flores, maravilhada de
onde/ E como eu era, de onde vinha e como./ Não muito distante dali um murmúrio/ De águas brotando
de uma gruta e espalhada/ Num plano líquido, onde permanecia imóvel/ Pura como a vastidão do Céu; fui
para lá/ Com pensamento inexperiente, e deixei-me cair/ Sobre a margem verde, para olhar no claro/
Calmo lago, que a mim parecia outro Céu./ Como me inclinava para olhar, simples oposto/ Uma forma
num feixe de água apareceu/ Inclinando-se a olhar para mim, comecei a me afastar,/ Ela começou a se
afastar, mas prazerosa logo retornei,/ Prazerosa ela retornou tão logo retribuindo olhares/ De simpatia e
amor, assim teria fixado/ Meus olhos até agora, presa por vão desejo,/ Não tivesse uma voz me avisado,
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termina como o mito de Narciso, segundo William Kerrigan e Gordon Braden
(1987:136-156), por causa da voz divina que alerta a mulher sobre a identidade do
reflexo. Ao anunciar sua identidade, Deus retira de Eva uma primeira imagem de objeto
de desejo para dar-lhe sua imagem derradeira de mãe da humanidade:
… What thou seest,
What thou seest fair Creature is thyself,
With thee it came and goes; but follow me,
And I will bring you where no shadow stays
Thy coming, and thy soft embraces he
Whose image thou art, him thou shalt enjoy
Inseparably thine, to him shalt bear
Multitudes like thyself, and thence be call’d
Mother of human Race:
(Milton 2003: 467 - 475)10
Seguindo a ordem da voz misteriosa, Eva encontra o homem em baixo de um
plátano, mas foge ansiosa por encontrar a imagem que lhe proporciona prazer. Em sua
fuga, a mulher é impedida, novamente, pelo peso da lei, desta vez na voz de Adão que
reafirma a imagem de Eva enquanto mãe da humanidade. Para tanto, o homem lembra a
ligação entre ambos, a pertença de um ao outro:
Till I espi’d thee, fair indeed and tall,
Under a Platan, yet methought less fair,
Less winning soft, less amiably mild,
Than that smooth wat’ry image; back I turn’d,
Thou following cri’dst aloud, Return fair Eve,
Whom fli’st thou? whom thou fli’st, of him thou art,
His flesh, his bone; to give thee being I lent
Out of my side to thee, nearest my heart
Substantial Life, to have thee by my side
Henceforth an individual solace dear;
Part of my Soul I seek thee, and thee claim
My other half: with that thy gentle hand
Seiz’d me, I yielded, and from that time see
How beauty is excell’d by manly grace
And wisdom, which alone is truly fair.
(Milton 2003: 477- 491)11
10

O que tu vês,/ O que lá vês bela Criatura és tu mesma,/ Contigo vem e vai: mas segue-me,/ E eu te
levarei aonde a não sombra espera/ Vindo a ti, gentil te abraça, ele/ Cuja imagem és, a ele se unirá/
Inseparável teu, e lhe dará/ Multidões como tu, por isso serás chamada/ Mãe da humana raça:
11
Até que vislumbrei-te, belo de fato e alto,/ Sob um Plátano, julguei menos belo,/ Menos atraente, de
molde menos amável,/ Que aquela calma imagem aquática; de volta tornei,/ Seguindo gritava, retorna
bela Eva;/ De quem foges? De quem foges, dele tu és,/ Sua carne, seus ossos, para dar-lhe a vida ofereci/
Uma parte de mim, a mais próxima do meu coração/ Vida essencial, para ter-te ao meu lado/ Doravante
conforto amado/ Parte de minha Alma, peço-te, clamo/ Minha outra metade: com tua mão gentil/ Pegou a
minha, eu aceitei, e deste tempo vejo/ Como a beleza é excedida pela graça/ E sabedoria, que sozinha é
verdadeiramente bela.
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O episódio no lago, no entanto, está além do mito de Narciso, pois se mostra em
sintonia com uma tradição literária e artística que encontra nesta imagem da mulher
próxima da água um representante das paixões naturais que são controladas pela cultura.
Posta como ideal feminino, a mulher, ou a menina, próxima da água evoca o poder
reprodutivo e uma tentativa de entrega ao natural, livre dos elos culturais e morais que
atam a conduta ou determinam o comportamento dentro de uma esfera cultural mais
complexa e trabalhada (Koper, 2004). A Eva que relembra sua origem, evocando o
momento em que preferira sua própria imagem, sua entrega ao seu instinto ou apetite e
posterior tentativa de retorno impedido pela voz da lei em Adão encarna um estado
impar de entrega onde ela tida as regras de aproximação e retrocesso, onde é o único ser
que importa. Esse estado de retrocesso ao primitivo livre, apaixonado por si e sem leis
constrangedoras está presente, na visão de Kerrigan e Braden, na tentação derradeira da
mulher.
A espera eterna
Cometido o pecado original uma angústia pela perda do Jardim Edênico assola o
casal, mas a esperança pelo retorno aos braços paternos e a possível subida aos Céus
não está restrita somente ao estado pós-queda. Enquanto o casal vivia em graça no
Jardim, desfrutando do contato constante com os seres celestes, a expectativa de um
evento futuro emergia dos corações humanos: a eminente transformação da natureza
humana que permitiria ao casal e sua progênie viverem ao lado dos anjos.
O período no Jardim, já o mencionamos, era compreendido como um estado
intermediário que punha seus habitantes em uma situação particular. Adão e Eva
estavam em um estado anterior à perfeição angélica e à atemporalidade compartilhada
que lhes era prometida caso os desígnios divinos fossem obedecidos. Quando Satã, ao
final do quarto livro, tenta Eva em seu sono, ele lança aos sentidos da mulher dormente
um vislumbre deste estado futuro sempre a ser alcançado. Ao derramar nos ouvidos
humanos uma imagem deste por vir, Satã desperta um gigante adormecido, a ganância e
o desejo de obter algo que pertence a outrem. A descrição da cena pelo narrador informa
sobre os sentimentos negativos, esperanças vazias que são infladas no espírito de Eva,
na tentativa de fazê-la se render aos seus sentidos mais primitivos:
… close at the ear of Eve;
Assaying by his Devilish art to reach
The Organs of her Fancy, and with them forge
Illusions as he list, Phantasms and Dreams
Or if, inspiring venom, he might taint
Th’animal spirits that from pure blood arise
Like gentle breaths from Rivers pure, thence raise
At least distempe’d, discontented thoughts,
Vain hopes, vain aims, inordinate desires
Blown up with high conceits ingend’ring pride.
(Milton 2003: 799-809)12
12

próximo ao ouvido de Eva;/ Tentando com sua Diabólica arte atingir/ Os órgãos da Fantasia dela, e
com eles forjar/ Ilusões como listava, Fantasmas e Quimeras,/ Ou se, incutindo veneno, ele pudesse
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Já a narrativa de Eva para Adão deste sonho perturbador mostra os fantasmas
que caminham lado a lado com a esperança de alçar as alturas celestes. Cientes dos
empecilhos que precisam ser superados para a realização plena da subida, o casal vive
na corda bamba, buscando a medida certa. O sonho de Eva expõe cruamente os
excessos que rondam a busca pelo estado perfeito pleno:
Why sleep’st thou Eve? now is the pleasant time,
The cool, the silent, save where silence yields
To the night-warbling Bird, that now awake
Tunes sweetest his love-labor’d song; now reigns
Full Orb’d the Moon, and with more pleasing light
Shadowy sets off the face of things; in vain,
If none regard; Heav’n wakes with all his eyes,
Whom to behold but thee, Nature’s desire,
In whose sight all things joy, with ravishment
Attracted by thy beauty still to gaze.
I rose as at thy call, but found thee not;
To find thee I directed then my walk;
And on, methought, alone I pass’d through ways
That brought me on a sudden to the Tree
Of interdicted Knowledge: fair it seem’d,
Much fairer to my Fancy than by day:
And as I wond’ring lookt, beside it stood
One sharp’d and wing’d like on of those from Heav’n
By us oft seen; his dewy locks distill’d
Ambrosia; on that Tree he also gaz’d;
And O fair Plant, said he, with fruit surcharg’d,
Designs none to ease thy load and taste thy sweet,
Nor God, nor Man; is Knowledge so despis’d?
Or envy, or what reserve forbids to taste?
Forbid who will, none shall from me withhold
Longer thy offer’d good, why else set here?
This said he paus’d not, but with vent’rous Arm
He pluckt, he tasted; mee damp horror chill’d
At such bold words voucht with a deed so bold:
But he thus overjoy’d, O Fruit Divine,
Sweet of thyself, but much more sweet thus cropt,
Forbidd’n here, it seems, as only fit
For Gods, yet able to make Gods of Men:
And why not Gods of Men, since good, the more
Communicated, more abundant grows,
The Author not impair’d, but honor’d more?
corromper/ Os Espíritos sensuais que do casto sangue se erguem/ Como dóceis brisas dos Rios puros, dali
se levanta/ Ao menos inquieto, pensamentos desgostosos,/ Esperanças vãs, vãs objetivos, desejos
desordenados,/ Emergidos de elevados conceitos engendrando orgulho.
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Here, happy Creature, fair Angelic Eve,
Partake thou also; happy though thou art,
Taste this, and be henceforth among the Gods
Thyself a Goddess, not to Earth confin’d,
But sometimes in the Air, as wee, sometimes
Ascend to Heav’n, by merit thine, and see
What life the Gods live there, and such live thou.
(Milton 2003: 38-80)13
Há, portanto, uma nuvem que ameaça o céu ensolarado deste futuro glorioso do
homem, a prerrogativa de cumprir a lei divina e se afirmar no caminho do bem, de se
confirmar na aceitação do poder divino. O sonho descrito por Eva dá conta da infração
futura desta premissa, pois deixa evidente que, em sonho, a mulher esquece a lei e busca
por outros meios a realização da promessa da futura subida aos céus. Para Kerrigan e
Braden, a queda de Eva particularmente dá-se pelo esquecimento da primazia divina.
Ao invés de a mulher observar a lei, ela esquece o dito superior e se concentra em sua
própria imagem como um ser superior.
Considerações finais
Conforme exposto, o período pré-queda, vivido em um Jardim sem pecados e
culpas, implicava na premissa de uma futura elevação do casal humano a um estado
angélico. Entretanto, para que a subida aos céus fosse possível, Adão e Eva teriam de
observar a sua natura tendenciosa e aprender a controlar as suas fraquezas, o que incluía
a contenção de suas paixões por meio de escolhas racionais, demandando a manutenção
de sua virtude passível de ser tentada. Milton, em texto produzido na década de 1640 14,
argumentara que o homem só pode se considerar virtuoso, de fato, quando a sua retidão
fica diante de sua maior fraqueza e consegue sobrepor-se, permanecendo no caminho
13

Por que dormes Eva? Agora é a agradável hora,/ O frio, o silêncio, protege onde o silêncio se submete/
Ao gorjeio noturno do Pássaro, que agora acorda/ Melodias mais belas seu canto e amado trabalho; agora
reina/ Em completa Esfera a Lua, e com mais agradável luz/ Sombria destaca a face das coisas; em vão,/
Se ninguém julgar; o Céu acorda com todos os seus olhos,/ Quem vê senão tu, desejo da Natureza,/ A
vista de quem todas as coisas se alegram, arrebatadas/ Pela tua beleza serena para fitar./ Eu acordei como
pelo teu chamado, mas não te encontrei;/ Para te encontrar eu dirige meu caminho;/ E nele, pensei,
sozinha eu passei por caminhos/ Que me guiaram de repente à Árvore/ Do Conhecimento proibida: bela
parecia,/ Muito mais bela na minha fantasia que de dia:/ E como eu maravilhada olhava, ao lado estava/
Um na forma e alado como um daqueles do Céu,/ Por nós frequente vistos: seus orvalhado cabelo
destilava/ Ambrósia; aquela árvore ele também fitava;/ E oh bela Planta, ele disse, de fruta
sobrecarregada,/ Concede a ninguém atenuar tua carga e provar tua doçura,/ Nem Deus nem o Homem; é
o Conhecimento tão desprezado?/ Ou inveja, ou que restrição proíbe de saborear?/ Quem proibirá,
ninguém de mim manterá/ Longe tua boa oferta, por que plantada aqui?/ Dito isso ele não parou, mas com
braço aventureiro/ Ele arrancou, provou; abafou-me horror infantil/ Tais atrevidas palavras asseguraram
uma ação tão audaz:/ Mas ele de tal modo arrebatado, oh Fruto Divino,/ Doce de ti mesmo, mas muito
mais doce essa colheita,/ Proibida aqui, parece, só própria/ Aos Deuses, embora capaz de fazer de
Homens Deuses:/ E por que não Deuses de Homens, desde que bons, o mais/ Transferido, mais abundante
cultiva,/ O Autor não prejudicado, mas mais honrado?/ Aqui, feliz Criatura, bela Angélica Eva,/ Também
partilhe; apesar de feliz tu seres,/ Mais feliz tu serás, pior não pode ser:/ Prove, e esteja doravante entre os
Deuses/ Tu uma Deusa, não confinada a Terra,/ Mas vezes no Ar, como nós, vezes/ Ascende aos Céus,
por mérito teu, e veja/ Que vida os Deuses lá vivem, e tal vives tu.
14
Faze-se referência a Areopagitica.
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reto. Quando ocorre o rompimento da lei divina, esquecida no momento em que o casal
aceita a falsa promessa do fruto interdito, Adão e Eva adquirem o pretenso
conhecimento necessário a sua emergência angélica. A ação, ao contrário do que
pretendia a progênie da humanidade, não corresponde ao desenvolvimento planejado
inicialmente por Deus, antes, é a concretização do anseio pelo conhecimento. A
sapiência adquirida, no entanto, não condiz com aquela exigida para a elevação.
Finalmente, ciente da distinção entre os dois conhecimentos imbricados na questão, a
consciência de suas próprias fraquezas e a capacidade de conviver com elas, assim
como a compreensão dos mistérios da vida, restrita ao onipotente, Adão lamenta a sua
escolha e se autocondena como único responsável pelo destino mortal que o espera.
Vê-se que Milton observou os postulados de seu tempo sobre as causas e
concepções do pecado original ao mesmo tempo em que deu maior profundidade ao já
conhecido. Se formos considerar as obras anteriores, mencionadas por Delumeau, notase o salto intimista que encontramos no Paradise Lost. Longe de serem personagens
caricatas, por mais que não sejam as mais complexas do épico, Adão e Eva mostram, ao
menos, uma tentativa de evolução que não pode acontecer para que o fim mítico
conhecido do primeiro casal se realize. A premissa do crescimento interior dinamiza o
tom do possível avanço humano ao mesmo tempo em que deixa explícita a esperança
dos próprios contemporâneos de Milton da subida aos céus.
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